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s.23Hitit dilinde “bal” anlam›na gelen
Melid, flehri ele geçiren Araplar
zaman›nda Meletiyye oldu.
Selçuklular›n “saadet flehri”
dedikleri Malatya, sulak ve
bereketli topraklar›yla insanlar›
kendine çekmeye devam ediyor. 

s.30

s.32

Ekonomide sürdürülebilirli¤in
sa¤lanmas› gerekti¤ine dikkat

çeken U¤ur Civelek, üretimi
destekleyen bir ekonomik model
gelifltirilmesi gerekti¤ini söyledi. 

Solar Future 2010 Konferans›’n› düzenleyen
Prof. Dr. Nilüfer E¤rican, “Günefl uygarl›kt›r,
hayatt›r, her tür besinin kayna¤›d›r. Günefl,
gelecek için çabalamaya de¤er bir
nesnedir” diye konufltu. 

Bașlarken

Vizyon
Enver Eren: 
“Denetim, yönetimin 
asli unsurudur”

Vakıf’tan
Türk Kültürü Araflt›rma ve 
Teknoloji Ödülleri
“Özgün Çözümler” desteklendi

Șirketlerden
Elginkan Holding
Prof. Dr. Ahmet Ayd›n
“Tafl Devri Diyeti”

EMAS
Is› Grubu bayileri 
Antalya’da bulufltu

Birlikte bașarmak 
Tara Yap› 
Bekir Zabc›
Aksimum
Ali R›za Y›ld›r›m

Gezgin
Malatya
Suyun hayat verdi¤i flehir

Birlikte bașarmak 
Ak›fl Yap›
Kemal Y›ld›r›m

Üretim
EMAS Fabrika Müdürü 
Alir›za ‹lik: “En verimli kombi 
tesisini kurduk.”

Global Bakıș
U¤ur Civelek:
“Sürdürülebilirlik için, güvenilir bir
ekonomik ve siyasal ortam gerekir”

Akademik görüș
Enerji ve mimari yenileniyor
Prof. Dr. Nilüfer E¤rican: “Günefl
gelecektir.”
Prof. Dr. Altu¤ fiiflman:
“Enerji trenini kaç›rmayal›m”
Dr. Ayflin Sev
“Sürdürülebilir mimari”
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay:
Tarihe kad›n eli de¤di
Dr. Duygu Erten:
“Yeflil binalara ilgi art›yor”

Tasarım dünyasından
Engin Dalyanc›
Banyolarda Akdeniz rüzgâr›

Ajanda
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s.5
Elginkan Holding Teftifl Kurulu 
Baflmüfettifli Enver Eren, denetimdeki
yetersizli¤in küresel çapta ekonomik
krizlere bile yol açabilece¤ini söyledi. 

Elginkan Vakf› taraf›ndan, teknoloji ve
bilim insanlar›n›n yapt›¤› araflt›rmalar›

ortaya ç›karmak ve teflvik etmek
amac› ile dördüncüsü düzenlenen

Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji
Ödülleri, sahiplerini buldu. 

Hayal edin.
Hayal etmek yarat›c›l›¤› gelifltirir.
Hayal etmek, düflünmek en kolay fleydir.
Çünkü bir bedel ödenmez. 
Ama bir bedel ödeyecekseniz de, iki kere düflünün.

H. Ekrem Elginkan

1924 - 2 Nisan 1999



SS›k› bir tarih ve sosyoloji okuru, çal›flanlar›n dan›flman›, yönetim sistemleri konusunda
baflvuru kayna¤› ve Elginkan Holding Baflmüfettifli: Enver Eren. Statik, geleneksel ve ge-
riye dönük denetimi yeterli görmeyen Eren, faaliyetlerinin gelece¤e yönelik bir yat›r›m
oldu¤unu düflünüyor. Okudu¤u binlerce sayfa kitaptan ç›kard›¤› yüzlerce sayfa notla
sürekli “ebedi müessese” olmak üzerine düflünceler üreten Eren ile kurulun faaliyetle-
rini ve topluluk bünyesinde geçen 24 y›l› konufltuk. 

Genç yaflta ifl hayat›na at›larak ticaretle u¤raflt›n›z. Profesyonel hayata geçmeden ön-
ce ticaretle u¤raflmak, kiflisel ve profesyonel olarak size neler katt›? 

Çal›flma ve e¤itim hayat›m hep birlikte yürümüfltür. ‹lkokuldan sonra 1961 y›l›nda ça-
l›flma hayat›na fiilen bafllad›m. 1967–1978 y›llar› aras›nda yapt›¤›m inflaat müteahhitli-
¤ini, ülkenin içinde bulundu¤u güvensiz ortam nedeniyle b›rakmak durumunda kal-
d›m. 1978–1979 y›llar›nda yüksek lisans program›n› sürdürürken girdi¤im imtihan so-
nucunda müfettifl muavinli¤i s›nav›n› kazand›m. Devam›nda da, 1979–1986 y›llar› ara-
s›nda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nda müfettifl olarak görev yapt›m. Elginkan
Toplulu¤u’ndan gelen talep üzerine 1986 y›l›nda Topluluk Teftifl Kurulu’nda göreve
bafllad›m. Halen görevimi baflmüfettifl olarak sürdürüyorum.

Çal›flma hayat›mda de¤iflik konumlarda bulunmak, bana çok önemli bir deneyim ka-
zand›rd›. Her fleyden önce; olaylar›, topluluklar› ve insanlar›; tabandan tavana, yatay ve
dikey, bir bütün içinde de¤erlendirme anlay›fl ve yaklafl›m› kazand›m. Hakkaniyetle,
ciddiyetle ve empatiyle davran›ld›¤›nda insanlar›n hedeflerde birleflme potansiyeli ol-
du¤unu gördüm.

1986 y›l›nda, Elginkan Toplulu¤u’ndan gelen teklifi kabul etti¤inizde neler bekliyordu-
nuz? O günlerde Elginkan Toplu¤u ve markalar› hakk›ndaki görüflünüz neydi? 

Elginkan ve özellikle E.C.A. markas›n›n Türkiye çap›nda hacim bak›m›ndan özel sektö-
rün ilk 10’u içinde bulunmas›; marka, kalite ve güvenilirlik bak›m›ndan birinci planda
olmas› dikkatimi çekmekteydi. Hatta halk aras›nda Elginkan Toplulu¤u için “Gizli Dev”
ifadesi kullan›lmas›n›n nedeni de Say›n Ekrem Elginkan’›n gözlerden uzak ve sade ya-
flam›yd›.  

Mevsimin de¤iflmesiyle do¤ada kendini his-
settiren canl›l›¤› içeri alman›n belki de tam
zaman›. ‹fl stresinden, k›fl yorgunlu¤undan
ve ülkede yaflanan krizlerden bir an olsun
kurtulup kafam›z› d›flar› ç›kartal›m. Umut ve
hayat dolu günefl bizi ça¤›r›yor. Belki de bu
sayede k›fl aylar›n›n getirdi¤i olumsuzlu¤u
üstümüzden atabilir, iflimizde daha verimli,
özel hayat›m›zda daha mutlu hale gelebili-
riz. Hayat›n mucizesine tan›k olmak bile
mutlu olmak için yeterlidir kimi zaman. 

Bundan 11 y›l önce, 2 Nisan 1999’da Kuru-
cumuz Hüseyin Ekrem Elginkan’› kaybettik.

Bu yüzden Nisan, Elginkan Toplulu¤u üye-
leri için hüznün de ay›d›r. Eminim ki Toplu-
luk üyesi herkes, onun eksikli¤ini yürekten
hissediyor. Ekrem Elginkan’›n bize kazan-
d›rd›klar›n›n de¤erini daha iyi anlamal›,

daha çok yolumuz oldu¤unu bilmeliyiz. 

Kurucumuzun bize kazand›rd›¤› de¤erler, yenilenebilir ve sür-
dürülebilir bir kurum yaratman›n da temellerini oluflturuyor.
“Ebedi Müesese” kavram›, bu yenilenmenin en güzel gösterge-
si. Kendisinin vizyonerli¤i ve ileri görüfllülü¤ünü zaman geçtik-
çe daha iyi anl›yoruz. 

“Bahar”›n yeniledi¤i hayata flahit olurken; Ekrem Elginkan’›n
bize ve toplumumuza neler kazand›rd›¤›n› bir kez daha düflün-
meliyiz. Artan rekabet koflullar›, yorucu ifl yaflam› ve modern
hayat; çabalar›m›z›n hangi kanallara yöneldi¤ini unutmam›za
neden olabiliyor. Elginkan Toplulu¤u’ndaki bireylerin çabas›,
vak›f sayesinde daha güzel bir gelecek yaratmaya yöneliyor,
hayat› yeniliyor. 

Teftifl Kurulu Baflmüfettifli Enver Eren ile yapt›¤›m›z söylefli ise ge-
lece¤e yönelik umutlar›m›z› art›racak nitelikte. S›k› bir tarih oku-
ru olan Eren, Kurucumuz Ekrem Elginkan’›n “tarihten ç›kart›lan
derslerin gelece¤i ayd›nlatt›¤›” mesaj›n› da bizlerle paylaflt›.

EMAS Fabrika Müdürü Alir›za ‹lik, yenilenen ve Manisa’ya ta-
fl›nan müthifl kombi fabrikam›z› “Art› 1” okurlar›na anlatt›. Tür-
kiye’nin 1 numaral› kombi fabrikas›nda gördüklerimiz, bizi ger-
çekten çok mutlu etti. Kendisinden yenilenebilir enerji kaynak-
lar›na yap›lan yat›r›mlarla igili bilgiler de ald›k.

Cennetten bir köfle olan, kay›s› flehri Malatya’dan birbirinden
güzel karelerle geri döndük. Malatya’y› ELMOR ve EMAS bayi-
miz Hür ve Veli A¤baba kardefller ile keflfettik. Battalgazi’den
Yeflilyurt’a, enfes mutfak kültüründen tarihi Darende’ye, flehri
köfle bucak dolaflt›k. Sultansuyu’ndaki harada bir ayl›k tay› sev-
dik, Aslantepe’de uygarl›¤›n otuz katman›na birden flahit olduk. 

Malatya’n›n izini ‹stanbul’da da sürdük. ‹stanbul’daki E.C.A.
bayilerinden ikisi Malatya kökenliydi. Tara Yap›’dan Bekir Zab-
c›, Aksimum Yap›’dan Ali R›za Y›ld›r›m, Ak›fl Yap›’dan Kemal
Y›ld›r›m ile hem E.C.A. bayili¤ini hem de Malatya’y› konufltuk.
Her iki bayimiz de “Cennetten bir köfle” diye anlatt›klar› Malat-
ya’y› yaflamaya devam ediyor. 

Dergimizde kurucumuzun bize miras  b›rakt›¤› “Ebedi Müesse-
se” ilkesiyle yak›ndan iliflkili iki kavram› da inceledik: “Yenile-
nebilirlik” ve “Sürdürülebilirlik”. Günefl enerjisinin tart›fl›ld›¤›
Solar Future 2010 etkinli¤inde, konuyla ilgili çok önemli
görüfller dile getirildi.

Kurucumuzu anarken; bize miras b›rakt›¤› maddi manevi de-
¤erler sayesinde Elginkan Toplulu¤u’nu “Ebedi Müessese” ol-
maya biraz daha yak›nlaflt›rd›¤›m›z› sevinerek görüyoruz. Bu,
hem bize b›rak›lan bir miras hem de Ekrem Elginkan’a olan bir
gönül borcunun gere¤idir. Bize 2 bin 500 y›l öncesinden sesle-
nen filozof Herakleitos’un dedi¤i gibi “Hayat akar” ve yenilen-
meye devam eder. Yeter ki de¤erlerimize ve hayata sahip ç›ka-
l›m. Baflkans›z geçirdi¤imiz 11 y›l›n ard›ndan kendisini, bize
b›rakt›¤› eflsiz manevi miras nedeniyle minnetle an›yoruz...
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Bafllarken

“DENET‹M, yönetimin 
asli unsurudur”

TEFT‹fi KURULU BAfiMÜFETT‹fi‹ ENVER EREN:

Jülide Nemlio¤lu

Denetim faaliyetinin yönetimin temel unsurlar›ndan biri
oldu¤unu belirten Teftifl Kurulu Baflmüfettifli Enver Eren, uyar›c›
ve yap›c› denetimden uzaklaflman›n küresel çapta ekonomik
krizlere bile yol açabilece¤ini söyledi. 

Yenilenme zaman›...
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Vizyon
Bunun yan› s›ra; kurumsal yap›n›n çal›flma anlay›fl›ma uygun olmas›,
yöneticilerin kurumsal kültürden gelmesi ve nihayetinde vak›f kültürü-
nün kurumda egemen olmas› gibi nedenler de karar›m› etkiledi. Göre-
vi kabul etti¤imde ilk 10’daki konumumuzun, en az›ndan devam ede-
ce¤ini de biliyordum. 

Elginkan Toplulu¤u içinde geçen y›llar sizi nas›l de¤ifltirdi, neler katt›? 

Her fleyden önce ailece yaflam kalitemizi sürdürebildik. Ancak en
önemlisi, çocuklar›m›n okumas› ve kendi imkânlar› ile yaflamlar›n› sür-
dürebilir konuma gelmesidir.

Özellikle Baflkan’›n “Ebedi müessese olma” kavram›n›n üzerinde dur-
mas›, umutlar›m› hep canl› tuttu. Her ne olursa olsun, sorunlar›n çözü-
münde ve endiflelerin giderilmesinde, sürekli araflt›rma yapmay› ve
umutsuz olmamay› ö¤retti. 

Kurum içinde Teftifl Kurulu’nun görevlerine gelirsek... Elginkan Toplu-
lu¤u’ndaki flirketlerin faaliyetlerinde bu kurulun önemi ve rolü nedir? 

Teftifl Kurulu üst yönetimin “gözü ve kula¤›” gibidir. Göz ve kulaktan
yoksun bir vücut, engelleri kolay kolay aflamaz. ‹flte Teftifl Kurulu’nun
önemi ve rolü, bu noktada a¤›rl›k kazanmaktad›r. Planlama, uygulama
ve denetim, yönetimin temel unsurlar›d›r. Bunlardan birinin olmad›¤›
bir yap›da yönetimden bahsedilemez. Denetim unsuru zay›flayan yö-
netimlerin sonuçlar›, yaflanan son ekonomik krizde, özellikle sars›lan
flirketlerde kendini göstermifltir

Teftifl Kurulu’nun görev alanlar›na bakacak olursak...

Temel görevimiz, 18 adet flirket ve flubede; Elginkan Toplulu¤u’nun

maddi ve manevi tüm de¤erlerinin gözetilmesidir. Yani programl› ola-
rak teftifl, program harici olarak da inceleme ve soruflturma faaliyetleri-
nin yürütülmesi bizim görev alan›m›z› oluflturmaktad›r. Ayr›ca flirketle-
rimizdeki iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i denetim sonuçlar›na da kurulumuz
nezaret etmektedir.

Özetle flirketlerimizin, flube ve iflyerlerimizin, makam oluru al›nmak
koflulu ile, programl› periyodik teftiflleri gerçeklefltiriliyor. Yine makam
talimat›yla program harici olarak yap›lan incelemeler ve soruflturmalar
yürütülüyor. 

Teftifl ve inceleme görevleri yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken
ilke ve kurallar nelerdir? 

Teftifl, inceleme ve soruflturmalarda tarafs›zl›k en önemli kurald›r.
Çünkü denetleyenin hakkaniyetine, öncelikle denetlenen kifliler
inanmal›d›r. Yine teftifl, inceleme ve soruflturma faaliyetlerinin usu-
lünce yürütülebilmesi için ba¤›ms›zl›k önemli bir kofluldur. Ayr›ca,
tespit edilen ve de¤erlendirilen konular›n güvenilirli¤i, araflt›r›lm›fl
bilgi ve belgeye dayand›r›lmas›, özellikle dezenformasyona f›rsat ve-
rilmemesi, ak›l ve mant›k süzgecinden geçirilip de¤erlendirilmesi
gerekmektedir.

