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Yaflam›n›za  “art›”  bir   kat›yoruz
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Yeni Fikirler Yeni ‹fller yar›flmas›n›n
2006 y›l› galibi PalMAX grubunun
baflar› öyküsü, sizi gururland›racak 

42 y›ll›k ELMOR Erzurum bayimiz
Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23
y›ll›k ELMOR ve EMAS bayimiz
Metin Onurlu, “Art› 1”e Erzurum
ekonomisini ve sektörü anlatt›lar

Ömer Koç Koleksiyonu’ndan

Cumhuriyetimiz’in
86. y›l› hepimize

kutlu olsun...



Elginkan Toplulu¤u ku-
ruldu¤u günden bu ya-
na sektörel ve sosyal so-
rumlulu¤unu eksiksiz
yerine getirmeyi ilke
edinmiflti. Yar›m asr› afl-
k›nd›r topluma verdi¤i-
miz sözle hem kaliteli
ürünler üretmifl hem de
üretti¤imizi yat›r›ma dö-
nüfltürmüfltük. Beflinci
y›l›na giren dergimiz
“Art› 1” ile Holding ve
Vak›f olarak çabalar›m›-

z›, yat›r›mlar›m›z›, baflar›lar›m›z› üç ayda bir gözler önüne topluca se-
rebilme imkan› bulduk. ‹lk say›m›za Elginkan Toplulu¤u'ndaki art›lar-
la bafllad›k, yaflamdan art›lar› katarak da devam ettik. Her bir art›, bir-
birimize ba¤›m›z› güçlendirdi, ufkumuzu açt›, bizi zenginlefltirdi. 

Geçen 16 say›m›z›n sayfalar›n›, adeta ülkemizin, Toplulu¤umuz’un al-
bümünü kar›flt›r›r gibi flöyle bir kar›flt›r›yoruz. Bu albümdeki foto¤raflar-
da ürünlerimizi kullananlar›n yaratt›klar› katma de¤erden, Toplulu¤u-
muz’un Elginkan Vakf› arac›l›¤›yla e¤itime sa¤lad›¤› katk›dan kareler
var. ‹nsanlar›m›z›n hayatlar›nda bir fark yaratan kurumlar, binalar, orga-
nizasyonlar, özverili çal›flmalar›n›n sonucunu gururla tafl›yan güler yüz-
ler, kendilerine sunulan olanaklar›n mutlulu¤uyla parlayan gözler var.

Ne mutlu bize ki, böyle bir albüme sahibiz. Ama ayn› zamanda biliyo-
ruz ki böyle bir zenginli¤e “sahip” olunamaz; bu zenginlik ancak eme-
¤e, dürüstlü¤e, vefaya, insana, e¤itime, kültüre, geleneklere, çevreye ve-
rilen de¤erle “yarat›labilir”. “Art› 1”in beflinci y›l›na ad›m att›¤› 17. say›-
s›n›n sayfalar›nda da bu de¤erleri bulacaks›n›z. 

Vizyon sayfam›zda a¤›rlad›¤›m›z ELMOR fiirket Müdürü Hakan
Günderen, sermaye yap›s› ve özgücüyle küresel krizi rahatl›kla
aflaca¤›n› söyledi¤i Elginkan Toplulu¤u’nun, bir de +1’ine iflaret et-
ti. Günderen, performans de¤erlendirme yöntemlerindeki eksiklik-
ler nedeniyle Türk ifl hayat›nda insan kayna¤›n›n israf edildi¤ini,
bu israf›n tecrübe birikimini engelledi¤ini, ancak Elginkan Toplu-
lu¤u’nun bu k›y›m›n d›fl›nda kald›¤›n› anlatt›.

Vak›f’tan sayfalar›m›zda ise sizleri gururland›racak iki +1’imiz var.

Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi’ni üçüncü y›l›n›
doldurmak üzere oldu¤u günlerde ziyaret ettik. Üç y›l içinde tam 14
bin 363 ‹zmitli, merkezin seminer ve kurslar›ndan yararlanm›fl... Va-
k›f’tan ikinci haberimiz, ana sponsoru olunan Yeni Fikirler Yeni ‹fller
yar›flmas› ile ilgiliydi. Bu y›lki yar›flman›n elemeleri sürerken, yar›fl-
man›n sa¤lad›¤› motivasyonu anlayabilmek için eski galiplerle ko-
nufltuk. Ö¤rendik ki, benzeri projeler laboratuvar ortam›ndan ç›ka-
mazken, 2006 y›l› galibi PalMAX grubu, projesini e¤itim ürününe
dönüfltürmeyi ve kitap olarak sat›fla sunmay› baflarm›fl.

Önceki say›m›zda yer alan Van ziyaretiyle ilgili övgüleriniz ve davet-
leriniz bizleri çok sevindirdi. Bayilerimizle olan iliflkilerimizin en eski-
den yeniye do¤ru kurulufl tarihleriyle oluflan rota, bizi bu kez Erzu-
rum’a götürdü. 42 y›ll›k ELMOR bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal
ile 23 y›ll›k ELMOR ve EMAS bayimiz Metin Onurlu’dan, Erzurumlu-
lar için Toplulu¤umuz’un de¤erini dinledik. Ama biz size Erzurum’u
anlatmakta gerçekten zorlanaca¤›z. Bayilerimizin de¤erli rehberli¤in-
de gezdi¤imiz bu görkemli kentin do¤as›, insanlar›, tarihini hakk›yla
ifade edecek kelime bulmak gerçekten güç. Cumhuriyetimizin 86. y›-
l›n› kutlama haz›rl›¤›nda Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözleriyle
donat›lan Erzurum’dan ayr›l›rken, Türkiyemiz’in, do¤as› ve tarihiyle
masal diyar› olacak güzellikteki do¤usuna, istihdam yaratacak, refah
getirecek yat›r›mlar›n yap›lmas›n› umut ediyoruz.

Yaflamdan +1’lerle devam eden sayfalar›m›zda a¤›rlad›¤›m›z Doç. Dr.
Sayg›n Eyüpgiller, yap› sektörünün düfltü¤ü h›zla toparlanabilece¤ini
anlatt›. Ahflap mühendisi Erol Karacabeyli ile geleneksel Türk ahflap mi-
marisine dönüflün yollar›n›, ahflab›n deprem ve çevre aç›s›ndan yararla-
r›n› konufltuk. Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu Baflkan› Gülay
Hasdo¤an’›n verdi¤i bilgilerle, bu mesle¤in do¤an›n korunmas›ndaki et-
kisini ö¤rendik. Adeta birbirini tamamlayan iki haberimizde yazarlar›-
m›z Yalvaç Ural bize çocuklar› anlamay›, Ayfle Kulin ise ac› kayb›m›z
Türkan Saylan’› ve çocuklar›m›z için yapabileceklerimizi anlatt›.  

Daha e¤itimli ve refah içinde bir toplum, daha mutlu ve güzel bir dün-
ya, daha mutlu insanlar, gençler ve çocuklar için yeni +1’ler umuduyla,
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Bafllarken

HHakan Bey, Elginkan Toplulu¤u’na ne zaman kat›ld›n›z?

Asl›nda 25 y›ld›r bu sektörün içinde, E.C.A. markas›yla rekabet eder bir
pozisyondayken, Ekim 2005’ten itibaren E.C.A. yöneticisi oldum. Alar-
ko, Auer ve Teba’da çal›flt›m. Auer döküm sobada pazar lideriydi. An-
cak E.C.A. 1991’de pazar pay› olarak Auer’i geçti. Bu ata¤› hep takdir
ederim. Çünkü Auer çok eski bir marka. Ama E.C.A. iyi bir ürün gelifl-
tirerek önemli bir pazar pay› elde etti.

Toplulu¤a Ekim 2005’te kat›ld›m. ELMOR flirketi, fiirket Müdürü emek-
li olacakt›. Bu pozisyon için teklif ald›m. Elginkan Türkiye’de örnek bir
kurumdu, çok düflünmeden kabul ettim. Ekim 2005’te müdür yard›m-
c›s› olarak bafllad›m, 2006 fiubat’tan itibaren de flirket müdürüyüm.

Elginkan d›flardan nas›l bir rakipti? fiimdi kendinizi nas›l bir ailenin fer-
di olarak tan›ml›yorsunuz?

Elginkan her zaman sayg›n bir rakipti. Ben de kendimi çok sayg›n bir
ailenin ferdi olarak görüyorum. Yönetim yap›s› itibar›yla pek benzeri
yok. En önemlisi, kurumsallaflm›fl olmas›. Oysa Türk özel sektöründe
kurum kültürü oluflamad›. Aile flirketleri niteli¤inden ç›k›p kurumsal ya-
p›ya kavuflmayan flirketler, ikinci jenerasyonun ifli sahiplenmedi¤i du-
rumlarda rekabet güçlerini kaybettiler. Ortaya koydu¤unuz misyonu
en alt kademeye kadar yaymaz ve arkas›nda sa¤lam durmazsan›z, ku-
rumsallaflamazs›n›z. Ama burada, o aflamalar› çoktan geçirmifl ve ku-
rumsal yap›n›n çok düzgün bir yönetim biçimine dönüflmüfl flekliyle
karfl›laflt›m. Toplulu¤a sonradan kat›lanlarca yad›rganabiliyor ama ben
yönetim tarz›na adapte oldum. Çünkü zaten bu tarza inanan birisiyim. 

Yönetici için bu yönetim tarz›n›n avantaj ve dezavantajlar› nelerdir?

Kiflisel karar al›p hemen uygulamaya geçen aceleci yöneticiler için

Türkiye insan israf ediyor
Hakan Günderen, 25 y›ld›r E.C.A.’n›n rakip
flirketlerindeyken flimdi Elginkan Toplulu¤u’nun
bir parças›. ELMOR fiirket Müdürü Günderen’e
göre kurumlar›n insan kaynaklar› sistemi yok
veya oturmam›fl. Çal›flan›n o kurum için de¤eri
ölçülemiyor; kimi dönemsel bir baflar›yla terfi
ediyor, kimi de belki çok baflar›l› bir yönetici
olacakken gözden ç›kar›l›yor. Ancak Elginkan,
tecrübe birikimini önleyen bu k›y›m›n d›fl›nda. 

Jülide Nemlio¤lu



6 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

Vizyon Vizyon

EK‹M 2009 7

uygun bir yönetim tarz› de¤il. Ama paylaflmay› benimsemifl, çal›flanla-
r›n fikrine önem veren, o fikirlerin do¤urdu¤u sinerjiden faydalanan yö-
netici tipi için de çok büyük bir avantaj. 

Bu yap›n›n h›z azaltaca¤› söylenir. Baz› yönetim gurular› “önce ad›m
at›n, sonra düflünün” diyor. Ama bu, henüz kimsenin fark›na varmad›-
¤›, sizin fark etti¤iniz, dolay›s›yla arkan›zda rakip bulunmayan durum-
lar için geçerli. Yo¤un rekabetli sektörlerde bu tip ad›mlar do¤ru de¤il. 

Topluluk, bir bak›fl aç›s›yla gelenekçi olabilir ama bu, kurumun kültü-
ründe var ve bence de¤iflmemeli. De¤iflirse, kendisi olmaktan ç›kar.

Elginkan Toplulu¤u da, ELMOR da küresel aktörlük hedefinde. Hede-
fe do¤ru al›nan yolu anlat›r m›s›n›z?

Rahmetli kurucumuz ortaya çok genifl bir vizyon koyarak, henüz
1950’lerde bu ifli kurarken dünya flirketi olmaktan bahsetmifl. Son 20,
30 y›lda özellikle Amerikan flirketlerinin “multinational company” de-
di¤imiz unvanla hemen her pazarda büyük oyuncular olan markalar›-
n› görüyoruz. Bu flirketler en az 100 yafl›nda. 80, 90 y›l kendi pazar›n-
da etkili olup, sonra tüm pazarlar› zorlamaya bafllam›fllar. Bana göre bu
alt yap› bizde henüz oluflmad›, çünkü Elginkan’›n yafl› henüz genç.
Çok uzun vadeli bir strateji oluflturmal›, d›flar›ya biraz daha fazla bak-
mal›, biraz cesaretli olmal›y›z. Bence kendi gücümüzle atabilece¤imiz,
dayak yesek de bizi etkilemeyecek ad›mlar var. 

ELMOR nas›l bir flirkettir? Bu okuldan nas›l ö¤renciler ç›k›yor?

ELMOR, Türk sanayi ve ticari hayat›n›n mihenk tafllar›ndand›r. Çok
önemli bir ekoldü ve hâlâ öyle. Sektörde kurumsal disiplini ilk uygula-
yan, da¤›t›m kanal›nda bunun liderli¤ini yapan, bu zincirde faaliyet
gösteren tüm da¤›t›m unsurlar› için bir örnek modeldir.  

ELMOR, bugün sektörde çal›flan bir çok yöneticinin yetiflti¤i yerdir. Bu
kurum kültürünü alarak yetiflmifl olan yöneticilerin, di¤er alanlardaki
firmalarda tutundu¤unu da görüyoruz. 

Ben ifl hayat›m›n 23. y›l›nda, bu ekole master yapmaya geldim. Eski ifl
deneyimlerimle karfl›laflt›rabiliyorum. Baflka firmalar›n elemanlar› ge-
nellikle belli co¤rafyalarda çal›fl›rken, ELMOR’un çok genifl bir ürün
gam› oldu¤u, sektördeki her alana girebildi¤i için çal›flanlar›n›n paza-
r›n tümünü görebilme flans› var. Onun için de etkisi çok büyük. 

ELMOR’un çal›flanlar›, özellikle ifl hayat›na burada bafllayan ve bu di-
siplini alan çal›flanlar›, bundan sonraki iflyerlerinde de o disiplini ar›yor
ve devam ettiriyor. Bu da sektör için ELMOR’un önemli bir misyonu. 

ELMOR’un ticari karnesine geçmeden önce küresel krizle ilgili de¤er-
lendirmenizi ö¤renebilir miyiz? 

Bu, reel de¤il finans sektörü merkezli bir kriz. Dünyada reel sektör sa-
yesinde elde edilmifl kârlar›n tekrar borçlar bölümüne aktar›larak eks-
tra ekstra nema istenmesi ve insanlar›n egolar›n›n da çok fazla fliflmesi
nedeniyle olufltu. Siyasi yönüne bakt›¤›m›zda, krizin bilinçli oluflturul-
du¤unu düflünüyorum. Yani art›k bu gücün önünde durulamayaca¤›n›
anlayan bir tak›m devletler, “Bu sermayeyi nas›l eritiriz, bu gücü nas›l
yok ederiz?” düflüncesinden yola ç›kt›. Paras›n› kaybedenler, çok zen-
ginler. Servetleri bir ya da iki gecede 30’da, 50’de bir azald›, hatta ba-

tanlar oldu. Finansal piyasaya hükmeden, bir ülkenin kredi notunu de-
¤ifltirerek o ülkenin kalk›nmas›nda bile söz sahibi olabilen kurulufllar,
art›k Amerika devletinin kontrolü alt›nda.

Bu bence bir dönüm noktas›. Dünya bu krizle çok önemli bir yol ayr›-
m›na geldi. Globalizmin gidifl yolunun do¤ru, globalizmi körükleyen
kiflilerin gidifl yolunun do¤ru olmamas› nedeniyle bu sistemden vazge-
çildi, çok net. Art›k daha çok gerçek üretim, reel sektör ve biraz daha
ulusçuluk ortaya ç›kacak. Ülkeler de biraz daha korumac›l›¤a kayacak. 

ELMOR’un 2009 performans› ve 2010 beklentisini ö¤renebilir miyiz?

Özellikle borç sermayeyle çal›flan sanayi kesimi ve reel kesim krizden
çok etkilendi. Ancak Toplulu¤umuz’un sermaye yap›s› ve öz gücü, kri-
zi çok rahat aflmaya yeterli. Daralan pazar, bizim gibi marka de¤eri
yüksek olan, ekonomik gücü yüksek, güvenli ve taahhütlerini yerine
getirebilen firmalara rekabet avantaj› sa¤l›yor.

2009’a girerken pazarlama stratejileri oluflturduk. Pazar darald›¤› için
harcamalar da azald›. Biz de uygun sat›fl promosyonlar› yapt›k. Belki
kârl›l›¤›m›z biraz azald› ama bu alt› ayl›k dönemde pazar pay›m›z›
adetsel olarak ciddi oranda art›rd›k. 2010’da para dengeleri oturabilir
ama yat›r›m durdu¤u için pazar›n büyüme flans› yok. Biz de yine dar
bir pazarda, önemli ve agresif bir oyuncu olaca¤›z. 

1962’de ‹stanbul’un Kuzguncuk semtinde dünyaya gelen Hakan
Günderen, Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹fl-
letme Bölümü’nden mezun. Profesyonel çal›flma hayat›na 1984’te y›-
l›nda Alarko Holding’te bafllad›. 1987-1993 y›llar› aras›nda Çukurova
Holding’e ba¤l› Auer Pazarlama A.fi, 1993-2005 tarihleri aras›nda Te-
ba fiirketler Grubu’nda görev ald›. Teba’da sat›fl müdürlü¤ü, genel
müdür yard›mc›l›¤›, genel müdürlük ve grup baflkanl›¤› yapt›. Ekim
2005’ten bu yana ELMOR’un flirket müdürü olarak görev yap›yor.

Hakan Günderen kimdir?
Nas›l bir yöneticisiniz?

Asl›nda bu soruyu çal›flma arkadafllar›ma sormal›s›n›z. Kat›l›m› çok
önemserim. Kap›y› vuran, “gir” dememi beklemeden içeri girer. Yöne-
timde kat›l›mc›l›k önemlidir. Zaten Elginkan da bu anlay›flla yönetili-
yor. Bu nedenle de do¤ru yerde oldu¤um inanc›nday›m. 

‹ki fleye önem veririm; birincisi ifle kendisinden beklenenin ötesin-
de de¤er katan çal›flan, ikincisi de güven. Bu iki unsur varsa o
ekiple her fley yap›l›r. Bu unsurun yarat›lmas› da benim görevim. 

Resmin bütününe bakar›m. Arkadafllar›ma da, bütünde bir do¤ru
varsa, o bütünü tamamlamakla ilgili eksiklikleri sonradan bulma-
lar›n› öneririm. Yani olumlu bir resim, üzerinde çal›fl›lmas› gere-
ken bir ögedir.

Performans›n en iyi de¤erlendirildi¤i yönetim biçimi nedir? 

Biz, yafl itibariyle orta yafl s›n›f›nda yöneticileriz. Asl›nda Türkiye’nin
yöneticilik yafl›na bakt›¤›n›zda, belki de üst yafl s›n›f› demek laz›m.
Çünkü maalesef Türkiye’de çok ciddi bir insan kayna¤› israf› var. Bu,
kurumlar›n insan kaynaklar› sistemlerinin bulunmamas› veya oturma-
m›fl olmas›ndan kaynaklan›yor. Bir kiflinin o kurum için de¤eri ölçül-
müyor. Dolay›s›yla dönemsel baflar›larla baz› kiflilere terfi yolu aç›l›r-
ken, belki bir çok eksi¤i olmas›na ra¤men potansiyeli olan, gelecekte
çok baflar›l› olabilecek insanlar da yolun bafl›nda harcan›yor. Bu in-
sanlar farkl› sektörlerde s›f›rdan bafllayarak tecrübe ediniyor. Bu çok
ciddi bir israf. 30 y›l ayn› sektörde çal›flmak belki biraz sektör körlü¤ü
yaratabilir ama, hem o sektör hem kurum için çok de¤erli bir deneyim
ve bilgi birikimidir. Elginkan’da yöneticilerin sektörel yafl ortalamas›
Türkiye ortalamalar›n›n çok üzerindedir. Bu anlamda performans öl-
çüm sistemlerini yetersiz buluyorum.

Bütün insan kaynaklar› sisteminde genellikle paraya dayal› perfor-
mans ölçümleri vard›r, iflin manevi yönü hep unutulur. Halbuki bazen
prim vermek yerine, “aferin, sen bunu çok iyi yapt›n, daha da iyisini
yapabilirsin”, demek çok daha etkilidir. Ben bunu yapabiliyorum,
yapmak için çaba gösteriyorum. 

Biraz ifl d›fl›na ç›kal›m. Hobileriniz var m›d›r?

Hobiyi, bir insan›n normal yaflant›s› içinde mutlu oldu¤u anlar yarata-
bilmesi olarak tan›mlarsak, düflünsel boyutta çok hobim var, ama ey-
lemsel boyutta çok az… Her f›rsatta yapmaya çal›flt›¤›m hobim, deni-
ze aç›l›p bal›k tutmak. Müthifl dinlendirici bir fley. Arabam›n arkas›n-
da mutlaka olta vard›r. Bir göl gördü¤ümde dururum, çoluk çocuk ara-
badayken, bir saatlik bir deneme yapar›m. Ama maalesef arkadafl gru-
bumda bu ifli seven kimse yok. Ben de bal›k tutman›n haricinde yal-
n›zl›¤› seven biri de¤ilim. Dostlarla birlikte olmaktan çok hofllan›r›m.

Her f›rsatta flehir d›fl›na ç›k›p, do¤aya giderim. Tatil köylerini sevmem,
küçük ve keflfedilmemifl yerleri tercih ederim. Denize girmek yerine
çevreyi dolafl›r›m. Macerac› bir ruhum var ama sadece bu alanda. 

Emekli olduktan sonra bir yere gidip, ahflap bir tekne yapmak istiyo-
rum. Hatta internetten çok güzel tekne planlar› da buldum. Hayalimin
peflinden koflmaya bafllad›m.

Yap› sektöründeki “h›zl›” de¤iflimleri izliyor musunuz? 

Tabii ki yenilikleri yakalarsan›z pazarda var olabilirsiniz. Ama inovas-
yon, yani mevcut bir fleye yeni bir bak›fl aç›s› getirmek veya hiç fark›-
na var›lmam›fl bir alanda yeni bir ihtiyaca cevap vermek, gerçekten
zor. Yarat›c› olacaks›n›z, yarat›c› elemanlarla çal›flacaks›n›z, zorluklara
direneceksiniz, yeni alanlar›n fark›nda olacaks›n›z ve fikrin arkas›nda
cesaretle duracaks›n›z. Tabii riskin de fark›nda olmal›s›n›z. Biz yap›sal
olarak tüm serveti bir günde riske atabilecek bir patron firmas› de¤iliz.
Biz, Türk toplumunun bir kurulufluyuz.

Dünyan›n karfl› karfl›ya oldu¤u tehlikeler ürünlerinizi nas›l etkiliyor?

K›t kayna¤›n›z varsa, onu en ekonomik flekilde kullanmal›s›n›z. Tüm
endüstriyel tasar›m›m›zla bunu dikkate al›yoruz. Konforlu ve tasarruflu
ürünler… Sadece çeflmede kullan›lacak tasarruflu armatürlerle, y›lda
dört tane Keban Baraj› kadar su tasarruf edilebilir. Bunun Türkiye’ye
ekonomik de¤eri, o suyun iflletme maliyeti, alt yap› yat›r›mlar›n› say-
madan, kaba hesapla 4.5 milyar lirad›r. Fark›ndal›k oluflturmak için her
mecrada bunlar› anlat›yoruz. 

Biz yüzde 50-55 su tasarruflu armatürleri ç›kard›ktan sonra, bütün fir-
malar ürünlerini bu yönde gelifltirdi. Mutluluk duyuyoruz, çünkü bu bi-
zim için rekabet avantaj›ndan öte, toplumsal bir sorumluluk. 

Ama maalesef Türk tüketicisi ucuzu almaya çal›fl›yor. Çevreci ol-
mayan bir ekmek k›zartma makinesini daha ucuz alabilirsiniz ama
belki dört kat fazla elektrik paras› ödersiniz. Tasarrufsuz, kötü, ni-
teliksiz ürünleri almak, asl›nda topluma yap›lan en büyük kötülük-
lerden biridir. 

Bay ELMOR’a yeniden hayat vermeyi düflünüyor musunuz?

Bu, zaman zaman tart›flt›¤›m›z bir konudur. Ama bu ça¤da Bay EL-
MOR neyin bayra¤›n› sallayacak, neyin mesaj›n› verecek? Bizim
tüm yap›lanmam›z›n da bu bayra¤›n etraf›nda oluflmas› laz›m. O
dönemlerde nitelikli ürün çok önemliydi. E¤er nitelikli bir ürün ya-
p›yorsan›z bu, sizi hemen ortaya ç›kar›yordu. Bay ELMOR da bu-
nun fark›ndal›¤›n› yaratmak için ortaya ç›km›fl bir karakter. Ama
bugün çok farkl› alanlarda, çok farkl› duyarl›l›klar var. Bay EL-
MOR’u, zihinlerdeki flekilde tekrar günümüze tafl›man›n çok an-
laml› olmad›¤›n› düflünüyorum.
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Kursiyerleri için “kurslar›, seminerleri, e¤itimcileri, çal›flanlar›yla mükemmel”. Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n hizmet içi e¤itimindeki lise ö¤retmenleri, “Buras› mesleki e¤itim merkezi de¤il,
mesleki kültür merkezi” diyor. Üç y›lda binlerce ‹zmitli’nin yararland›¤› Ahmet Elginkan Mesleki
ve Teknik E¤itim Merkezi’ni, kurulufl y›ldönümünün arefesinde ziyaret ettik 

önünde e¤ilmekten baflka ne yap›labilir ki... Gelecekteki hayalimi bu-
gün gerçeklefltirdiniz”. Ve flöyle devam ediyor: “Vak›f ücretsiz hiz-
metiyle bu topraktan kazand›¤›n› yine bu topra¤›n insan›na veriyor. Ör-
nek olmal›”, “Kurslar, seminerler, e¤itimciler, çal›flanlar mükemmel.
Teknik lise ve meslek yüksek okullar› mezunlar›n›n derslerindeki eksik-
li¤i bütünlüyorsunuz”, “Sayenizde çok daha iyi bir flirkete geçtim”. 