Denetimi yapan kifli elde etti¤i bilgileri üst yönetim d›fl›nda kimseye an-
latmamal›d›r, yani s›r saklamay› bilmelidir. Denetimin belki de en
önemli nedeni, iç ve d›fl mevzuat çerçevesinde kurum menfaatinin ko-
runmas›d›r. Bu nedenle keyfi uygulamalara f›rsat verilemez. Son olarak
da do¤ru ve amac›na uygun raporlar›n ivedilikle haz›rlanarak üst yöne-
time sunulmas› gelmektedir. 

24 y›l içinde Türkiye ve Elginkan Toplulu¤u tam anlam›yla de¤iflti. Bu
süreçte teftifl bölümünün görevlerinde bir de¤ifliklik yafland› m›?

Geçmiflte, d›fla kapal› tekelci konumdaki iflletmelerde denetim, daha
çok güvensiz durumlar›n tespitine yönelmekteydi. Bugün d›fla aç›k ser-
best piyasa ekonomisi, sürekli iyilefltirmeyi, ihtiyaçlar› rakiplerden ön-
ce fark edip bunu karfl›layan, katma de¤er yaratan farkl› mal ve hiz-
metler üretmeyi, proaktif olmay› ön plana ç›karm›flt›r. 

Denetleme faaliyetlerinde psikolojik etkenlerin dikkate al›narak sorun-
lar›n çözümüne yönelik insani bir yaklafl›m›n gelifltirilmesi gerekir mi?

Tabii, gerekir. Günümüzden 2 bin 500 y›l önce “Savafl Sanat›” kitab›-
n›n yazar› Sun Tzu hocan›n “Askerlerine kendi çocuklar›n gibi bak, o

Ayr›ca, bundan 2 bin 500 y›l önce yaflam›fl “Savaflmadan kazanmak en
büyük baflar›d›r” diyen ünlü filozof Sun Tzu’nun bir özdeyiflini hat›rlat-
mak isterim: “Boflluk ve doluluk anlay›fl› kesin baflar›n›n yoludur. Ko-
mutanlar ve subaylar birbirlerine etki edemiyorsa, birliklerde tatminsiz-
lik oluflmuflsa, buna boflluk denir. Sivil yönetim ak›ll›, askeri yönetim
iyi, astlar ile üstler tek bir düflüncede istek ve enerjilerini birlefltirmifl-
lerse buna doluluk denir. Becerikli lider halk›n› enerjiyle besleyerek
boflluklar›n› doldururken; beceriksiz lider baflkalar›n›n dolulu¤u
önünde kendi halk›n›n enerjisini boflalt›r.”

‹fl d›fl›ndaki hayat›n›z› da bize anlatabilir misiniz? 

En büyük hobim ilgimi çeken, çevremde ve kafamda çözümsüz kalan
sorulara cevap veren, problemlerin çözümüne yard›mc› olan kitaplar›
okumak. Bunlar›n d›fl›nda, her saat yaflayan ‹stanbul’un canl›l›¤›n›
eflimle birlikte teneffüs etmek, hiç doyamad›¤›m›z bir güzellik. Hele
Bo¤az’da dolaflmak ve ve fliirsel güzelli¤ini seyretmek; Yahya Kemal’in,
Orhan Veli’nin fliirlerini hissetmek gibi bir fleydir benim için… 

zaman senin u¤runa ölüme seve seve at›lacaklard›r. Askerlere sevgide
afl›r›l›¤a kaçma, aksi takdirde kolayca haflar› çocuklara dönüflürler,” sö-
zü de bu anlay›fl› do¤rulamaktad›r. Kald› ki 31 seneyi bulan müfettifllik
mesle¤imde insani yaklafl›m›n olumlu ve isabetli sonuçlar›n› çok göz-
lemledim. 

Daha ilginç olan›, hakkaniyetle ceza tatbik edildi¤inde, insanlar›n so-
nuçlar› itirazs›z kabul etti¤ini, gerginlik yaratmad›¤›n› gördüm. Baflar›l›
liderlerin ve unutulmayan insanlar›n en büyük özelli¤i insanlar›n ruh-
lar›na hitap etmesini bilmeleri ve gönül birli¤ini sa¤lamalar›d›r. Görevi
gere¤i ifllemlere ve insanlara flüpheyle yaklaflmas› gereken Teftifl Kuru-
lu’nun dahi bu evrensel de¤erden uzak kalmas› düflünülemez.

Denetleme faaliyetlerinde istihbarat kavram› da önemli mi?

‹stihbarat, verinin toplan›p ifllenmesi ve de¤erlendirilerek bütün
içindeki yerinin bulunarak tedbir al›nmas›d›r. Teftifl Kurulu, yönetimin
gözü-kula¤›d›r. Yaz›ya geçmeden önce olaylar› görüp çözüm üretme
meselesidir. 

Kurucumuz rahmetli Ekrem Elginkan ile birlikte çal›flma flans›na da sa-
hip oldunuz. Kendisiyle ilgili, unutamad›¤›m›z bir hat›ran›z var m›?

17 Nisan 1998 tarihinde Say›n Ekrem Elginkan ile Teftifl Kurulu olarak
çal›flma ofisinde yap›lan görüflme sonucunda, bize toplulu¤a duyurul-
mas›n› arzu etti¤i hususlar oldu¤unu aktarm›flt›. Elginkan Toplulu¤u
üyelerinin iyi bildi¤i ilkeler bu flekilde ortaya ç›km›flt›r. 

Kendisiyle ofisinde yapt›¤›m›z görüflmemizde: “fiirket müdürleri gele-
cek 10 y›l› düflünecekler, koordinatörler gelecek 30 y›l› düflünecekler,
ben de gelecek 50 y›l› düflünüyorum” diye fikirlerini aktarm›flt›r. Ken-
disi, etraf›ndakilere sürekli gelece¤e haz›rl›kl› olman›n önemini hisset-
tirmifltir. Her kademedeki yönetici kadromuzun dinamik ve yarat›c› ge-
liflimi, devaml›l›¤›m›z›n sürdürülebilirli¤i yönünde güven ve umut ver-
mektedir.

Gelecekle ilgili olarak siz ne düflünüyorsunuz?

Bunu afla¤›daki özdeyifllerle cevaplamak isterim:

“Dünün hatalar›n› tekrar etmemek, bugünü kavramak ve yar›na
haz›rl›kl› olmak...”, “Varolan her fley do¤rudur. Önemli olan ve ustal›k;
bunlar aras›ndaki iliflki, etki, de¤ifltirme, de¤iflme, katma de¤er üretme
h›z› ve boyutunu anlamak ve kavramakt›r.”

De¤iflimi iyi alg›lamak gerekiyor. Çok gelenekçi olursan›z sorunlara çö-
züm bulamazs›n›z. Dünyaya bakt›¤›m›zda kurumsallaflm›fl flirketlerin dahi
100-150 y›l gibi bir ömür sürdürdü¤ünü görüyoruz. Bizim farkl› bir duru-
mumuz var. Rahmetli kurucular›m›z, bütün topluluk gelirini vakfa b›rak-
m›fl, “Ebedi müessese” olarak yola ç›k›lm›fl. Baflkans›z, 11. y›l›n içinde ol-
mak çok önemli. Bundan sonra kendimizi flartlara göre ayarlamal›y›z.
Ebedi müessese kültürüne ve insana önem verirsek ebediyete kadar de-
vam ederiz, ancak bu de¤erlere sahip ç›kmazsak ak›betimiz di¤er flirketle-
re benzeyebilir. 

De¤iflimi iyi alg›lamak gerekiyor

Vizyon
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1949 Ankara do¤umlu olan
Eren, Ankara Bahçelievler Cum-
huriyet Lisesi’nden mezun ol-
duktan sonra Ankara ‹ktisadi ve
Ticari Bilimler Akademisi’nde,
flimdiki ad› Gazi Üniversitesi
olan okulun ‹flletme ve Muhase-
be Bölümü’nü bitirdi. Okul y›l-
lar›nda ticaret hayat›na at›ld› ve
aile flirketi ile 1978 y›l›na kadar
inflaat sektöründe faaliyet gös-
terdi. 3,5 y›l muavinlik yapt›ktan
sonra yeterlilik s›nav›n› vererek
müfettiflli¤e bafllad›. 1979-1986
y›llar› aras›nda müfettifllik yap-
t›ktan sonra Elginkan Toplulu-
¤u’na kat›ld›. 

Enver Eren kimdir?
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Vak›f’tan

Elginkan Vakf› taraf›ndan,
teknoloji ve bilim insanlar›n›n
yapt›klar› araflt›rmalar› ortaya

ç›karmak ve teflvik etmek
amac› ile dördüncüsü

düzenlenen Türk Kültürü
Araflt›rma ve Teknoloji

Ödülleri, sahiplerini buldu.
Ödüller, her iki dalda üçer

proje olmak üzere alt› projeye
verildi. Elginkan Vakf›, Türk

Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji
Ödülü’nü; her bir dalda 40

bin TL olmak üzere üçer proje
aras›nda paylaflt›rarak

destekledi.

alanda ‘Art› 1’ler ekleyerek yola devam edece¤iz” diye konufltu.

Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri’nin de söz konusu
“Art› 1”lerden biri oldu¤unu belirten Unan, kendi ufuklar›n› keflfe-
derek aflmaya gayret edenlere, irfan yolunda yürüyenlere destek
verebilmenin heyecan›n› yaflad›klar›n› sözlerine ekledi. 

Elginkan Vakf›’n›n kültürel, özellikle de Türkçe ile ilgili araflt›rma-
lar› desteklemesinin önemine de¤inen TDK Baflkan› fi. Haluk Aka-
l›n, “Vak›f gelene¤i kültürümüzde önemli bir yere sahiptir, ülkeye
ve insanl›¤a sa¤lad›klar› katk› ile e¤itime önem veren vak›flar be-
nim için en de¤erli olanlard›r” diye konufltu.

Türk Dil Kurumu’nun Atatürk'ün vasiyetnamesinde Türkiye ‹fl Ban-
kas›’ndaki hisselerinin gelirlerini miras olarak b›rakt›¤› için vak›f
gibi çal›flt›¤›n› anlatan Akal›n, Atatürk’ün, Türk dilinin öz güzelli-
¤ini araflt›rmak ve onu yeryüzü dilleri aras›nda de¤erine yarafl›r
yüksekli¤e erifltirmek amac›yla Türk Dil Kurumu’nu kurdu¤unu
sözlerine ekledi. 

Teknoloji ödülü almaya hak kazanan projeler 

Ödüle de¤er görülen üç ayr› teknoloji projesinden ilki, Prof. Dr.
Hüseyin Avni Öktem ve ekibine verildi. “Kanser Teflhisi ve Telo-
meraz Aktivite Miktar›n›n Tayini ‹çin Yeni Nesil Etiketsiz Yöntem
Gelifltirilmesi” konulu proje, uluslararas› de¤erlendirmeden geçti.
Projenin patent baflvurusu ise son aflamada bulunuyor. Teknoloji
ödüllerinden ikincisini, “Kurflunsuz Seramik” projesi ald›. Doç. Dr.
Ender Suvac›’n›n projesi, kurflun esasl› piezoseramiklerin özellikle-
rinin yükseltilerek kurflunsuz, üstün özellikli piezoseramiklerin
üretilmesi konusundaki araflt›rmalar› kaps›yor.

Zeytin sütü, g›da sektörü için yepyeni bir bulufl olacak

Prof. Dr. Nihat Y›ld›r›m, Prof. Dr. Fahrettin Gö¤üfl ve Prof. Dr. Sa-
dettin Kapucu’dan oluflan ekibin projesi ise teknoloji dal›ndaki
ödüle de¤er üçüncü çal›flmayd›. “S›zma Ya¤ Ay›rma Sistemi” adl›
araflt›rmayla ödüle de¤er görülen projede, ya¤ ay›rma sistemi kul-

lan›larak, s›zma ya¤, di¤er bir ifadeyle zeytin sütü elde ediliyor. 

Türk kültürüne katk› yapanlar unutulmad›

“Kültür de¤erlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf, âdet ve manevi
de¤erlerimiz ile Türkçemiz” konular›nda özgün araflt›rma ve çal›fl-
malar veya daha önce yap›lm›fl araflt›rma ve çal›flmalar›n gelifltiril-
mesi yoluyla Türk kültürüne ve dilimize gerçek anlamda katk›da
bulunan araflt›rmac› veya araflt›rmac› gruplar›na verilen Türk Kül-
türü Araflt›rma Ödülü de üç ayr› kifliye verildi.

112 ülkeden 3 bin ö¤renciye Türkçe ö¤retti 

Prof. Dr. Fikret Türkmen, Türk kültürü, halkbilimi, edebiyat, sanat,
dil ve tarih konusunda yapt›¤› çal›flmalar›ndan dolay› “Türk Kültü-
rü Araflt›rma” kategorisinde ödüle de¤er görüldü. Ege Üniversitesi
Türkçe Ö¤retim Merkezi’ni kuran Türkmen, bu merkezi Türk Dün-
yas› Araflt›rmalar› Enstitüsü bünyesine kazand›rd›. “Türkçe Ö¤re-
tim Merkezi” olarak adland›r›lan bu merkezde, flimdiye kadar 112
ülkeden gelen 3 bine yak›n ö¤renci Türkçeyi ö¤rendi. 

Hat sanat›n›n geliflmesine büyük katk› sa¤lad›

Türk Kültürü Araflt›rma kategorisinde ikinci ödülü,  Prof. Dr. U¤ur
Derman, hat sanat› baflta olmak üzere, ülkenin kültür ve sanat›n›n
yücelmesi için yapt›¤› çal›flmalardan dolay› ald›. Prof. Dr. Der-
man’›n, 1945 y›l›ndan bu yana yazd›¤› 23 kitab›, 425 makalesi ve
ansiklopedik maddelerinin yan› s›ra yay›mlanm›fl 124 bildirisi ile
14 gazete yaz›s› buluyor. 

Köktürk yaz›tlar› hakk›nda çal›flt›

Yard. Doç. Dr. Hatice fiirin User ise “Köktürk ve Ötüken Uygur Ka-
¤anl›¤› Yaz›tlar›” isimli eseri ile Elginkan Vakf› Ödülü’ne hak ka-
zand›. Eski Türk yaz›lar› üzerine uzman olan User; Tatarca, Bafl-
kurtça ve Kazakça gibi dillerle ilgili çal›flmalar yapt›. User, ülkemi-
ze uzak ça¤dafl Türk lehçeleri ile ilgili aktarma ve çevirileri saye-
sinde bu konudaki uzmanl›¤›n› kan›tlam›fl bir araflt›rmac›.

sahiplerini buldu…

Prof. Dr. Fikret Türkmen

Prof. Dr. U¤ur Derman

Yrd. Doç. Dr. Hatice fiirin User

Türk Kültürü Ödül sahipleri:
Proje: “Kanser Teflhisi Ve Telomeraz Aktivite Miktar›n›n Tayini ‹çin Yeni Nesil
Etiketsiz Yöntem Gelifltirilmesi”

Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem ve ekibi

Proje: “Kurflunsuz Seramik”

Doç. Dr. Ender Suvac›

Proje: “S›zma Ya¤ Ay›rma Sistemi”

Prof. Dr. Nihat Y›ld›r›m, Prof. Dr. Fahrettin Gö¤üfl ve Prof. Dr. Sadettin Kapucu 

Teknoloji Ödülü sahipleri:

Vak›f’tan

1
12 fiubat 2010 tarihinde, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Süleyman
Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, ifl ve üni-
versite dünyas›n›n önde gelen temsilcileri ile Elginkan Vakf› Müte-
velli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, Elginkan Vakf› Yö-
netim Kurulu Baflkan Vekili A. Yücel Unan, Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan Yard›mc›s› Muzaffer Zeren, ‹stanbul
Vali Yard›mc›s› Bekir Ergök, Türk Dil Kurumu Baflkan› Prof. Dr. fi.
Haluk Akal›n ve ‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin kat›ld›. 

‹zleyicilerden “okullar›, iflyerlerini ya da Elginkan Vakf› gibi olu-
flumlar› gerçek birer kurum haline kimlerin getirdi¤ini” düflünme-

sini rica eden Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan Vekili A. Yü-
cel Unan, bu kurumlar›n birer fikir olarak ortaya ç›kt›¤›n›, bizi uf-
kun arkas›na tafl›yacak olan tek fleyin de hayallerimiz oldu¤unu
söyledi.

Bünyesinde E.C.A. ve Serel gibi büyük markalar› bar›nd›ran Elgin-
kan Toplulu¤u’nun da bir hayalin ürünü oldu¤una dikkat çeken
Unan, “sosyal sorumluluk” kavram›n›n henüz yerleflmedi¤i y›llar-
dan bu yana, Elginkan Vakf›’n›n sessiz sedas›z ama kendi içinde
iddial› çal›flmalar›yla ülkemizin haf›zas›nda derin izler b›rakt›¤›n›
dile getirdi. Unan, “Bunun bilinci ve heyecan›yla her y›l pek çok

Türk Kültürü Araflt›rma
ve Teknoloji Ödülleri

Soldan sa¤a: Prof. Dr. Fahrettin Gö¤üfl, Prof. Dr. Sadettin Kapucu, A. Yücel Unan, Yrd. Doç. Dr. Hatice
fiirin User, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Muzaffer Zeren ve Prof. Dr. U¤ur Derman



Kaleme ald›¤› “Tafl Devri Diyeti”
adl› kitap sayesinde beslenmeyle

ilgili bildiklerimizi altüst eden
Prof. Dr. Ahmet Ayd›n, do¤ru

beslenmenin kurallar›n› Elginkan
Holding üyelerine anlatt›. Do¤al
beslenmenin önemine de¤inen

Ayd›n, tafl devrinden bu yana
neredeyse hiç de¤iflmeyen

genlerimize uygun beslenmek
zorunda oldu¤umuzu söylüyor.

geri dönüyoruz
TAfi DEVR‹NE

T
Teknoloji ve t›ptaki at›l›mlar 20. yüzy›lda insan ömrü-
nün iki kat›na ç›kmas›n› sa¤lad›. Bu at›l›mlar sayesinde,
geçti¤imiz yüzy›l›n bafl›nda hastal›klar›n ve açl›¤›n so-
na ermek üzere oldu¤una inan›lm›flt›. Ne var ki yeni
biny›l›n parças› olan günümüzde kronik hastal›klar›n
ç›¤ gibi büyüdü¤üne ve açl›¤›n dünyan›n her yan›nda
kitleleri etkiledi¤ine flahit oluyoruz. Her çeflit g›da ürü-
nüne ulaflabiliyor olsak bile bu ürünlerin insan sa¤l›¤›-
na etkileri konusunda büyük endiflelerimiz var. ‹flte bü-
tün bu sorular› konunun uzman›na sormaya karar ver-
dik ve bu say›m›zda Prof. Dr. Ahmet Ayd›n’› konuk et-
tik. Elginkan Holding merkezinde yapt›¤›m›z konferan-
s›n dinleyicileri de yöneticilerimizden oluflmaktayd›. 

Cerrahpafla T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›,
Beslenme ve Metabolizma Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Ahmet Ayd›n, sunumuna, dünyan›n teknolojide çok
ileri bir aflamaya gelmifl olmas›na ra¤men, 100 y›l ön-
cesinde yaflanan kronik hastal›klardaki inan›lmaz art›fla
dikkat çekerek bafllad›. 

Sa¤l›kl› beslenmenin temel ilkelerini aktaran Ayd›n, ba-
sit ilkelere dayanan ‘tafl devri’ yaklafl›m›n›n insanlar
için en uygun beslenme yöntemi oldu¤unu ifade etti.
Milyonlarca y›l toplay›c› ve avc› olarak yaflayan insan-
lar›n günün birinde tar›m› keflfettiklerini belirten Ayd›n,
g›da ihtiyac›n›n h›zla artmas›n›n dejenerasyonu da be-
raberinde getirdi¤ini söyledi. Ayd›n, t›ptaki ilerlemeye
ra¤men kronik hastal›klar›n ç›¤ gibi büyümesini bu de-
jenerasyondan kaynakland›¤›n› dile getirdi.

Bunun temel nedeninin rafine g›dalar oldu¤unu aç›kla-
yan Ayd›n’›n verdi¤i bilgilere göre; beyaz un ve fleker me-
tabolizmaya büyük zararlar veriyor. Son 30 y›l içinde
beslenme al›flkanl›¤›m›z›n kökünden de¤iflti¤ini vurgula-
yan Ayd›n, “Yedi¤imiz ürünlerin hiçbiri o günkü ile ayn›
de¤il. Üretilen ya da yetifltirilen meyve sebzeler bile kimi
de¤iflikliklere, toksik kirlenmeye maruz kalmakta,” diye
konufltu. Prof. Dr. Ahmet Ayd›n, “tafl devri beslenme flek-
li” olarak adland›rd›¤› bilgileri aktard›ktan sonra dinleyi-
cilerin yöneltti¤i sorulara da cevap verdi. 

Beslenmede

1977 y›l›nda Cerrahpafla
T›p Fakültesi’ni bitirdi.
1982 y›l›nda ayn›
fakültenin Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Bölümü’nde
uzmanl›¤›n› tamamlad›.
1993 y›l›nda Cerrahpafla
T›p Fakültesi Metabolizma
ve Beslenme Bilim Dal›
Baflkan› olan Ayd›n’›n,
çeflitli konularda yazd›¤› 6
kitab› bulunuyor.

Yumurta: En kaliteli protein
kayna¤›, her gün tüketilebilir. 

Yabani otlar: Yabani sebzeler,
mükemmel besin kaynaklar›d›r. 

Patates: Çok fazla tüketilmemeli.

Zeytin: Tuzsuz olan› tüketilmeli. 

Süt ve süt ürünleri: Köy ya da mand›ra sütü
tercih edilmeli. 

Kabuklu kuruyemifller: Günde 1-2 avuç ol-
dukça yararl›d›r. 

Ya¤lar: Zeytinya¤› ve tereya¤› sa¤l›kl›,
margarin  zararl›d›r. 

Bal›kya¤›: ‹çerdi¤i omega 3 ile hayat
iksiridir. 

Sar›msak: Hücreleri paslanmaktan
korur. 

Meflrubat: Her türlüsü yasak. Evde yap›lan ta-
ze meyve suyu içilebilir. 

Meyveler: Kay›s›,  üzüm,
muz, gibi fleker içeri¤i
yüksek meyveler s›n›rl›
yenmeli. 

Su: Günde 6-8 bardak su
içilmeli.

Piflirme: Yemekler kendi suyunda, a¤›r a¤›r pi-
flirilmeli. Bu¤ulama ve güveçte tercih edilme-
li. Dondurulmufl yiyecekleri fazla tüketmeyin. 

fieker: Tafl devri diyetinin temelinde, flekerden
mümkün oldu¤unca uzak durulmas› yat›yor.

Un: fieker gibi, beyaz un da insan sa¤l›¤›n›
bozan g›dalar›n bafl›nda geliyor. Bu nedenle
tam tah›ll› un tüketilmesi gerekiyor. 

Tafl Devri Diyeti 
Beslenme Cetveli

fiirketlerden/Elginkan Holding
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Vak›f’tan

GGünümüz sorunlar›na özgün çözümler getiren, tamamlanm›fl pro-
jelerin duyurularak ekonomik de¤ere dönüfltürülmesinin amaçlan-
d›¤› etkinlikte, ö¤renciler giriflimciler ile bir araya gelme flans› ya-
kalad›. ‹ki bafll›k alt›nda yürütülen etkinli¤in “Özgün Çözüm Geti-
ren Araflt›rmalar” bölümünde lisansüstü ö¤renciler ile akademis-
yenler, “Özgün Çözüm Getiren Fikirler” bölümünde ise önlisans
ve lisans düzeyindeki gençlerin üretti¤i “Özgün Çözümler” yar›fl-
t›. 9 Aral›k 2009 tarihinde ödül töreni gerçeklefltirilen etkinlikte;
farkl› kategorilerdeki 12 proje ödüllendirildi. Etkinlik, üniversite ile
sanayi iflbirli¤ini üretime dönüfltürme ve ö¤rencilerin giriflimcilik
özelliklerini art›rma amac› ile düzenlendi. Etkinlikte gündeme
gelen projelerin ekonomik geliflimi h›zland›rmas› da hedefleniyor. 
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Küçükyal› Merkez ‹lkö¤retim Okulu’nun y›kt›r›larak yeni
bir okul yapt›r›lmas› konusunda ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü
ile Elginkan Vakf› aras›nda mutabakata var›ld›. Eski oku-
lun yerine E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu infla edile-
cek. Toplam kullan›m alan› 5 bin metrekareyi bulacak
okul, yaklafl›k olarak 3 milyon TL‘ye mal olacak. 26 ders-
likli ve 720 ö¤renci kapasiteli yeni okulun Eylül 2010’da
e¤itime bafllamas› planlan›yor. 

Elginkan Vakf› Küçükyal› Merkez
‹lkö¤retim Okulu’nu yeniliyor

Proje birincileri

Fen ve Mühendislik Bilimleri Fizik Temelli Proje: 
Yard. Doç. Dr. Nefle Elgün 

Fen ve Mühendislik Bilimleri Biyoloji Temelli Proje: 
Serpil Orhan 

Sa¤l›k:
Prof. Dr. ‹smail Tayfun Uzbay

Ege Üniversitesi taraf›ndan
düzenlenen Özgün Çözümler
Proje Pazar› ve Yar›flmas› 50 bin
TL ba¤›flla desteklendi.
Ülkemizin AB hedefleri
do¤rultusunda, araflt›rmac›lar›
cesaretlendirmek ve teflvik
etmek amac›yla düzenlenen
Proje Yar›flmas›’nda, bilimsel
çal›flmalar›n yar›flabilece¤i bir
ortam yarat›ld›.

En iyi fikirler

Tuncay Do¤antuna, “TiDiSec VoIP-Cryptor”, Süleyman Demirel
Üniversitesi

Fatma Asena Yazar, “Görme Engellilere Özel Ürünler”, Ege
Üniversitesi

Fevzi fievik, “Solar Çevrimli Biyogaz Sistemi”, Süleyman Demirel
Üniversitesi

Numan Göçeri, “Ak›ll› Aflç›”, ‹zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Ahmet Mutlu Çürükdal ve Ersin Yavuz, “At›k Asbestin
Biyobozunma ile Tehlikesiz Hale Getirilmesi”, ‹zmir Yüksek
Teknoloji Üniversitesi

Sinem K›rtafl ve Merve Kocabafl, “Pastörize Anne Sütü”, Ege
Üniversitesi

“ÖZGÜN ÇÖZÜMLER” desteklendi
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EMAR’›n y›ll›k özde¤erlendirme ve strateji toplant›s› (YÖS), 20 fiubat
2009 tarihinde ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. 2009 y›l› faaliyet sonuçlar› ve
2010 y›l› hedeflerinin de¤erlendirildi¤i toplant›da, süreç sahipleri taraf›n-

dan sunumlar da yap›ld›. ‹stanbul, Anka-
ra, ‹zmir ve Antalya ofislerinin tüm çal›-
flanlar›n›n kat›l›m sa¤lad›¤› toplant›da
EMAR A.fi. fiirket Müdürü Neslihan Yeflil-
yurt stratejik hedefler hakk›nda bilgi verdi.
Toplant›n›n son bölümünde 2009 y›l› “En
‹yi Performans› Gösteren Çal›flan Ödülü”
Tülin Gökçe’ye, EMAR öneri sistemi kap-
sam›nda verilen “Ekip Önerisi Ödülü” ise
Bülent Yefliltepe ve Gazi Dursun’a verildi.  

EMAR çal›flanlar›
2009’u de¤erlendirdi

EMAR, bankac›l›k sektöründe teknik destek hizmetlerine h›z verdi.
2006’dan bu yana, faaliyetlerine “kurumsal hizmetler” bafll›¤› al-
t›nda destek, mekanik sistem ve tesisat bak›m hizmetlerini de da-
hil eden EMAR, kurumsal müflteri say›s›n› h›zla art›r›yor. Bu kap-
samda son olarak Türk Ekonomi Bankas› (TEB) ve Eurobank ile
EMAR aras›nda bir bak›m anlaflmas› imzaland›.  

EMAS, ELEKS ve EMAR’›n hedef pazar olan ‹ran’a yönelik çal›flmalar› h›zla devam ediyor.16-19
fiubat 2010 tarihleri aras›nda Tahran ve Tebriz flehirlerinde sat›fl ve sonras› hizmetleri sunacak
olan personele teknik e¤itim verildi. EMAR E¤itim fiefi Ekrem Erkut taraf›ndan verilen e¤itimde,
Confeo Premix, Confeo Plus, Calora, Proteus modelleriyle ilgili teknik bilgiler de aktar›ld›. 

‹ran’da kombi e¤itimi verildi

EMAR’›n kurumsal
müflterileri art›yor

Tesisat, ‹nflaat Sanayi Malzemecileri Derne¤i (T‹MKODER) taraf›ndan gerçeklefltirilen
“Problem Çözme Teknikleri” e¤itimi, 150 kat›l›mc›yla gerçeklefltirildi. 12 Ocak 2010 tari-
hinde Ankara’da gerçeklefltirilen e¤itimin sponsorlu¤unu ELMOR gerçeklefltirdi.  

ELMOR’dan problemlerin
çözümüne destek 

E.C.A. ve SEREL markalar› ile Türk yap› ve ›s› sektörünün öncü ve yenilikçi firmas› ELMOR
A.fi., ‹zmir Alsancak bayisini yeniledi. Bayide iki markan›n tüm ürünlerini görmek mümkün
olacak. ELMOR’un bayideki ifl orta¤› Termak, 1980 y›l›ndan bu yana E.C.A. ve SEREL ürünle-
rinin bayisi olarak faaliyet gösteriyor. Bayinin yenilenmesi dolay›s›yla düzenlenen toplant›da
bir konuflma yapan ELMOR fiirket Müdürü Hakan Günderen, bayilik sistemine büyük önem
verdiklerini, 2010 y›l›nda da bayilik sistemine yat›r›m yapmaya devam edeceklerini söyledi. 

ELMOR, Alsancak
bayisini yeniledi

Elginkan Toplulu¤u, 27-29
Ocak 2010 tarihleri aras›nda
Türkmenistan’da gerçekleflti-
rilen Aflkabat Expo Build Fua-
r›’nda E.C.A. ve SEREL mar-
kal› ürünler ile boy gösterdi.

62 firman›n ürünlerini sergi-
ledi¤i fuarda, fl›kl›k ve tasarru-

fu buluflturan ürünleri ile büyük be¤eni toplayan E.C.A. ve SEREL,  Türk-
menistan, Rusya, Özbekistan, ‹ran gibi ülkelerden gelen 3 bin ziyaretçi
ile bulufltu.  

E.C.A. ve SEREL
Aflkabat Fuar›’nda

Elginkan Toplulu¤u’nun markalar›  E.C.A. ve SEREL, 2010 y›l›nda
da seçkin projelerde yer almaya devam ediyor. ‹flte bu projelerden
baz›lar›:  

E.C.A. Nuh’un Gemisi’nde

Kuzey K›br›s’ta gerçeklefltirilen Nuh’un Ge-
misi Oteli’nde sadece E.C.A. armatürleri kul-
lan›ld›. Buzda¤› görünümlü özel cephe siste-
mi sayesinde Nuh’un Gemisi’ne benzetilen
otel, Bafra Turizm Bölgesi’nde yer al›yor. Söz
konusu tesisin tüm odalar›nda sadece E.C.A. markal› ürünler bulu-
nuyor.  

Avrupa Konutlar›  Atakent-2

Do¤a ile bafl bafla bir yaflam merkezi olan Atakent-2 konutlar›nda,
çevre dostu E.C.A. armatürleri tercih edildi.  

THY Simülatör Binas› 

Ülkemizin seçkin havayolu flirketi THY, titizlikle yetifltirdi¤i kokpit
personeli için kurdu¤u simülatör e¤itim binas›nda E.C.A. ve SEREL
markal› ürünleri tercih etti. 

Kalyon Otel

40 y›l› aflk›n süredir tarihi yar›madada hizmet veren Kalyon Otel,
sunmufl oldu¤u konforu E.C.A. ve SEREL marka ürünlerle tamam-
lad›. Otelde armatür ve vitrifiyenin yan› s›ra SEREL akrilik küvet ve
dufl kabinleri tercih edildi. 

Delta Tower 

E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerinin kullan›ld›¤› projeler-
den biri de, Beylikdüzü’nde infla edilen Delta Tower. 