Elginkan Vakf› belgesi ifl kap›s› aç›yor

Neden bu kadar övgü ald›¤›n› anlamak için merkezi görmelisiniz. Üç
y›l› geride b›rakt›¤› halde, sanki dün aç›lm›fl gibi, p›r›l p›r›l bir bina...
Osman Çetin Evranuz ve Vak›f Planlama Uzman› Filiz Okumufl ile zi-
yaret etti¤imiz AEMTEM Müdürü Ahmet Taflk›n’›n verdi¤i bilgilere gö-
re en fazla ilgi, bilgisayar kurslar›na. Bilgisayar destekli tasar›m kursla-
r›ndan AutoCAD için bin 700,  Solidworks için bin 400 kifli s›rada bek-
liyor. Merkezde ‹zmit meslek liselerinde görevli, branfllar›n›n en iyileri
olan ö¤retmenler ve üniversite ö¤retim üyeleri ders veriyor. Kurs so-
nunda Milli E¤itim Bakanl›¤› temsilcisinin de bulundu¤u komisyonun
s›nav›na giren kursiyerlerden kazananlar sertifika, kazanamayanlar ise
sadece kursa kat›ld›¤›na iliflkin belge al›yor. Merkez, eleman aramak
için talepte bulunan iflverenler ile ifl arayan kursiyerlerini buluflturuyor. 

Okulu gezmeye ç›k›yoruz. Makinelerin, deney tüplerinin yer ald›¤›
dersliklerin önünden geçerken farkl› sesler, farkl› kokular al›yorsunuz. 

Bir dersli¤in kap›s›n› çal›yoruz. Ön muhasebe kursunun verildi¤i ders-
li¤in “U” fleklinde dizilmifl s›ralar›nda, ayd›nl›k, genç yüzler oturuyor.
Bize kendilerini tan›t›yorlar. Yaklafl›k 30 kursiyerden sadece biri çal›fl›-
yor. Bir k›sm› lise veya üniversite mezunu, bir k›sm› üniversite ö¤renci-
si olan gençlerin ortak noktalar› iflsizlik… Kurs hocalar› yan›m›za yak-
lafl›p, ifl baflvurular›nda ön muhasebe bilgisinin de tercih sebebi olabil-
di¤ini anlat›yor. Gençler de AEMTEM’in kap›s›n› çal›yor. Çünkü iflve-
renler Elginkan Vakf› sertifikas›n›n titizli¤ine güveniyor. 

S›rada Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n, bilgi ve becerilerini gelifltirmek, verim-
liliklerini art›rmak, bilimsel ve teknolojik geliflmelere uyumlar›n› ve üst
görevlere haz›rlanmalar›n› sa¤lamak hedefiyle hizmet içi e¤itim için
AEMTEM’e gönderdi¤i ö¤retmenler var. Bakanl›k bünyesindeki teknik ve
endüstri meslek liselerinin ö¤retmenleri, bu y›l AEMTEM’de “mikrode-
netleyici programlama”, “azalt› kaynakç›l›¤›”, “bilgisayar dektekli tasa-
r›m”, “temel hidrolik”, “temel pnömatik” ve “temel PCL” konular›nda
e¤itim görüyor. Ziyaretimiz s›ras›nda temel pnömatik e¤itimi almakta

olan 10 ila 14 y›ll›k ö¤retmenlerden oluflan s›n›fa izlenimlerini soruyoruz.

Kursiyer ö¤retmenler flaflk›n: Buras› mesleki kültür merkezi 

Kadir Belen (Fatsa) e¤itime ve atmosfere hayran kalm›fl, “E¤itimin böy-
le kaliteli, üstelik ücretsiz olmas› beni çok flafl›rtt›. Keflke her ilde olsa”
diyor. Yavuz A¤dafl’›n (Van) ilk hizmet içi e¤itimi de¤il. Bu nedenle kar-
fl›laflt›rmal› bir de¤erlendirme yapabiliyor: “Her ne kadar tabelada
‘mesleki e¤itim merkezi’ yaz›yorsa da, bana daha çok bir ‘mesleki kül-
tür merkezi’ havas› yaflatt›.” Ahmet Okumufl (‹stanbul) çok etkilendi¤i
AEMTEM’in olanaklar›n› ö¤rencileriyle paylaflamamaktan üzgün; “Ma-
aselef bizler, burada ald›¤›m›z e¤itimlerin hiçbirini okullar›m›zda vere-
miyoruz, pratik yapt›ram›yoruz” diyor. 

Ö¤retmen kursiyerler teorik e¤itimlerini pekifltirmek için bir fabrikaya
teknik gezi yapmak üzere Adapazar›’na, biz de daha binlerce genç in-
sana yol göstermesini, bir kap› açmas›n› diledi¤imiz AEMTEM’e veda
ederek ‹stanbul’a do¤ru yola ç›k›yoruz.

Üç y›lda 14 bin 363 kiflinin
hayat›nda fark yaratt›

Peki E¤itim Merkezi neden bu kadar baflar›l›? E¤itim merkezlerinin
planlamas›nda büyük katk›lar› olan Elginkan Vakf› Müdürü Osman
Çetin Evranuz’un sözleri, bu baflar›n›n tesadüflere dayanmad›¤›n›
gösteriyor: “Elginkan Vakf›’n›n kurulufl amac›, ülke sanayinin ihti-
yaç duydu¤u vas›fl› iflgücü yetifltirilmesine ve bu suretle ülkenin is-
tihdam imkanlar›n› art›r›c› e¤itim çal›flmalar›na katk›da bulunmak
için e¤itim kurumlar› açmak. E¤itim merkezlerimizde yetifltirilmesi
hedeflenen ara ifl gücünün de hem sanayiciye çok faydas› var hem
meslek sahibi olamam›fl kiflilerin istihdam›n› sa¤layaca¤› için Türki-
ye ekonomisine çok katk›s› var. E.C.A. kalitesiyle bilinen bir marka-
d›r. Biz de ayn› kaliteyi burada, e¤itim hizmetinde sa¤l›yoruz. ‘E¤er
durumunuzdan memnun de¤ilseniz ve baflka kabiliyetleriniz oldu-
¤unu da düflünüyorsan›z, sizin bu kabiliyetlerinizi daha iyi de¤er-
lendirmenize f›rsat verelim ve bunlar› size ö¤retelim’ diyoruz. 

Kent sanayisinin özelli¤ine bak›yor, sanayi odas›ndan bilgi al›yo-
ruz. Bölgede sanayinin ve ifl çevresinin ihtiyaç duydu¤u meslekleri
belirliyor ve o alanlara öncelik veriyoruz. Halktan gelen kurs ta-
lepleri de ‘en çok istenilen faydal›d›r’ düflüncesiyle dikkate al›n›-
yor. Her alanda yeni teknoloji makinelerle e¤itim veriyoruz ki,
kursiyerler ifl yerlerinde güçlük çekmesin. Hedefimiz e¤itim mer-
kezlerinin say›s›n› art›rmaktan çok, daha etkili olmas› için düzen-
lemeler yapmak. 

Baflar›s› kurulufl felsefesinde yat›yor

Vak›f’tan

T
Türkiye 1999 y›l›nda, dünyan›n “100 y›l›n felaketi” ad›n› verdi¤i dep-
remle sars›lm›fl, onbinlerce insan evsiz ve iflsiz kalm›flt›. Tüm ülke yara-
lar›n sar›lmas› için seferber oldu. Kurulufl amac› vas›fl› iflgücü yetifltir-
mek, istihdam imkanlar›n› art›r›c› e¤itim kurumlar› açmak olan Elginkan
Vakf› da seferberli¤in öncülerindendi. Vak›f Yönetim Kurulu, Manisa
Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi ile bafllayan e¤i-
tim kurumlar›na Bolu ve ‹zmit ile devam etme karar› ald›. 2003’te Bolu
Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi, 2005’te ‹zmit Cahit Elginkan Anado-
lu Lisesi, 2006’da da ‹zmit Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim
Merkezi (AEMTEM) aç›ld›. 4 milyon TL'ye malolan AEMTEM, yeni tek-
nolojiyle donat›lm›fl atölye, laboratuvar ve dersliklerini ücretsiz olarak

‹zmitlilere sunuyordu. ‹zmitliler de Vak›f Müdürü Osman Çetin Evra-
nuz’un “Ac›l› halk›m›za kar›nca karar›nca bir katk›” dedi¤i AEMTEM’in
dersliklerini doldurdu. Merkez 30 Ekim 2006’daki aç›l›fltan 31 Temmuz
2009’a kadar 14 bin 363 kiflinin hayat›nda iz b›rakt›.

AEMTEM’in ‹zmitliler için tafl›d›¤› önemi, yine onlar›n kalemlerinden
okumak laz›m. ‹flte merkezin internet sayfas›ndan bir yorum: “Elginkan
Vakf› insanlar için en büyük yat›r›m› yap›yor, içlerindeki yetenekleri or-
taya ç›karmalar›n› sa¤l›yor. Merkez mükemmel”. Ve bir baflkas›: “Bura-
s›, okuldan ve normal kurslardan çok farkl›. Bu ülkenin böyle kurslara
ihtiyac› var”. Bir di¤eri: “E¤itim ad›na yap›lm›fl bu muhteflem yat›r›m›n

Bilgisayar destekli tasar›m 
kurslar› için binlerce ‹zmitli s›rada

Hizmetiçi e¤itim alan lise ö¤retmenleri, ö¤rencilerine 
böyle bir e¤itim verememekten üzgün

Vak›f Müdürü Evranuz,
Elginkan’›n marka kalitesini
e¤itime tafl›d›¤›n› söylüyor
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Gerçek dünyay› sanal dünyayla zenginlefltiren projeleri 2006 y›l› Yeni Fikirler Yeni ‹fller yar›flmas›nda
birinci olan PalMAX grubu, projeyi ürün haline getirmeyi baflard›. Dünya genelindeki benzeri
çal›flmalar›n aksine laboratuvar ortam›ndan sat›fla ç›kmay› baflaran projenin ilk ürünü, Canl› Kitap

SATILIYOR

GGiriflimci üniversiteliler Yeni Fikirler Yeni ‹fller yar›flmas›nda beflinci kez
ödüllendirilecek. “Art› 1”, Ocak ay› say›s›nda, 2009’un kazanan proje-
sini tan›tacak. Ancak daha önce, yar›flman›n eski galiplerinin izini sür-
mek istedik. Acaba, Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti Üyesi ODTÜ’nün
“ifl bulan de¤il iflveren mezun” hedefiyle bafllatt›¤›, Elginkan Vakf›’n›n
ana sponsoru oldu¤u yar›flma, hedefine ulafl›yor mu? Kazanan proje,
verilecek desteklerle teknoloji tabanl› yenilikçi bir ifle dönüflmüfl mü?
Nitelikli iflgücüne istihdam yaratacak m›? Cevab›, art›r›lm›fl gerçeklik
projeleriyle 2006 y›l› ödülünü alan dört gencin tutkulu baflar› öykü-
lerini anlatt›¤› söyleflide bulacaks›n›z.

Nas›l bir araya geldiniz? Yar›flmaya kat›lma fikri nas›l do¤du? 

Biz dört bilgisayar mühendisi olarak yola ç›kt›k: Gürkan Caner Birer,
Furkan Kuru, Mustafa Ayan, Münir Ercan. Hepimiz ODTÜ Bilgisa-
yar Mühendisli¤i bölümünden dönem arkadafl›y›z. Okulda birlikte
proje yapt›¤›m›z dönemlerde kendi flirketimizi kurmay› düflünürdük.
Ortak projelerimizi gerçeklefltirirken, piyasa de¤erini de dikkate al-
maya bafllad›k. Üçüncü s›n›fta, ders için gerekmedi¤i halde yapt›¤›-
m›z bir proje için OST‹M'e gidip imalatç›larla da konuflmam›z ge-

rekti. Zorland›k. Gerçek dünyan›n tahmin etti¤imiz gibi olmad›¤›n›
gördük. Ama bu bizi y›ld›rmad›, heyecanland›rd›. ‹fl yapmak zordu
ama güzeldi. Sonuç olarak dersten üstün bir baflar›yla geçtik ama pa-
zara sunulabilecek bir ürün ç›karamad›k. Bu dersin ›fl›¤›nda dördün-
cü y›l bitirme projesi olarak e¤itim alan›nda inovatif bir ürün gelifl-
tirme hedefiyle yola ç›kt›k ve baflar›yla tamamlad›k. Bir dönüm nok-
tas›ndayd›k; ya tam zamanl› olarak projeye devam edecek ya da bir
flirkete girip kalan zaman›m›zda projeyi gelifltirecektik. Projeyi paza-
ra sürebilmek için tam zamanl› çal›flma karar› verdik. Bu s›rada Ye-
ni Fikirler Yeni ‹fller yar›flmas›na da baflvurmufltuk. ‹lk elemede ilk
10'a girmek bizim için yeni bir motivasyon kayna¤› oldu. Böylece
proje geliflimini yar›flmayla paralel götürmeye karar verdik.

Galibiyet ard›ndan sizin için nas›l bir süreç iflledi? 

Tam zaman›m›z› projeye verdi¤imiz için, olmayan sermayemiz de tü-
kenme noktas›ndayd›. Kaynak bulmal›yd›k. Projemiz e¤itim sektörüne
yönelikti. Özel okullar projeyle ilgileniyor ancak proje tamamlanma-
dan sat›fl söz konusu olam›yordu. Ekipten bir kifli, küçük projeler yapa-
rak projenin devam› için gerekli paray› kazand›. Bu flekilde yar›flma fi-

naline kadar ilerledik. Birinci seçildikten sonra baz› de¤ifliklikler oldu.
Önceleri sadece ulaflabildi¤imiz s›n›rl› say›da kifli taraf›ndan bilinirken,
art›k yar›flmay› takip eden, gazete ve televizyonlarda haberleri gören
bir çok insan, bizden haberdar olmufltu. Kaynak s›k›nt›m›z›n bir süre
için çözülmesi, ikinci büyük kazan›md›. Bu noktadan sonra bir çok ki-
fli ve kuruluflla görüflmeler yapt›k. Projemizi hangi alanlara nas›l uyar-
layabilece¤imiz üzerine kafa yorduk. Belirledi¤imiz yol haritas›yla ça-
l›flmalar›m›z› ilerlettik.

Art›r›lm›fl gerçeklik nedir? Halen hangi alanlarda kullan›l›yor? 

Art›r›lm›fl gerçeklik, temelde sanal dünya ile gerçek dünyay› birlefltir-
mektir. Genellikle yap›lan, gerçek dünyaya ait bir görüntüyü al›p gö-
rüntünün içine bir tak›m sanal nesneler yerlefltirmektir. Ancak bu nok-
tada gerçek zamanl›l›k ve üç boyutluluk anahtar terimlerdir. Art›r›lm›fl
gerçekli¤in bilinen bir örne¤i futbol maç yay›nlar› s›ras›nda, sahaya çi-
zilen 9.15 çizgisidir. Gerçek saha görüntüsü ile bilgisayarda oluflturul-
mufl uzunluk göstergesi bir araya getirilerek gerçeklik zenginlefltirilmifl
(art›r›lm›fl) olur. Art›r›lm›fl gerçeklik son 10 y›lda ciddi bir ivme göster-
di. E¤itimden e¤lenceye, savunma sanayinden üretim sanayine çok çe-
flitli alanlarda kullan›l›yor. 

Projenizi anlat›r m›s›n›z? 

Projemizin ilk uygulamas› Canl› Kitap oldu. Canl› Kitap, az önce anlat-
t›¤›m›z üzere gerçek bir kitab›, bilgisayar teknolojisinden faydalanarak
zenginlefltirme fikrine dayan›yor. Peki bu nas›l oluyor? Canl› Kitap, bir
kitap ve bir CD'den olufluyor. Örne¤in bizim özel olarak haz›rlad›¤›-
m›z “Canl› Kitap: Vücudumuzu Tan›yal›m” adl› kitab› ald›¤›n›zda, ki-
tapla birlikte bir cd gelir. CD'yi bilgisayar›n›za tak›p içindeki program›
kuruyorsunuz. Ard›ndan program› çal›flt›r›p, web kameran›z›, kitab› gö-
recek flekilde ayarl›yorsunuz. Program› çal›flt›rd›¤›n›zda web kamera-
s›ndan al›nan görüntü, bilgisayar ekran›nda görülüyor. Buraya kadar s›-
rad›fl› bir durum yok. Ancak kitab›n sayfalar›n› açt›¤›n›zda, sayfada an-
lat›lan konuyla ilgili animasyon ve görüntüler bir anda kitab›n üzerin-
de canlanacak. Örne¤in iskelet sisteminin anlat›ld›¤› bir konuyu açt›¤›-
n›zda, ekranda kitab›n üzerinde duran ve basketbol oynayan sanal bir
iskelet belirecek. Siz kitab› sa¤a sola hareket ettirdi¤inizde iskelet de
gerçekten kitab›n üzerindeymiflçesine sa¤a sola hareket edecek. Hatta
kitab› kameraya do¤ru yaklaflt›rd›¤›n›zda, büyüyen kitap görüntüsüyle
birlikte iskeletin de büyüdü¤ünü göreceksiniz. Okul öncesi çocuklar
için de Canl› Masal ad›yla yay›nlad›¤›m›z bir seri var. 

Kazand›¤›n›z projede geldi¤iniz aflama nedir? 

Canl› Kitap, gerçeklefltirdi¤imiz ilk proje oldu. Haz›r bir ürün olarak ki-
tapç›larda sat›lmas› bizi çok gururland›r›yor. E¤itim alan›nda deneyleri
zenginlefltirmek için yeni bir projeye bafllad›k. Reklamc›l›k sektöründe
firmalar›n ürün tan›t›mlar›n› daha etkiliyici hale getirmek için müflteri-
lerimizle beraber çal›fl›yoruz. Özellikle mobil teknolojilerin geliflmesi
ve 3G gibi teknolojilerin yayg›nlaflmas›n› da dikkate alarak, mobil art›-
r›lm›fl gerçeklik uygulamalar› da gelifltiriyoruz.

Projenizle art›r›lm›fl gerçekli¤e yapt›¤›n›z katk›y› aç›klar m›s›n›z? 

Dünya genelinde art›r›lm›fl gerçeklik konusunda bir çok çal›flma ya-
p›l›yor. Bugüne kadar bu teknolojideki en büyük sorun, laboratuvar
ortam›n›n d›fl›na ç›kamam›fl olmas›yd›. Yani bir çok proje yap›l›yor
ama hepsi ürüne dönüflmeden prototip olarak kal›yor. Bizim bu ko-
nudaki en büyük baflar›m›z, ürünü Türkiye genelinde, az bilgisayar
bilgisine sahip birisinin bile kullanabilece¤i bir ürün ortaya koyabil-
mekti. Bu çok önemli bir baflar›. Canl› Kitap benzeri projeler yurt d›-
fl›nda yap›ld› ama hiçbiri bir kitapç›dan al›n›p çal›flt›r›labilecek olgun-
lu¤a ulaflamad›. Bunu ilk defa baflaranlardan biri olmak bizim için
son derece gurur verici.

Bu tür yar›flmalar› faydal› buluyor musunuz? 

Yeni Fikirler Yeni ‹fller yar›flmas› bir ç›¤›r açt›. Bu yar›flmadan sonra bir
çok teknoloji fikri yap›lmaya baflland›. Bu çok sevindirici. Yar›flman›n
en büyük baflar›lar›ndan birisi, verdi¤i ödül miktar›. Verilen ödülün bü-
yüklü¤ü hem yar›flmac›lar› motive etti hem de ödül sürecinin çok da-
ha e¤itici bir hale bürünmesini sa¤lad›. Türkiye'de yurt d›fl›ndaki gibi
geliflmifl, bir melek yat›r›mc› sistemi yok. Bu nedenle giriflimcilerin
özellikle ilk üç y›llar›n› finanse edebilmeleri oldukça zor ve bir çok gi-
riflimci bu zorluklar› görerek daha ilk planda projelerine hiç bafllam›-
yor. Yar›flma süresince gruplar “inovasyon ve giriflimcilik”, “ifl plan›
yazma”, “fikri mülkiyet haklar›”, “finansal modelleme”, “yeni ürün ge-
lifltirme”, “baflar›l› tak›m olmak” gibi konularda e¤itim alarak, kendisini
ve projesini daha iyi planlayabiliyor.

Kazanan
proje
e¤itim ürünü oldu,

Gürkan Caner Birer, Furkan Kuru, Mustafa Ayan ve Münir Ercan,
Canl› Kitap baflar›s›n›n ard›ndan enerjilerini “mobil art›r›lm›fl

gerçeklik” projesine yo¤unlaflt›rd›“Yeni Fikirler Yeni ‹fller” galipleri gurur veriyor
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Had›mköy konutlar› ‹stanbul Had›mköy’de Kiptafl tara-
f›ndan bin 12 daireden oluflan Had›mköy Konutlar›’n›n 513
dairesini üstlenen Güryap› ‹nflaat, Kiptafl ile beraber zarafeti
ve esteti¤i tasarrufla birlefltiren E.C.A. armatür ve SEREL vitri-
fiye ürünleriyle birlikte akrilik küveti tercih ederek ‹stanbul-
lular’›n kullan›m›na sunuyor.

Topkap› Merkez Evleri Topkap›’da yeni yaflam merkezi
olarak Kiptafl taraf›ndan yapt›r›lan “Topkap› Merkez Evleri” ‹s-
tanbul içi yaflam› kolaylaflt›rman›n yan› s›ra tercih etmifl oldu-
¤u E.C.A. armatürlerle de tasarrufu estetikle birlefltirerek yaflam
kolayl›¤›n›n yan› s›ra müflterilerine fl›kl›¤› da sunuyor.

Kartal Adliye Saray› fi›ra ‹nflaat taraf›ndan dünyan›n en bü-
yük adliye saray› olarak infla edilen Kartal Adliye Saray›’nda, ça¤-
dafl hizmet anlay›fl›na uygun olarak E.C.A. armatür, SEREL vitrifi-
ye ürünlerinin yan› s›ra akrilik küvet ve aksesuarlar› tercih edildi.

Mutluhan Otel ve Residence ‹stanbul Maltepe’de Mutlu-
han Konut Endüstrisi taraf›ndan yap›lan Mutluhan Otel ve Resi-
dence, müflterilerine daha kaliteli ve fl›k bir hizmet sunabilmek
için E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerini tercih ediyor.

Zeugma Müzesi Gaziantep Belediyesi ile Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤›’n›n ortaklafla çal›flmas›yla yap›lmakta olan
Zeugma Müzesi ile tarih miras›m›z koruma alt›na al›n›yor.
Yap›m› süren Zeugma Müzesi’nde kalite ve güvenli¤in sim-
gesi olan E.C.A. teknik ürünleri tercih ediliyor.

Alba Otel Ankara’da flehir merkezinde yükselen Alba Otel,
müflterilerine sunmufl oldu¤u rahat ve konforlu konaklaman›n
yan› s›ra kalite, estetik ve tasarrufta öncü marka E.C.A. arma-
tür ve SEREL vitrifiye ürünleriyle birlikte aksesuarlar›n› da ter-
cih ederek, üstün bir hizmet sunuyor.

Bankasya ve fiekerbank fiubeleri Türkiye’de bir çok
flehirde hizmet vermekte olan Bank Asya ve fiekerbank, flu-
belerinin tasarrufa ve hijyene verdi¤i önemi, fl›k ve estetik ta-
sar›mlar›yla E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünleriyle bir-
likte aksesuarlar›n› da tercih ederek gösteriyor.

Pendik Devlet Hastanesi Aram ‹nflaat taraf›ndan Pendik’te
infla edilen dünyan›n say›l› sa¤l›k merkezlerinden olmaya aday
Pendik Devlet Hastanesi’nde, estetik ve fl›k tasar›mlar›yla tasarru-
fun öncü markas› E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerinin
yan› s›ra akrilik küvet ve aksesuarlar› tercih ediliyor.

Büyük yat›r›mlar›n tercihi Ar Sole Serisi:
Hem estetik
hem ekonomik

Estetik, yal›n ve ekonomik fiyatlar›yla 35 mm kartufllu Ar Sole Se-
risi, Ar Yak Mamulleri ürün gam›na dahil edilerek pazara sunuldu.
‹lgili seri, “banyo bataryas›“, “lavabo bataryas›“, “tek gövde eviye
bataryas›“, “ku¤u borulu eviye“ ve “lavabo bataryalar›“, “aplike
eviye bataryas›“ ve “dufl bataryas›“ olmak üzere toplam yedi adet
üründen oluflan bir seridir.