Merkez Park Yel Evleri

‹stanbul’un merkezinde yap› teknolojisinin en modern imkânlar›n-
dan yararlanarak huzurlu ve konforlu bir yaflam sunan Merkez
Park Yel Evleri’nde, teknolojik ve tasarruflu ürünlerde öncü marka
E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünleri kullan›ld›. 

Bizim Evler-2

‹hlas Holding taraf›ndan Bahçeflehir’de yapt›r›lan Bizim Evler-2
müflterilerine sunmufl oldu¤u güvenli ve konforlu yaflam›, kullan-
m›fl oldu¤u ileri düzey inflaat teknolojisiyle güçlendirirken, E.C.A.
teknik ürünlerini tercih etti. 

E.C.A. ve SEREL
doludizgin ilerliyor

‹nflaat malzeme tedariki konusunda Konya’n›n önde gelen firmala-
r›ndan Paksu, e¤itim çal›flmalar›na devam ediyor. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e konulan 5627 Say›l› Ener-
ji Verimlili¤i Kanunu ile Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan
uygulamaya konulan Merkezi Is›tma Yönetmeli¤i gere¤ince ter-
mostatik vana kullan›m› zorunlu hale getirilirken, Paksu düzenledi-
¤i seminerle müflterilerini konuyla ilgili olarak bilgilendirdi. E.C.A.
Tesisat Malzemeleri Antalya Bölge Müdürü Ayhan Hac›saliho¤lu
ise Paksu yetkililerine teflekkür ederek, “E.C.A. olarak y›ll›k e¤itim
programlar›m›z var. Ancak bu seminer, tamamen Paksu taraf›ndan,
müflterilerini do¤ru yönlendirmek ve bilgilendirmek amac›yla
gerçeklefltirildi” diye konufltu. 

Termostatik vanayla
tasarruf edin

Elginkan Toplulu¤u, E.C.A. markal› ›s› ürünleri ile Almanya’n›n Essen
flehrinde 10-13 Mart tarihinde
gerçeklefltirilen SHK Essen Fua-
r›’na kat›ld›. Is›tma ve so¤utma
teknolojileri ve yenilenebilir
enerji alanlar› üzerine yo¤unlafl-
m›fl olan fuarda, E.C.A. ürünleri
tasarruf ve verimli enerji kullan›m
özellikleri ile dikkat çekti.

E.C.A. Essen Fuar›’nda

16 fiubat 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yay›m-
lanan “Su Ürünleri Alan›nda Faaliyet Gösteren
Gemilere ‹liflkin Hijyen Kurallar› Yönetmeli¤i” ile
fabrika gemilerine fotoselli musluk zorunlulu¤u
getirildi. Bilindi¤i gibi su ürünlerinin ifllendi¤i fab-
rika gemilerinde hijyen flartlar›n›n sa¤lanmas›, bü-
yük önem tafl›yor.  

Denizde fotoselli musluk
kullan›lacak

Milli E¤itim Bakanlı¤ı ile yapılan protokol kap-
samında EMAR A.fi. tarafından düzenlenen sıhhi
tesisat uyum kursu, Mart ay›nda Samsun Atakum
Endüstri Meslek Lisesi’nde, 52 sıhhi tesisat ve
do¤algaz ustasın›n katılımıyla gerçekleflti.

S›hhi tesisat kurslar› bafllad›
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Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu bayileri Antalya’da bir araya geldi.
17 Aral›k 2009 tarihinde Türkiye’nin dört bir yan›ndan Antalya’ya
gelen Elginkan bayileri, Kervansaray Otel’de bulufltu. Kay›t ifllem-
leri ve dinlenmeyle geçen ilk günün ard›ndan, 18 Aral›k sabah›
toplant›n›n yap›laca¤› salona gelen bayilerimiz büyük bir sürpriz-
le karfl›laflt›. Geleneksel bayi toplant›lar›na aflina olan kat›l›mc›la-
r›, futbol program› konseptinde haz›rlanm›fl özel bir etkinlik bekle-
mekteydi. 

E.C.A. TV’nin yay›n yapt›¤› bir televizyon stüdyosu olarak tasarla-
nan sahnenin sol k›sm›nda bulunan spiker Seda Akgül’ün sunumu

ile aç›lan toplant›, Okay Karacan ve ekonomist Deniz Gökçe’nin
birlikte sundu¤u “Lige Bak›fl” program› ile devam etti. 

Elginkan Toplulu¤u yöneticilerinin a¤›rland›¤› programda, “fiampi-
yon Tak›m” Elginkan’›n s›rlar› en yetkili a¤›zlardan dile getirildi.
Elginkan Toplulu¤u flirketleriyle ilgili bilgilerin de verildi¤i sunum-
lar, bayiler taraf›ndan büyük bir dikkatle izlendi. 

“Ebedi müessesemiz 120 ülkeye ulafl›yor” 

Okay Karacan ve Deniz Gökçe’nin ilk konu¤u Elginkan Toplulu-
¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan Yard›mc›s› Muzaffer Zeren’di.

Konuflmas›nda Elginkan Toplulu¤u’nu baflar›ya ulaflt›ran önemli
konulara de¤inen Zeren, ”Bizim en önemli özelli¤imiz, kurucu-
lar›m›z›n, toplulu¤umuzun temelini çok sa¤lam atm›fl olmalar›-
d›r” diye konufltu. 

“Ebedi Müessese” kavram›na da dikkat çeken Zeren, Elginkan
Toplulu¤u’nun Türkiye'de ve dünyada baflar›l› olabilmesinin bu
çerçevede belirlenen dört temel ilkeye dayand›¤›n› ifade etti. 

Ancak bu sayede yüksek rekabet gücü ile her sahada koflturabilen,
ülke içinde ve d›fl›nda görev alabilen bir ekip haline gelebildikle-
rini anlatan Zeren, bu ilkelerin temelinde insan›n yatt›¤›n›, Elgin-
kan Toplulu¤u’ndaki tüm fertlerin bu sayede müflterileriyle birlikte
bir bütün haline geldi¤ini söyledi.

Elginkan Toplulu¤u’nun uluslararas› arenadaki baflar›lar›na da de-
¤inen Zeren, konuflmas›n› flu flekilde sürdürdü: “‹hracat yap›lan ül-
kelerin istedi¤i flartlar› yerine getirerek baflar›ya ulaflt›¤›m›z› görü-
yoruz. ‹fl yapt›¤›m›z, ortakl›klar kurdu¤umuz uluslararas› kurum-
larla birlikte 120 ülkeye ulaflm›fl durumday›z. Farkl› ülkelerde güç-
lü olabilmenin gereklerini biliyor ve ona göre hareket ediyoruz.
Bunu yapmam›za imkân veren ise birlik ve beraberlik ruhunu ko-
rumam›zd›r.”

“Kurucular›m›za Allah rahmet eylesin, bize bugünleri bahflettiler.
Kurucumuz Say›n Ekrem Elginkan’›n bize b›rakt›¤›, bizim temel il-
kelerimizi belirleyen çok güzel bir belge var. Hareket ederken on-
dan yararlan›yoruz. Kurucular›m›z›n bize b›rakt›¤› bu kültürel mi-
ras sayesinde ‘ebedi müessese’ kavram›na inanc›m›z her geçen
gün art›yor.”

“Halk›m›z ne istiyorsa onu üretiyoruz”

Lige Bak›fl’›n ikinci konu¤u EMAS A.fi. fiirket Müdürü Cahit Kö-
se’ydi. EMAS’›n Elginkan Toplulu¤u içindeki konumunu anlatarak
konuflmas›na bafllayan Köse, yürütülen faaliyetler hakk›nda bilgiler
de verdi. 1985 y›l›nda kat› at›kl› döküm soba üretimi ile ifle bafllan-
d›¤›n› hat›rlatan Köse, bugün dijital kombiler, merkezi ›s›tma sis-
temleri ve günefl enerjisi sistemleri gibi yeniliklerle yola devam
edildi¤ini anlatt›. 

Geçen y›llar içinde Türk halk›n›n görmek istedi¤i ne varsa piyasa-
ya sürme baflar›s›n› gösterdiklerini aktaran Köse, bu motivasyonun
çal›flanlar ve bayiler sayesinde canl› tutuldu¤unu söyledi. “Hepi-
miz bir ailenin parças›y›z, o nedenle elde ettiklerimizi aile birey-
lerinin baflar›s› olarak görüyorum,” fleklinde konuflan Köse, kombi
modelleri ve uluslararas› ortakl›klar hakk›nda bilgiler de verdi. 

Selim S›rr› Erdo¤an (Erem Is›tma So¤utma)

“8 y›ld›r E.C.A. bayili¤i yürütüyorum. 2009 kriz y›l›yd›.
Böyle ortamlarda aileler bir araya gelir ve istenilen sonucu
elde eder. E.C.A. Toplulu¤u da sektörümüzde krizle en iyi
mücadele eden ‘aile’ oldu. Bu etkinlikte Türkiye’nin her
bölgesinden bayi dostlar›m›zla bir araya geliyoruz. Karfl›-
l›kl› fikir al›flverifli yaparken E.C.A. markas›n›n gücünü bir

kez daha gördüm.”

Murat Kurter (Hedef Is›) 

“Krizi Proteus modeli sayesinde hafif atlatt›k. Bu modele ya-
p›lacak dijital eklemelerle ürünün ivmesi artacakt›r. 2000 y›-
l›ndan bu yana E.C.A. ana bayisiyim, insanlar›m›z›n marka-

m›za büyük bir ilgi gösterdi¤ini görüyorum. Bayilerimizle görüflme imkân› ya-
kalad›¤›m›z bu organizasyonun her y›l tekrarlanmas›n› arzu ediyorum. Burada
yap›lan fikir jimnasti¤i, y›l içinde dile getirmek istediklerimizin tart›fl›lmas›na ve
yönetime aktar›lmas›na vesile oldu.” 

Naz›m Karaman (Elit Mühendislik)

“‹ki y›ll›k bayi olmam›za ra¤men k›sa sürede oldukça
önemli mesafeler katettik. Bugün ana bayi olarak sürdür-
dü¤ümüz faaliyetlerin mükafat›n› ‘En iyi taahhütçü’ ödü-
lünü kazanarak ald›k. 

2009 y›l›nda ‹GDAfi verilerine göre do¤algaz aç›l›m›nda
yüzde 25 daralma oldu, bizde ise daralma yaflanmad›.
2010’dan beklentimiz çok daha fazla.”

BAY‹LER NELER SÖYLED‹?

“‹flteki baflar›n›n disiplin sayesinde geldi¤ini bili-
yorum. Öte yandan Elginkan Toplulu¤u’nun
maddi ve manevi deste¤ine de yürekten inan›-
yorum. Kurucular›m›z›n, özellikle rahmetli Ek-
rem Elginkan’›n manevi deste¤ini hâlâ hissedi-
yorum. E.C.A.’y› kendi markan›z gibi sahiplen-
di¤inizde manevi destek kendili¤inden geliyor.
Baflka hiçbir markada bu deste¤i göremezsiniz. 

Necmettin Serttafl
(Nemak Makine)ISI GRUBU bayileri

E.C.A. 2009 Bayi Toplant›s› 17-20 Aral›k tarihleri aras›nda Antalya Kervansaray Oteli’nde gerçekleflti.
Çal›flanlardan bayilere, yöneticilerden ifl ortaklar›na Elginkan ailesinin tüm üyelerinin bir araya

geldi¤i etkinlikte, 2009 y›l› de¤erlendirilirken 2010 hedefleri de masaya yat›r›ld›. 

Antalya’da bulufltu 



Köse’nin verdi¤i bilgilere göre; 2008’in y›ld›z› olan Confeo Plus
modeli, tamamen dijital ve otomatik sistemiyle 2009’da da olduk-
ça ses getirdi. 2009’a damgas›n› vuran modelden 2010 y›l›nda da
büyük baflar›lar bekleniyor.

Sunumunda do¤algaz kullan›m›n›n ülkemizdeki geliflimini de ak-
taran Köse, maliyet tart›flmalar›yla ilgili çarp›c› bilgiler verdi. “Tür-
kiye’nin bütün bölgelerinde yerimizi alm›fl durumday›z” diye söze
bafllayan Köse’nin verdi¤i bilgilere göre do¤algaz, yap›lan zamla-
ra ra¤men en ucuz ›s›nma yöntemi olma özelli¤ini koruyor. Öyle
ki, tasarruflu yap›s› ile bilinen yo¤uflmal› kombilerle ›s›nma mali-
yeti 100 birim olarak kabul edildi¤inde; normal kombilerde bu

oran 115’e, kömür ve benzeri yak›tlarda ise 300’ün üzerine kadar
ç›kabiliyor. Bu nedenle bas›nda ç›kan “Do¤algaz zamlar› cebimi-
zi yakacak” haberlerinin asl›nda gerçe¤i yans›tmad›¤›n› söyleyebi-
liriz. 

“40 ülkede boy gösteriyoruz”

ELBA A.fi. ad›na Lige Bak›fl’a kat›lan isim, Ar Ge Mühendisi Serdar
Elçe’ydi. Sunumunu “ELBA’n›n Elginkan Toplulu¤u içindeki rolü
nedir?” sorusu etraf›nda kuran Elçe, firman›n uluslararas› faaliyet-
leriyle ilgili bilgiler de verdi. ELBA’n›n üretti¤i radyatörlerin 40 ül-
kede boy gösterdi¤ini aktaran Elçe, “Dünyan›n ço¤u bölgesine
ulaflm›fl durumday›z. Dünyan›n her yerinde üretti¤imiz ürünler sa-
t›l›yor” dedi.  

1996 y›l›nda 254 bin metre üretim yapan ELBA tesislerinin günü-
müzde 2,5 milyon metre kapasiteye ulaflt›¤›n› aktaran Elçe, küre-
sel krizin bütün dünyay› etkiledi¤i 2009 y›l›nda bile, 1 milyon 800
bin metre üretim yapt›klar›n› söyledi. 

Elçe’nin üzerinde durdu¤u bir baflka konu da ELBA ürünlerinin
çevre dostu bir yap›ya sahip olmas›yd›. 
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Sunumunda radyatör panellerindeki nanoteknolojiden ambalajlar-
daki yeni sistemlere kadar genifl bir alanda bilgiler aktaran Elçe,
radyatörlerdeki yenilikleri de bayilerle paylaflt›. 

ELBA’n›n 2010 y›ld›z›n›n Integrity modeli olaca¤›n› belirten Elçe
sözlerini flu flekilde sürdürdü: “2007 y›l›nda bafllad›¤›m›z bir proje
kapsam›nda ›s› kapasitemizi AB için art›rmam›z gerekiyor. Yeni
y›ld›zlar ald›k, altyap›y› gelifltirdik ve kapasiteyi yüzde 5 art›rd›k.
Bu sayede 8’inci s›radan 5’e ç›kt›k. Baflar›lar›m›z devam edecek.” 

“Türkiye’nin her bölgesinde var›z”

EMAR A.fi.’nin topluluk içindeki rolü hakk›nda bilgiler veren Hiz-
met Gelifltirme Müdürü Arif Pakkan, EMAR’›n Türkiye’nin her böl-
gesinde sürdürdü¤ü müflteri hizmetlerinin büyük bir k›sm›n›n art›k
internet üzerinden gerçeklefltirildi¤ini anlatt›. 

EMAR’›n sektöre birçok ilk kazand›rd›¤›n› da belirten Pakkan,

bunlar› flu flekilde s›ralad›: “1992 y›l›nda ilk kez armatür ve sat›fl
sonras› hizmetlerini bafllatt›k. 1993 y›l›ndan itibaren ›s› grubu
ürünlerinde 24 saat hizmete geçtik. 1994 y›l›nda hafta sonlar› ve
bayram günlerinde servis hizmeti vermeye bafllad›k. Ayn› y›l TSE
hizmet yeterlilik belgesini alan ilk yetkili servis, Ordu’daki servi-
simiz oldu. 1995 y›l›nda TSE ISO 9000 Güvence Belgesi'ni flirke-
timize kazand›rd›k. 1997 y›l›nda bugün ikinci versiyonunu uygu-
lad›¤›m›z SERAMAR servis otomasyon sistemini uygulamaya bafl-
lad›k.“ 

“Birlik ve beraberlik baflar›y› getiriyor”

Elginkan Toplulu¤u bünyesinde üretim yapan bir baflka flirket olan
VALF A.fi. Sat›fl Müdürü Hakan fien ise yapt›¤› konuflmada üretim-
le ilgili çarp›c› rakamlar aktard›. 4 bin 600 adet farkl› mamul
ürettiklerini belirten fien, üretim miktar›n›n ise 22 milyonu buldu-
¤unu söyledi. 

“Ebedi Müessese” ve “y›llarca beraber” kavramlar› ile tak›m oyununa vurgu
yapt›n›z. Bayilerle yönetim aras›ndaki iliflkiyi nas›l görüyorsunuz? 

Tek bafl›n›za bir fley yapamazs›n›z. Rahmetli kurucumuz Ekrem Bey, “ebedi
müessese” olma ülküsünü ortaya koydu¤u zaman baz› ilkelere dayanm›flt›.
Bunlardan biri “y›llarca beraber” olmakt›. Kimlerle? Bizler, çal›flanlar, müflteri-
ler, bayiler ve kullan›c›larla; k›sacas› hep birlikte…

Ürünlerimizin arkas›nda oldu¤umuzu göstermemiz insanlara güven telkin edi-
yor. Yine bu birlikteli¤in baflka bir ilkesi de yat›r›m ilkesi, yani sa¤l›kl› büyü-
me... Zaman›n getirdi¤i flartlara uymak için gerekenleri yapmaya devam ede-
ce¤iz. Zaten bu yüzden çok esnek bir yap› kurduk. Bugün bu iflleri yap›yoruz,
yar›n gerekirse baflka ifller de yapar›z. 

Sa¤l›kl› büyüme konusunda bayilere neler söylemek istersiniz? 

Biz ona E.C.A. kültürü diyoruz. Kurucular›m›z, bunu “harama iltifat etme ve
do¤ru dürüst ol” diyerek aktarm›flt›r. ‹ktisadi flartlara uygun olarak biz de; “stok

yapmay›n, iflinizi do¤ru yap›n ve gereksiz fleyleri sat›n almay›n” diyebiliriz.

Farkl› markalar önem kazan›yor. Ac›mas›z rekabetten s›k›l›yor insanlar. Böy-
le bir ortamda, E.C.A. markas›, öz de¤erleriyle öne ç›kacakt›r, diyebilir miyiz?

Kurucumuzun bize ö¤üdü fluydu: “Bir fleyi yapacaksa-
n›z mükemmelini yap›n.” Bayilere de düflen budur. Ba-
yilerimize, “‹flinizi sahiplik ruhuyla yap›n” diyoruz. Ek-
rem Elginkan, “Kendi sahip olursa zafiyetleri olabilir, an-
cak sahiplik ruhuna sahip olursa zafiyetlerden ar›n›r”
derdi. 

Üretimin merkezinde, insana verilen önem yat›yor

“fiirketimizde yap›lan bütün ürünler, insan sa¤l›¤›n› ve
çevreyi korumaya yönelik olarak imal ediliyor. Bunun için
ne gerekiyorsa yap›yoruz. Sertifikal› ürünler kullan›yor,
bunlar›n testlerini de Kaliforniya‘da gerçeklefltiriyoruz. 

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan Yard›mc›s› Muzaffer Zeren’den mesajlar…
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“Yurtiçi ve yurtd›fl› toplam sat›fl birbirini besliyor. Toplamda
belirli bir kapasite kullan›m›na var›yoruz. Bu maliyetlerimiz
aç›s›ndan önem tafl›yor. fiirketlerimizde üretim kapasitelerinin
yaklafl›k yüzde 60’›n›n ihracata ayr›lmas› göz önüne al›nd›¤›n-
da, ihracat›n önemi ortaya ç›k›yor. Rehabilitasyon çal›flmalar›-
n› yürütürken ikinci ve üçüncü dünya ülkelerine de yöneldik.
Sat›n alma gücü yükselen Cezayir pazar›nda ciromuzu yükselt-
meye çal›fl›yoruz. Global krizin etkilerinin nispeten daha hafif
yafland›¤› Türki cumhuriyetlerdeki sat›fl ve pazar paylar›m›z›
art›rmaya önem veriyoruz. Krizde en derin yaray› alanlardan bi-
ri kuflkusuz Ukrayna oldu, ülkedeki inflaat sektörü bitme aflamas›-

na geldi. Büyük bir devalüasyon yaflad›lar. Sat›n alma gücü çok düfltü. Krizin
yan› s›ra çelik hammaddesindeki fiyat art›fl›, stoklu çal›flan müflterilerimizi
olumsuz etkiledi. Ukrayna’daki müflterimiz, elinde çok büyük bir stokla krize
yakaland›¤› ve di¤er ekonomik olumsuzluklar da üst üste geldi¤i için büyük s›-
k›nt› yaflad›. Buna benzer firmalar› ayakta tutabilmek için ellerindeki stok ma-
liyetini iyilefltirme senaryolar› kurgulad›k. De¤iflik promosyonlarla sat›fla yön-
lendirdik. Uygun fiyatl›, “Küçük küçük al, stokunu iyilefltir” kampanyalar› dü-
zenledik. Y›l›n ilk yar›s›nda tüm ekip olarak müflteri kaybetmemek için büyük
çaba gösterdik. 2009 y›l›n›n sonuna do¤ru girdi¤imiz Macaristan ve Libya pa-
zarlar›nda pay›m›z› art›rmay›, 2010’da ise ‹sveç, Norveç ve Finlandiya gibi ye-
ni pazarlara girmeyi hedefliyoruz.”  

ELEKS Sat›fl fiefi Özlem ‹zgi’den mesajlar:
En Yüksek Cirolu Bayi: Nemak Makine,
Necmettin Serttafl, ‹stanbul

En Yüksek Cirolu Taahhütçü: Elit
Mühendislik, Naz›m Karaman, ‹stanbul

Kurumsal ve Proje Sat›fl›nda En Baflar›l› Bayi:
Eskihisar, Özer Öztürk, Ankara

Kurum Kimli¤ini En ‹yi Yans›tan Bayi: Zorlu
Is›, Abdullah Zorlu, Ankara 

En ‹yi Geliflim Gösteren Toptanc› Bayi:
Babayi¤it, Fatih Babayi¤it, Diyarbak›r

En ‹yi Geliflim Gösteren Taahhütçü Bayi: Ms
Do¤algaz, Osman Say›n, Rize 

Ödüller
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“Bayilerimizin organizasyondan dolay› çok memnun olduklar›n› göz-
lemledim. Önceki toplant›larda bayilerin erken ayr›ld›¤›n› görürdük. Bu
kez toplant›y› sonuna kadar takip ettiler. 

Bayilerimiz ekonominin göbe¤inde yaflad›klar›nda, krizden çok fazla
etkilenmediklerini gördüler. Çal›flanlar›m›z cirolar›n› katlad›. Çekin-
gen ve muhafazakâr davranan bayilerimizin cirolar› ise ne yaz›k ki ge-

riye düfltü. Kriz, küçülmemiz gerekti¤i anlam›na
gelmiyor. Pazar pay›n› ayarlayarak ayn› h›zla de-
vam edebiliriz. Stratejilerimizi iyi seçerek krizi za-
rar görmeden atlatt›k.

Is›nmak insan›n en do¤al ihtiyac›

Sektörümüz flekil de¤ifltirerek var olmaya devam
edecek. Oyuncular ço¤alacak, o nedenle pazar pa-
y›m›z› büyüterek liderli¤i koruyabilmemiz çok
önemli.”

Cahit Köse’den mesajlar:



¤ini ifade eden Gökçe, ithalat›n da 200’den 130’a indi¤ini söyle-
di. ‹flsizlik rakamlar›n›n yüzde 13-14’e f›rlad›¤›n› aktaran Gökçe,
“Üretimi mevcut kiflilerle art›rma e¤ilimi olaca¤› için iflsizlik kriz-
den ç›kt›ktan sonra düzelir,” dedi.  

“Varl›¤›n›zla güçlüyüz”

Bayi toplant›s›n›n doruk noktas› ise kuflkusuz, Elginkan Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Yücel Unan’›n gala yeme¤inde yapt›¤› ka-
pan›fl konuflmas› esnas›nda yafland›.  

Bayilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydu¤unu belirten
Unan, 500 milyon USD cirolu sanayi kuruluflu olarak; dünya mar-
kas› yaratma vizyonu ile hareket ettiklerini dile getirdi. Mükemme-
li yakalamak için yeniliklerin peflinden kofltuklar›n› anlatan Unan,
“Sektöre yenilikçi bir bak›fl aç›s› kazand›rd›k. Yeniliklerin yan› s›ra
yat›r›m yapmaktan da geri durmad›k” diye konufltu. 

2009 y›l›nda kendini gösteren küresel eko-
nomik krize de de¤inen Unan’›n konufl-
mas›n›n dikkat çeken sat›rbafllar› flu fle-
kilde: 

“Küresel ekonomik krizden asgari zararla,
hatta güçlenerek ç›kt›¤›m›z› söyleyebili-
rim. Elginkan Toplulu¤u olarak ciromuz bir
önceki y›la göre yüzde 10 azald›, ancak,
faaliyet kârl›l›¤›m›z› muhafaza ettik. 

Son yüzy›l›n en derin küresel eko-
nomik krizinin yafland›¤› bir or-
tamday›z. Buna ra¤men,
flirketlerimiz finansal
yap›lar› ile krize karfl›
koyabildi. Bir flirketin
sürdürülebilirli¤i konu-
sunda pazar pay› ve
kârl›l›ktan çok daha
önemli olan nakit üret-
me konusunda da önem-
li ifller baflard›k. fiirketle-
rimizin bu baflar›s›n›n ar-
kas›nda, siz bayilerimizin
katk›s› çok büyüktür. 

2010’da a¤›rlaflan rekabet
flartlar›n›n etkisini çok daha
fazla hissedece¤iz. Bu nok-
tada da Elginkan Toplulu¤u
olarak güçlü, istikrarl› ve ve-

rimli olmaya odaklanarak fayda sa¤lamaya devam edece¤iz. Bu y›-
l› da ‘art› bir’ler ekleyerek tamamlayaca¤›m›za inan›yorum.

Her baflar› iyi bir ekip çal›flmas›yla olabilir. 3 bin çal›flan›, 670 ba-
yisi, 240 yetkili servisi ile biz büyük bir aileyiz. Sevgili bayilerimiz,
ifl ortaklar›m›z; varl›¤›n›zla güçlüyüz, varl›¤›n›z kadar var›z.”

Funda Arar’›n flark›lar›yla renklenen gala yeme¤inde ise y›l için-
de en baflar›l› olan bayiler ödüllendirildi. Yine gün içinde düzen-
lenen E.C.A. Olimpiyatlar›’n›n ödül töreni de gala yeme¤inde dü-
zenlendi. 

Bayiler Devler Ligi’nde yar›flt›

Organizasyonun son gününde E.C.A. “Devler Ligi Yar›flmas›” da
düzenlendi. 15 ayr› gruba ayr›lan bayiler, kendi aralar›nda ifl alan-
lar›yla ilgili olarak seçilen bir soruyu tart›flt›. Yar›m saatlik beyin f›r-
t›nas›n›n ard›ndan her gruptan sözcü olarak seçilen konuflmac›,
konuyla ilgili sunumunu gerçeklefltirdi. Sunumlar› s›ras›yla dinle-
yen bayiler, interaktif olarak oy verdi. 

Kayseri bayilerinden Sami Kad›o¤lu’nun sunum yapt›¤› 13. Ekip
birincili¤i kazan›rken, üretilen fikirlerin tamam› de¤erlendiril-
mek üzere yönetim gündemine al›nd›. 

Bu çal›flman›n ard›ndan art›k gelenekselleflen foto¤raf çeki-
mine kat›lan bayilerimiz, günün geri kalan›nda lang›rt,

dart, okey ve tavla oyunlar›n›n yer ald›¤› E.C.A. Olimpi-
yatlar›’na kat›larak e¤lendiler.  

fien’in verdi¤i bilgilere göre 480 kifli ile yürütülen faaliyetler kap-
sam›nda üretilen mamullerin yüzde 15’i ürün olarak iç piyasaya
sürülüyor. VALF üretiminin yüzde 35’i EMAS ve ELMOR bayileri
kanal›yla piyasaya sunulurken, geri kalan yüzde 50’lik mamul ih-
raç ediliyor. Oldukça da¤›n›k bir pazarda faaliyet gösterdiklerine
dikkat çeken fien, radyatör ürünlerinde 75, do¤algaz ürünlerinde
48 ve su ürünleri valflerinde 68 küresel markayla rekabet ettikleri-
ni söyledi. Böyle bir pazarda lider olarak kalabilmeyi baflarabilme-
lerinin çok önemli oldu¤unun alt›n› çizen fien, konuflmas›n›,
“Ürünlerimizin konforlu ve yüzde 30 tasarruflu olmas›n›n yan› s›-
ra ailemizin birlik ve beraberli¤i de baflar›y› getiren faktörler ara-
s›nda yer almaktad›r” diyerek tamamlad›. 

“Önyarg›lar› y›k›yoruz” 

Birbirinden farkl› 100 ülkede faaliyet gösteren ELEKS A.fi. bu ülke-
lerde 100 müflteri ve 700 alt bayi arac›l›¤›yla tüketiciye ulafl›yor.
E.C.A. markas›n›n bilinirli¤i için uluslararas› arenada önemli çal›fl-
malar yapt›klar›n› anlatan ELEKS A.fi. Sat›fl fiefi Özlem ‹zgi, Türk
menfleli ürünlere yönelik önyarg›lar› k›rmak istediklerini de
sözlerine ekledi. 

De¤iflimin süreklili¤i ve pazarlama kurumunun esnekli¤inin bafla-
r›y› getirdi¤ini belirten ‹zgi, bunu 2009 krizinde bir kez daha anla-

d›klar›n› dile getirdi. Krizi özel bir flekilde yönettiklerini vurgula-
yan ‹zgi, bu yöntemi flu flekilde anlatt›: ”Talep daralmas›n› y›l›n ilk
yar›s›nda müflterilerimize rehabilitasyon yaparak geçirdik. Destek
stratejisi uygulad›k. ‹kinci yar›y›lda bunun faydalar›n› gördük.
2010 y›l›nda yolumuza tekrar h›zlanarak devam edece¤iz.”

“Stratejiniz do¤ru, böyle devam edin” 

“Lige Bak›fl” olarak adland›r›lan sabah oturumunun ard›ndan tek-
rar bir araya gelen bayiler, ö¤leden sonra Deniz Gökçe ile “Eko-
Yorum” program›na konuk oldular. 

Küresel krizin bütün ülkelere dengeli büyüme kavram›n› ö¤retti¤i-
ni anlatan Gökçe, “Sadece ihracata veya iç piyasadaki inflaat gibi
belirli sektörlere yönelmek do¤ru olmaz. Önemli olan, iki alana da
yönelmektir. Bunu Türkiye’de yapabilen nadir firmalardan biri
olan E.C.A.’n›n hem iç hem de d›fl piyasada genifl bir ürün gam›y-
la aktif bir faaliyet yürütmesi çok do¤ru. Stratejiniz bu anlamda
yurtd›fl›nda gelinen noktaya çok yak›n, tebrik ederim sizleri” diye
konufltu. Kriz nedeniyle sanayi üretiminin yüzde 30 oran›nda azal-
d›¤›na da dikkat çeken Deniz Gökçe, bu daralman›n neticesinde
firmalar›n kapand›¤›n› veya iflten ç›kartmalar yafland›¤›n› hat›rlatt›. 

Türkiye’de 130 milyar dolarl›k d›fl ticaretin 80 milyar dolara indi-
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fiirketlerden/EMAS

Öncelikle sizi ve firman›z› tan›yabilir miyiz?

Yönetim Kurulu üyesi oldu¤um A¤baba ‹nflaat, 1974 y›l›nda kurulmufl bir
aile flirketi. Kuruldu¤umuz ilk günden bu yana E.C.A.’n›n ›s› ve yap› alan-
lar›nda ana bayili¤ini yürütüyoruz. Seramik, tesisat, kalorifer iflleri yap›yo-
ruz. 1996 y›l›nda do¤algaz›n gelmesiyle taahhüt ifline de girdik. Bunlar›n
yan› s›ra tekstil ve tar›m alanlar›nda da yat›r›mlar›m›z bulunuyor. Orta¤› ol-
du¤um baflka bir flirketle dünyan›n en büyük kay›s› bahçelerinden birine
sahibiz. 