ELMOR A.fi. ve Konya Bayisi Paksu A.fi. ortaklafla olarak, Ma-
nisa’da bulunan Valfsel A.fi., Valf A.fi. ve Matel A.fi. fabrikala-
r›na tan›t›m gezisi düzenledi. 28-30 May›s ve 4-6 Haziran 2009
tarihlerinde gerçekleflen fabrika tan›t›m gezisine, Konya Bayisi
Paksu A.fi’ye ba¤l› tali bayiler, mühendisler ve mimarlar›n yan›
s›ra Konya Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü, Özel ‹l ‹dare Mü-
dürlü¤ü’ne ba¤l› personelden de kat›l›m sa¤land›. Fabrika gezi-
si s›ras›nda kat›l›mc›lar, sat›fl ve pazarlamas›n› yapt›klar› E.C.A.-
SEREL markal› ürünlerin üretim sürecini görme flans› buldular. 

E.C.A-SEREL’in üretim
sürecine tan›k oldular

Elginkan Toplulu¤u taraf›ndan üretilen ve Türkiye yap› sektörünün ye-
nilikçi markas› olan E.C.A., “Okullarda Enerji Verimlili¤inin Art›r›lma-
s›” projesinde yer alarak, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yapt›. Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n projesi kapsam›nda, E.C.A. armatürleriyle yenile-
nen Ankara Halide Edip Ad›var Lisesi’nin tüm armatürlerini hibe yoluy-
la yenileyen Elginkan Toplulu¤u, standart olarak üretti¤i yüzde 50 ta-
sarruflu E.C.A. armatürleri ile k›t olan do¤al kaynaklar› korumay› ve ta-
sarruf yoluyla ülke ekonomisine katk› sa¤lamay› hedefliyor. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan bafllat›lan ve gelecekte tüm okul-
lar› kapsamas› öngörülen “Türkiye’nin ‹lk Enerji Tasarruflu Pilot
Okulu” projesine, 2008 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda alt› kifli-
den oluflan bir AR-GE biriminin kurulmas›yla baflland›. Ankara’da
projenin ilk etapta uygulanaca¤› alt› pilot okul belirlendi. Bu pilot
okullardan ilki olan Halide Edip Ad›var Lisesi’nde, tasarruflu ürün-
ler uygulamas›, haziran ay› itibariyle tamamland›. 

Raporlarda su tasarrufu
Halide Edip Ad›var Lisesi yönetimi, 2009 fiubat ay›ndan itibaren oku-
lun enerji kullan›m endekslerini yaz›l› olarak raporlad›. Okulda, arma-
türler de¤iflmeden önce ve sonra olmak üzere günlük su kullan›m› iz-
lenmeye baflland›. Halen devam eden raporlamaya göre, okulun arma-
türleri de¤iflmeden önce (2009 Ocak) günlük su kullan›m miktar› 23-
25 ton olarak tespit edildi. Okul armatürlerinin E.C.A ile yenilenmesin-
den sonra ise (2009 May›s) günlük su kullan›m›n›n 10-11 tona düfltü¤ü
belirlendi. Yaklafl›k yüzde 55 oran›na denk gelen bu tasarrufla Halide
Edip Ad›var Lisesi’nde bir günde tasarruf edilen su miktar› 15 ton oldu.
Bu yenileme yat›r›m›n›n 1.5 y›lda kendisini amorti etmesi bekleniyor.

Hakan Günderen:
Ekonomiye suyla trilyonlarca liral›k ek kaynak
Enerji verimlili¤i projesini desteklemeyi toplumsal
sorumluluk olarak niteleyen Elmor fiirket Müdürü
Hakan Günderen, 2008 y›l› verilerine göre Türki-
ye’de yaklafl›k 67 bin okul bulundu¤unu hat›rlatt›.
Türkiye’deki tüm okullar›n tasarruflu ürünlerle yeni-
lenmesi halinde, tonlarca su ve trilyonlarca liral›k

para kayna¤›n›n ülke ekonomisine dönece¤ini vurgulayan Hakan Gün-
deren, flunlar› söyledi: “Elginkan Toplulu¤u, su ve enerji tasarruflu
ürünler üreterek bir yandan ülkemizin k›t olan do¤al kaynaklar›n› ko-
rumay› hedeflerken, öte yandan ülkemiz ekonomisine tasarruf yoluyla
parasal katk› sa¤layarak topluma karfl› olan sorumlulu¤unun gerekleri-
ni yerine getirmektedir. Bu bak›mdan Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n gelifltir-
di¤i enerji verimlili¤i projesini desteklemekten ve toplumsal sorumlulu-
¤umuzu bu yolla okullara tafl›maktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Dakikada bir damla damlatan bir armatürün ayda 50 litre, saniye-
de bir damla damlatan armatürün ise ayda 3 bin litre suyun israf›-
na neden oldu¤unu dikkat çeken Hakan Günderen, sözlerini flöy-
le tamamlad›: “Okul, al›flverifl merkezleri, havaalan›, k›flla, otogar
gibi toplu kullan›m yerlerinde suyun gereksiz yere ak›t›ld›¤› bilin-
mektedir. Bir tek damla suyun maliyetine bakt›¤›m›zda bile, hane-
lerden bafllayarak, tüm toplu yaflam alanlar›nda tasarruflu ürünle-
rin kullan›lmas›n›n bir zorunluluk haline geldi¤ini görüyoruz. Bu
bak›mdan, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n enerji verimlili¤i projesini,
tüm kurumlar ve vatandafllar olarak sahip ç›k›lmas› ve desteklen-
mesi gereken bir proje olarak görüyoruz.”

Türkiye’nin enerji tasarruflu ilk pilot okulu oldu 
“Türkiye’nin Enerji Tasarruflu ‹lk

Pilot Okulu” E.C.A.’n›n yüzde 50
tasarruflu armatürleriyle yenilendi.

Ankara Halide Edip Ad›var
Lisesi’nde E.C.A. armatürleriyle

günde yaklafl›k 15 ton su
tasarrufu sa¤land›. Türkiye

çap›ndaki tüm okullar›n tasarruflu
armatürlerle yenilenerek ülke

ekonomisine trilyonlarca liral›k ek
kaynak yarat›lmas› hedefleniyor

Ankara Halide Edip Ad›var Lisesi
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EMAR ve Yetkili Servisleri Y›ll›k Özde¤erlendirme Toplant›s›’n› gerçeklefltirdi
EMAR ve yetkili servisleri y›ll›k
özde¤erlendirme toplant›s›n› ger-
çeklefltirdi. EMAR A.fi. yetkili ser-
visleriyle her y›l düzenlenen gele-
neksel k›fl sezonu öncesi toplant›-
lar›n›, bu y›l iftar organizasyonla-
r› ile eylül ay›nda hayata geçirdi.
S›ras›yla ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Trabzon, ve Gaziantep illerinde
düzenlenen toplant›lara 142 yet-
kili servisin kat›l›m› sa¤land›.

Toplant›larda, 2009 y›l› servis
hizmet performanslar›, ilk sefer-
de do¤ru hizmetin sunumu ve yedek parça uygulamalar›yla il-
gili bilgiler paylafl›ld›. Hizmetin önemli unsuru olan servis; ifl-
yerlerindeki müflteri temsilcileriyle sahada hizmet sunan servis

teknisyenlerine yaz döneminde
davran›fl e¤itimleri verilerek bilgi
seviyeleri güçlendirildi. Bundan
hareketle EMAR A.fi.’nin yüzde
100 müflteri memnuniyeti hedefi-
nin gerçeklefltirilmesine yönelik
de¤erlendirmeler ve hedef payla-
fl›m› sa¤land›.

S›ras›yla Servis Müdürü Mustafa
Güngör, Hizmet Gelifltirme Müdü-
rü Arif Pakkan, di¤er süreç liderle-
ri ve son olarak da EMAR A.fi. fiir-
ket Müdürü Neslihan Yeflilyurt ta-

raf›ndan müflteri memnuniyeti ve pazarlama konular›nda bilgilen-
dirme yap›ld›. EMAR A.fi. yetkili servislerinin kat›l›m›yla da özde-
¤erlendirme toplant›lar› gerçeklefltirildi.

Müflteri memnuniyetine ifl hedefleri içinde öncelikle yer veren EMAR A.fi.’nin gelenek-
sel ‘indirimli bak›m kampanyas›’ bu y›l 15 Kas›m’a kadar sürecek.

Müflteri marka ba¤›ml›l›¤›n›n ve EMAR’›n yetkili servislerine ait bölgesel etkinli¤in yük-
seltilmesi, ayn› zamanda mamullerde bak›m taleplerinin art›r›larak uzun ömürlü ve so-
runsuz çal›flmalar›n›n temin edilmesi için 2002 y›l›ndan itibaren düzenlenen indirim-
li bak›m kampanyas›, bu y›l 15 A¤ustos -15 Kas›m tarihleri aras›nda gerçeklefltiriliyor.

Kampanya, do¤algaz bulunan il ve ilçelerindeki (‹stanbul, Ankara, ‹zmit, Bursa,
Eskiflehir, Konya, Kayseri, Çorum, Kütahya, Tekirda¤, Erzurum, K›rflehir,
Zonguldak, Düzce, ‹zmir, Manisa, Tekirda¤ ve Bal›kesir) kombi ve kat kaloriferi
kullan›c›lar›na yönelik uygulan›yor. EMAR, kampanya süresince kombi bak›m
iflçilik ücretlerinde yüzde 20, bak›m s›ras›nda olas› yedek parça de¤iflimlerinde
yüzde 10 iskonto uyguluyor. 

EMAR, veri taban›nda kay›tl› olan müflterilerinden 40 binine mektupla, 60 bin kifliye
ise telefonla olmak üzere toplam 100 bin müflterisine ulaflmay› hedefliyor.

2009 E.C.A. kombi bak›m kampanyas›

Mesleki yeterlilikte
yeni dönem

Ülkemizde meslek sahiplerinin standartlar›-
n›n oluflturulmas›; mesleklerin vas›fl› ve gü-
venilir kiflilerce uygulanmas›na yönelik

önemli ad›mlar at›l›yor. Bu ad›mlardan önemli bir tane-
si de Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› çat›s› alt›n-
da 2006 y›l›nda özerk bir yap› olarak göreve bafllayan
“Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)”. Kurum, yapt›¤› ça-
l›flmalarla öncelikli olarak belirledi¤i sektörlerde meslek
standartlar›n› oluflturmay› hedefliyor. MYK çal›flmala-
r›nda, iflçi, iflveren, sektör dernekleri, mesleki e¤itim ku-
rumlar›, üniversiteler gibi pek çok kurumun kat›l›m›n›
sa¤l›yor. MYK’nun temel görevlerinden biri de Avrupa
Birli¤i ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni
kurmak ve iflletmek. Bu kapsamda, sektörümüzle ilgili
ilk meslek standartlar› 25 A¤ustos 2009 say›l› Resmi Ga-
zete’de “Is›tma ve Do¤algaz sektöründe tesisat, montaj,
baca, sat›fl sonras› hizmetler”e yönelik meslek standart-
lar› yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. MYK, tüm sektörlere
yönelik meslek standartlar›n› 2011 y›l›na kadar tamam-
lamay› öncelikli olarak planl›yor. ‹lgili sektörlerde çal›-
flanlar›n tümünün bu standartlar kapsam›nda sertifika-
land›r›lmas› ve kay›t alt›na al›nmas› hedefleniyor.

Detayl› bilgi www.myk.gov.tr adresinde sunulmaktad›r.

Is›tma mevsiminin yaklaflma-
s›yla birlikte merkezi ›s›tma
sistemleri projelerinde de h›z-

lanma görülmeye baflland›.
Özellikle kamu kurum ve kuruluflla-

r›n›n do¤algaz dönüflümleri, kazan de¤iflimi ile
gerçeklefliyor. Kazan markas› seçimi söz konusu oldu¤unda

EMAS markal› gaz yak›tl› çelik kazanlar üstün özellikleri, sat›fl sonra-
s› hizmetlerde tüketiciye gösterdi¤i yak›n ilgi nedeniyle birçok önem-
li merkezin tercihi durumunda. Kayseri Melihflah Üniversitesi
1.250.000 kcal/h kapasiteli gaz yak›tl› çelik kazan›m›zla ›s›nacak. En
son  EPDK’n›n 26.460 m2’lik Çankaya Balgat’taki binas›n›n ›s›nma ih-
tiyac›n› gidermek için de çelik kazan›m›z tercih edildi.

EMAS 2008 y›l› Kas›m ay› itibar›yla üç geçiflli gaz yak›tl› merkezi sistem
çelik kazan sat›fl›na bafllad›. Merkezi sistem çelik kazan 80.000-
1.500.000 kcal/h kapasiteleri aras›nda olup 3 bar bas›nçta çal›flt›r›l›yor.
‹stendi¤i taktirde kaskad ba¤lamak suretiyle daha yüksek kapasitelerde
ve daha yüksek çal›flma bas›nçlar›nda üretim yap›labiliyor.

EMAS üç geçiflli çelik kazanlarla oluflan ›s› mümkün oldu¤u kadar ka-
zan›n içinde dolaflt›r›l›yor ve enerjinin tamam›na yak›n›n›n suya veril-
mesi sa¤lan›yor. Bu sistem büyük ekonomi sa¤l›yor ve kazan›n verimi-
ni de art›r›yor.

Yüksek bas›nç dayan›ml› DIN normlar›nda dikiflsiz ve özel formlu
duman borular› sayesinde dar alanda yüksek ›s› transferi sa¤la-
n›yor. Yüksek s›cakl›klara dayan›kl› türbülatörleri, homojen ›s› da-
¤›l›m› için tasarland›.

Standart kumanda paneli veya ekopanelli pano seçenekler de
mevcut. Ekopanelli kumanda panelleriyle brülörler modülasyonlu
olarak çal›flt›r›l›yor. ‹stendi¤i taktirde panoya d›fl hava kompanzas-
yonu yapabilen bir sensör ilave edilebiliyor ve panel ekran›ndan is-
tenilen ayarlar yap›labiliyor. Bu sayede önemli ölçüde yak›t sarfiya-
t› sa¤lanabiliyor. Ekopaneller vas›tas›yla s›cak kullan›m suyu için
boyler kontrolü yap›labiliyor. 

Kazanlar›m›zda çevreye zarar verecek özelliklere sahip hiçbir mal-
zemenin kullan›lmamas›na da özel bir önem verildi.

EMAS üç geçiflli kazanlar
kurumlar›n tercihi

E.C.A. Is› Grubu bayilerinden MS Do¤algaz, 15-21 Temmuz tarih-
leri aras›nda gerçeklefltirilen Rize Do¤algaz Fuar›’na kat›ld›. E.C.A.
Is› Grubu ürünlerini, 14 metrekarelik bir alanda müflterileriyle bu-
luflturan MS Do¤algaz stand› büyük ilgi gördü.

50 y›l› aflk›n süredir sektöründe lider olan E.C.A., fark yaratan, eko-
nomik, çevre dostu ürünleri ile fuarda dikkatleri üzerine çekmeyi
baflard›. Fuarda; yo¤uflmal› kombiler, panel radyatörler, havlupan
ve valflerden oluflan ›s› sistemleri sergilendi.

Stantta E.C.A. panel radyatörlerinin boyanmas›nda kullan›lan Na-
no-Seramik Teknolojisi’ne dikkat çekilirken, E.C.A. Confeo Premix
yo¤uflmal› kombinin çevre ve do¤a dostu özelli¤iyle birlikte yüksek
verimlili¤ine vurgu yap›ld›.

2008 y›l›na göre fuara kat›l›m›n daha az oldu¤u gözlense de MS
Do¤algaz stand›, E.C.A.’n›n gelifltirdi¤i yeni ürünleri, fl›k sunumlar›
ve üstün teknolojileri ile büyük be¤eni toplad›.

E.C.A. markal› ›s› ürünleri 
Rize Do¤algaz Fuar›’nda dikkat çekti
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fiirketlerden/ELBA-ELEKS-EMARfiirketlerden/ELBA

TPM Master Plan çerçevesinde ELBA, hedefledi¤i yolda kararl› ad›mlarla yürümeye devam
ediyor. ELBA, 2007 y›l›nda yapt›¤› kick-off bafllang›ç temizli¤i faaliyetiyle TPM yolculu¤unda,
pilot makinesinde “Otonom Bak›m”›n dördüncü ad›m›na ulaflt›

Elba’da gelecek, 
ile flekilleniyor

ELBA, makinalar›nda “Tam Otonom Bak›m” uygulamak üzere belir-
ledi¤i yol haritas›nda, eflik anlam›na gelen “Otonom Bak›m” ad›mla-
r›n› hedefledi¤i gibi afl›yor. “Otonom Bak›m” uygulamalar›n›n kritik
dönemeci olarak adland›r›lan dördüncü ad›mda en çok gereksinim
duyulan ünite “Akademi&Elba” ad› verilen “E¤itim Odas›” oldu.

Burada, özellikle imalat personelinin kendi makinesini sahiplen-
mesi ve “benim makinem” bilincine ulaflmas› için temel ve teknik
konu içerikli teorik ve uygulamal› e¤itimler veriliyor. ELBA’da oto-
nom bak›m uygulamalar› flu flekilde yürütülüyor:

1. Ad›m- Temizlik ve Kontrol: Burada “Hata Kart›” tan›mlamas› yap›l-
m›fl ve personelin makinesinde gördü¤ü hava kaça¤›, su kaça¤›, kablo
s›yr›lmas› gibi çeflitli olumsuzluklar› bildirmesi planlanm›flt›r. Ayr›ca,
makinelerde elektrik ve mekanik ar›za haritalar›, çeflitli malzeme saç›l-
mas›, kaynak tozu gibi kirlilik haritalar› oluflturulmufltur.

2. Ad›m- Karfl› Tedbirler: ‹lk ad›mda belirlenen faaliyetler eyleme
dönüfltürülerek, makinelerin görünmeyen aksamlar› fleffaf hale geti-
rilmifl, dolay›s›yla kontrol kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r. Yere da¤›larak saç›-
lan  malzemeler için tava ve kovalar yerlefltirilmifl, kirlilikler toplan-
maya bafllanm›flt›r. Gerek makine ve gerekse makine donan›m›yla il-
gili su hatt› girifl-ç›k›fl yönünün ve diflli dönüfl yönünün iflaretlenme-
si gibi baz› önlemler al›nm›flt›r.

3. Ad›m- Geçici Standartlar: Makinelerde do¤al kötüye gidifl önlen-
meye çal›fl›lm›fl, temizlik, ya¤lama ve kontrol standartlar› oluflturul-
mufltur. Makinalar›n ar›za yapmas›n› önlemek üzere “Her temizlik

bir kontroldür” slogan›yla makinelerde kontrol edilecek, temizlene-
cek ve ya¤lanacak aksamlar›n hangileri oldu¤unun belirlenmesi fa-
aliyetleri yürütülmüfltür. Ayr›ca bu ad›mda personele ya¤lama e¤i-
timleri verilerek, operatörlerin kendi makinelerini ya¤lamas› ö¤retil-
mifl ve uygulamaya bafllanm›flt›r.

4. Ad›m- Genel Kontroller: Dördüncü ad›m, TPM sisteminin en önem-
li ve kritik ad›m›d›r. Verilen e¤itimlerin, hem dördüncü ad›m hem de
sonraki ad›mlarda kendini göstermesi beklenmektedir. Bu aflamada,
makineler üzerinde kötüye gidifl tamamen önlenmifltir. Anormallikler
hemen fark edilebildi¤i için makine güvenilirli¤i artm›fl durumdad›r. Ve
geçici otonom bak›m standartlar› uygulanmaktad›r. Operatör bu afla-
mada, makinesindeki uygunsuzlu¤u çabuk ve do¤ru teflhis edebilir ve
mesleki e¤itimleri almaya haz›r duruma gelmifl demektir. 

E¤itimlerde ortalama 80 puan
Verilen e¤itimlerin sonunda operatörler s›nava tabî tutulmaktad›r-
lar. Her bir konuyla ilgili ortalama 80 puan alan operatör TPM ö¤-
retmeni s›fat›n› tafl›maya uygun görülmektedir. S›nav›n› veremeyen
personel yeniden e¤itime kat›l›r ve s›navda baflar› gösterene kadar
e¤itime devam eder. Operatörler, “Akademi&Elba”da afla¤›daki
e¤itimleri s›ras›yla al›rlar.

Ba¤lant› Elemanlar›: Ölçme Tekni¤i, Teknik Resim, Malzeme Bilgisi,
Mekanik, Kaynak Bilgisi, Kumpas ve Mikrometre ile Ölçüm, E¤eleme,
Z›mpara, Matkap ile Delme, Difl Çekme, C›vata Torklama, Çelik Tes-
teresi, Segman Söküp Takma.

Ya¤lama Elemanlar›: Kimya ve Korozyon, Ya¤lama, Gres Tabanca-
s› Kullanma, Pratik Ya¤ Analizi.

Tahrik Sistemleri: Tahrik Sistemleri, Sac Kesme ve Sac Bükme,
Pleksiglas Kesme, Kay›fl De¤iflimi, Zincir Ekleme, Rulman De¤ifltir-
me, Yatak Ayar›, Kaplin Ayar›.

Elektrik: Temel Elektrik-I, Elektrik-II, Sensörler, Sensörler II, Elektrik
Ölçüm.

Hidrolik-Pnömatik: Temel Pnömatik, Temel Hidrolik, Ak›flkanlar
Mekani¤i, S›zd›rmazl›k Elemanlar›, O-ring De¤iflimi, Teflon Sarma,
Keçe Söküp Takma.

TPM sisteminde e¤er bir makinede otonom bak›m bafll›yor ve o maki-
nenin operatörü hata kart› as›yor ise ‘Bak›ma Yard›mc› Operatör Aday›’ E.C.A. Uluslararas›

Teknik E¤itimleri
devam ediyor
ELEKS A.fi. ve EMAR A.fi.’nin ortaklafla düzenledi¤i e¤itimler,
2010 y›l›nda da h›z›n› kesmedi. 2007 y›l›ndan bu yana her y›l ger-
çeklefltirilen Azerbaycan teknik e¤itim ve bayi toplant›s›, 26 Hazi-
ran Cuma günü Bakü’de gerçeklefltirildi. 

Öncelikli hedef ülkelerden olan Azerbaycan’da E.C.A. müflteri-
leri ve tesisatç›lar›n kat›l›m›yla Palas Otel’de gerçeklefltirilen ge-
nifl kapsaml› teknik e¤itimde kombi, radyatör kalorifer tesisat›
ve ekipmanlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmesi hedeflendi.

EMAS A.fi. fiirket Müdürü Cahit Köse’nin de kat›ld›¤› e¤itimde, pa-
zara yeni sürülen E.C.A. Proteus Kombi’nin teknik özellikleri an-
lat›larak, 80 tesisatç› kat›l›mc›n›n bilgilendirilmesi sa¤land›.

E¤itimin ard›ndan, 2008 y›l›nda en iyi sat›fl gerçeklefltiren E.C.A.
bayisine Antalya’da befl y›ld›zl› bir tatil köyünde iki kiflilik tatil, s›-
ralamada yerini  alan di¤er sekiz bayiye ise cep telefonu arma¤an
edildi. Ayn› akflam kat›l›mc›lara otelde akflam yeme¤i verildi. Tüm
gün süren etkinliklerden duyduklar› memnuniyeti ifade eden kat›-
l›mc›lar, bu tür teknik e¤itimlerin tekrarlanmas›n› istediler. ELEKS
A.fi. ve EMAR A.fi. ortakl›¤›yla gerçeklefltirilen bu teknik e¤itimle-
rin, hedef pazarlarda yayg›nlaflt›r›lmas› planlan›yor.

unvan›n› al›r. Ayn› operatör turuncu kart da asarak toplamda 15-20 adet
kadar›n› kendisi kald›r›yor ise “Bak›ma Yard›mc› Operatör”, dördüncü
ad›mda bafllayan e¤itimlerden “20 Temel El Beceri” e¤itimini baflar›yla
verirse “Bak›mc› Operatör”, gösterdi¤i baflar›yla ö¤retmen olma hakk›n›
kazanm›fl ise “TPM ö¤retmeni” unvan›n› alarak di¤er operatörlere ders
verebilecek düzeye gelir. Bu unvanlar› hak eden operatörler bröveler-
den uygun olan› takmaya hak kazan›r.

“Akademi & Elba”da uygulamal› beceri e¤itimleri 
Personel e¤itimi, pilot makine olarak seçilen kaynak hatt› persone-
linden bafllayarak di¤er makinelerin operatörlerine do¤ru yay›lacak
flekilde planlanm›flt›r. Sistem bir binom aç›l›m fleklinde ifllemektedir.
Öncelikle Bak›m-Onar›m ekip liderleri taraf›ndan e¤itim, imalat
postabafl›lar›na verilmekte daha sonra imalat postabafl›lar› taraf›n-
dan di¤er imalat personeline  verilerek silsile yoluyla ilerlemesi sa¤-
lanmaktad›r. Uygulamal› e¤itimlerin etkinli¤inin artt›r›lmas› için ka-
t›l›mc› say›s›n›n en fazla üç kifli olmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

fiu ana kadar  “Akademi & Elba”da 160 kifli 
toplam bin 793 saat e¤itim alm›flt›r
Baflar›da e¤itimin katk›s›n›n bilincinde olan ELBA çal›flmalar›na yo-
¤un flekilde devam ederek belirlenen sürede pilot makinelerinde ve
di¤er makinelerde en son nokta olarak görülen yedinci ad›m› yakala-
yacakt›r. Bunun için en temel ilkesi olan s›f›r hata, s›f›r ifl kazas›, s›f›r
›skarta ve s›f›r tamire ulaflma arzusu en önemli itici gücü olmaktad›r.