Malatya’da E.C.A. denildi¤inde firmam›z akla geliyor. ELMOR’un da en es-
ki bayileri aras›nda yer al›yoruz. Türkiye’de E.C.A. kombi ve armatürlerinin
il baz›ndaki pazar paylar› itibariyle birinci oldu¤u tek flehir Malatya, tek fir-
man›n da A¤baba ‹nflaat oldu¤unu gururla söylüyorum. 

E.C.A. markas› size neler kazand›rd›?

Markaya sad›k kalmam›z, ismimizin de önem kazanmas›na neden oldu.
Öyle ki E.C.A. denildi¤inde Malatya’da biz akla gelir olduk. Her zaman
markaya ba¤l› kald›k, bu sayede müflterilerimizin güvenini koruduk. ‹kinci
nesil E.C.A. bayisi olarak, iflimizi üçüncü nesle do¤ru  aktarabilmek için ça-
l›fl›yoruz. Bayi toplant›lar›n› bu yüzden çok daha fazla önemsiyorum.

Baflar›n›z› neye ba¤l›yorsunuz?

Baflar›n›n s›rr›, markaya inanmakt›r. Bugüne kadar asla baflka marka satma-
d›k, satmay›z da… Babam›z›n ö¤üdüdür, E.C.A.’dan vazgeçmeyiz. Marka-

larla uzun y›llara dayal› çal›flmak bizim için çok önemli. ‹flte bu yaklafl›m,
baflar›y› da beraberinde getiriyor. 

“Ebedi müessese” kavram› sizin için ne ifade ediyor?

Kurumsallaflmay›, yönetimin bizlere sundu¤u imkânlarla pekifltirmeye çal›-
fl›yoruz. Babam birinci nesil, kardeflim Veli A¤baba ve ben ikinci nesiliz.
fiimdi üçüncü nesilden aile fertlerini iflin bafl›na geçirmeye ve E.C.A. mar-
kas›n›n sorumlulu¤unu ö¤retmeye çal›fl›yoruz. Bizim bayili¤imiz 35. sene-
sine yaklaflt›. Eskiden çok fazla E.C.A. bayi vard›, ço¤u kapand›. Biz “ebe-
di müesese” kavram›n›n da deste¤iyle bu ifli kuflaktan kufla¤a aktarmak is-
tiyoruz.

Malatya Bayimiz Hür A¤baba ile...

fiirketlerden/EMAS

Elginkan Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Yücel Unan:
“Küresel kriz, firmalara müflterinin
önemini fark ettirdi. Bu beklentiyi do¤ru
yönetmeliyiz. Önceli¤imiz iç talepte bir
canlanma yaratabilmek olmal›.” 
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“Kurumsall›¤›n anahtar› güvendir”
rak, E.C.A. markal› ürünlerin sat›fl›na bafllad›k. 

1990'a kadar E.C.A. ile birlikte Çanakkale Seramik, Vitra, Borusan gi-
bi farkl› üreticilerin ürünlerinin sat›fl›n› gerçeklefltiriyorduk. 1983 y›-
l›ndan bu yana, Elginkan Grubu'nun en çok ürününü satan bayisiyiz.
Elginkan Grubu'nu tercih etmemizin en önemli nedeni kurumsal ya-
p›s›d›r. Tara olarak biz de fleffaf bir sistemle çal›flmaya ve kurumsal
yap›ya önem veriyoruz. Yine malzemenin üstün kalitesi, kolay bulu-
nabilirli¤i ve piyasadaki pay› Elginkan'› tercih etmemize neden oldu.

Baflar›n›z›n alt›nda bu kurumsall›k m› yat›yor? Tali bayileriniz de
sizden bunu mu bekliyor?

1990'larda Türkiye büyük krizler gördü. Bu krizler insanlara çok faz-
la fley ö¤retti. 1994'e kadar herkes birbirine güveniyordu. Sat›fl›n›
yapt›¤›m›z E.C.A. markal› ürünlerin üstün kalitesi, hizmet kalitemiz-
den asla ödün vermememiz, krizlere ra¤men üretici ve tali bayileri-
mizin Tara'ya olan güveninin daha da artmas›, Tara’y› sektörde bir
ad›m daha öne ç›karm›flt›r. Tara'y› baflar›l› k›lan, bu ifl anlay›fl› ve 76
kiflilik ekibinin gösterdi¤i özveridir. Ekibimizde bulunanlardan baz›-
lar› 20-25 senedir bu özveriyi devam ettiriyor.  

Kriz y›l› olarak de¤erlendirilen 2009 nas›l geçti?

“2009 kâr de¤il, ar y›l› olacak" sözünü hep savundum. Ana gayemiz
ayakta kalmak, gerek üretici firmalara gerekse personelimize ödeme-
lerimizi aksatmamakt›. Malzeme sat›fllar›m›z, miktar baz›nda de¤ifl-
memesine ra¤men, ciromuz yüzde 9 oran›nda küçüldü. Bunun ne-
deni, baz› ürünlerde yüzde 50'ye ulaflan fiyat indirimleriydi. ‹nflaat
sektöründeki küçülmenin yüzde 20'leri buldu¤unu göz önüne al›r-
sak, baflar›l› oldu¤umuzu söyleyebiliriz.

Neler yap›lmal›?

Zor bir soru aç›kças›. Bilgisayara "Ne var, ne yok?" diye sormaya ben-
ziyor. Öncelikle güven unsurunu sarsacak bir fley yap›lmamal›. Kriz
zaman› insanlar her fleyin fiyat›n› soruyor. Oysa eskiden fiyatlar›n›
sormadan bizim ürünlerimizi alabiliyorlard›. Düflük fiyata yönelme,
daralan ekonomilerde gerçekleflir. Bu nedenle pazar›n sesine kulak
vermeliyiz. 

“Ebedi müessese” kavram›na verdi¤imiz önemi biliyorsunuz...

Biz de o yola girdik aç›kças›. Ailemizin ikinci nesli ifl süreçlerine
dahil oluyor. Orta¤›m›z Özer Bey'in o¤lu Emre, 5 y›ld›r bizimle
birlikte sat›fl departman›na bak›yor. fiahin Bey'in o¤lu Cengiz ise
11 y›ld›r finansman›n bafl›nda. Ma¤azalar›m›z›, "ebedi müessese"
kavram› do¤rultusunda flirket haline getiriyoruz. Kurumsal ve
mali olarak flubeler yerine flirketleflmeye yöneliyoruz. 

Bursa'da Tara Boru ad›nda bir firmam›z daha var. Eskiden oras›
da bir flubemiz gibiydi ve kurumsallaflma s›k›nt›s› yafl›yordu. Bu
nedenle oray› ayr› bir flirket haline getirdik ve daha baflar›l› ol-
duk. Borusan bayili¤i yapt›¤›m›z Tara Boru, kurumsallaflma afla-
mas›nda bizim ufkumuzu açt›.  

Malatya ile ilgili olarak neler söylemek istersiniz?

Çocuklu¤um ve gençli¤im Malatya'da geçti, lise e¤itimimi orada bi-
tirdim. 1966 y›l›nda yüksekö¤renim için ‹stanbul'a geldim. Bir bölü-
mü hâlâ Malatya'da yaflayan ailemiz, yaklafl›k 150 y›ld›r ticaretle u¤-
rafl›yor. Zaman zaman ben de gidiyorum.

Vak›f ile ilgili olarak söylemek istedi¤iniz bir fley var m›?

Elginkan Vakf›'n› tüm Türkiye'ye çok daha fazla anlatmal›y›z. Elginkan
Grubu flirketlerinin tüm gelirlerinin Elginkan Vakf›'na aktar›ld›¤›n› ve
bu gelirlerin e¤itim ve e¤itim kurumlar› için harcand›¤›n› tüm Türkiye
bilmeli. Türk halk› kendisine iyilik edeni kolay kolay unutmaz.

Çal›flmaya devam edecek misiniz?

Hayat›m boyunca Allah'tan beni sa¤l›ktan düflürmemesini ve çal›flma
hayat›ndan uzak b›rakmamas›n› diledim. Denizcilik gibi çok say›da
hobim olmas›na ra¤men, yaflam›m› dolduran as›l u¤rafl›m, iflimdir. 

Birlikte baflarmak Birlikte baflarmak

Tara Yap› ile 29 y›ld›r E.C.A. bayili¤i yürüten Bekir Zabc›, “baflar›m›z›n s›rr›, satt›¤›m›z
ürünün kalitesi, verdi¤imiz hizmet ve piyasada yaratt›¤›m›z güvende sakl›” diyor.

‹stanbul’daki baflar›l› bayilerimizden biri olan Tara Yap›, Malatya
kökenli fiahin Zabc›, Özer fialva ve Bekir Zabc› taraf›ndan kurulmufl.
29 y›ld›r E.C.A. bayili¤ini baflar› ile yürüten Tara, Bekir Zabc›’n›n ifa-
desiyle “toptan da¤›t›c›l›k” yap›yor. Müteahhit kökenli olmas›n›n
avantaj›n›, ürün temini ve sat›fl›nda kulland›klar›n› anlatan Zabc›, ça-
l›flmay› çok sevdi¤ini, E.C.A. bayili¤inin de çal›flma hayat›n›n en
önemli bölümünü oluflturdu¤unu söylüyor.

Tara ad› nereden geliyor?

1977 Haziran ay›nda Tara’n›n ilk ma¤azas›n› açt›k. 1981 y›l›nda
E.C.A. bayili¤imiz bafllad›. Tara ad›, 1976 y›l›nda tafl›mac›l›k yap›l-
mas› amac›yla kurulan flirketimize verilmiflti. O
y›llardaki döviz darbo¤az› yüzünden tafl›mac›l›ktan
vazgeçilerek Tara ad›yla kendi inflaat flirketlerimize
elektrik ve yap› malzemeleri temin ve sat›fl› için yola
ç›kt›k ve Mecidiyeköy’de ilk ma¤azam›z› açt›k. 

Önceleri elektrik malzemeleri a¤›rl›kl› sat›fl yap›l›yor-
du, ard›ndan Elginkan Toplulu¤u ürünleri olan E.C.A.
ve Odöksan geldi. Bu alanda baflar›ya ulafl›nca sektö-
rün geri kalan›na hizmet vermeye bafllad›k.

Bugün, Trakya, Marmara ve tüm Türkiye’ye ‹stanbul
merkezimizle; Marmara’n›n güneyine Bursa ma¤aza-
m›zla; Ege ve Akdeniz’e ‹zmir ma¤azam›zla ›s› ve ya-
p› grubu ürünlerini baflar›yla satmaya devam ediyoruz. 

Mecidiyeköy’deki teflhir ma¤azan›z› kapatt›n›z, öyle
de¤il mi?

Evet, 18 ay öncesine kadar teflhir ve toptan amaçl› dört
katl› ma¤azam›z bulunuyordu. Önceden hissetti¤imiz
kriz tedbirleri do¤rultusunda; giderlerimizi büyük mik-
tarda azaltmak ve toptan sat›fllar›m›za daha da a¤›rl›k
verebilmek için üç katl› teflhir ma¤azam›z› kapatarak,
merkez ofisimizde toptan sat›fl ve da¤›t›c›l›k faaliyetle-
rimize devam etmeye karar verdik. 

Di¤er ma¤azalar›n›z faaliyetlerine devam ediyor mu?

Ma¤azay› kapatmam›za ra¤men, ‹stanbul merkez ciromuzun düflme-
di¤ini söylemek isterim. Ürünleri satmak için teflhir etmemiz gerek-
miyor. Biz, Tara olarak sadece toptanc› de¤il, toptan da¤›t›c›y›z. Bel-
ki de sektöre örnek oluyoruz. Toptanc› mal› deposuna almaz, da¤›t›-
c› ise deposunu da kullanarak tali bayilere da¤›t›r. Üç bölgede 2 bi-
nin üzerinde tali bayimiz bulunuyor.  

E.C.A. bayili¤i nas›l do¤du?

1981 y›l›nda elektrik malzemelerinin yan› s›ra yap› malzemeleri sat-
ma karar›m›z do¤rultusunda, Elginkan Grubu'nun bayiliklerini ala-

Bekir Zabc›:

1949 Malatya do¤umludur. 1970'de Yüksek Denizcilik Okulu'nun
Makine Bölümü'nden mezun oldu. Alt› y›l sürecek profesyonel deniz-
cilik kariyerine bafllad›. 1976'da ticarete at›ld›, ertesi y›l ortaklar› ile
beraber Tara'n›n ilk ma¤azas›n› açt›. E.C.A. bayili¤ini 29 y›ld›r baflar›
ile sürdüren firman›n ad›, kolay hat›rlanan bir marka olmakla beraber;
farkl›  anlamlar da tafl›yor. Kelt mitolojisinde "güzel tepe" anlam›na
gelen marka, Makedonya'daki bir ›rma¤›n da ad›. Denizcilik ve spor-
la ilgilenen Zabc›, iyi bir Befliktafl taraftar›. 

Bekir Zabc› kimdir?

Malatyal›  insanc›ld›r. Eski y›llarda flehrimize gelen devlet memurlar›na
"garip" denirdi. Ö¤retmen, asker, polis... Görevi ne olursa olsun hepsine
kap›lar aç›l›r ve destek olunurdu. Malatyal› çal›flkand›r. Bir flehrin insanla-
r› a¤ac› seviyorsa çal›flkand›r, çünkü a¤aca bakman›z gerekir. Malatyal›lar
kay›s›c›l›¤› iyi bilir. ‹hmale gelmeyen kay›s› a¤ac›na dört mevsim bakacak-
s›n›z ki mevsimi gelince meyve versin. Bu bile, Malatyal›lar›n ne kadar
çal›flkan oldu¤unu göstermeye yetecektir. Malatyal›lar›n en temel özellik-
lerinden biri, e¤itime olan düflkünlükleridir. Bu düflkünlük, ‹smet ‹nönü
zaman›nda oluflmufl ve bugünlere gelmifltir. 1940'l› y›llarda "Okumuflu Ko-
ruma ve Okuyan› Koruma Derne¤i" hay›rseverler taraf›ndan kurulmufl. O
y›llarda Ankara ve ‹stanbul'da yurt binalar› aç›lm›flt›r. 1940-50 ve 1960’l›
y›llar›n flartlar›nda yurt binalar› e¤itim için çok önemliydi. 80'li y›llarda
kurulan "Malatya E¤itim Vakf›" ile bu görev devam ettirilmektedir.

Malatyal›lar  insanc›ld›r, çal›flkand›r
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8 bin y›ll›k tarihinde Hitit, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl›’ya ev sahipli¤i yapt›. Bin
y›llar boyu kültürler de¤iflse de ad› nereyse hiç de¤iflmedi. Hitit dilinde “bal” anlam›na gelen
Melid, flehri ele geçiren Araplar zaman›nda Meletiyye oldu. Selçuklular›n “saadet flehri”
dedikleri Malatya, sulak ve bereketli topraklar›yla insanlar› kendine çekmeye devam ediyor.
“Su flehri” Malatya’n›n çal›flkan insanlar›yla sizin için tan›flt›k, tarihi yap›lar›n› gezdik ve do¤al
güzelliklerini keflfettik. Gezgin sayfalar›nda bu kez Malatya’ya konuk oluyoruz. 

Malatya’ya dair çok say›da efsane anlat›l›r. Bunlardan biri, Beyda¤›
eteklerinde tafla dönmüfl ermifl ile ilgilidir. Ermifl her y›l uyan›p, “Ma-
latya ovas› alt›n sabanla sürülüyor mu?” diye sorar, olumsuz yan›t al›n-
ca da tekrar uykuya dalarm›fl. Ermiflin “alt›n saban” demesi, Malatya
Ovas›’n›n verimli topraklar›na göndermedir. Malatya topra¤› iyi ifl-
lendi¤inde bereket ve bolluk artacakt›r. 

Bollu¤un art›p sabanlar›n bile alt›ndan yap›lmaya baflland›¤› gün, er-
miflin yeniden canlanaca¤›na inan›l›r. Kay›s› gibi, dört mevsim ilgi is-
teyen bir meyvenin “anavatan” olarak Malatya’y› seçmesi tesadüf ol-
masa gerek. Uça¤›m›z sabah›n erken saati olmas›na ra¤men oldukça

kalabal›k olan Malatya Havaalan›’na inerken, akl›m›zda ermiflle ilgili
efsane var. Bahar›n eli kula¤›ndayken yollara düflmemizin nedeni de
bu zaten.