“Akademi&Elba”da yap›lan e¤itimlerle personel kalitesi ve bilinci art›r›-
larak, ELBA’n›n gelece¤i daha sa¤lam temellere oturmaktad›r.



EK‹M 2009 1918 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

‹KSVfiirketlerden/EMAS

Çellonun büyüsü etraf›nda
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali, 5–30 Haziran 2009 tarihleri ara-
s›nda 500’ü aflk›n yerli ve yabanc› sanatç›y› a¤›rlad›. Genç viyolonsel
ustas› Ça¤ Erça¤ da enstrümanlar›nda kendi kufla¤›n›n en önemli isim-
lerini Süreyya Operas›’n›n eflsiz ortam›nda “müzikal bir dostluk” kon-
serinde buluflturdu. Elginkan Holding’in sponsorlu¤unda yap›lan kon-
serde, ünlü flütistler Bülent Evcil ve Halit Turgay, piyanoda Muhiddin
Dürrüo¤lu ve klarnet sanatç›s› Ferhat Göksel ile barok müzikten Piaz-
zolla’ya uzanan bir repertuar etraf›nda ilk kez bir araya geldi. Konser-
de Johann Sebastian Bach’dan “Viyolonsel Süiti”, Joseph Haydn’dan
“‹ki Flüt ve Viyolonsel ‹çin Londra Üçlüleri”, Johannes Brahms’dan
“Klarnet, Viyolonsel ve Piyano Üçlüsü”, Sergei Rachmaninov’dan “Vo-
calise”, Astor Piazzolla’dan “Oblivion” ve “Libertango” seslendirildi.
‹zleyicilerin büyük ilgi gösterdi¤i bölüm ise Erça¤’›n bestesi olan ‘Kara-
deniz’in seslendirilmesi oldu. Tarihi Süreyya Operas›’n› dolduran din-
leyiciler, sanatç›lar› alk›fllar›yla tekrar tekrar sahneye ça¤›rd›.

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’n›n viyolonsel grup flefli¤i göre-
vinin yan› s›ra solistlik kariyerine de devam eden, önümüzdeki dönem
Viyana Konzerthaus’da bir konser verecek olan Ça¤ Erça¤’›, festival bo-
yunca gerçeklefltirece¤i üç konser içinde en çok “Çello Etraf›nda Bulufl-
malar” heyecanland›rm›fl. Kendi bestelerinin de yer ald›¤› “Sakl›kent”

adl› bir albümü de olan Erça¤, Türkiye’de çelloya olan ilginin artt›¤›n›
belirtiyor. Bu geliflimde katk›s› oldu¤unu da düflünen Erça¤, “Ben yal-
n›zca klasik müzik icrac›s› de¤ilim. Di¤er müzik türleri ile de ilgilendi-
¤im için çello enstrüman›n› farkl› kitlelere de yayd›¤›m› düflünüyorum.
Örne¤in Teoman, Sertab Erener, fiebnem Ferah gibi isimlerle solo çel-
lo olarak ayn› sahneyi paylafl›yorum, albümlerinde çal›yorum” diyor.

Sanata de¤erli bir katk›:

E.C.A. sonbahara
ilkbahar fiyatlar›yla girdi

Is› sektörünün yenilikçi markas› E.C.A., 31 Ekim 2009
tarihine kadar devam edecek olan özel kampanyas› ile
tüketicilere özel f›rsatlar sunuyor. Sonbaharda tam
yo¤uflmal› kombiler, konvansiyonel kombiler, panel
radyatörler, termostatik vanalar ve York klimalar›,
ilkbahar fiyatlar›yla, evlerde enerjiyi verimli kullanma ve
tasarruf olana¤› sunuyor. Kampanya süresince
tüketiciler, hem yüzde 20’ye varan oranlarda indirim
f›rsat›ndan hem de Worldcard’a özel +3 taksit ve 2 ay
taksit atlama f›rsat›ndan yararlanabilecek.

E.C.A.'n›n ak›ll›
kombisi Confeo
Premix
Tamam› Türk mühendisleri
taraf›ndan gelifltirilen ve
enerjinin verimli
kullan›lmas›n› sa¤layan
çevre dostu E.C.A. Confeo
Premix yo¤unlaflmal›
kombiler, Ekim 2009 sonuna
kadar, ilkbahar fiyatlar›yla
çok özel indirimlerle sat›fla
sunuldu. E.C.A. Confeo
Premix tam yo¤uflmal›
kombiler, sa¤lad›¤› yüzde
20’ye varan enerji
tasarrufunu do¤algaz
faturas›na yans›tarak, aile
bütçesine katk› sa¤l›yor. 

E.C.A. Proteus
Kombi ayda sadece
99 TL'ye
Ayda sadece 99 TL’ye sahip
olabilece¤iniz E.C.A. Proteus
Kombi ile evlerdeki tasarruf
oran› katlan›yor. Kampanya
kapsam›nda kullan›c›larla
buluflan E.C.A. Proteus
Kombi, ilkbahar fiyatlar›yla
ayda sadece 99 TL taksitle
E.C.A. yetkili sat›c›lar›nda
Worldcard’a özel +3 taksit
ve 2 ay taksit atlama
avantaj›yla sat›fla sunuluyor.
Kompakt tasar›m›, zarif
görünümü ve ergonomik
kumanda paneli sayesinde
tüketicisine kullan›m 
konforu sunan E.C.A.
Proteus, küçük hacmiyle
evin her köflesinde kendisine
yer bulabiliyor.
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lokomotif görevi gördü. Ancak ne yaz›k ki inflaat faaliyetleri eski se-
viyesinde de¤il. Devletin kooperatifleflmeye kredisi ve deste¤i bitti.
Art›k toplu konut uygulamas› var. Ama onun da Erzurum'a bir fayda-
s› olmuyor. Çünkü projeleri ilimize yabanc› müteahhitler al›yor ve
malzemeleri genellikle d›flar›dan getiriyorlar. TOK‹ inflaatlar›n›n iflçi-
leri bile d›flar›dan geliyor. Evet flehirleflme devam ediyor, toplu konut
inflaatlar› sürüyor ancak Erzurum'a bir faydas› yok. 

Genel ekonomisine bakt›¤›n›zda Erzurum hiçbir zaman zengin bir
flehir olmad›; bu durumun da yaratt›¤› bir s›k›nt› var tabii. Aflkale'de-
ki çimento ile fleker fabrikas› hariç ilimizde bir sanayi kuruluflu bu-
lunmuyor. Erzurumlular için hayvanc›l›k ve tar›m vard›, ancak art›k
kar›nlar›n› doyurmayan bu iflleri yapmak istemiyorlar. 

Böyle bir kriz döneminde Elginkan Grubu ile çal›flman›n sizin ve di-
¤er bayiler için anlam› nedir?

Sayg›nl›k ve kurumsal bir flemsiyenin alt›nda yer almak avantajlar
sa¤l›yor. Ticaret hayat›nda Elginkan ve E.C.A. markalar›n›n büyük bir
a¤›rl›¤› var. Ödemelerin dengelenmesinde bile faydas› oluyor. Böy-
le bir firman›n ve ailenin bayisi olmak, parças› olmak, bir gurur ve
onur vesilesi.

Sizin bayi olarak talepleriniz, önerileriniz var m›?  

Erzurum’da bildi¤iniz gibi k›fl uzun sürer. ‹limize uygulanan vadele-
rin de bu durum dikkate al›narak düzenlenmesi iyi olur. 

Ürün gam›m›z çok çeflitli ve kaliteli. Pazarlamada biraz daha etkin
olmal› ve Elginkan ürünlerinin kalitesini herkese duyurmal›y›z.

Birlikte baflarmak Birlikte baflarmak

“Elginkan Toplulu¤u’nun
krizde yat›r›mlarla büyümesi
biz bayilere umut veriyor”

Dadafllar diyar›ndan,
zaman›nda Fenerbahçe’den
bile transfer teklifi alm›fl bir
futbol tutkunu, sevilen bir
hay›rsever, inflaat
sektöründe  sayg›n 
bir ifladam›… 
Metin Onurlu, babadan
devrald›¤› ELMOR ve
EMAS’›n 23 y›ll›k bayii Zafer
Ticaret’i üçüncü kufla¤a
tafl›may› hedefliyor. 
Elginkan Toplulu¤u’nun kriz
sürecinde yeni yat›r›mlarla
büyümesinin bayiler
üzerinde bir umut dalgas›
yaratt›¤›n› söylüyor ve
devam ediyor: “Herkes bu
kriz ortamında elini tașın
altına sokmalı. Kriz,
elbirliğiyle atlatılacak”

Soldan sa¤a: 

EMAS Trabzon Bölge Sorumlusu 

Bilhan Sula, Metin Onurlu, 

Jülide Nemlio¤lu, 

ELMOR Sat›fl ve Pazarlama Müdürü 

Hakan Ürün, ELMOR Trabzon 

Bölge Sorumlusu Ahmet Banko¤lu

MMetin Bey sizi tan›yabilir miyiz? Ticarete
ne zaman, nas›l bafllad›n›z? 

1947’de Erzurum'da do¤dum. ‹lk ve orta
ö¤retim ard›ndan ‹stanbul'da inflaat mü-
hendisli¤i okudum. Babam›z zaten farkl›
firmalar›n bayili¤iyle inflaat malzemeleri
sat›yordu. Dolay›s›yla döndü¤ümde iflim
haz›rd›. Yolumuza yap› ve ›s› grubu olarak
devam ettik. Babam vefat edince de flirke-
tin bafl›na geçtim. 

Elginkan Grubu ile yollar›n›z ne zaman kesiflti?

Yollar›m›z Odöksan bayili¤i sayesinde kesiflti. Çok önemli bir ad›m-
d› bizim için. Tesisat malzemesinin yan› s›ra ›s›tma so¤utma sistem-
lerine  geçmemiz, biraz da piyasan›n istekleri do¤rultusunda geliflti.

Bugün ifllerimizde ›s›tma biraz daha a¤›rl›kta. Bunun nedeni ilimi-
ze do¤al gaz›n gelmesi. Ancak do¤al gaz yat›r›mlar› ilk günlerdeki
gibi de¤il. Çünkü Erzurum'da alt› ay boyunca 24 saat kaloriferi ya-
k›p, eksi 25 dereceyle bafletmek zorundas›n›z. Bu da vatandafla pa-
hal›ya geliyor. Ekonominin biraz daha iyileflmesi ve do¤algazda
yap›lacak indirim benzeri kolayl›klarla, ilimizin büyük potansiyeli
ortaya ç›kacakt›r. 

Siz ticaret hayat›na at›ld›¤›n›zda nas›ld› Erzurum ekonomisi?

fiimdiki kadar geliflmemiflti. 1980'den sonra Turgut Özal hükümeti
zaman›nda bafllayan kooperatifleflme, Erzurum'un geliflmesini sa¤la-
d›. ‹nflaatlar›n artmas› farkl› sektörler için de olumlu etki yaratt›. Er-
zurum bir anlamda alt›n ça¤›n› yaflad›. Bugün ise ticaretle ilgili s›k›n-
t› çok fazla. Erzurum'da ticaret hâlâ güven iliflkisine dayal›d›r. Öyle
ki, ticaret gelene¤imiz nedeniyle alaca¤›n›z› bile isteyemezsiniz. Es-
kiden bu gelenek çok iyi yürüyordu. Çünkü insanlar ödemelerini ak-
satmazlard›. Ancak art›k güç yoklu¤undan ödeyemiyorlar. 

Küresel ekonomik krizin etkisiyle mi? 

Kriz Erzurum'u etkiledi etkilemesine ama zaten iki-üç y›ld›r büyük
bir durgunluk vard›. Küresel kriz, sadece ortal›¤› biraz daha kar›flt›r-
d›. fiehirleflme ve kooperatifleflme flehrin kalk›nmas›nda uzun süre
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Birlikte baflarmak Birlikte baflarmak

Sektörünüz aç›s›ndan Erzurum'un en parlak dönemi ne zamand›? 

A.B: Yap› sektörü 1990’a kadar Erzurum'da alt›n dönemini yaflad›. Ko-
operatif sisteminde çok rahat çal›fl›yorduk. TOK‹'ler devreye girince
yap› sektörü bitti. En kalitesiz ürünler kullan›ld›. Bölgesel ekonomi hi-
çe say›ld›. TOK‹ binalar›n› üstlenen müteahhitler farkl› bölgelerden
geldikleri için Erzurum esnaf›yla çal›flm›yor. Biz de onlar› tan›m›yor,
dolay›s›yla güvenemiyoruz. Benden bin ürün istese, satmaya cesaret
edemem. Zaten kârlar çok düflük tutuluyor, bir de çekini hemen öde-
mezse ne yapar›z? 

fifiirketinizin kuruluflunu ve sizlerin ticarete geçiflinizi anlat›r m›s›n›z?

Arif Birdal: Bu bayilik müessesesinin kurulufl tarihi 1967'dir. Yani
42 y›ld›r ELMOR bayisiyiz. Biz de ortaokul y›llar›m›zdan itibaren
rahmetli babam›za yard›mc› olmaya bafllad›k. ‹lk ve orta ö¤retimi
Erzurum'da tamamlad›ktan sonra üniversite için ‹stanbul'a gittik.
Ben mimarl›k, kardeflim Nurullah t›p fakültesine devam ettik. Üç y›l
çal›flt›ktan sonra mimarl›¤›n bana göre olmad›¤›n› anlad›m ve baba-
m›z›n ifline döndüm.  

Kuruldu¤u y›llarda Erzurum havalisinde tek bayiydik ve 104 tali müfl-
terimiz vard›. Kars, Erzincan, A¤r›, Van ve Erzurum'a hizmet veriyor-
duk. Ancak piyasalar›n daralmas› sonucu Erzurum'a çekildik. 

Erzurum ve civar›nda insanlar›n E.C.A. markas›na büyük güvenleri
vard›r. Örne¤in I¤d›r ile ‹spir halk› E.C.A.'dan baflka ürün almaz.

Dile kolay 42 y›l; bu bir baflar› hikayesi...

A.B: Evet ancak bu büyük baflar›, bizim tezgahtarl›¤›m›z veya tica-
ri becerimizden çok ürünün kalitesinden kaynaklan›yor. Türki-
ye'nin en kaliteli markas› E.C.A.'d›r. Bu, tart›fl›lmaz. Size bir an›m›
aktaray›m. Bir tarihte yafll› bir bey h›fl›mla ma¤azaya girdi, “Sizden
ald›¤›m batarya bozuk ç›kt›” dedi. “Eyvah” diye geçirdim içimden,
“fiimdi f›rçay› yiyece¤iz.” Amcay› sakinlefltirmeye çal›flarak batar-
yay› ne zaman ald›¤›n› sorunca, gülerek, “17 y›l” dedi. Me¤er bize
tak›l›yormufl. Tam 17 y›l önce babamdan alm›fl bataryay›. Dünyalar
benim oldu. ‹flte ürün böylesine kaliteli olunca, baflar› biraz da ken-
dili¤inden geliyor. 

Baflar›n›n bir baflka nedeni de yönetimle olan iliflkilerimiz. ELMOR
bünyesinde çok dürüst ve do¤ru insanlar çal›fl›yor. Sanki bir süzgeç-
ten geçirilmifl ve seçilmifl insanlar...

fiunu da söylemek laz›m: Son zamanlarda özel flirketlerin de devlet
kurumlar› gibi hantallaflt›¤›n› görüyorum ama E.C.A.'da buna rastla-
mad›k. 

“Erzurumlular markam›za 
biz de onlara güveniyoruz”
Tesmal Yap› Malzemeleri flirketi, yar›m asra yak›n ELMOR bayili¤iyle adeta Elginkan
Holding’in Erzurum’daki tarihi. Hac› Celal Birdal'›n 42 y›l önce bafllatt›¤› bayili¤i ikinci kuflak
olarak sürdüren Arif ve Metin Birdal, bu uzun tarihi flöyle aç›kl›yor: “Evet bu büyük baflar›
ama bu baflar› bizim ticari becerimizden çok ürünün kalitesinden kaynaklan›yor”

Gerçi Erzurumlular›n zaten Elginkan ürünlerine büyük ilgisi var.
366 bin nüfuslu Erzurum'da E.C.A. markas› kendine sa¤lam bir yer
edinmifltir.

Elginkan Grubu ile iflbirli¤iniz çocuklar›n›zla da sürecek mi?

Elbette. Ben nas›l babamdan devrald›ysam, o¤lumun da iflimizi de-
vam ettirmesini isterim. Bu y›l iflletme bölümünü bitirdi, inflallah be-
raber çal›flaca¤›z. Birlikte ifli gelifltirme ve büyütme hayallerimiz var.
Umuyoruz önümüzdeki dönemlerde krizin getirdi¤i sorunlar ortadan
kalkar, Erzurum büyür ve geliflir, hayallerimizin yolu aç›l›r.

‹fl hayat›na at›lacak gençlere neler tavsiye edersiniz?

Dürüstlük, gerçekçilik ve kararl›l›k... Ben bu ticari ilkeleri babam-
dan ald›m, gençlere de tavsiye ederim. 

Elginkan Toplulu¤u’nun ilke edindi¤i “ebedi müessese” kavram›n›
siz de uyguluyor musunuz?

‹flin babadan o¤ula geçmesi prensibi ailelerde çok önemli. Elgin-
kan'da manevi de¤erlerle birlikte ön planda yer alan “ebedi müese-
se” kavram›, bizim gibi küçük aile iflletmelerine de örnek oluyor.
Kurumsallaflma ile ticari bir faaliyetin önemi daha da art›yor. Ba-
bamdan bana kalan bu müessese, inflallah o¤luma, ondan da toru-
numa geçerek faaliyetini sürdürecek. 

Futbol tutkunuzla biliniyorsunuz. ‹fl hayat›n›n, bu tür ilgi alanla-
r›yla birlikte yürütülmesini önerir misiniz?

Futbol büyük bir tutku benim için. Y›llarca severek oynad›m. Bel-
ki bugünkü astronomik rakamlar olsayd›, gençken o alana bile yö-
nelebilirdim. Bu tutkumun ifl hayat›ma hem olumlu hem olum-
suz etkisi oldu. Erzurumspor’un yönetiminde yer ald›m. Bir
yandan iflinize ay›raca¤›n›z zaman›n bir k›sm›n› hobiniz
için kullan›yorsunuz ama di¤er yandan bu ilgi, çevreni-
zi geniflletmenizi ve yeni ticari iliflkiler kurman›z› sa¤-
l›yor.

Ne yaz›k ki Erzurumspor'un da durumu çok iyi de-
¤il. Benim oynad›¤›m tarihlerde Erzurumlular›n
Erzurumspor'a verdi¤i destek yeterli oluyordu.
Art›k astronomik bütçeler, inan›lmaz transfer
rakamlar› nedeniyle klüpleri yaflatmak 
çok zor. 

Elginkan Grubu ile bir ortak noktan›z da sosyal sorumluluk bilin-
cine sahip olman›z. Bir baflkas›n›n hayat›nda yeni bir umut, çare
olmak nas›l bir duygu? 

Kendi çap›m›zda bir fleyler yapmaya, yard›ma ihtiyaç duyanlar›
bulmaya çal›fl›yoruz. Zaten Erzurum'un gelene¤inde vard›r. Dadafl-
l›k mertlik, do¤ruluk ve dolay›s›yla yard›mseverliktir. 

Dergimizi izliyor, yararlan›yor musunuz?

Takip ediyoruz ve okudu¤umuz yat›r›m haberleriyle de daima gurur
duyuyoruz. 

Böyle bir kriz ortam›nda yat›r›m yapabilmek çok zor. Kriz sürerken
küçülmemek, aksine yat›r›mlarla büyümek bayilere umut veriyor.
Herkes bu kriz ortam›nda tafl›n alt›na elini koyacak. Bayisinden ça-
l›flan›na, yönetiminden temsilcisine herkes üstüne düfleni, ayn› çat›
alt›nda olman›n gerektir-
di¤ini yapacak. El-
birli¤iyle bu kriz
ortam›n› atla-
taca¤›z. 

Soldan sa¤a: Metin Birdal, Ahmet Banko¤lu, Hakan Ürün bir araya gelir

gelmez ELMOR’u konufltular. 

Metin Onurlu’nun

gençlere tavsiyesi,

dürüstlük, gerçekçilik,

kararl›l›k...



Birlikte baflarmak Birlikte baflarmak

Zaman›nda inflaat sektörünün a¤›rl›¤›n› çeken kooperatifler, flehrin eko-
nomisine de katk› sa¤l›yordu. Bu sisteme devam edilebilir. Kooperatiflefl-
meyle bölgede 500 binay› bir müteahhide yapt›rmak yerine 10 müteah-
hite 50’fler bina yapt›r›lsa, bölge ekonomisi de canlan›r. ‹nflaata 100’ü afl-
k›n sektör ba¤l›d›r. Düflünün ki paspasç› bile yeni evler yap›ld›¤›nda pa-
ra kazan›r. Bunu bakanlara, milletvekillerine de anlatt›k ama aksine bu ifl
daha da geniflletiliyor. 

Kent ekonomisini olumsuz etkileyen bir baflka konu da büyük al›flverifl
merkezleri. En küçük esnaf›n gelirine bile göz dikilmifl durumda. 

Metin Birdal.: Bu sorun gerçekten çok mühim. Erzurum'da sanayi
yok. Peki Erzurumlular nas›l geçiniyor? Esnaf sayesinde dönüyor fle-
hir ekonomisi. TOK‹ flantiyesinin yan›nda küçük bir bakkal var.
“Hadi hay›rl› olsun, ifllerin aç›l›r” dedim, “Ne ifli abi?” cevab› verdi,

“Ekmek f›r›n›n› bile içeri kurmufllar.” Düflünün, flehir ekonomisine
bir ekmeklik katk›s› bile yok koca inflaatlar›n! Elginkan yönetimine
bu konudaki titizlikleri için teflekkür ediyorum; bizim bayilik siste-
mimiz var. Mesela 2 bin konut için batarya talebi vard›r ve bu mik-
tardaki batarya Holding Yönetimi arac›l›¤›yla sat›l›r. Zaten bayiler
bu talep karfl›s›nda yetersiz kal›r. Ancak yönetim, mahalle aras›nda-
ki s›hh› tesisatç›ya bile E.C.A. ürünleri verirse, olmaz! ‹flte di¤er fir-
malar bunu yap›yor. Bunun bir geri dönüflü olacak, iflte o zaman El-
ginkan Yönetimi'nin ne kadar do¤ru bir ifl yapt›¤› ortaya ç›kacak. 

A.B.: Erzurum ekonomisinde y›llard›r büyük bir gerileme görülüyor.
Yani Erzurum'da kriz y›llard›r yaflan›yor.  

Böyle bir ekonomide Elginkan Grubu çat›s› alt›nda bulunman›n so-
nuçlar› nelerdir? 

Arif Birdal (solda) ve kardefli Metin Birdal (üstte), baba mesle¤ini

sürdürmekten mutlu. Nurullah Birdal ise flirket orta¤› ama

doktorluk mesle¤ini sürdürüyor.
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A.B.: Böyle bir iflbirli¤inin parças› oldu¤um için çok mutluyum.
Mutlulu¤umun iki temel nedeni var. Birincisi, kaliteli ürün satt›¤›m
için hiçbir zaman bafl›m a¤r›mad›, insanlarla çok sa¤lam bir tica-
ret ba¤› kurabildim. ‹kincisi de E.C.A. bayisi olman›n getirdi¤i say-
g›nl›k… Bayilik almak istedi¤imizde, baflka hangi markan›n bayisi
oldu¤umuzu sorarlard›. ELMOR'un bayisi oldu¤umuzu söyleyin-
ce; ELMOR'un herkese bayilik vermedi¤ini görür ve bizi sorufltur-
mak zahmetine bile girmezlerdi. Buna benzer çok avantaj gördük,
yaflad›k. 

Elginkan Grubu ile iflbirli¤inizin süreklili¤ini de¤erlendirir misiniz?

A.B.: “Ebedi müessese” bütün kurumlar›n örnek almas› gereken bir
kavram. Türkiye'de kurumlar›n uzun süreli devam›, sosyal sayg›nl›¤›
yeni yeni anlafl›l›yor. Elginkan Vakf›'n›n çal›flmalar›yla “ebedi müese-
se” kavram› bizim için çok daha önemli bir yere geldi. Biz de karde-
flimle beraber bizden sonraki neslin bir 40 y›l daha iflimizi devam et-
tirmelerini isteriz. Aç›kças› bu potansiyeli de görüyorum. Nüfus art›-
yor, konut ihtiyac› her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ataer-
kil aileler art›k yok, eskiden evlendi¤inizde evin yan›na bir oda yap›-
l›rd›. fiimdi iki nüfuslu aileler, 200 metrekareyi be¤enmiyor. Konut
üretimi devam edecek... E.C.A.'dan kaliteli bir baflka armatürün de or-
taya ç›kaca¤›n› sanm›yorum. 

Ticari hayat›n karmaflas› düzelecek. ‹flte o zaman Elginkan bayisi ola-
rak bizim iflimiz de rahatlayacak ve çocuklar›m›za istedi¤imiz gelece-
¤i verecek bir yap›ya kavuflaca¤›z. 

Dergimiz arac›l›¤›yla dikkat çekmek istedi¤iniz bir konu var m›?

A.B.: Yedek parçalar›m›z çok pahal›, bu s›k›nt›y› aflmal›y›z. Rekabet-
te bizi zorlayan yedek parça pahal›l›¤›n› ortadan kald›rmal›y›z.  

Dergimizi takip ediyor musunuz?

A.B.: Evet her say›s›n› mutlaka okuyoruz. Oldukça faydal› oluyor.
Önemli yat›r›mlar, bilgiler ve di¤er meslektafllar›m›z›n görüflleri bi-
zim için ufuk aç›c›...

Metin Bey biraz ekonomi d›fl›na ç›karak sizin kayak tutkunuzu ko-
nuflmak isteriz. Erzurum’da kayak gelene¤ini bafllatanlardans›n›z...

M.B.: Kaya¤a Palandöken'in en bakir zaman›nda, henüz oteller yok-
ken bafllad›m. Uzun y›llar çok keyif alarak kayd›m; geçti¤imiz y›llar-
da aya¤›m› k›r›ncaya kadar. 

Palandöken'in güzelli¤ini, kurdu¤umuz Erzurum Kayak Klübü arac›-
l›¤›yla tan›tmak için uzun y›llar çaba harcad›k. 

Erzurum'un k›fl sporlar›nda büyük potansiyeli var. Palandöken, Türki-
ye'nin en uzun kayak pistine, Avrupa’n›n en kaliteli kar›na sahiptir;
kar do¤ru korunursa Haziran'›n ortas›na kadar kayak imkan› sunar.
Ancak iki y›ld›r kar ya¤›fl›nda ciddi bir azalma var. Bu da, yerleflim
yerlerinin da¤ eteklerine kaymas›ndan kaynakland›. 

Önümüzde Palandöken’in tan›t›m› için 2011 Üniversiteleraras› K›fl
Oyunlar› (Universiade 2011) imkan› var. ‹nflallah 2011'de kar ya¤ar
da, bu organizasyondan aln›m›z›n ak›yla ç›kar›z.

Servislerimize merhaba

Dergi ekibimizin Zafer Ticaret ve
Tesmal Yap› Malzemeleri flirketi
ard›ndan Erzurum ziyaretindeki
en önemli dura¤› servislerimizdi.
Hac›mehmeto¤ullar› Teknik Servi-
si, Elginkan Toplulu¤u’na iki y›l
önce kat›lm›fl. Erzurum’un en ba-
flar›l› servislerinden biri olarak gös-
terilen servisi Ömer ve Selim Gül-
lüce kardefller iflletiyor. Güllüce

kardefller bu p›r›l p›r›l mekanda ›s›
ve tesisat servisi yap›yor. Ard›ndan
Elginkan Toplulu¤u’na henüz
Ocak 2009’da kat›lan Eren Tek-
nik’e gidiyoruz. Kombi servisi ve-
ren Hümmet Çelik, hizmetini za-
man zaman flehir d›fl›na da tafl›rd›-
¤› için sert k›fl koflulllar›na karfl› ha-
z›rl›ks›z yakalanmamak amac›yla
4x4 arazi arac› sat›n alm›fl.

Arif Birdal’a göre flirketin

42 y›ll›k baflar›s›n›n nedeni,

ürünün kalitesi.
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Gezgin

Uygarl›klar kenti Erzurum
Maceras› 6 bin y›l önce Hurriler

ile bafllad›. Urartular, ‹skitler,
Medler, Persler, Araplar,

Sasaniler, Romal›lar ve
Bizansl›lar’› a¤›rlad›. 1071

Malazgirt zaferiyle birlikte de
Saltuklular, Selçuklular, ‹lhanl›lar,

Osmanl›lar’›n evi oldu. Genç
Türkiye’nin ise kahraman›yd›. Dadafl

kenti Erzurum’da sizler için bu 6 bin y›l›n
izini sürerken, benzersiz do¤as›na, candan

insanlar›na, tarihine, her an her yerde birisiyle
karfl›laflt›¤›m›z çeflmelerine hayran kald›k

Pek çok uygarl›¤›n gelip geçti¤i Erzurum'a do¤ru yola ç›karken he-
yecanl›y›z. Bayilerimizin de rehberli¤iyle Erzurum’un tarihini, do¤a-
s›n›, insanlar›n› keflfedece¤iz. Güzelim Erzurum türküsü Sar› Ge-
lin’de söylendi¤i gibi “elimizde divit kalem”, Dadafllar kenti Erzu-
rum’dan sizler için notlar tutaca¤›z.

Atatürk Havaliman›'ndan Erzurum'a
Sabah saat 7 sular›nda uça¤›m›z sorunsuzca havalan›yor; istikamet Erzu-
rum. Biraz gecikmeli kalkmas›na ra¤men beklendi¤i gibi, 1 saat 45 daki-
kada Erzurum'da oluyoruz. Gökyüzünden havaalan›na yaklafl›rken flehir-
le ilgili ilk izlenimlerimiz, göz alabildi¤ine aç›k arazi, küçük köyler, köy-
lerin yak›nlar›nda kavak a¤açlar›ndan ufak kümeler, kalemle çizilmifl gi-
bi yemyeflil tarlalar oluyor. Uçak genifl bir kavis çizerek inifle geçerken,
öbek öbek toplanm›fl otlar›n tarla çizgileriyle yaratt›¤› tezat gözümüze
çarp›yor: Bafldöndürücü bir manzara... 

Erzurum'u co¤rafi olarak tan›mlayacak s›fat kesinlikle genifllik. Caddeler,
sokaklar, gökyüzü ve elbette tarlalar... Hepsi genifl aral›klarla belirlenmifl.

Uçaktan iner inmez havan›n temizli¤ini fark ediyoruz. Özellikle yaz ay-
lar›nda bu taptaze, temiz havan›n yan›na tatl› bir s›cak da ekleniyor. Ni-
hayet ‹stanbul'un neminden uzaktay›z! Havaalan›nda bizi Trabzon Böl-
ge Sat›fl Sorumlusu Ahmet Banko¤lu karfl›l›yor. Böylece iki günlük Erzu-
rum gezisi de bafll›yor. Gitti¤imiz her yerde, daha sormadan çay masaya
geliveriyor. “Üstelik” diyor Erzurumlular, “Çay› içmemek büyük bir ay›p-
t›r kültürümüzde.” Gelenekten söz ediliyor. Yani önünüze gelen çay› red-
detmeniz mümkün de¤il. Ama zaten bak›r semaverlerde demlenen çay-

lar öylesine lezzetli ki, ikram› geri çevirmek akl›m›zdan bile geçmiyor. 

Erzurumlular misafir a¤›rlama, ikram konusunda çok hassaslar. Bu ikram-
severlikleriyle gurur da duyuyorlar. Hatta ziyaret program›n›z yo¤unsa,
üç kez ö¤le yeme¤i yemek zorunda kalabilece¤inizi bile söylüyorlar. 

Ca¤ kebab›yla bafll›yoruz
Söz yeme¤e gelince aç›lacak ilk konu belli: ca¤ kebab›. Biz de bu keba-
b› icat eden Kemal Koç'un yerinde al›yoruz solu¤u. Ferah ve otantik bir
mekan... Duvarlar Kemal Koç'un özlü sözleriyle donanm›fl. ‹lgimizi far-
keden garson, Kemal Koç'un fliirlerine de yer verilen bir broflür getiriyor.
Broflürdeki bilgilere göre ca¤ kebab› biraz da tesadüfen ortaya ç›k›yor.
1982’de Erzurum'daki bir otelde iflletmecilik yapan Kemal Koç, Tortum-
lu atalar›ndan gördü¤ü kebap usulünü biraz da de¤ifltirerek açt›¤› tek göz
mekanda sunmaya bafll›yor. Aylardan Ocak ama hiç hesapta yokken ka-
p›da kuyruk olufluyor. ‹çerideki dört masan›n yetmeyece¤ini gören Koç
da büyüme karar› al›yor.

Ca¤ kebab›na karfl› koymak veya az yemek gibi bir flans›n›z yok. Hiç ye-
meme niyetiyle kebapç›ya gidenler bile iki üç flifl yemifl halde mekandan
ç›k›yor. Ard›ndan kaday›f dolmas› veya incir tatl›s› geliyor. ‹kisi de olduk-

ça farkl› lezzetler. Bu ilk yemek dura¤›m›zda fazlas›yla yiyoruz. Ney-
se ki Erzurum'un kuru havas› yürüyüfle müsait; düflüyoruz yollara.
‹lk dura¤›m›z Yakutiye Mahallesi...

Ana güzergah: Cumhuriyet Caddesi
Yol üzerindeki Cumhuriyet Caddesi, flehrin en ifllek damar›. Ma¤a-
zalar, dükkanlar ve tarihi yap›lar›n ço¤u bu cadde üzerinde yer al›-
yor. Arkas›ndaki kocaman binalar›n kald›r›m›n kenar›na s›k›flt›rd›¤›

kümbet dikkatimizi çekiyor. Bu enfes yap› bir y›l öncesine dek Cim-
cime Sultan Kümbeti olarak an›l›yor. Ancak Büyükflehir Belediye-
si’nin yapt›¤› çevre düzenlemesi s›ras›nda bulunan kitabesi sayesinde
gerçek ismi art›k biliniyor; bir kad›n ismi olan “Hencal” ya da “Hen-
kal”. ‹nfla tarihi de kitabe sayesinde 1304 olarak kesinlik kazan›yor. 

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki turumuz, Saltuklular dönemin-
de, 1179’da yap›lan camiyle bafll›yor. Cami, büyük oldu¤u için
“Ulu”, Saltuklulara “Atabek” denildi¤i için “Atabek” ad›yla an›l›-
yor. Biz camiyi gezerken, kubbe c›v›l c›v›l çocuk sesleriyle ç›nl›-
yor. Caminin bir köflesinde Kuran kursu gören çocuklar ara ara
dönüp kameralar›m›za poz veriyor.
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Çifte Minareli Medrese’nin avlusunda, ö¤renci odalar›

Çifte Minareli Medrese zaman zaman tophane ve k›flla olarak da kullan›lm›fl

Rukiye Akgül, kap›s›n› çalana muhteflem evini gezdiriyor Erzurum 6 bin y›l›n izlerini tafl›yorErzurum 6 bin y›l›n izlerini tafl›yor



müfl. Her oda bir baflkas›na ve yepyeni objelere aç›l›yor. Kiminde ufak
havuzlarda bal›klar yüzüyor. Kimse burada kaç tane eflya oldu¤unu
bilmiyor. Konuklardan biri herkesin akl›na gelen soruyu seslendiriyor:
Bütün bunlar nas›l temizlenir?

Geleneksel Erzurum evi, iç avlulu ve tand›r evli ev mimarisi tipine sahip.
Zemin katta ah›r, kiler, samanl›k, tand›r evi (yaflama mekan›), k›fll›k oda-
lar var. Birinci katta darac›k bir geçitle sofa, bir veya iki odaya aç›l›yor. 

Dolu dolu geçen Erzurum'daki ilk günümüzü Palandöken'e ç›karak ta-
maml›yoruz. Ifl›klarla ayd›nlanm›fl yoldan ç›k›lan bölgede hummal› bir
çal›flma var; yeni kayak sezonuna iki pist daha haz›rlan›yor. K›fl sporlar›
nedeniyle giderek cazibe kazanan Palandöken'in so¤uk ve oksijen yüklü
havas›n› biraz daha ci¤erlerimize çektikten sonra günü tamaml›yoruz. 

‹kinci günün ilk dura¤› Lala Mustafa Pafla Camii
Oteldeki kahvalt›m›z›n ard›ndan Osmanl› döneminin Erzurum’daki ilk
camisi olan Lalapafla Camii ile flehir turumuza kald›¤›m›z yerden devam
ediyoruz. Kitabesine göre 1562’de Lala Mustafa Pafla taraf›ndan yapt›r›-
lan caminin mimar› Koca Sinan. Ancak cami, bir hamam, ezan ve namaz
vakitlerine göre saat ayar› yap›lan muvakk›thane, flad›rvan, sübyan mek-
tebi gibi ilavelerle zamanla külliyeye dönüflmüfl. Birbirinden güzel motif-
lerle bezeli caminin etraf›ndaki park› dolan›p aç›kl›¤a geldi¤imizde, kar-
fl›m›za 1310’da Hoca Celaleddin Yakut taraf›ndan infla edilen Yakutiye
Medresesi ç›k›yor. Ne yaz›k ki ‹lhanl› döneminden günümüze kalan na-
dir eserlerden olan bu yap›y›, restorasyon nedeniyle gezemiyoruz. 

duvarlar›nda, rivayetler odur ki, hâlâ askerlerimizin kan izleri duruyor. 

Aziziye Tabyas›, ad› Erzurum’un kurtuluflu ile birlikte an›lan Nene Ha-
tun’un türbesine de ev sahipli¤i yap›yor. Anlat›lanlara göre 7 Kas›m 1877
gününün gece yar›s›, Ermeni çeteleri Aziziye Tabyas›'na girip askerleri öl-
dürüyor. Arkadan gelen Rus askerleri hiçbir direniflle karfl›laflmaks›z›n
tabyay› ele geçiriyor. Bask›ndan yaral› olarak kurtulmay› baflaran bir er,
kara haberi kent merkezine ulaflt›r›yor. Erzurumlular silah, sopa, tafl, elle-
rine ne geçtiyse kap›p tabyaya kofluyor. Bine yak›n flehit verilen çok flid-
detli çat›flmalar ard›ndan tabya geri al›n›yor. Çat›flmalarda yaralananlar-
dan biri de Nene Hatun’dur. fiehri kurtuluncaya kadar mücadeleye de-
vam eden Nene Hatun, cephane tafl›yarak, yaral›lara hemflirelik yaparak,
yemek piflirip su da¤›tarak, her ifle koflarak destanlafl›r. Hat›ras› hâlâ kent-
te s›ms›cak korunan Nene Hatun’u ve tarihimizi yazan kahramanlar› sev-
gi ve sayg›yla anarken, neredeyse akflam› etti¤imizi anl›yoruz. Tabyadan
gökyüzünün k›z›ll›¤›n› seyrederek kent merkezine dönüyoruz. 

Odas› havuzlu Erzurum evleri
Akflam yeme¤i için adresimiz Erzurum evleri... Ahflap yap›n›n giriflinde
devasa büyüklükte iki bak›r ibrik duruyor. Kap›daki görevli ayakkab›lar›-
m›z› alarak yerine terlik veriyor; adet böyleymifl Erzurum Evi'nde. 

Eski diyebilece¤iniz ne varsa bu mekanda toplanm›fl; plaklardan rad-
yolara, t›rm›klardan dikifl makinelerine, eski tar›m aletlerinden k›yafet-
lere kadar ak›l almayacak say› ve çeflitte obje. Üstelik tam 12 Erzurum
evi birbirine ba¤lanarak labirent gibi etkileyici bir yap›ya dönüfltürül-
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Çifte Minareli Medrese’nin 
yar›m kalm›fl hayat a¤ac›

S›rada Çifte Minareli Medrese var. Avlu-
lu, iki katl›, dört eyvanl› medrese tipinin an›t-
sal bir örne¤i olarak gösterilen yap›n›n kuzeye bakan taçkap›s› bir sa-
nat eseri. Kap› üzerindeki hayat a¤ac› ve kartal motifleri yar›m kalm›fl.
Bir rivayete göre medreseyi infla ettiren aniden ölünce, iflçiler de para-
lar›n› alamayacaklar›ndan korkup motifi yar›da b›rakarak kaç›yor. Ya-
p›n›n güneyindeki kümbetin kap›s›, bir vazocuk içinden ç›kan stilize
bir hayat a¤ac› kuflat›yor. 1285-1290 y›llar› aras›nda ‹lhanl›lar zama-
n›nda yapt›r›ld›¤› tahmin edilen medresenin sütunlarla çevrili avlusun-
da, zaman›n ö¤renci odalar› yer al›yor.

Çini kapl› çifte minarelerin arkas›na dolafl›p Üç Kümbet’i görmeye gidi-
yoruz. Yine etraf›m›z› saran sevimli çocuklar bize bilgi vermeye çal›fl›yor.
Farkl› dönemlere ait bu üç kümbet bir çeflit buluflma noktas› gibi. Sekiz
köfleli plan üzerine oturtulan kümbetin Saltuklu Devleti'nin kurucusu
Emir Saltuk'a ait oldu¤u tahmin ediliyor.  

Çat kap› bir müze ev
Üç Kümbet’i gezerken akl›m›za, buraya yak›n ve kap›s›n› çalanlar›n gez-
mesine izin verildi¤ini iflitti¤imiz bir ev geliyor. Kararl› bir ekip olarak so-
ra sora evi buluyoruz. Komflular, “Pafla Amca yafl›yor orada” diyor. Kap›-
n›n süslü tokma¤›n› birkaç kez çal›yoruz. Erzurumlular›n ehram ad›n›
verdi¤i örtülere sar›nm›fl yafll› bir Teyze geliyor. Evi gezmek için izin isti-
yoruz. Pafla Amca’y› soruyoruz, “Hasta” diyor Teyze, “Birkaç y›ld›r rahat-
s›z, d›flar› ç›kam›yor.” Evi gezmek için ›srarc› oldu¤umuza üzülüyoruz.
“Yok” diyor, bak›fl›m›zdan anlam›fl gibi... Anadolu'nun sonsuz hoflgörü-
sü, misafirperverli¤i karfl›s›nda flaflk›n›z… 

Rukiye Akgül ve efli Pafla Akgül 20 y›l önce alm›fllar evi. Mutfak ola-
¤anüstü. Alt›gen biçimindeki mutfak mimarisi, tavan›n ortas›ndaki ›fl›k-
land›rma cam›yla çarp›c› bir özellik kazanm›fl. P›r›l p›r›l mutfa¤›n bir ke-

nar›nda ocak, di¤er yanda ise sofa var. Duvarlardaki raflarda eski porse-
len tabaklar düzen içinde sergileniyor. ‹ki tafl f›r›n›n yan›nda bak›r tepsi-
ler s›ralanm›fl. Bizi kap›dan u¤urlayan Rukiye Teyze’ye teflekkür edip, Er-
zurum Kalesi'ne do¤ru yola koyuluyoruz. 

Erzurum Kalesi sürprizlere gebe 
5. yüzy›lda Roma ‹mparatoru Theodosius’un bir tepe üzerine infla ettir-
di¤i kale, bugün flehrin tam merkezinde kalm›fl. Son zamanlara kadar
Türkler taraf›ndan k›flla olarak kullan›lm›fl olan kale içinde bir mescid ve
saat kulesi var. Türk mimarisinin ilk örnekleri olmalar› bak›m›ndan
önem tafl›yan bu iki yap›dan Tepsi Minare olarak da adland›r›lan kule,
Ortaça¤'da gözetleme kulesiymifl. Saltuklular›n 12. yüzy›lda yapt›¤› tah-
min edilen Tepsi Minare, ‹kinci Abdülhamid döneminde saat kulesi mo-
da haline gelince, ifllevi de¤ifltirilip saat kulesi oluvermifl. Kaledeki mes-
cid ise flehirdeki en eski Türk yap›s›.

Kalenin iç avlusunda Erzurum Üniversitesi Tarih Bölümü'nün arkeolojik
çal›flmas› sürüyor. Tarih Bölümü ö¤retim görevlisi Yavuz Günaflt›, tarih-
te kalenin ilk kurulufluna kadar geri gitmeyi hedeflediklerini belirtiyor ve
restorasyonun sürece¤i müjdesini veriyor. 

Kahramanl›k dura¤›: Aziziye Tabyas›
Bir sonraki dura¤›m›z da yak›n tarih var; 93 Harbi olarak an›lan Osman-
l›-Rus Savafl›'nda çok sert çarp›flmalara sahne olan Aziziye Tabyas›. Efsa-
nelerin merkezine yerleflmifl Aziziye Tabyas›, hâlâ askeri bölgenin içinde.
Rus Harbi'nin an›lar› ve kahramanl›k hikayeleriyle dolu olan tabyan›n
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Farkl› dönemlere ait Üç Kümbet bir buluflma noktas› gibi 

Yükseklik
bak›m›ndan

dünyada üçüncü
s›rada yer alan

Tortum fielalesi’ni
seyrederek çay›n›z›

yudumlamadan
Erzurum’dan

ayr›lmamal›s›n›z

Labirent gibi birbirlerine ba¤lanan Erzurum evlerinde say›s›z eski eflya bir arada

Akgül çiftinin alt›gen
biçimli mutfa¤› müze gibi

‹lhanl›lar’dan kalan nadir
yap›lardan biri Yakutiye Medresesi
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Kanuni Sultan Süleyman'›n sadrazam› Rüstem Pafla taraf›ndan yapt›r›-
lan Rüstempafla Bedesteni, nam-› di¤er Tafl Han, Erzurum’un meflhur
oltu tafl›ndan yap›lma eflyalar› bulabilece¤iniz yegane yer. 17'nci
yy'dan kalma bedesten vitrinleri oltu tafl›ndan brofl, yüzük, küpe ve el-
bette tespihlerle süslü. Karakehribar olarak da adland›r›lan oltu tafl› si-
yah, koyu kahve, sar›, nadiren de gri-yeflilimsi olabiliyor. Ancak Be-
desten'de özellikle siyah› kabul görüyor. Bedesten esnaf›ndan ö¤ren-
di¤imize göre oltu tafl›n›n da ithal ve ucuz olan› da piyasada sat›l›yor.
Elbette makbulü Erzurum'dan ç›kan›... 

Cumhuriyet’in izindeyiz
52 y›ll›k tarihiyle Cumhuriyetimiz’in en eski üniversitelerinden olan
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin modern ve ferah havas›n› teneffüs
ederken, önümüzdeki iki durak heyecan›m›z› daha da art›r›yor. Çün-
kü Cumhuriyetimiz için büyük önem tafl›yan iki bina var s›rada: Ata-
türk Evi ve Erzurum Kongre Binas›.

Ancak Atatürk Evi'nde bizi kötü bir sürpriz bekliyor. Müzenin ziyarete
kapal› gününe denk geliyor, kap›dan dönüyoruz. 19. yüzy›l›n sonunda
yapt›r›lan konakta 9 Temmuz-29 A¤ustos 1919 tarihleri aras›nda Atatürk
ve silah arkadafllar› 52 gün boyunca çal›flarak milli mücadelenin temel-
lerini atm›fl. Bu esnada Atatürk'ün askerlikten istifas›, Selanik'teki nüfusu-
nu Erzurum'a ald›rmas› ve Erzurum'dan milletvekili seçilmesi gibi pek
çok önemli olay yaflanm›fl. 

Anadolu'da milli mücadele birli¤inin kurulmas›nda ikinci ad›m›n
at›ld›¤› Erzurum Kongresi Binas›’na yöneliyoruz. Lise olarak hizmet
veren binan›n, Erzurum Kongresi’nin topland›¤› ikinci kat›, Kongre
Müzesi olarak düzenlenmifl. Küçük ama etkileyici Kongre Müzesi'nden
içeri girer girmez dönemin ruhuna yak›ndan tan›k oluyorsunuz. Kongre
üyelerinin foto¤raflar›, biyografileri, o dönemden kalma s›ralar ve kongre
belgeleri sergileniyor. Atmosferin parças› olabilmek hissiyle derhal s›rala-
ra oturuyoruz. S›ralar›n tam karfl›s›nda Atatürk heykeli, dört s›ra halinde
oturma gruplar›, duvarlarda kongreye hangi illerden delegelerin kat›ld›¤›-
n› gösteren bir harita var. Salonun karfl›l›kl› iki yan›ndaki küçük odalar-
dan biri gizli oylamalar için di¤eri kulis olarak kullan›l›yormufl. 

Dünyan›n üçüncü büyük flelalesi 
S›rada do¤al güzellikler var… Erzurum-Artvin yolu üzerinde, Erzu-
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Anadolu'da milli mücadele
birli¤i kurulmas›n›n ikinci ad›m›
Kongre Binas›’nda (altta) at›ld›.

Mustafa Kemal mücadelenin
temellerini Atatürk Evi’nde

oluflturdu. ‹ki bina, Erzurum’un
Cumhuriyet tarihindeki yerinin

önemli bir göstergesi

“Su gibi aziz flehir”
“Erzurum, çeflmelerin rahmet, sular›n nimet, insanlar›n mert flehir.” Erzurum’un bir yerel gazetesinin yazar›, kentini
bu sözlerle tarif ediyor ve flöyle devam ediyor: “Erzurum çeflmeleri. Hayra ve hasenata ehemmiyet veren bir flehrin
niflanlar›. Su gibi aziz ol, derler dua ederken büyüklerimiz. Erzurum, su gibi aziz flehir. Suyun olanca lezzetine,
ferahl›¤›na, tad›na varaca¤›n›z flehir.”