Baldan gelen isim: Malatya

Malatya, ad› büyük bir de¤iflikli¤e u¤ramayan ender Anadolu yerleflim-
lerinden biri. Melita, Maldia, Meliddu, Melide, Melid, Milid, Milidia ve
son olarak Malatya... Hitit dilinde “bal” anlam›na gelen Melid kelime-
sinden türedi¤i tahmin edilen Malatya, ilde üretilen bal gibi kay›s›lar sa-
yesinde tüm dünyada tan›n›yor. Antik dönemin ünlü co¤rafyac›s› Stra-
bon, Malatya'y› sürekli Melitene ad› ile anar. Strabon'un “zeytin,

MALATYA
Suyun hayat verdi¤i flehir

‹stanbul’da faaliyet gösteren Malatyal› E.C.A.
bayilerinden biri de Aksimum Yap›. Ad›n›
Malatya’n›n akarsular›ndan alan Aksimum,
beyaz rengin dürüstlü¤ünü ve yüksek verimlili¤i
sembolize ediyor. Aksimum Yap›’dan Ali R›za
Y›ld›r›m, insanlara maksimum hizmet vermek
için çal›flt›klar›n› söyledi. 

“Maksimum hizmet
sunuyoruz”

Ali R›za Y›ld›r›m:

AAnadolu yakas›nda, E.C.A. ve SEREL ürünlerinin sergilendi¤i en
büyük ma¤azaya sahip olan Aksimum Yap›’dan Ali R›za Y›ld›r›m
ile ma¤azay› ve müflterinin ürünlere iliflkin beklentilerini konufltuk. 

Ma¤azan›z hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Aksimum Yap› Malzemeleri A.fi. olarak, geçmiflten bu yana getir-
di¤imiz birikim ve deneyimlerimizi bu ma¤azaya aktard›k. Tekno-
lojiyi kalite ve estetik ile buluflturan E.C.A. ve SEREL ürünleri, tü-
keticilere Kozyata¤›’ndaki ma¤azam›z›n 500 metrekarelik genifl ve
ferah alan›nda sunuluyor.

Elginkan Toplulu¤u’nun ilk Elmor Plus ma¤azas› da olan iflletme-
mizde; E.C.A. ve SEREL markal› banyo mobilyalar›, su tasarruflu
armatürler, dufl bafll›klar›, yer-duvar karolar›, klozet-küvet, banyo
tezgâh dolaplar› ve seramik kaplama malzemelerini tüketicilere
genifl yelpazedeki ürün seçenekleri ve fl›k tasar›mlarla sunuyoruz.
Evini yeni kuran ya da yenileyen herkes için
fl›k, modern, kaliteli banyo ve mutfak çözüm-
lerimiz var.  

Özellikle hangi ürünler ilgi çekiyor ?

Herkesin çok be¤endi¤i “Osmanl› Serisi” kim-
sede yok. Bu serideki modellerin daha iyi ta-
n›t›ld›¤›nda on kat daha fazla sat›fl rakam› ya-
kalayaca¤›na inan›yorum. Yine fotoselli arma-

türlerimiz çok önemli. ‹ki ürünün de daha çok bilinmesini sa¤la-
mal›y›z. Kombilerimize, özellikle yo¤uflmal› modellere de büyük
bir ilgi var.

Öte yandan, Türkiye’de sadece musluk satan bir ma¤azan›n varl›-
¤›n› sürdüremeyece¤i de bir gerçek. Seramik ürünleri, tüketicinin
beklentisini karfl›lad›¤› oranda musluk sat›fllar› iyi olur. Çünkü in-
sanlar› yap› ma¤azalar›na çeken ana malzeme seramiktir. Evine se-
ramik almaya gelen armatür de al›r. ‹nsanlar›n akl›na gelen ilk ar-
matür markas› olan E.C.A., kalitesi ve dayan›kl›l›¤›yla insanlardan
övgü almaya devam ediyor. 

Öyle ki 30 y›ld›r kulland›¤› bataryay›, sadece contas› bozuldu¤u
için getiren müflterilerimiz oluyor. Ürünün sa¤laml›¤›, bizim gurur
kayna¤›m›z. ‹nsanlar ürünlerini bozulmadan de¤ifltirmek için ma-
¤azam›za geliyor.  

Kriz sizi etkiledi mi?

Ma¤azam›z›n yeri çok güzel. Ürünlerimizin kali-
tesi de dillere destan. Ancak krizin, özellikle Koz-
yata¤›’nda bulunan bu ma¤azay› etkilemedi¤ini
söylemek mümkün de¤il. Kriz ortam›yla iyi müca-
dele edebilmek için insanlarla özel olarak ilgile-
nip, ürünlerimizi ve Elginkan Vakf›’n›n yapt›klar›-
n› anlat›yoruz. Öte yandan yöneticilerimizden, se-
ramik ürünleriyle ilgili yeni at›l›mlar bekliyoruz. 
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Gezgin Gezgin

üzüm ve meyva a¤açlar›yla dolu, eflsiz bir yer” diye tarif etti¤i Malat-
ya’da uygarl›¤›n tarihi 10 bin y›l öncesine kadar dayan›yor. Co¤rafi ko-
numu, tarihi kervan yollar›n›n üzerinde bulunmas› ve sahip oldu¤u zen-
gin su kaynaklar› ile Malatya, neolitik dönemden bu yana yerleflime im-
kân sa¤lam›fl. Bizans kaynaklar›nda “Melitene” olarak geçen flehir, Arap-
lar taraf›ndan “Malatiyye” olarak telaffuz edilmifl. Selçuklular dönemin-
de ise üstünlük ve asalet ifadesi olarak “Saadet flehri” olarak an›lm›fl. 

Malatyal›lar›n zamanla “Aspuzu Ba¤lar›” olarak bilinen yaz-
l›¤a göç etmesiyle bugünkü flehir yerleflimi ortaya ç›km›fl.
Malatya’n›n as›l tarihi çekirde¤ini ise “Afla¤› fieher”, ya-
ni Battalgazi oluflturuyor. 

Anadolu’nun en eski camisi

Eski flehri çevreleyen surlar›n aras›ndan girdi¤imiz
Battalgazi’de ziyaret edilebilecek çok say›da tarihi
eser mevcut. Ulu, Melik Sunullah, Akminare, Ala-
cakaya, Sütlü Minare ve Karahan Camileri; Kanl›
Kümbet, Hasan Basri Türbesi, Silahtar Mustafa Pafla

Kervansaray› ilk akla gelenler. 

Selçuklu döneminde medrese olarak kullan›lan Kervansaray’› gezdikten
sonra ortaça¤›n mimari flaheserleri aras›nda gösterilen Ulu Cami’yi ziya-
ret ediyoruz. Kentin do¤usundaki yap›, Selçuklu hükümdar› Alaaddin
Keykubat zaman›nda, 1224 y›l›nda yapt›r›lm›fl. 

Bu özelli¤iyle Anadolu’nun ayakta duran en eski camii konumunda. Mi-
mar Mansur bin Yakup’un tasarlad›¤› yap›, eyvanl› cami plan-

lar›n›n Anadolu’daki tek örne¤i. Camideki patl›can moru
çiniler ve tu¤lalardan tasarlanan geometrik motifler gö-
rülmeye de¤er. Caminin k›fll›k ve yazl›k bölümleri, çev-

reyle uyumlu mimarl›k uygulamalar›n›n en güzel örnekle-
rinden biri. 

Ulu Cami’nin ard›ndan Kanl› Kümbet’e u¤ruyoruz.
Ad›yla insan› ürperten Kanl› Kümbet’in tam olarak han-
gi amaçla kullan›ld›¤› bugün bile bilinmiyor. Kümbet
içinde idam cezalar›n›n uyguland›¤›, ad›n›n da bura-
dan geldi¤i, rivayetler aras›nda. 

“Su flehri” Malatya’n›n simgelerinden biri, elbette akarsular. Befl Konaklar, geleneksel yap›lar›n onar›lmas›yla oluflturulan bir restoran. Yöre yemeklerinden en
güzel örnekleri sunan mekânda 100’ün üzerinde köfte çeflidi bulunuyor. Malatya’daki park ve bahçeler büyük flehirlerimizi bile k›skand›racak say› ve nitelikte. 

Uygarl›¤›n otuz kat› gözler önünde

S›rada Malatya’n›n en önemli arkeolojik araflt›rma sahas› olan, As-
lantepe var. Kaz› alan›n› çevreleyen tellere yaklafl›rken, sonradan
ad›n›n Yusuf Erçin oldu¤unu ö¤rendi¤imiz güvenlik görevlisinin
koflarak kap›ya yaklaflt›¤›n› görüyoruz. Erçin’in klasik anlamda bir
güvenlik görevlisi olmad›¤›n›n alt›n› çizmek laz›m. Babas›ndan
kendisine miras kalan görevi, büyük bir aflkla yap›yor. Erçin, bu
konuda e¤itimi olmamas›na ra¤men, gönül verdi¤i Aslantepe’nin
tarihini çok iyi ö¤renmifl. Kaz› çal›flmalar›n› bafllatan ‹talyan bilim
adamlar›n›n kuca¤›nda büyüdü¤ünü anlatan Erçin, kaz› alan›ndan
kolay kolay ayr›lamad›¤›n› söylüyor. 

Bize alan› gezdirirken bafll›yor anlatmaya: “Malatya yak›nlar›ndaki As-
lantepe Höyü¤ü'nde yap›lan kaz›lar, MÖ 8 bin y›llar›ndan itibaren böl-
gede yerleflim oldu¤unu gösteriyor. 1961 y›l›nda Roma La Sapienza Üni-

versitesi taraf›ndan bafllat›lan kaz›larda daha önce varl›¤› bilinmeyen kül-
türlere bile rastland›. Burada dünyan›n bilinen en eski saray yap›s› da da-
hil olmak üzere, pek çok buluntu ortaya ç›kar›ld›. Alandaki kral mezar-
lar›, burada yaflayan topluluklar›n kültürel ve toplumsal yap›s›n› ortaya
koyuyor.” Aslantepe kaz›lar›n› y›llarca yürüten Marcella Frangipane, ka-
leme ald›¤› bir yaz›da bölgenin önemini flu flekilde anlatm›fl: “Aslantepe,
son derece net silueti ile uyuyan bir kaplumba¤aya benzer. Defalarca y›-
k›lm›fl ve tekrar yap›lanm›fl bu flehir, gömülerle korunmufl binlerce y›ll›k
tarihinde uygarl›¤›m›z›n as›l kaynaklar›n›n baz› aflamalar›n› da gizlemek-
tedir.” Aslantepe’deki 8 bin y›ll›k tarihin izleri, görenleri flaflk›na çeviri-
yor. Aslantepe’yi koruyan ve kültürüyle zenginlefltiren Yusuf Erçin’e te-
flekkür ederek bölgeden ayr›l›yoruz. 

Malatyal› servisler umutlu

Modern Malatya’da ilk dura¤›m›z, bayili¤imizi yapan A¤baba ‹nflaat.

Malatya’da servislerimizi de ziyaret
ediyoruz: E.C.A. yetkili servislerinden
Buzkar So¤utma’da Ayd›n Kap›k›ran ile
görüflüyoruz. Gönlünü E.C.A. markas›na
verdi¤ini belirten Kap›k›ran, 17 y›ld›r bayilik
görevini baflar›yla sürdürebilmesini,
tüketicinin markaya duydu¤u güvene
ba¤l›yor. Ak Servis’te görüfltü¤ümüz Erdal
Akman ise Malatyal›lar›n Confeus Plus
modeline büyük ilgi gösterdi¤ini anlat›yor.  

Somuncu Baba Külliyesi, Darende’nin en çok ilgi çeken yap›lar›ndan biri. Bir duvar›n› kayal›klar›n oluflturdu¤u cami, her y›l ziyaretçi ak›n›na u¤ruyor.
Çekirde¤inin kabu¤u bile de¤erli olan kay›s›n›n iki çeflidi var. Gün kurusu, makbul olan...

Buzkar So¤utma Ak Servis



‹stanbul’da faaliyet gösteren Malatyal› E.C.A.
bayilerinden biri de Ak›fl Yap›. E.C.A. bayili¤ini 30 y›ld›r
baflar›yla yürüttüklerini belirten Kemal Y›ld›r›m,
“Markam›za inan›yor ve sadece sa¤l›kl› binalar infla
edenlere ürün sat›yoruz” diye konufltu.   

“Markam›za 
inan›yoruz”

Kemal Y›ld›r›m:

AAk›fl Yap›, ‹stanbul’da faaliyet gösteren baflar›l›  E.C.A. bayilerin-
den biri. Markalaflmaya önem veren firma, tali bayilerine de bunu
afl›l›yor. Ak›fl Yap›’dan Kemal Y›ld›r›m ile bayili¤in onlara neler ka-
zand›rd›¤›n›, firman›n kurucusu Niyazi Y›ld›r›m ile Malatya’y›
konufltuk.

Sizi tan›yarak bafllamak istiyorum...

1967 y›l›nda Malatya’n›n Arguvan ‹lçesi’ne ba¤l› Koçak Köyü’nde
dünyaya geldim. ‹lkokula bafllad›¤›m dönemde ‹stanbul’a tafl›nd›k.
Ümraniye Lisesi’nin ard›ndan Y›ld›z Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdim. 

E.C.A. bayili¤iniz nas›l bafllad›? 

Babam, ‹stanbul’a yeni geldi¤imiz y›llarda her türlü iflte çal›flm›fl.

Zamanla ticarette baflar›l› olarak yap› sektörüne yönelmifl. 1980’li
y›llarda E.C.A. bayili¤i gündeme gelmifl. Aktif olarak ifl hayat›na
bafllad›¤›m 1990’da, bayili¤imiz 10’uncu y›l›na yaklaflm›flt›.

Kendi markan›z› yaratma konusuna önem veriyorsunuz, öyle de-
¤il mi?

Vizyonerlik icab› hedefimiz, kendi markam›za sahip ç›kmak. Gü-
nümüzde marka haline gelebilmek için üretici olman›z gerekmi-
yor. Bu süreçte flubelerimizi art›raca¤›m›z gibi, tali bayilerimizi de
kendi markam›z alt›nda toplayaca¤›z. 

Hizmet verdi¤iniz alanlarda nelere dikkat ediyorsunuz?

Toptan da¤›t›m kanallar›m›zda, sa¤l›kl› yap›lar›n üretiliyor olmas›-
na çok dikkat ediyoruz. Y›llard›r E.C.A. gibi kaliteli bir ürün sat›-
yor, müflterilerimizden de kalite konusunda ayn› tavr› bekliyoruz.
800 tali bayimizin tamam›ndan sa¤l›kl› yap›lar infla etmesini arzu
ediyoruz. Sat›fl ekibimizle ‹stanbul ve çevresinde gerçeklefltirilen
prestijli ve kaliteli projelere de gidiyoruz. Zaten alelade bir proje-
ye E.C.A. ürününü satamazs›n›z.  

Malatya size ne ifade ediyor?

Çocuklu¤umun geçti¤i, cennet gibi bir yer! Bu yüzden, Malatyal›
olmaktan gurur duyar›m. Malatyaspor’u desteklerim, Malatya ile il-
gili bütün haberleri takip ederim.  

Firman›n yönetimini çocuklar›na b›rakmas›na
ra¤men her gün ifle gelmeye devam eden baba
Niyazi Y›ld›r›m, tam bir Malatya tutkunu...

Yöresel türküleriyle meflhur Arguvan’a ba¤l›
Koçak Köyü’nde dünyaya geldi¤ini anlatan
Y›ld›r›m, Malatya ile ilgili flunlar› söyledi: “Ye-
mekleriyle, do¤al güzellikleri ve meyveleri ile
büyülü bir flehirdir. Mutfak kültürüne herkes
hayrand›r. Malatya’da haz›rlanan kahvalt›y›
hiçbir yerde bulamazs›n›z.”