Bu sözlere kat›lmamak mümkün de¤il. Pek çok uygarl›¤›n gelip geçti¤i Erzurum'un tarihi 6 bin y›l öncesine
kadar dayan›yor. Caddeler, arka sokaklar, aç›k alanlar, pek çok farkl› dönemin tarihi dokusunu bir arada
bar›nd›r›yor. Ama bu dokunun en dikkat çeken ö¤elerinden biri çeflmeleri... Erzurum'un belki her yerinde tarihi
bir çeflmeye rastl›yorsunuz. Üstelik ço¤u hâlâ suyunu flehre tafl›yor. Erzurumlular’› günün herhangi bir saatinde
oluk oluk su akan çeflmelerden faydalan›rken görebiliyorsunuz.

rum’un en kuzey ucunda yer alan Tortum Gölü ve Tortum fielalesi’ne
zorlu bir yolla ulafl›yoruz. Ama tarifsiz güzellikteki bir do¤a eflli¤inde
hedefimize ulaflt›¤›m›zda anl›yoruz ki, Tortum Gölü ve fielalesi tam bir
günü hak ediyor. Tortum, yükseklik bak›m›ndan dünyan›n üçüncü bü-
yük flelalesi. 120 basamakla inilen flelale, baraj gölünde su tutulmas›na
ra¤men 48 metre yükseklikten ihtiflamla dökülüyor. Azg›n sular yere
de¤erken büyük bir gürültü ve su bulutu oluflturuyor. fielaleye arkam›z›
döndü¤ümüzde yine nefes kesici bir manzarayla karfl›lafl›yoruz. fielale-
den dökülürken coflan su, sadece 20 metre sonra duruluyor. Gökyü-
zündeki bulutlar, Artvin il s›n›r›na do¤ru birbirinin içine geçen tepelere
de¤iyor yer yer. Anadolu'da yol almak böyle bir fley iflte; bir yer baflka
bir yeri do¤uruyor. Ne kadar yorulsa da yola doyam›yor insan. 

fielalenin üst k›sm›ndaki restoranda flelaleyi izleyerek solukland›ktan
sonra Erzurum'a dönüyoruz. Erzurum için bu kadar zaman az, bili-
yoruz. Gezemedi¤imiz onca yer var, ancak ‹stanbul'a dönmeliyiz.
Son kez bayilerimize u¤ray›p veda ediyor ve Erzurum Havalan›na
do¤ru yola koyuluyoruz. Uça¤›m›z 01'e do¤ru Atatürk Havalima-
n›'na iniyor. S›cak ve nem sar›yor etraf›m›z›, nerede kald› Erzu-
rum'un ferah havas›? Art›k ‹stanbul'day›z...

Yap› Endüstri Merkezi’nin “Türk Yap› Sektörü Raporu
2008” araflt›rmas›n›n dan›flman› Doç. Dr. Sayg›n
Eyüpgiller, “Art› 1” için sektörün art›lar›n›, eksilerini
anlatt›. “Yap› sektörü yap›sal avantajlar› sayesinde
di¤er sektörlere nazaran daha h›zl› toparlan›r. Öncü
göstergeler, bir dönüflün bafllad›¤›n› bile gösteriyor
olabilir” diyen Eyüpgiller’e göre sektörün gelece¤i
san›ld›¤› kadar da karanl›k de¤il

Küresel kriz yap› sektörünü nas›l etkiledi?

‹lk çeyrek verilerine dayanarak sektöre bakarsak, sektörün yüzde 20 ora-
n›nda küçüldü¤ünü söyleyebiliriz. Bu elbette vahim bir rakam! Geçmifl-
te de, üstelik art arda çeyreklerde küçülme dönemleri yafland› ama bu
kez düflüfl çok ani ve keskindi. Bu sert düflüflün sektördeki üretici kurulufl-
lara ve müteahhitlere ciddi olumsuz etkisi oldu. Bu, tablonun karanl›k
k›sm›yd›… Di¤er yandan, ikinci çeyrekte KDV ve ithalat rakamlar›ndan
izlenebilen bir toparlanma gözlemleniyor. Tüketici ve yat›r›mc›lar›n gü-
veninde, piyasadaki hareketlenme aç›s›ndan olumlu iflaretler al›n›yor. Bu
sayede sektör bir toparlama e¤ilimine girebilir. Öncü göstergeler, bir dö-
nüflün bafllad›¤›n› bile gösteriyor olabilir. Veriler, “V” fleklinde dibe vurup
dönüflün yafland›¤›n› gösteriyor. Oysa genel ekonomik toparlanmalar
“U” fleklinde, önce bir durulma, ard›ndan toparlanma süreciyle ifller.

‹lk çeyrekte sadece ciroda de¤il, mesai ve istihdam bak›m›ndan da
azalma var. Brüt ücretler yaklafl›k yüzde 6 azalm›fl. Emek yo¤un bir
sektör oldu¤u için, ücretlerdeki bu azalma, yap› sektöründeki küçül-
menin bir k›sm›n› karfl›layabilir.

Bu tür dönemlerde yap› sektörünün di¤er sektörlere göre avantaj›
var m›d›r?

Türkiye gibi ekonomik yap›larda ekonomi büyürken, yap› sektörü daha
h›zl› büyür; küçülürken ise daha h›zl› küçülür. Bu, sektörün bir bak›ma
“kaderi” diyebiliriz. 2008 y›l›na bakt›¤›m›zda y›ll›k büyüme yüzde 1.1
olurken, inflaatta yüzde 7.6'l›k küçülme yaflanm›fl. 

Sektörün h›zl› büyüme dönemi diyebilece¤imiz 2004-2006’dan önceki
yaklafl›k sekiz sene, durgunluk yafland›. Özellikle konut sektörü için erte-
lenmifl talep birikti, 1999 depreminin ard›ndan daha güvenli bina ihtiya-
c›n›n talep bulmas›yla ve bir anda banka kredilerinde sa¤lanan faiz dü-
flüflüyle 2006’da patlad›. Büyümenin etkisi, 2008'deki maliyet art›fllar› ve
kredilerdeki çok ciddi s›k›nt›lara kadar devam etti. fiimdi flöyle bir bek-
lenti var sektörle ilgili; kredi faizleri ayl›k yüzde 1 düzeyine düflerse, ya-
t›r›mc›lar›n tekrar piyasaya getirilmesi sa¤lanabilir. Çünkü baz› bölgeler-

“‹nflaat sektörü daha h›zl› toparlan›r”

ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü’nden 1979
y›l›nda mezun olan Doç. Dr. Sayg›n Eyüpgiller, yüksek lisans› ve ar-
d›ndan doktoras›n› 1985 y›l›nda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde tamamlad›. Gazi Üniversitesi’nde araflt›rma görevlisi,
Deloitte Denetim Hizmetleri’nde teknik müdür, Petkim Holding’de
genel müdür yard›mc›s›, Raks Holding’de genel müdür yard›mc›s›,
Yap› Merkezi Holding Mali-Finansal ‹fller Koordinatörü görevlerinde
bulunan Eyüpgiller, halen Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü’nde ö¤retim görevlisi olarak çal›fl›yor.

Sayg›n Eyüpgiller kimdir?

de çok ciddi konut aç›klar›n›n oldu¤unu görüyoruz. Faizlerin düflmesi,
yat›r›mc›lar›n güven kazanmas›yla bu bölgelerde art›fl olabilir. Bu durum
konut sektöründe bir canlanma yaratacakt›r. Ancak birikmifl bir talebin
ortaya ç›kt›¤› 2005-2006 dönemindeki canl›l›¤› beklemek gerçekçi ol-
maz. Konuttaki bu canl›l›¤›n taahhüt ve malzeme üreticilerine yans›ya-
bilmesi için zamana ihtiyaç duyulacakt›r. Yine de yap› sektörünün yap›-
sal avantajlar› sayesinde di¤er sektörlere nazaran daha h›zl› toparlanaca-
¤›n› söyleyebilirim. 

Otomotiv sektörü, yap›lan teflviklerle h›zland›. Yap› sektöründe güçlü
bir kalk›fl için devlet temel olarak nas›l önlemler almal›? 

KDV indirimi getirildi biliyorsunuz ve bu indirim, sat›fllara bir hare-
ketlilik getirdi. Ancak konuttaki KDV, sektöre de¤il, daha çok konut
d›fl› lüks konut veya yüzde 18'e tabi ev ve iflyerlerine yarad›. Kriz sü-
recinde sektöre sa¤lanm›fl ciddi bir avantajdan söz etmek zor. Çün-
kü KDV indiriminin uyguland›¤› 150 metrekarenin üzerindeki ko-
nutlar, sektörde ciddi bir hacim oluflturmuyor. 



EK‹M 2009 3332 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

SektördenSektörden

Yap› sektörünün lokomotif özelli¤i nedeniyle ekonominin yavafllad›¤›
her dönemde sektöre devlet deste¤i ister istemez gündeme gelir. Ancak
sonuçta arz-talep dengesi ve piyasa faktörleriyle oluflan yap› sektörünün
desteklenmesi, izleyen dönemde tersine dönebilir. Psikolojik olarak
sektöre gaz vererek afl›r› arz oluflturmak, bir dönem sonra talep aç›¤›y-
la sektörü zaafa u¤rat›r.

Bu nedenle devletin önlemi, adil rekabet koflullar› ve tüketiciyi koruyu-
cu altyap›y› oluflturmak olmal›. Öte yandan kamu harcama hedefleri,
üretim ve istiham odakl› yaklafl›mla acilen gözden geçirilmeli. 

Sektördeki büyümenin konut talebine afl›r› ba¤›ml› olmas› önemli bir
zaaf. Gücünü sanayileflmeden ve altyap› yat›r›mlar›ndan alan genifl ta-
banl› ve istikrarl› büyümenin gerçeklefltirilebilmesi gerekli.

Katma de¤er yaratacak özel sektör yat›r›mlar›n› özendirecek teflvik araç-
lar›n›n uygulanmas› ve kamu-özel sektör ortakl›¤›na dayal› (Public
Private Partnership - PPP) finansman modellerinin hayata geçirilmesi bir
zorunluluk... Ayr›ca deprem riski vurgulanarak konut onar›m ve güçlen-
dirilmelerinin devletçe özendirilmesi çok etkili ve d›flsal fayda sa¤layan
bir önlem olarak düflünülmeli.

Sektörün güçlü yönlerinin desteklenmesi de gerekmez mi?

Elbette sektörün güçlü yönlerinin desteklenmesini de reddetmiyorum.
Yeterli makine ve teçhizat kapasitesine, yeterli say›da deneyimli mü-
hendis ve teknik elemana ve yönetim becerilerine sahip, aliyetlerini
kontrol alt›nda tutabilme yetene¤ini haiz sektör flirketlerinin say›s›n›n
artmas›n› sa¤layacak bir rekabet ortam› oluflturulmas›n› bu anlamda dü-
flünebiliriz. Bu konuda uluslararas› müteahhitlik sektörümüzün son y›l-
lardaki baflar›s›n› örnek verebiliriz.

Peki sektörde güçlü bir kalk›fl için özel sektöre ne düflüyor?

Sektörde kalite anlay›fl›n› ön planda tutan, ayn› zamanda rekabet eflitli-
¤ini sa¤layan bir yaklafl›m› destekleyen altyap›n›n oluflturulmas› çerçe-
vesinde önlemler, gerek arz gerekse talep taraf›nda özel sektörün AB
standartlar›n› esas almas› fleklinde özetlenebilir.

Yap› sektörü,  belki de AB ile yap›lacak uyum çal›flmalar›ndan en fazla
etkilenecek sektörler aras›nda. Bu çal›flmalar aras›nda ifl kurma hakk› ve
hizmet sunma serbestisi, sosyal politika, çevre, kamu ihaleleri gibi kap-
saml› bafll›klara dikkat çekebiliriz. Yap› sektörünün rekabet gücünü ko-
rumas› için kamu ve özel sektöre ayr› ayr› görevler düflerken, sektörün
yurtd›fl› rekabet gücünü korumas› için at›lmas› gereken en önemli ad›m-
lar›n bafl›nda, “Ulusal Meslek Standartlar› Kurumu” çal›flmalar›n› h›z-
land›rmak geliyor. Türk inflaat sektörünün AB sürecindeki rekabet gücü
teknik yeterlilik ve ifl deneyimi aç›s›ndan yeterliyken, teknik aç›dan her
türlü ifl yapma becerisine sahip olan firmalar›n mali aç›dan yeterli oldu-
¤u pek söylenemez. 

AB’ye geçifl sürecinde, yasa, yönetmelik ve standartlar›n›n tam olarak
uygulanmas›yla sektörde baz› s›k›nt›lar yaflanacakt›r. En önemli s›k›nt›-
lardan biri, “‹fl Deneyim Belgeleri”nin süresinin k›salt›lmas› ve bu du-
rumda da birçok Türk müteahhitin ifl alamaz hale gelmesi olacakt›r.
Dolay›s›yla flirketler, rekabet güçlerini koruyabilmek için mali ve ku-
rumsal yap›lar›n› da güçlendirmeli. AB’ye göre Türk inflaat sektörü nis-
peten küçük flirketlerden oluflur. Yani müzakere süreci boyunca flirket
birleflmeleri ve sat›n almalar›n beklenebilece¤ini söyleyebiliriz.

Türk yap› sektörü için k›r›lgan denilebilir mi? Dayan›kl›l›¤›n› art›rmak
için neler yap›labilir?

Yap› sektörünün talep taraf›n› konut alanlar, yat›r›m yapanlar ve kamu
kesimi oluflturuyor. Arz taraf›nda ise malzeme üreticileri, teknik müfla-

virlik, taahhüt ve mühendislik hizmetlerini verenlerden bankac›lara kadar
uzanan bir sektörden söz ediyoruz. Yap› sektörünün gerek girdi sa¤layan,
gerekse taahhüt taraf›nda 2001'den bu yana daha sa¤l›kl› bir yap› geliflti.
K›r›lganl›¤› art›r›c› bir faktör söz konusu de¤il. Tersine yap›y› güçlendirici
faktörler harekete geçti. 

Olumlu taraf›ndan bakt›¤›m›zda krizden ötürü gelece¤e yat›r›m yap-
m›fl olan firmalar›n ve genelde sektörün zaaf içine girdi¤ini söyleye-
meyiz. AB standartlar›na tam olarak yeterli olmamas›, sektörün belki
de tek k›r›lganl›¤›. 

Taahhüt firmalar›n›n kredi imkânlar›n›n rahatlat›lmas› ciddi bir ihti-
yaç. En büyük problem, bankalardaki limitlerini büyümelerine para-
lel olarak artt›ramamak. Beklentileri, kamu bankalar›n›n sektörü te-
minat mektubu yönünden desteklemesi. Aksi takdirde potansiyelleri-
ni kullanam›yorlar. Bunu yapabilmek için de kamu bankalar›nda çok
daha uzman ekipler oluflturulmal›. Çünkü, iyi taahhüt firmas›yla kö-
tü taahhüt firmas›n› ancak uzman bir bankac› ay›rt edebilir. Banka-
lar, risk ifltah› azal›nca güvenilir firmalara daha uygun faizlerle kredi
vermeyi tercih ediyorlar.  

Yap› sektörünün pek çok sorunu var, ancak pek çok baflar› hikayesi de
var… Yurtiçi müteahhitler a¤›rl›kl› olarak kamu yat›r›mlar›yla yafl›yor.
D›fl müteahhitler ise 2001 krizinde iç piyasadaki daralmay› telafi için
d›flar›ya yöneldi. Bunun sonucunda 2006, hatta 2008'de de yurtd›fl›
projelerinde etkileyici bir art›fl görüyoruz. 2007'de 20 milyar dolar ifl
yapan Türk müteahhitlerinin proje hacmi, 2008'de 23.5 milyar dolar›
geçti. Bu rakam 2001’de sadece 1.5 milyar dolard›. Global piyasalar-
da uluslararas› sektörün de dikkatini çeken bir geliflme kaydettik.

Yap› sektörü denildi¤inde ne anlamal›y›z? 

Türkiye'de yap› sektörünün pay› Gayri Safi Milli Yurtiçi Hâs›lan›n yüzde
6's›d›r. Yurtiçindeki yap› sektörünün cirosu ise 2007 itibar›yla 67 milyar
dolar olarak hesaplan›yordu, 2008’deki küçülmeye ra¤men ülke ekono-
misindeki yeri önemini koruyor.

Yap› sektöründe gözünüze çarpan trendleri anlat›r m›s›n›z? 

Yap› sektöründe çevreye duyarl›l›k art›yor. Dünyadaki kaynaklar›n verim-
li kullan›lmas› anlam›nda çal›flmalar yap›l›yor. Öte yandan baz› trendle-
rin geride kald›¤›n› görüyoruz. Ak›ll› bina gibi kavramlar dönemsel olarak
de¤ifliyor. Ak›ll› binadan kas›t teknolojiden yararlanmak ise baflka, fante-
zi olarak (örne¤in uzaktan yönetebilmek) yo¤un olarak kullan›l›yor. En
basit olarak binalar›m›z›n otoparklar›ndaki otomatik kap›lar bile bir tek-
noloji ürünü. 

Güvenlik-teknoloji iliflkisi art›yor. Teknoloji kullan›labilir hale geldikçe
trendler oraya kay›yor. 11 Eylül 2001 ile artan güvenlik kayg›s›n›n 21.
yüzy›l boyunca artaca¤› görülünce, teknolojinin bu konudaki yönelimi de
ciddi surette artt›. Elbette yaflam alanlar›n› belirleyen yap› sektöründe de
güvenlikle iliflkili yeni ürün ve hizmetler  yayg›nl›k kazan›yor ve çeflitleni-
yor. Mekatronik ve elektronik sektöründeki geliflmeler de buna destek
olunca, modern yaflamda bu ürünler daha fazla kullan›l›r ve bedeli karfl›-
lanabilir hale geliyor.

Bir di¤er trend olan çevreye duyarl›l›k ise asl›nda biraz da moda bir kav-
ram. Çünkü üretici veya müteahhit, bu duyarl›l›k katlanamayaca¤› mali-
yetler getiriyorsa, bundan kaç›n›yor. Ticari etikte duyarl›l›k ve vicdan,  ne
yaz›k ki kiflilerin ve kurumlar›n kendilerinden çok di¤erlerinin sahip olma-
s› gerekti¤ini düflündü¤ü bir gereklilik. E¤er büyük maliyetlere yol açt›¤›n-
da, çevre duyarl›l›¤›ndan vazgeçilebiliyorsa, bunu “moda” bir kavram
olarak düflünüyorum. Örneklerini kamu projelerinde dahi görebiliyoruz.

Yap› sektörünün gelece¤ine iliflkin beklentileriniz nelerdir? 

Do¤rusu, Türk yap› sektörünün gelece¤ini ben parlak görüyorum. Benim
yak›ndan gözlemledi¤im son 20 y›l içinde sektörün kaydetti¤i geliflimi kü-
çümsemek mümkün de¤il. Sektör oyuncular›n›n yaflanan krizlerden ç›-
kard›¤› derslerin de dünya standartlar›nda üreten ve talep eden bir sektör
oluflmas›na temel oluflturdu¤u kan›s›nday›m. Çok say›da üretici ve müte-
ahhit firma yerine dünya standartlar›nda güçlü üretici ve müteahhitlerin
oluflturdu¤u bir sektörün ülkemiz için çok daha parlak bir gelecek sa¤la-
yabilece¤i düflüncesindeyim.

Konut alt sektörlerinin, büyük üreticiler a¤›rl›kl› bir sektör oldu¤unu gör-
dük. Elginkan da kendi alt sektöründe piyasan›n en büyük oyuncular›ndan.
Elginkan ve di¤er büyük oyuncular, ürün kalite ve çeflitlili¤inde ortaya güç-
lü bir görüntü koyuyor. Alt sektörde flu sorunlar› saptad›k: Piyasan›n gene-
linde kaliteli ve kalitesiz ürünler aras›nda haks›z rekabet yaflan›yor. Montaj
eleman› eksikli¤i var. Nitelikli hammadde de d›fla ba¤›ml›l›k sürüyor. 

Ürün kalitesi ve çeflitte güçlüsünüz
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pazar›’na, fiirince’ye tatile gidildi¤inde kal›nan ahflap evlerde mutlu hisse-
dildi¤ini kendisine sormal› ve ahflap evleri korumak için ç›rp›nan kurum-
lara destek olmal›.

� Türkiye, sürdürülebilir ormanlar›n›n oldu¤unu kendisine ve dünyaya
ispatlamal›. Sa¤l›kl› bir orman endüstrisi ve onunla uyumlu çal›flan bir ah-

flehirleflme sonucu daha yüksek binalarla dolmas› gibi nedenlerle o
zengin yap› kültürünü kaybetmifliz.

Bir neden de ahflab›n yüksek binaya uygun olmamas› m›? 

Japonya’da insanlar›n ço¤u iki veya üç katl› ahflap evlerde yafl›yor. Nüfus-
lar› Türkiye’nin 1.5 misli, yüz ölçümleri ise yar›s›ndan az. 

Kuzey Amerika’da ahflap yap›lara dört veya befl kata kadar izin veriliyor.
Kanada’n›n British Columbia eyaleti limiti alt› kata ç›kard›. Yani Büyüka-
da’da 1899’da infla edilen alt› katl› Yetimhane binas› gibi bir bina, ancak
110 sene sonra Kanada’da infla edilebilecek. 

Ahflab›n deprem kufla¤› için önemini test ediyorsunuz… 

Hafif karkas denilen sistemle yap›lm›fl ahflap yap›lar›n oldu¤u, 6 ile 8 flid-
detindeki yedi depremin zararlar›n› inceledik. Hafif ahflap yap›larda can

veren insan say›s› 34 idi. 1999 Gölcük Depremi’nde ise kayb›m›z 30 bi-
nin üzerinde. ‹yi bak›ml› ahflap yap›lar bu depremi çökmeden atlatt›.
Bu bulgular testlerle de kan›tland›. ABD ve Kanada araflt›rmac›lar› Ja-
ponya’da alt› katl› bir binada deprem simülasyon testi yapt›. Hafif kar-
kas ahflap bina, fliddeti yaklafl›k bir buçuk misli art›r›lm›fl 1994 Nort-
hridge Kaliforniya depremini çok az hasarla atlatt›. 

Türkiye’nin yeniden ahflap yap›lara yönelmesi için neler yap›la-
bilir?

� Türkiye, Anadolu ve ‹stanbul’daki zengin
ahflap yap› kültürünün depreme karfl› daya-
n›kl› yap› yapabilmek için yüzy›llar›n olufl-
turdu¤u bir bilgi birikimine dayand›¤›n› ha-
t›rlamal›.

� Türkiye, deprem kufla¤›nda oldu¤unu
ve ahflap yap›lar›n fliddetli bir depreme
karfl› en iyi çözümlerden oldu¤unu ka-
bul etmeli.

� Türkiye, neden Safranbolu’ya, Bey-

‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden 1978’de inflaat mühendisi olarak
mezun oldu. Y›ld›z Üniversitesi ve Kanada’n›n British Columbia Üni-
versitesi’nden iki mast›r derecesi ald›. 1985’te FPInnovations’›n birimi
olan Forintek için ahflap mühendisli¤i alan›nda bilim adam› olarak ça-
l›flmaya bafllad›. Halen Forintek Kuzey Laboratuar›’nda yap› sistemle-
ri bölümü yöneticisi. Ahflap yap›lar konusunda enternasyonal plat-
formda en tan›nan ve etkin bilim adamlar›ndan biri. Kanada ve ABD
deprem komisyonlar›nda görevli. 70’in üzerinde yay›n› var.

Erol Karacabeyli kimdir?
Türkiye ahflaba küs mü?
Parmakla say›lacak kadar az kald›lar. Dantel zarafetindeki ahflap yap›lar, yak›n tarihte
yerlerini betona b›rakmadan önce bu topraklar›n geleneksel mimarisiydi. Daha çevreci,
sa¤l›kl›, ekonomik, depreme daha dayan›kl› olan ahflap Bat›’da yap› malzemesi olarak
de¤er kazan›rken, acaba Türkiye’de yeniden eski taht›na oturmal› m›, oturabilir mi? 
Erol Karacabeyli, ahflap yap›lar konusundaki 25 y›ll›k deneyimini bizlerle paylaflt›.

AAhflap, yap› sektöründe, mimaride nas›l bir maddedir? 

Ahflap çal›flmas›, kesilmesi, birlefltirilmesi çok kolay bir malzemedir. Lifle-
ri do¤rultusunda yumuflak çelikten bile kuvvetlidir. Hem yap›n›n duvar,
döfleme ve çat› makaslar› gibi tafl›y›c› sisteminde hem de kap›, pencere,
parke gibi yerlerinde kullan›labilir. Hafifli¤i deprem yüklerini azaltt›¤› için
betonarme yap›lara nazaran daha ekonomiktir. Kuzey Amerika’da dört
kata kadar olan yap›lar›n ço¤unun ahflap olmas›n›n sebebi budur. Ahflap
yap›larda de¤ifliklik yapmak çok kolayd›r. Bu yap›lar daha sa¤l›kl›d›r.   

Natürel bir malzeme olan ahflap sudan, baz› böceklerden ve yang›ndan
olumsuz etkilenebilir. Ancak bu etkenlere karfl› çareler üretilmifl ve mo-
dern ahflap yap›larda kullan›lmaktad›r. Bat›da flehirlerde kullan›lan bitiflik
nizam ahflap yap›lar› birbirinden ay›ran briket yang›n duvarlar›n›n
‹stanbul’dan kaynakland›¤› inanc›nday›m. 

Ahflab›n geleneksel Türk mimarisinde kullan›m›n› de¤er-
lendirir misiniz?

Bu konuyu en güzel Prof. Do¤an Kuban “Kaybolan
Kent Hayalleri–Ahflap Saraylar” kitab›nda flu cümle-
siyle anlat›yor: “E¤er Türk ruhuna bir övgü yap›l›rsa,
bu, ahflap mimarisinde olacakt›r.” Ahflap mimarisi ile
Anadolu ve ‹stanbul o kadar zengin ki, bu Do¤u ile
Bat›’n›n birleflti¤i bir yaflam sitilini, yüzy›llar›n depre-
me karfl› en uygun yap› yapma bilgisini, oymalar› ve
cumbalar›yla mimari güzelli¤i yans›t›yor.

Ahflap neden ülkemizde böyle gözden düfltü?

Konunun incelenmesi gerekiyor. Bugüne ka-
dar anlad›¤›m kadar› ile ‹stanbul’un büyük
yang›nlar›, imparatorluk çökünce daha da
ortaya ç›kan malzeme darl›¤›, savafl sonras›
fakirlik, Ermeni ve Rum ustalar›n Türkiye’yi
terk ediflleri, küçücük kasabalar›n bile be-
tonarmenin gelmesi ile birlikte çarp›k bir

flap yap› endüstrisi ahflap yap›lar› tekrar gündeme getirebilir. Sürdürülebi-
lir ormanlardan sa¤lanan ahflap ürünleri, ormanlar için yeni gelir sa¤l›yor-
lar ve bu flekilde kesilen a¤açlar fazlas›yla yenilenebiliyor. Yani bir yan-
dan ormanlar artarken di¤er yandan orman endüstrisi ve ahflap yap› en-
düstrisi gelifliyor. ‹skandinavlar›n ve Kanadal›lar›n y›llard›r yapt›klar› bu.
Bu olguyu devlet, belediyeler, üniversiteler, mühendislik ve mimarl›k ca-
mias› ve inflaat sektörü desteklemeli. 

Türk ahflap mimarisinin dezavantajlar› var m›?

Geleneksel ahflap mimarimiz yeni gelifltirilen ürünlerden yararlanmad›¤›
için daha uzun infla süresi gerektirebilir ve daha pahal›ya mal olabilir.

Bat›daki en önemli geliflme, kontraplak ve OSB dedi¤imiz levhalar›n du-
var, döfleme ve çat› yap›m›nda kullan›lmalar› oldu. Böylece duvarlar›n içi-
ne yerlefltirilen çaprazlara gerek kalm›yor. Yine bu levhalar yap›n›n duvar-
lar›nda, Bat›’da “lath and plaster”, Anadolu ve ‹stanbul’da “Ba¤dadi” de-
nilen, ince tahtalarla birlikte kullan›lan kireç ve kumla yap›lm›fl s›van›n ye-
rini ald›. Duvarlar›n d›fl cepheye bakmayan yüzlerinde alç›dan yap›lan
levhalar›n kullan›lmas› iflçili¤i ve inflaat süresini çok azaltt›. Prefabrike ki-
rifl ve makaslar da kontraplak, OSB ve alç›pan levhalar› ile kullan›ld›¤›n-
da, örne¤in çat› yap›m›n›, bir ev için, bir gün gibi k›sa bir zamana indirdi.

Anadolu ve ‹stanbul ahflap yap›lar›n›n genifl saçaklar›, cumbal› pencerele-
ri, sakl› balkonlar›, hafif platform tipi ahflap yap› sistemiyle birlefltirilirse, o
yap›lar hem çabuk infla edilir hem ekonomik olurlar kan›s›nday›m.

Ahflap, di¤er yap› malzemeleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, maliyet aç›s›ndan
avantajl› m› dezavantajl› m›d›r?

Kuzey Amerika’da ahflap yap›lar betonarme yap›lardan maliyet aç›s›ndan
daha avantajl›. Çünkü Kuzey Amerika’da alt yap›, yani mühendislik ve mi-
marl›k firmalar›, malzeme bulunabilirli¤i, marangoz, inflaat yapabilecek
firmalar, ahflap yap› inflaat› için kurulmufl durumda. Türkiye’deki birkaç
firmadan ald›¤›m cevaplar, ahflap yap›lar›n Türkiye’de beton yap›larla ay-
n› fiyatta yap›labildi¤i yolunda. Ancak ahflap yap›lar daha çok miktarda
yap›ld›klar›nda daha avantajl› duruma geçecektir. 
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Japonya hükümeti, ustal›¤›n kaybolmamas› için 20 y›lda bir, ahflap bir
tap›na¤› söküp yeniden infla ettiriyor. Neden 20 y›l? Çünkü 20 yafl›nda-
ki iflçi, bir pratisyen marangoz. 40 yafl›ndaki tecrübeli marangoz, söküp
takma iflini yöneten kifli. 60 yafl›ndaki, bafl-marangoz tüm projenin lide-
ri. 80 yafl›ndaki 20 sene önce bafl-marangoz olan emekli ise müflavir.
Bu deneyimle, 20 y›l önceki iflçi-pratisyen bu kez marangoz oluyor.

Japonlar nas›l deneyim aktar›yor?



K
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Tasar›m dünyas›ndan

Kulland›¤›m›z makinelerin, ürünlerin tasar›m› nas›l bir süreç izler?

Endüstriyel tasar›m derken, seri üretilen ürünlerden söz ediyoruz. Ev-
deki elektronik cihazlar, otomobil veya parfüm ambalaj› gibi... 

Endüstriyel tasar›m, yeni ürün gelifltirme sürecinin bir parças›d›r. Bu süreç,
pazar araflt›rmas›yla bafllar. Çünkü yeni bir ürün gelifltirmek için, önce ye-
ni bir ihtiyaç saptamal›s›n›z. Ard›ndan, bu yeni ihtiyaca cevap verebilecek
yeni ürün fikirleri, yani konsept gelifltirme aflamas› gelir. Bu fikirlerden bi-
rinin seçilip tasarlanmas› süreciyle devam edilir. Sonra ürünün prototipi
yap›l›r. Test etme, iyilefltirip seri üretime sokma ve pazarlama aflamas›yla
süreç son bulur. Endüstriyel tasar›m, bu süreçteki konsept gelifltirme ve
ürün tasar›m› aflamalar›n› kapsar.

Fakat asl›nda endüstriyel tasar›m, yeni ürün gelifltirme sürecinin tamam›n›
da ilgilendirir. Hatta yeni uygulamalarda endüstriyel tasar›mc›, genifl bir

vizyonla bu sürece bakt›¤› için, asl›nda tüm bu süreci yöneten kiflidir de.
Dünyada yenilik odakl› bir çok büyük firmada, yeni ürün gelifltirme süre-
cinin tamam›n› endüstriyel tasar›mc›lar yönetiyor.  

Endüstriyel tasar›m her ülkenin kullan›m al›flkanl›klar›na, gelenek ve be-
¤enilerine göre flekillenir mi?

Neyi hedefledi¤inize ba¤l›. Ülke olarak küresel pazarda yer edinmeyi
hedefliyoruz. Bu hedefle Türkiye flirketleri belli ürün gelifltirme süreçle-
rinde bazen tamamen d›fl pazarlara yönelik ürünler tasarl›yor. O
zaman, bu ülkelerdeki al›flkanl›klar› gözeterek tasarlars›n›z.

Türkiye için bir ürün tasarland›¤›nda “Türk insan›n›n kriterleri flunlard›r”
gibi bir genelleme yap›labilir mi?

Ürüne göre de¤iflir. Kullan›m› eskilere dayanan ürünler için bölgesel de-
¤erlendirmeler yap›labilir. Örne¤in otomobil nispeten yeni bir ürün. Böl-

Otomobil, buzdolab›, çamafl›r makinesi, bilgisayar, mobilya… Günün her dakikas› endüstriyel
tasar›m›n hizmetinden yararlan›yoruz. Peki hiç düflündünüz mü kulland›¤›m›z bu makineler,
ürünler nas›l hayat buluyor? Endüstriyel tasar›m nas›l bir süreç izliyor, nelerden etkileniyor, nas›l
de¤ifliyor, dünyam›z› nas›l etkiliyor? Cevaplar›, Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu Baflkan›
ve ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Baflkan› Gülay Hasdo¤an, “Art› 1” için anlatt›. 

endüstriyel
tasar›mc›
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Do¤an›n
bekçilerinden biri;

gesel al›flkanl›klardan söz etmek zor. Oysa armatür, insanlar›n yüzy›llar-
dan beri geliflen y›kanma, hijyen al›flkanl›klar›yla birebir iliflkili bir ürün-
dür. Türkiye’deki kullan›c›n›n da dini inançlar›, gelenekleri do¤rultusun-
da, bu ürün yerel kriterlerle flekillenir. Mesela Bat› kültüründe olmayan
klozet muslu¤u… Ya da Bat› toplumunda s›hhi armatürler, bizim kültürü-
müzde hiç kabul görmeyen küvet doldurarak y›kanmaya göre tasarlanm›fl-
t›r. Oysa bizde akan suda y›kanmak çok önemlidir.

EEnnddüüssttrriiyyeell  ttaassaarr››mm››nn  hheeddeeffiinnddee  nnee  vvaarrdd››rr??  ‹‹nnssaann,,  ddoo¤¤aa,,  iiflfllleettmmee……

Asl›nda hepsi vard›r. ‹flletme sahibi tasar›mc›dan, kendisine rekabet avan-
taj› sa¤layacak yeni bir ürün fikri ister. Bu yeni ürün, yeni bir ihtiyac› kar-
fl›lamal›d›r. Bu da insanla do¤rudan iliflkilidir. Yani iflletmeciye sa¤lanacak
fayda, insana fayda sa¤lanmas›ndan geçer. Dolay›s›yla tasar›mc›, iflletme
ve insana fayday› bir arada gözetir.

Bu arada do¤a, en çok feragat edilen unsurlardand›r. Oysa insana fayda
getiren bir tasar›m, ayn› zamanda do¤aya zarar veriyorsa, uzun vadede in-
sana ve iflletmeciye faydal› olmayacakt›r. Bu dengeyi sa¤lamak, vizyoner
ve genifl bir bak›fl aç›s› gerektiriyor. 

Endüstriyel tasar›mdaki dönüflüm noktalar› nelerdir?

Endüstri devrimiyle birlikte seri üretime geçildi. Daha önce el yap›m›, za-
naat ürünü olan objeler, seri üretim için standardize edilmeye, az say›da
kiflinin de¤il kitlelerin ihtiyaçlar›na göre tasarlanmaya baflland›. Dolay›s›y-
la olabildi¤ince süsten ar›nm›fl yal›n tasar›mlar yap›lmas› tercih ediliyordu.

Fakat üretim olanaklar›n›n ço¤almas› ve küreselleflmeyle birlikte ihtiyaç
sahiplerinin nitelikleri de çok de¤iflti. Kitlelerin ihtiyaçlar›na cevap ver-
mektense daha özel ihtiyaçlara cevap verme, kiflisellefltirme gereksinimi
ortaya ç›kt›. Müflteriye, isteklerine özel üretim yapma e¤ilimi bafllad›. O
dönem için çok tipik bir örnek olarak Swatch saatlerini verebiliriz. Saatin
kendisi belki ayn› ama, çok farkl› renk ve desenlerle çok farkl› be¤enilere
seslenebiliyordu. Müflteriye özel ürünler, otomobil sektöründe de iç tasa-
r›m farkl›laflt›r›larak yap›l›yordu.

Bir baflka dönüm noktas›, do¤ay› koruma kayg›s›yla ortaya ç›kan sürdürü-
lebilir ürün tasar›m›d›r. Çevre için geri dönüflümlü, tasarruflu ürünler
tasarlanmas› bunun bafllang›c›d›r. Hatta endüstriyel üretimin bizzat kendi-
sinin do¤aya zarar verdi¤i görüflüyle, daha fazla ürün üretmek yerine,
ürün hizmet sistemleri tasarlanmaya baflland›. Yani zaten üretilmifl ve kul-
lan›mda olan bir ürünün kullan›m› ço¤alt›l›yor. Örne¤in bisiklet kiralama
sistemi veya beyaz eflyada ortak kullan›m› önermek… Tabii bunlar tasar›-
m› da etkiliyor. Bu ürünlerin daha dayan›kl› olmas›n› sa¤lamak gibi. 

Tasar›mda yeni trendler nelerdir?

Yeflil tasar›m, çevreci tasar›m ya da sürdürülebilir ürün tasar›m› trendlerin-
den biraz önce söz ettik. 

Kiflisellefltirme de bir trend. Ben biraz eski bir örnek verdim Swatch
ile ama bu hâlâ yayg›n bir trend. 

Kat›l›mc› tasar›mla kiflisellefltirme çok uygulanan bir yöntem. Örne¤in
Nike’nin web sitesinde, tüketici kendi ayakkab›s›n› tasarlayabiliyor.
Nike böylece demokratik bir süreç yaratm›fl, kullan›c›y› da tasar›m
sürecine katm›fl oluyor. 

Bir baflka trend de deneyim veya etkileflim tasar›m›d›r. Özellikle elek-
tronik ürünlerde kullan›l›r. Burada, ürünün kendisini tasarlaman›n ya-
n› s›ra onunla birlikte yaflanacak deneyimi de tasarl›yorsunuz. iPho-
ne’u örnek verebilirim. Ürün çok basit; bir ekrandan ibaret. Fakat as-
l›nda o ürünü, onunla yaflad›¤›m›z deneyim ürün yap›yor. Tasar›mc›
o deneyimi flöyle kurgulam›fl: Bir kitap sayfas› kar›flt›r›r gibi sayfadan
sayfaya geçiyorsunuz. Yani insan›n do¤al hareketlerinden yola ç›ka-
rak ara yüz tasar›m› yap›lm›fl. Dolay›s›yla burada önemli olan ürünün
sadece bir makine olarak tasar›m› de¤il, onunla birlikte yaflanan de-
neyim ve etkileflimin tasar›m›. Yani ürünle yaflad›¤›n›z etkileflim ve o
etkileflim s›ras›nda edindi¤iniz deneyim, tasar›m›n bir parças›. 

‹yi bir tasar›mc›n›n tan›m› nedir?

‹yi tasar›mc›, çal›flt›¤› iflletmenin ç›karlar› kadar, tasarlad›¤› ürünün
kullan›c›s›n› ve çevreyi korumay› misyon edinmifl kiflidir. Çevreyi ko-
rumak, iflletmeci kadar tasar›mc›n›n da sorumlulu¤undad›r. Böyle bir
konuda iflletmeciyi yönlendirmek, genifl vizyoner bir bak›fl aç›s›yla ta-
sar›mc›n›n görevidir. 

Türkiye bir endüstriyel tasar›mc› aç›s›ndan nas›l bir ülkedir?

Türkiye endüstriyel tasar›m alan›nda bir ç›lg›nl›klar ülkesi say›lmaz.
Ancak d›fl pazarlara yönelik üretim yapmay›, bu do¤rultuda da en-
düstriyi gelifltirmeyi hedef alm›fl bir ülke. Üretim alt yap›s› çok güçlü.
Dolay›s›yla da tasar›mc›lara aç bir ülke. KOB‹’lerin tasar›m ihtiyaçla-
r› yeterince karfl›lanam›yor ama büyük ölçekli endüstride çok iyi ta-
sar›m departmanlar› var. 

Bizde trend belirleyen firmalar yok belki ama çok güçlü firmalar var.
Tasar›m ekipleri çok iyi olan firmalar… Elginkan Toplulu¤u’nda da
tasar›ma önem verildi¤ini biliyorum. Türkiye bu aç›dan umut vade-
den bir ülke. Tabii krizde bir duraklama oldu.

Peki Endüstriyel tasar›m e¤itimi…

Türkiye’de endüstriyel tasar›m konusunda ilk geliflen sektör, e¤itim sek-
törüdür. 1971’de bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile
bafllad›, ODTÜ, Marmara Üniversitesi, ‹TÜ ile sürdü. Ülkemizde nere-
deyse 40 y›la dayanan çok oturmufl, güçlü bir tasar›m e¤itimi altyap›s›
var. E¤itim, son y›llarda sanayi ile iliflkisini de gelifltirdi.

Tasar›m dünyas›ndan

1985 y›l›nda ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nden mezun
oldu. Kurucular›ndan oldu¤u Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuru-
luflu’nda 1996-98 y›llar› aras›nda Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, 1997-
98 y›llar› aras›nda ODTÜ Mimarl›k Fakültesi Dekan Yard›mc›l›¤›
yapt›. Halen ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Baflkan› olan
Doç. Dr. Gülay Hasdo¤an, 2006’dan bu yana da ETMK Baflkan›. 

Gülay Hasdo¤an kimdir?



Onun otomat çizimleri kitab› Topkap› Müzesi’nde. Kitaptan y›rt›lm›fl
sayfalar ABD’de National Museum’da. Ebulis, müzenin yaz›s›nda M›s›r
bilim adam› olarak geçiyor. Düflünün ki Avrupa’da otomat oyuncaklar
daha 500 y›l önce ç›kt›. Ebulis ise bu otomatlar› 800 y›l önce yapm›fl.
Mesela kal›n bir mum var, aralar›na b›çaklar konuyor, mum eridikçe,
mumun aras›na s›k›flt›r›lan b›çak birden kopuyor ve bir mekanizmay›
harekete geçiriyor. Siz d›flardan bir kuleden kuflun a¤z›na tafl düflmesi,
kuflun y›lan›n a¤z›na düflmesi gibi hareketler görüyorsunuz. 

Avrupa’da teknoloji, otomatlarla birlikte gelifliyor. Çünkü otomatlarla mü-
hendisli¤i ö¤renmifller. Günümüzün içi çip dolu dijital oyuncaklar›n› kur-
calayam›yor, bozulursa ancak çöpe atabiliyorsunuz. Bu da yarat›c›l›¤›,
mühendislik duygusunu gelifltirmez. Biz Bat›’dan çok önce otomatlar› bu-
luyor ve bir kenara gömüyoruz. Ne utanç vericidir ki ne bir kitab›n› bas-
m›fl›z, ne fizik, mühendislik, mimarl›k derslerinde okutmufluz.

Çocuk müzesine gelince, çok önemli ama çok zor ifltir. Ancak Milli Piyan-
go’dan para ç›karsa! Bir gün mutlaka.. 

Uzun y›llard›r çocuklar›n dünyas›ndas›n›z. Onlar› anlaman›n yolu nedir? 

Öncelikle yeni tan›flt›¤›n bir yetiflkin sözkonusu oldu¤unda nelere dikkat

etmen gerekiyorsa, onunla da ayn› fleyi yap›yorsun. Elefltirerek, ak›l vere-
rek bafllam›yorsun. Nasihat, hiç etmiyorsun. Ortak be¤eni alanlar›n› bu-
lup, ortak noktada buluflmaya çal›fl›yorsun. Ben onlar›n neleri sevdi¤ini bi-
len bir adam olarak, o tür ürünler sunuyorum yapt›¤›m dergilerde. 

Çocuklarla bu ortak dili nas›l gelifltirdiniz?

Annem ö¤retmen oldu¤u için, pedagojik olarak çocu¤a nas›l yaklafl›lmas›
gerekti¤ini biliyorum. Yap› olarak da uygunum. Ama as›l olarak, ben ço-
cuklar› gerçekten de çok severim. Çünkü bana göre çocuklar her zaman
içten, samimi, dürüst, e¤er yaflam onlar› kötü flartlar alt›nda farkl›laflt›rma-
m›flsa, falsolar› olmayan varl›klard›r. Ama öyle olanlar› da sana s›¤›n›yor-
sa, kazanmak gibi bir zorunlulu¤un vard›r. Bir çocu¤un karfl›s›na ebeveyn
gibi oturmuyorum ben. ‹flte bu nedenle, bu kadar yafla geldim, hâlâ “Yal-
vaç dede”, “Yalvaç amca” de¤il, “Yalvaç abi” diyorlar. 

Çocuk dünyas›nda sizi rahats›z eden geliflmeler var m›?

1980’lerde çocuklar birden bire bir metamorfoz geçirdi. Çocuklar, çocuk
edebiyat›ndan uzaklafl›p serüvene, fliddete dayal›, içi bofl kahramanlar›n
yer ald›¤›, tüketimin bir parças› olan yay›nc›l›¤›n ürünleriyle donand›. Ben
flimdi sahnenin bu taraf›nday›m. Sahnenin öbür taraf›nda rakibim Spider-
man, He-Man, Dragon Ball, Pokemon var. Y›lda 150 okula gidiyorum.
Oralardaki konuflmalar›mda onlar› hicvediyorum. ‹flte flimdi bu konularda
elefltirel kitaplar yazmak istiyorum. 

Çocuklar›n sergiye tepkisi ne oldu?

‹lgilerini çekti; “babam›z, dedemiz neyle oynard›” gözüyle gezdiler. Oto-
mobile, bir Chevrolet arabaya bakar gibi de¤il de, ka¤n›ya bakar gözle ba-
k›yorlar. Ama kendi çocukluklar›n› arayan ya da “benim de bundan var-
d›” diyen izleyicilerimiz de var.
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Çocuk oyuncaklar› koleksiyonculu¤u nas›l ve neden bafllad›? 

Memur bir ailenin çocu¤uydum. Yani hayat›m›z›n bir k›sm› yolda geçiyor-
du. K›z kardeflimle benim birer deri çantam›z vard›. Bizim bavulumuz da
onlard›. Tafl›nma s›ras›nda k›z kardeflimin bebe¤i, silgisi, kalemi, kitaplar›,
kemerini, ben misketlerim, üç tane oyunca¤›m, çak›m, birkaç kitab›m› ba-
vulumuza doldurur, yollara düflerdik. 

Bu y›llar içinde üç oyunca¤›m oldu. (Bu üçlü içinden kaybetti¤im, elleri
üzerinde yürüyen cambaz›, y›llar sonra internette bulup bir müzayededen
ald›m). Say›lar› çok az oldu¤u için de bir korumac›l›k duygusuyla eflyala-
r›m›z› oradan oraya tafl›d›k. Saklayarak, tamir ederek, düzelterek onlar›
koruduk. Ve evimizin bir köflesinde, bu yafla kadar bizimle yaflad›lar. 

Çocuk dünyas›na gönül verince, ilerleyen yafllar›mda çocukla ilgili
araç gereç, oyuncak, eski ve yeni kitaplar› daha çok toplamaya bafl-
lad›m. Ama ufkum bir Bulgaristan ziyaretinde aç›ld›. O insanlar›n ço-
cuk dünyas›na bak›fl› çok ilgimi çekti. Çocu¤a bir adam gibi, farkl› bir
varl›k gibi bak›yorlard›. Onlar için ürettiklerinde de bu bak›fl hakim-
di. Ve düflünmeye bafllad›m. 

1978’den itibaren çocuk dergileri ç›kart›p, kendimize özgün olan› bulma-
ya çal›flt›k. Gördük ki, oyuncakla çocu¤un çok yak›n bir iliflkisi var. Yurt-
d›fl›nda oyunca¤a flöyle bak›l›yordu; anne-baba bütün gün çal›fl›p eve yor-
gun döndüklerinde onlar› da dinlendirebilecek masa bafl› oyunlar› tasar-
lan›yor ya da demonte oyuncaklarla, birlikte üretmenin duygusu dikkate
al›n›yordu. Anne düzgün kesilecek ka¤›t parçalar›n› kesiyor, baba çocu-
¤un kopartamayaca¤› plastikleri kopart›yor, çocuk onlar› birbirine tak›yor.
Bu paylafl›m›n çocu¤a müthifl bir olumlu dönüflü oluyor. Biz de bu anla-
y›flla, y›llar sonra Milliyet Çocuk dergisini yeniden yap›land›rd›k. Ve der-
gi, haftada 50 bin satmaya bafllad›.

Koleksiyonculuk böyle mi bafllad›?

Koleksiyon fikri yoktu asl›nda. Bütün bunlar› toplarken akl›m bir fleye ta-
k›lm›flt›. Ülkemdeki çocuklar 60, 70 y›l içinde nelerle oynam›fllar? Bu in-
sanlar› büyüten objeler neler? Koleksiyoncular için, toplad›klar› oyuncak-
lar›n çok iyi korunmufl olmas› gerekir. Oysa benim için bu gerekli de¤il.
Ben bir çocu¤un, att›¤› tekmeyle bir taraf›n› çukurlaflt›rd›¤› ya da içini in-
celemek isterken beceremeyip dilini k›rd›¤› oyunca¤›n› ald›m. Yaflayan
oyuncaklar›, o çocuklar›n yaflamlar›n›n tan›¤› olan oyuncaklar›… 

Arkadafllar›m da atamad›klar› ama bir türlü de de¤erlendiremedikleri
oyuncaklar›n› bana getirmeye bafllad›. fiimdi say›lar› 4 bine yaklaflt›.

Hedefinizde bir müze var m›?

Asla sergi yapmak, müze açmak gibi bir fikrim yoktu. Miço’da yazd›¤›m
köflemde tutkumu okuyucularla paylaflt›kça, sergilememi isteyenler oldu.
Ama müzecilik zor ifltir. Çocuk müzeleri, oyuncaklar›n topland›¤› yerler
de¤ildir. “Oyunca¤›n tarihi süreci” ya da “teknolojinin evrimi” ya da “ço-
cu¤un gözüyle dünyadaki siyasi tarih” gibi bir temas› olmal›. Oyuncaklar
tarihi anlat›r. Oyuncaklar› es geçen insanlar, Türkiye’de çocu¤un tarihini
yazamazlar. Mesela Hitler döneminde asker, motosiklet, askeri araç oyun-
caklar› yap›l›yor. Savafltan sonra ise kufllar, tavflanlar, otomobiller... Ame-
rikan rüyas› döneminde dünyan›n en fl›k arabalar›… 

Bizim tarihimiz aç›s›ndan bakarsak. Geleneksel oyuncaklar›n yerini bir dö-
nem sonra taklit teneke oyuncaklar alm›fl. Zeytinya¤› tenekesi üreticisi,
oyuncak yapmaya bafllam›fl. Pek çok oyuncakç› ç›km›fl. Bu oyuncakç›larda
ahflap ifllerini, Rusya’dan göçmüfl aileler yapm›fl. Teneke oyuncaklar›n ül-
kemizdeki ilk örnekleri Julien Han›m diye bir gayrimüslim kad›ndan ç›km›fl.

Daha eskiye gidelim. Artuklu Türkleri’nin Diyarbak›r bölgesinde yaflad›¤›
dönemde, sultan›n yan›nda çal›flan Ebulis ad›nda bir otomatç› var.

1945 y›l›nda Konya’da do¤du. Kabatafl Lisesi'nde bafllad›¤› lise ö¤reni-
mini Atatürk Erkek Lisesi'nde tamamlad›. Milliyet Gazetesi'nde editör
olarak çal›flt›. Gazetecilik yaflam› çok say›da farkl› yay›nevi ve gazete-
de sürdü. Özellikle çocuk edebiyat› alan›nda eserler verdi. Bu alanda-
ki çal›flmalar›yla yurtd›fl›nda da ünlenen Yalvaç Ural, Hollanda'daki 5.
Uluslararas› Çocuk fiiir Festivali'nde, "Armonikan›n fiairi", "Dünya ço-
cuk fliirinin flampiyonu" olarak adland›r›ld›.

Yalvaç Ural kimdir?

Yalvaç Ural:

“Yolda görsen e¤ilip almayaca¤›n bir teneke oyunca¤›n arkas›nda
ülkemiz çocu¤unun tarihi var” diyor çocuklar›n “Yalvaç Abi”si. 
Yalvaç Ural, y›llard›r biriktirdi¤i bu “tarihi belgelerin” öykülerini
anlat›rken, bizlere çocuklar›n kalbine ulaflan yolun da rotas›n› çizdi

TAR‹H‹N AVCISI
Oyuncaklardaki

Yalvaç Ural’›n “Teneke
Oyuncaklar” sergisi, 

beklenenin üzerindeki ilgi
nedeniyle Rahmi Koç

Müzesi’nde aylarca 
aç›k kald›
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19 May›s 2009. Türkiye, daha iyi bir dünya için savaflan Türkan Say-
lan’›n ac›s›n› yafl›yor. Bu ac›, taziye defteri sayfalar›nda tarihe kay›t ola-
rak düflülüyor. Yazar Ayfle Kulin de tarihe kay›t düflenlerden. “De¤erli
Hocam, Baflö¤retmenim” diye seslendi¤i sat›rlar› tamamlad›ktan sonra
gazetecilere bir aç›klama yap›yor: "Türkan Saylan’›n hayat›n› yaz›yo-
rum. Bu kitab› yay›nlamak benim için misyon oldu." Ayfle Kulin için
Türkan Saylan’›n anlam›n›, yine kendi sözlerinde buluyoruz: “50 ya-
fl›mdan sonra, ‘art›k hocalarla iflim kalmad›’ dedi¤im bir dönemde ha-
yat›ma bir hoca girdi ve bana öyle bir ›fl›k tuttu ki, art›k ülkemin ço-
cuklar›na ça¤dafl e¤itim veren her kuruluflu destekleyece¤im.” 

E¤itimi misyon edinen Elginkan Toplulu¤u’nun dergisi olarak “Art› 1” de,
Topluluk çal›flan› Ahmet Y›ld›z’›n önerisiyle sayfalar›nda e¤itim gönüllü-
sü Ayfle Kulin ve onun gözünden Türkan Saylan’› a¤›rlamak istedi. 

Romanlar›n›z›n ço¤unda gerçek hayat hikayelerini kurguluyorsunuz.
Edebiyat dünyas›nda bir gazetecilik türü diyebilir miyiz tarz›n›za?

Hay›r. Gazeteci olmaya çal›flt›m ama beceremedim. Baflar›y› yakala-
m›fl bir yazar olarak, baflaramad›¤›m bir dal›n yöntemini kulland›¤›m›
iddia edemem. Benim sadece baz› romanlar›m belgesel niteliklidir.
Kurgunun içine, gerçekleri yediririm. Roman› okurken belli bir savafl›n,
belli bir dönemin, belli bir görüflün veya kiflinin do¤ru verilere daya-
narak kaleme al›nm›fl gerçe¤ini ö¤renmifl olur, okur.

Ayfle Kulin, kafas›nda oluflturdu¤u hikayeyi nas›l vücuda getirir? Ya-

zarken dünyadan kopar m›? Gece vakti uyan›p yazmaya kalkar m›? 

Dünyadan kopabilmeme, istesem de olanak yok! Dört o¤lum, dört ge-
linim, yedi torunum var. Kuzinlerim, kuzenlerim var. Gelinler vas›ta-
s›yla edindi¤im h›s›mlar›m var. Bir o kadar da sevgili arkadafl›m var, taa
60 y›ldan beri… Hatta üç ayl›kken, komfluluk dolay›s›yla birlikte olma-
ya bafllad›¤›m ve hiç ayr›lmad›¤›m bir kaç arkadafl›m var. Akrabam
sayd›¤›m bu insanlar s›k s›k mutlu ya da mutsuz olaylarla karfl›lafl›yor.
Evleniyor, çocuk ya da torun sahibi oluyor ve maalesef hastalanabili-
yor, ölebiliyorlar. Onlara “kusura bakmay›n, ben flimdi koptum, kitap
yaz›yorum” diyebilir miyim? Her birinin sevincini de ac›s›n› da paylafl-
maya kofluyorum. Ayr›ca tiyatro ve sinema jürilerinde üyeliklerim olu-
yor. ‹mza günlerim, üniversitelerde, liselerde konuflmalar›m var. Haya-
t› dolu dolu yaflayarak yazmak da mümkün! Yazmay› kafaya koydu-
nuzsa, keskin yaln›zl›klar flart de¤il. Ama gece uyuyamad›¤›mda yatak-
tan kalk›p yazd›¤›m, sabah 6’da makine bafl›na oturdu¤um çok olur.

Daha çok gerçek hikayelerden yola ç›karak yaz›yorsunuz... Ad›: Ay-
lin, Sevdalinka, Köprü, Füreya... S›rada Türkan Saylan’›n hayat› var.
Neden? Sizin için Türkan Saylan kimdir?

Onu, hayata geçirdi¤i ve benim sonradan ad›n› “Kardelenler” olarak
de¤ifltirdi¤im, “Ça¤dafl Türkiye’nin Ça¤dafl K›zlar›” projesi için 2003
y›l›nda, do¤uya gitmeden önce tan›m›flt›m. Birbirimize kan›m›z hemen
kaynad›. Bana gidece¤im yöre ve insanlar›yla ilgili çok de¤erli bilgiler
verdi. Benim gözümde, ülkemde ender yetiflen, hayat›n› vatan›na, hal-
k›na ve hastalar›na adam›fl de-
¤erli bir bilim insan›yd›. Dost-
lu¤umuz ilerleyince, kendi
hakk›nda bir kitap yazmam›
arzu etti. Bu kolay de¤ildi,
çünkü hakk›nda yaz›lm›fl çok
kitap vard›. Bir süre düflündük-
ten sonra, cüzaml›lar›n dünya-
s›n›, onun bana aktaracaklar›
üzerinden yazmaya karar ver-
dim. Ne yaz›k ki kitab›n bitmifl
halini göremeden vefat etti.

Türkan Saylan’›n hayat›n›za e¤itim misyonu kazand›rd›¤›n› söylediniz.
Bu dönüflümün öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz?

Pek çok kifli gibi ben de uzun y›llardan beri ülkedeki e¤itim yetersizli-
¤inin ve sistemin yanl›fll›¤›n›n fark›ndayd›m. Arkadafllarla bir dernek
kurmufl, ‹stanbul Reflit Pafla mahallesinde yaflayan çocuklara ilk, orta
ve lise dönemlerinde yard›mc› olmaya çal›flm›flt›k. “Bizim ‹dil” proje-
sini yak›ndan takip etmifltim. 

Konuya duyarl›yd›m. Yoksulluktan dolay› okula gidemeyen k›z çocuk-
lar›na verilen bursla ilgili kitab›, yani Kardelen’leri yazmak için, do¤u-
nun uzak ve yoksul köylerindeki çocuklar›n evlerine girince, hallerini
görünce, gerçek, bir tokat gibi çarpt› surat›ma. ‹steyen klifle diye kü-
çümsesin, umurumda de¤il, temel e¤itimden geçmemifl bir insan› ça¤-
dafl topluma katmak mümkün olamaz. Bunu o yolculuklar s›ras›nda
ö¤rendim. Türkiye’nin kaderini, ancak önce insan›n› gelifltirerek de¤ifl-
tirebiliriz, ekonomiyi, teknolojiyi de¤il. 

Ma¤ara devrinde yaflayanlara, en son teknolojiyi götürseniz neye ya-
rar? Nitekim en ileri teknolojiye sahip telefonlar›, televizyonlar› kulla-
nanlar, gözlerini k›rpmadan töre cinayeti iflliyor, çoluk çocu¤u öldürü-
veriyorlar. Benim aciliyet listemde e¤itim ilk s›rada. Bu nedenle, ben-
den yard›m isteyen tüm e¤itim projelerine yetiflmeye çal›fl›yorum.
UNICEF’in ‹yi Niyet Elçisi olmay› da bu nedenle kabul ettim. K›rsal
alan çocuklar›na ana okullar› açmak için çal›flmalara kat›l›yor, baz› ki-
taplar›m›n teliflerini bu projeye ba¤›fll›yorum. Sevdalinka ve Aylin ki-
taplar›m›n Boflnakça çevirilerinden gelen geliri de Bosna’daki çocuk ve

e¤itim yuvalar›na ba¤›fllad›m.

K›z çocuklar›na neden “kar-
delen” ismini koydunuz?

Çünkü bu çocuklar da, t›pk›
k›fl günlerinde topra¤› delerek
günefle eriflmeye çal›flan kar-
delen çiçekleri gibi, kar› ve ka-
ranl›klar› (hayat karartan töre-
leri, al›flkanl›klar›, koyu ceha-
leti) delerek, onlarla mücadele
ederek ›fl›¤a kofluyordu.

Turkcell Kardelen Projesi’ne yönlendirmek için bir para ay›rm›fl, Kardelenler-
le ilgili bir film çal›flmas› yapmak istemifller. Türkan Hoca, Turkcell’in o
dönemki Kurumsal ‹letiflim Bölüm Baflkan› Filiz Karagül Tüzün, Ça¤an Irmak,
Türkan fioray ve ben, Etiler’de bir kahvede bulufltuk. Nas›l bir film yapabilece-
¤imizi konufluyoruz. Bu arada nedense Ça¤an Irmak senaryoyu yazmakta, Tür-
kan fioray da filmi yönetmekte ›srar ediyorlar. Ben de, “Bu durumda bana bir
ifl düflmüyor, bari ben kalkay›m evime döneyim,” dedim. Türkan Hoca hemen
at›ld›: “Aaa, nereye gidiyorsunuz Kulin, siz de baflrolde oynars›n›z iflte!”

Türkan Saylan baflrolü Ayfle Kulin’e verdi!

Ayfle Kulin, temel e¤itimden geçmemifl
bir insan› ça¤dafl topluma katman›n
mümkün olmad›¤›n› söylüyor: “En ileri
teknolojiye sahip telefonlar›, televizyonlar›
kullananlar, gözlerini k›rpmadan töre
cinayeti iflliyor, çoluk çocu¤u
öldürüveriyor. Benim aciliyet listemde
e¤itim ilk s›rada”
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ekonomiyi,
gelifltirerek de¤ifltirebiliriz”

“Türkiye’nin kaderini

teknolojiyi de¤il, insan›n›



FEST‹VAL

>
Contemporary ‹stanbul, bu yıl 3-6 Aralık tarihleri arasında dördüncü kez seyircilerle buluflacak.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan en genifl kapsamlı "modern ve güncel sanat" etkinli¤i olan
Contemporary ‹stanbul, ülkenin kültürel ve sanatsal yaflamını dünyaya tanıtıyor. Dört gün
boyunca sürecek olan Contemporary ‹stanbul, ulusal ve uluslararası galerileri, tüm dünyadan
gelen sanatçıları, koleksiyonerleri, müze müdürlerini, küratörleri, sanat elefltirmenlerini, basın
mensuplarını ve sanatseverleri Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı çatısı altında
birlefltirecek. Ana etkinli¤inin yanı sıra Contemporary Istanbul ülkenin sanatsal geliflimine
katkıda bulunmak üzere yıl boyunca tartıflma panellerinden, sergilere kadar birçok yan
etkinlikleri ve sanat projelerini sunmaya devam edecek.

Contemporary ‹stanbul 2009
3-6 Aralık, ‹stanbul

Festival, Mimarlar Odas›’n›n, Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) üyesi 1 milyon 200
mimarla ayn› anda kutlad›¤› “Dünya Mimarl›k Günü” ba¤lam›nda gerçeklefltiriliyor.

“Mimarl›k ve Kent fienli¤i” etkinlikleri kapsam›nda planlanan festival, ülkemizde üretilmifl
ve üretilecek mimarl›k belgesel ve canland›rma filmlerini teflvik etmesi, desteklemesi;

dünyan›n di¤er ülkelerinde bu ba¤lamda üretilmifl ve be¤eni kazanm›fl filmlerin seyirciyle
buluflmas›n› sa¤layacak. Festival, konuyla ilgili dünyan›n her köflesinden mimar, yönetmen

ve uzmanlar›n etkinlik kapsam›nda ‹stanbul’da buluflmalar›na ortam haz›rlayacak.

3. ‹stanbul Uluslararas› Mimarl›k ve Kent Filmleri Festivali
5-11 Ekim 2009, ‹stanbul

11. Uluslararas› ‹stanbul Bienali
12 Eylül-8 Kas›m 2009, ‹stanbul>B‹ENAL

>PROJELER

WHW küratörlü¤ünde düzenlenecek bienal bu y›lki bafll›¤›n› Bertolt Brecht'in
Üç Kuruflluk Opera oyunundaki "‹nsan Neyle Yaflar?" adl› flark›dan al›yor. 
Bienalde 40 ülkeden dünya güncel sanat çevrelerinde tan›nan ya da yeni 
keflfedilen 70 sanatç› ve sanatç› grubunun çal›flmalar›na yer veriliyor. Bu 
sanatç›lar›n dokuzu Türkiye'den. Üç ana sergi mekân›nda 120'yi aflk›n proje
sergilenecek. Ö¤rencisi olmad›¤› için 2003’ten bu yana hizmet vermeyen 
Feriköy Rum Okulu da ilk kez bir sanat mekân› olarak kullan›lacak.
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Aç›k kütüphane

E¤itim projelerinin çocuklar›n hayat›nda, kifliliklerinde yaratt›¤› de¤i-
flimleri, dönüflümleri bizimle paylafl›r m›s›n›z?

Okula giden çocuklar›n ve hatta ailelerinin inan›lmaz de¤ifliklikler yafla-
d›klar›na flahit oldum. K›z çocuklar›n›n özelli¤i, ö¤rendiklerini evlerine
de tafl›yor olmalar›. Okula giden k›zlar›n evlerindeki de¤iflikli¤i de he-
men fark ediyordunuz. Hijyene önem veriyor, kaynayan suyun kapa¤›n›
kapatmay› ak›l ediyor, bunun gibi çok küçük fleylerle çok büyük farkl›-
l›klar yarat›yorlard›. Çemiflgezekli bir anne, k›z›n›n yard›m›yla okuma
ö¤renmifl, bir roman okumufltu. Okula, özellikle de üniversiteye giden
k›zlar, çevrelerinde önce tepki görüyor sonra da sayg›yla karfl›lan›yorlar.
Bir ebe namzeti k›z, komfluda do¤um yapan genç kad›n›n hayat›n› kur-
tarm›flt›. Kardelenler Projesi’yle okuyan 35 bin k›z›n her biri ö¤retmen,
ebe, doktor ve hakim olmayabilir. Ama evlenerek evlerinde oturacaklar
dahi, yar›nlara daha iyi beslenmifl, bak›lm›fl, özen verilmifl çocuklar ye-
tifltireceklerdir. Töreye kurban edilirken g›k› ç›kmayan, dünyadan haber-
siz k›zlar›n kitap, gazete okuyabilmesi az fley mi?

Sadece e¤itim de¤il, Türkan Saylan’› köy köy gezerek ortadan kald›rd›-
¤› cüzamla savafl›yla da tan›yoruz. Saylan, bireysel mücadelenin baflar›-
s›n› kan›tlamak anlam›nda Türkiye’ye neler kazand›rd›? 

Türkan Saylan hem doktor olarak kendi alan›nda hem de e¤itim alan›n-
da, ülkede bir fark›ndal›k yaratt›. Dünyadan habersiz birileri cüzam›n te-
davi edilebilir oldu¤unu, cüzaml›lar›n aram›zda yaflayabilece¤ini ve k›r-
sal alanlarda k›z çocuklar›n›n okula yollanmad›¤›n› ö¤rendi. Duyarl›
olanlar, her iki alana katk› için seferber oldu. Türkan Saylan, cüzamla
mücadele eden ilk Türk doktoru de¤il. Bunu söylemek pek çok doktora
ve özellikle rahmetli Dr. Ethem Utku’ya haks›zl›k olur. Fakat do¤u ille-
rinde ev ev kapsaml› bir tarama bafllatan, cüzaml› say›s›n› saptayarak
tüm bu insanlar› tedaviye sevkeden o’dur. Toplumun d›fl›na itilmifl cü-
zaml›lar› sevgiyle kucaklamas›, onlara hiç çekinmeden dokunmas›, teda-
vi dönemleri tamamlan›nca ço¤una ifl, çocuklar›na okul bulmas›, bu ka-
der kurbanlar›n› yeniden toplumun içine ve yaflama çekmesi, bence onu
çok özel k›l›yor. ‹nsaniyeti; t›p alan›ndaki baflar›s› kadar çarp›c› ve önem-
li! Türkan Saylan, çal›flmalar›yla en korkulan hastal›¤›n dahi cesurca üs-

tüne gidilirse, yenilebilece¤ini gösterdi. E¤itim alan›nda da ayn› cesaret
ve tutkuyla, 35 bin k›z çocu¤unu e¤itime kazand›rd›. Daha ne yaps›n?

"Onu tan›mayanlara, ona iftira atanlara, ne kadar haks›z olduklar›n›
gösterebilmek için elimden geleni yapaca¤›m" dediniz... 

Türkan Saylan hakk›nda pek çok kitap yaz›ld›. Kendi kaleme ald›¤› bir
otobiyografisi var. Mehmet Zaman Saçl›o¤lu’nun çok genifl kapsaml› bir
nehir söyleflisi ve hakk›nda yaz›lm›fl pek çok kitapç›k var. Ben tekrara
düflmemek için, bu kitaplardan çok az al›nt› yaparak, sadece insani bo-
yutunu ifllemeye çal›fl›yorum. Türkan Saylan için olumsuz düflünenler,
benim kitab›mdan yola ç›karak, di¤er kitaplar› da merak eder okurlarsa,
hakk›nda ileri geri konufltuklar›, yazd›klar› bu kifliyi çok yak›ndan tan›-
m›fl olurlar ve belki insafa gelir, onu takdir ederler.

“Ölümü bile misyondu" de¤erlendirmenizi aç›klar m›s›n›z?

Türkan Saylan, cenazesinde Van’dan, Ardahan’dan, Tunceli’den gelen
hastalar›ndan tutun, sa¤c›, solcu, her partiden ve her görüflten, her yafl-
tan insan› bir ortak paydada buluflturdu. Bu ortak payda insan ve vatan
sevgisiydi. Ben hayat›mda sadece üç kere bu kadar kalabal›k, samimi ve
s›cak cenaze merasimine flahit oldum. ‹lki bas›n flehidi Abdi ‹pekçi’nin,
di¤eri rahmetli vali Recep Yaz›c›o¤lu’nun cenazesiydi. Fakat her ikisin-
de de belli bir organizasyon ve haz›rl›k vard›. Türkan Saylan’›n cenaze-
si ise, Türk milletinin o güzel insana sevgi ve sayg›s›ndan dolay› kendili-
¤inden yola dökülmüfl halidir. 

Kitap için nas›l bir haz›rl›k yapt›n›z? Nas›l bir kurgu düflünüyorsunuz?

Ortaokulu ve liseyi birlikte okudu¤u ve hayat boyu hiç ayr›lmad›¤› en ya-
k›n arkadafllar›ndan biri bana y›llarca yaz›flt›klar› mektuplardan örnekler
verdi. Bu mektuplar› de¤erlendirerek, Türkan Saylan’›n bu güne kadar ifl-
lenmemifl insani yönünü yazmaya çal›fl›yorum. Yazd›¤›m ne kapsaml›
bir roman ne de bilimsel bir çal›flmad›r. Ona vermifl oldu¤um sözü yeri-
ne getirmek ad›na, elimdeki mektuplardan yola ç›karak, güzel bir insa-
n›n portresine birkaç f›rça darbesi de ben vuruyorum, hepsi bu.

Arnavutköy Amerikan K›z Koleji Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Cum-
huriyet, Günefl ve Dünya gazetelerinde muhabirlik, dergilerde yazarl›k ve
yaz› iflleri müdürlü¤ü yapt›. Halkla iliflkiler uzman›, televizyon, reklam ve
sinema filmlerinde sahne yap›mc›s›, sanat yönetmeni ve senarist olarak ça-
l›flt›. Bir Tatl› Huzur, Ad› Aylin ve Füreya ad›n› tafl›yan üç biyografisi, Sev-
dalinka, Köprü, Nefes Nefese adl› gerçek olaylara dayanan belgesel nitelik-
li üç roman›, Gece Sesleri adl› bir kurgu roman›, Güneye Dön Yüzünü, Fo-
to Sabah Resimleri, Genifl Zamanlar adl› üç öykü kitab›, ‹çimde K›z›l Bir Gül
Gibi adl› bir an› ve Babama adl› bir fliir kitab› var. Kardelenler adl› çal›flma-
s›n›n gelirini Ça¤dafl Türkiye’nin Ça¤dafl K›zlar› projesine ba¤›fllad›.

Ayfle Kulin Kimdir?

18 May›s 2009’da hayata veda eden Türkan Saylan çok de¤er verdi¤i cumhuriyetin
yolunu açan ilk ad›m›n at›ld›¤› 19 May›s günü topra¤a verilirken, bizlere bir insan›n
hayal, tutku ve inançla dünyay› de¤ifltirebilece¤ini ö¤retti.

Ajanda

17. Ulusal ‹nsan Yönetimi Kongresi
9-11 Kas›m 2009, ‹stanbul 
Avrupa’n›n ikinci en büyük insan yönetimi kongresi olan 17. Ulusal ‹nsan Yönetimi
Kongresi, 9-11 Kas›m tarihleri aras›nda Harbiye Askeri Müze ve Kongre Merkezi’nde
yap›lacak. Türkiye Personel Yönetimi Derne¤i taraf›ndan düzenlenen kongrenin sembolü
olarak, bugünün kararlar›n›n yar›n geri dönece¤ini hat›rlatmak üzere, “bumerang” seçildi. 
Bu bak›fl aç›s›yla insan ve ifl yönetiminin ele al›naca¤› kongrede çeflitli fikirler idari, hukuki,
sosyal, psikolojik birçok disiplinin yaklafl›m›yla uzmanlarca irdelenecek.

KONGRE>



Bize 6 bin y›ll›k
tarihinin koridorlar›n›
açan, 86. y›ldönümünü

kutlad›¤›m›z
Cumhuriyetimiz’in

temelindeki ad›mlar›
anlatan Dadafllar kenti

Erzurum’a
ve sonsuz

misafirperverlikleri,
hoflgörüleri için

Erzurumlular’a teflekkür
ediyoruz.