Birlikte baflarmak
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Tavflankan› çaylar›m›z› yudumlarken, Hür A¤baba’dan Malatya’y› dinli-
yoruz. Ekonomisi, tar›m›, tarihi, ilçeleri ve elbette kay›s›s› ile... Bu s›rada
Hür A¤baba’n›n kardefli Veli Bey’den nereleri gezmemiz gerekti¤ini
ö¤reniyoruz. Malatya gezdikçe ço¤al›yor sanki: Arapgir, Darende, Yeflil-
yurt... Daha gezmedi¤imiz onlarca yer var. 

Malatya’n›n zengin mutfa¤›

Bayilerin ard›ndan Malatya mutfa¤›n› keflfetmek için ziyaretçilerine yö-
resel tatlar haz›rlayan Befl Konaklar’da al›yoruz solu¤u. Geleneksel yap›-
lar›n onar›lmas›yla oluflturulan restoranda yöre yemeklerinin en güzel ör-
nekleri sunuluyor: Yo¤urtlu çorba, anal› k›zl›, kiraz sarma, ›spanakl› ek-
fli, dolma köftesi ve dövme çorbas›. Malatya mutfa¤›nda, ana malzeme-
si bulgur olan köftelerin ayr› bir yeri var. Malatya mutfa¤›nda 100’ün
üzerinde köfte çeflidi oldu¤u biliniyor. 

Malatya mutfa¤›n›n sundu¤u bu renkli mönünün ard›ndan kentin kültü-
rel zenginli¤ini gözler önüne seren Etno¤rafya Müzesi’ni geziyoruz. Bil-
gili bir uzman olan Hüseyin fiahin’den müze ve flehrin sosyal yap›s› hak-
k›nda bilgiler al›yoruz. Yeflilyurt’a ancak otele dönerken u¤rayabiliyoruz.
Akflam dinlenmek üzere kalaca¤›m›z otele do¤ru ilerlerken Malatya’da
hummal› bir inflaat faaliyeti oldu¤u dikkatimizi çekiyor. Y›llard›r üst üste
gelen göç dalgalar›, Malatya’y› flekillendirmeye devam ediyor. Ertesi sa-
bah tarih ve do¤an›n uyumlu birlikteli¤ine flahit olmak için Darende’ye
gidece¤iz. 

Bahar› haber veren alt›n rengi günefl ›fl›klar›n› takip ederek Darende’ye
do¤ru giderken yolda bir sürpriz bekliyor bizi. Sultansuyu’nda Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n özel yar›fl atlar› için kurdu¤u hara bulunuyor.
Cins Arap atlar›n›n yetifltirildi¤i yeflillikler içindeki tesis, Malatya’n›n sim-
gelerinden biri olmufl. Tar›m Bakanl›¤›’n›n yar›fl at› yetifltirilen üç hara-

s›ndan biri olan tesisin müdürü Ahmet Bafl ile geziyoruz. 250 at›n bulun-
du¤u harada bir günlük taylar›n aya¤a kalkma çabas›n› izliyor, aç›k alan-
daki atlar›n topra¤› sallayarak özgürce koflmas›na hayranl›k duyuyoruz.

Darende: Tohma Kanyonu’nun gölgesinde tarihi bir yerleflim

Darende, Malatya’n›n, dolay›s› ile Do¤u Anadolu Bölgesi’nin en bat›
ucunda yer al›yor. Darende’yi gezerken Somuncu Baba Külliyesi, Bal›k-
l› Kuyular, Tohma Kanyonu, Hasangazi Türbesi gibi tarihi eserleri gör-
mek mümkün. Rafting ve do¤a yürüyüflü de yap›labilen Darende, özel-
likle yaz aylar›nda ziyaretçi ak›n›na u¤ruyor. 

Malatya Müzesi

Darende’den dönüflte flehir merkezindeki Malatya Müzesi’ni geziyoruz.
Kentin tarihi dokusunu gözler önüne seren müze, 1971 y›l›nda kurul-
mufl. Bilimsel kaz›lar sonucu gün ›fl›¤›na ç›kar›lan, farkl› kültürlere ait 15
bin eser müzede sergileniyor. Özellikle Aslantepe Höyü¤ü’nden ç›kar›-
lan eserler geçmifli günümüze tafl›d›¤› gibi, günümüzü de gelece¤e akta-
ran bir tarih laboratuvar› özelli¤i veriyor müzeye. Malatya’daki son du-
ra¤›m›z ise flehrin meflhur kay›s›s›ndan elde edilen ürünlerin sat›ld›¤› fii-
re Pazar›. Kay›s› memleketine, kay›s› pazar›nda veda ediyoruz.

Tohma Kanyonu, yürüme yolu sayesinde bafltan bafla gezilebiliyor. 

Güler yüzlü misafirperverli¤i için Hüseyin A¤baba, bize
gezilerimizde her türlü yolu aç›p gösterdi¤i için Veli A¤baba ve
hep yan›m›zda oldu¤u için Hür A¤baba’ya teflekkürlerimizle...

Soldan sa¤a: Veli A¤baba, Hüseyin A¤baba ve Hür A¤baba
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Üretim

Kombi üretiminde teknolojinin son imkânlar› kullan›larak kurulan
EMAS’›n kombi tesisi, Elginkan Toplulu¤u’nun gurur duydu¤u
lokomotif flirketleri aras›nda gösteriliyor. 15 A¤ustos 2008 tarihinde,
tek montaj hatt› ile ilk kombi üretimine bafllayan tesis, 1 Mart 2010 ta-
rihinde ilave edilen iki montaj hatt› ile 220 bin adet/y›l üretim
kapasitesine kavufltu. Kapasitesi ve potansiyeli ile gelecek vaat eden
tesis, gelece¤in enerji sistemlerine yat›r›m yapmaya haz›rlan›yor. 

Tafl›nma sürecinin s›k›nt›s› ve zorlu¤una ra¤men yeni tesis kurman›n
heyecan›n› yaflayan Fabrika Müdürü Alir›za ‹lik, bu süreci, “‹nsan›n
kendi kendiyle yar›flmas› çok güzel” diye anlat›yor. Alir›za ‹lik ile tesi-
sin özelliklerini ve belirlenen hedefleri konufltuk.  

Bu tesisin önemi ile bafllamak istiyorum…

‹stanbul Pendik’teki tesisimiz, 1986 y›l›nda kat› yak›tl› döküm soba ile
ilk üretimine bafllam›fl, muhtelif ürünlerden sonra 2003 y›l›nda ilk
teknolojik ürünü olan kombiyle üretimine devam etmifltir. Üretim
adetlerimizin artmas› ve mevcut tesisimizin yetersiz kalmas› sebesiyle
bugün bu modern tesise kavuflmufl bulunuyoruz. Pendik tesislerinde
24 y›ld›r sürdürülen üretim süreçlerinden ve teçhizat seçiminden elde
etti¤imiz tecrübe, Manisa tesislerimizin kurulmas›na büyük destek
sa¤lam›fl, Türkiye’nin en teknolojik kombi üretim merkezi olmas›
gururunu hepimize yaflatm›flt›r. 

Tesisin fiziki özellikleri hakk›nda neler söylemek istersiniz?

Toplam 68 bin metrekare üzerine kurulan tesis; 20 bin metrekare ka-
pal› alana sahip. Ayr›ca tesisin yan›ndaki 10 bin metrekarelik alan,

altyap›s› haz›rlanarak her an kapal› alana dönüfltürülebilecek flekle
getirildi. Halihaz›rda 220 bin adet/y›l kombi üretim kapasitesine sahip
olan tesisimizin gelecekte yeni montaj hatlar›n›n ilave edilmesiyle,
üretim kapasitesinin 320 bin adet/y›l olmas› hedeflenmifltir. Bu
hedefler do¤rultusunda kurulan boyahanemizin yan›nda yeni montaj
hatlar›n›n yerleflimi için de gerekli olan hacimler flimdiden
belirlenmifltir. 

Burada hangi ürünler üretiliyor?

fiimdilik EMAS Manisa tesislerimizi kombi üretim üssü olarak
kullanaca¤›z ve bütün kombi modellerimizi burada üretece¤iz. Pendik
tesislerimizde elde etti¤imiz tecrübelerimizden de faydalanarak yeni
üretim proseslerimizde ve ifl ak›fl planlar›m›zda iyilefltirmeler yapt›k.
Bu sayede verimlili¤i art›r›p maliyetleri düflürdük. Ayr›ca bu planlama
süreçlerini genifl zamana yayarak daha verimli ve ekonomik üretimler
yapmay› hedefliyoruz. Tecrübelerimizi de kullanarak yeni bir tesis
kurman›n bütün avantajlar›n› kulland›k. fiimdiden sa¤lad›¤›m›z
faydan›n önümüzdeki y›llarda artarak devam edece¤ine inan›yorum.

Burada sizin için çok önemli olan modelleriniz var m›?

Tasar›m›n› da yapt›¤›m›z, yo¤uflmal› modellerimizle övünüyoruz. Bu
modeller yüzde 107 oran›nda verim, yüzde 20 oran›nda tasarruf
sa¤l›yor. Sahip oldu¤u sertifikalar› ile halen bütün dünyada sat›fla
haz›rd›r.

Kalite ve EMAS’›n üretimi aras›ndaki iliflki…

Kalite, Elginkan Toplulu¤u yasalar›n›n ilk maddesidir. Bu nedenle

tart›fl›lmas› bile mevzubahis de¤ildir. Kalite, Elginkan çal›flanlar›n›n
yaflam biçimidir. Kombilerimizin tümü, dünyan›n en güvenilir
kurumlar›ndan olan Gastec Holland firmas› taraf›ndan denetleniyor.
Bu sayede AB ülkelerinin tümünde kullan›lmas› için gereken
sertifikalar› al›yoruz. Gururumuz olan bu sertifikalar›n elde
edilmesindeki en önemli faktör, kulland›¤›m›z komponentlerin birer
dünya markas› olmalar›n›n yan› s›ra, üretim süreçlerinde gösterdi¤imiz
titizliktir. Malzeme seçimindeki kalite ve titizlik anlay›fl›m›z yan›nda,
çal›flanlar›m›za verilen  e¤itim ve seminerler ile kalite kültürünün
kurumsallaflmas›n› sa¤l›yoruz. 

Manisa ekonomisine nas›l bir katk› sa¤l›yorsunuz? 

Yeni kurdu¤umuz üretim tesisi sayesinde, eleman istihdam›n›n yan›
s›ra yan sanayiden talep etti¤imiz sat›n alma malzemeleri ile Manisa
bölgesine önemli bir katma de¤er sa¤l›yoruz. Sat›n alma
faaliyetlerimizi,  bask› ifllerimizi yan sanayiye kayd›rarak Manisa’daki
firmalara da büyük ölçekte ifl imkân› sa¤l›yoruz. Hatta kalitesinden
memnun kald›¤›m›z ‹stanbul’da yerleflik baz› firmalar Manisa’da flube
açarak bize hizmet vermeye bafllad›lar. Hedefimiz, üretim adetlerimizi
art›rarak Manisa’ya büyük bir katma de¤er kazand›rmaktad›r.

Manisa’n›n size sundu¤u imkân ve avantajlar…

Manisa Organize, Türkiye’nin en geliflmifl sanayi bölgelerinden biridir.
Oturmufl altyap›s› ve sundu¤u hizmetler ile iflimize art› de¤er kat›yor.
fiimdilik bu hizmetlerin bir k›sm›n› kullan›yoruz ama büyüdükçe
faydas›n› daha fazla görece¤imizi umuyoruz. 

Gelece¤e yönelik planlar›n›z neler? 

Kombinin ürün gam›n› tamamlamam›z çok önemli. Bu amaçla çok
önce tasar›m çal›flmalar›na bafllad›¤›m›z ve gelecek y›l üretmeyi
planlad›¤›m›z yüksek verim ve güçteki kombilerimiz ile bunlar›n
kaskat sistemleri önceliklidir. Gelece¤e yönelik planlar›m›z aras›nda
yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelik yat›r›mlar da var. Tasar›m
aflamas›nda bulunan günefl kollektörleri, entegrasyon sistemleri ve ›s›
pompalar› bulunmaktad›r. 

Yenilenebilir enerji kaynaklar›, do¤algaza alternatif olabilir mi?

Do¤algaz kaynaklar›n›n eninde sonunda tükenece¤i bir gerçektir. Do-
¤algaza yüzde 20 oran›nda zam bile yap›lsa; en ucuz ›s›nma sistemi
olma özelli¤i devam edecek. Az önce sözünü ettiklerimiz, iyi birer
destek sistemi olacakt›r. 

Üretimde Elginkan Toplulu¤u’ndaki di¤er flirketlerin üretti¤i parçalar-
dan kullan›yor musunuz?

Elbette... Kombimizin baz› parçalar›nda bafllatt›¤›m›z iflbirli¤inin,
üretimin tamam›na yay›lmas›n› umut ediyoruz. Bu konuda teknik
bölümlerimizin çal›flmalar› devam etmektedir.

Üretim içinde ihracat›n pay› ne kadar? 

Asl›na bakacak olursan›z istedi¤imiz ihracat oran›na sahip de¤iliz.
Üretti¤imiz kombilerin ancak yüzde 20’si ihraç ediliyor. Bu oran
gelecek y›llarda büyük art›fl gösterecektir. 

EMAS’›n kombi üretimi, 2003 y›l›ndan bu yana
Pendik’teki tesiste gerçeklefltiriliyordu. Y›llar içinde
artan talebi karfl›layamaz hale gelen tesisin
tafl›nmas›na karar verilince; birçok Elginkan
tesisinin de bulundu¤u Manisa 3. Organize Sanayi
Bölgesi seçildi. Yap›m süresi 8 ay süren, 12 milyon
avro yat›r›m ile gerçeklefltirilen, Türkiye’nin en
verimli kombi fabrikas›n› ziyaret ettik. 

En verimli kombi 
tesisini kurduk

EMAS’ta bak›m mühendisi ola-
rak çal›flmaya bafllad›. EMAS’›n
günlük soba üretimini 50’den
600’e yükselten baflar›l› ekibin
üyesiydi. 

Alir›za ‹lik kimdir?

EMAS’›n Manisa’da, 12 milyon avro yat›r›mla

kurdu¤u tesiste, y›lda 220 bin kombi üretilebili-

yor. Teknolojik altyap›s› ve verimlili¤i ile Türki-

ye’nin bir numaral› kombi fabrikas›, Elginkan

Toplulu¤u’nun gurur kayna¤› oldu. 

Türkiye’nin 1 numaras›
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EEkonomik krizi önceden haber veren ekonomistlerden biri, U¤ur Civelek.
Sürdürülebilirli¤e, ekonominin do¤ru ifllemesine büyük  önem veren Ci-
velek ile Türkiye’nin bu dönemde neleri yapmas› gerekti¤ini konufltuk. 

2007 y›l›nda kaleme ald›¤›n›z bir yaz›da “Küreselleflme sürecinde yo-
lun sonuna gelindi¤ini”söylemiflsiniz. Bu yaz›dan k›sa süre sonra kü-
resel çaptaki ekonomik krizle karfl› karfl›ya kald›k. Ne dersiniz, küre-
selleflme yolun sonuna geldi mi?

Duruma makro bakarak bafllamak istiyorum. fiimdi önce fluna bak-
mak laz›m. 1945 öncesinde, iki dünya savafl› aras›nda büyük s›k›nt›-
lar yafland›. ‹nsanlar ekonomiden ve siyasetten hiç anlamad›klar› için
mi bu kadar büyük hatalar yap›ld›? Hay›r, her fleyin fark›ndayd›lar.
Baz› hatalar yapt›¤›n›z zaman geri dönüfl flans›n›z ortadan kalk›yor,
çünkü kontrolü kaybediyorsunuz. Ülkeler aras›ndaki siyasi çekiflme
ve yeni ortaya ç›kan ekonomik koflullar neticesinde uluslararas› reka-
bet koflullar› tamamen bozuldu. Rekabet koflullar›n›n bozulmas› neti-
cesinde ciddi bir iflsizlik olufltu. ‹fli olanlar›n da ücretleri geriledi. K›-
sacas›, ekonomideki rekabet koflullar›n›n bozulmas›, çaresizli¤in dün-
ya geneline yay›lmas›n›n nedeni. Sürdürmek istiyorsak, ekonomik sis-
temimizi yeniden organize etmeliyiz. 

Zorunlu ihtiyaca yönelik mallar›n fiyatlar›ndaki yükselifl, toplumu da
etkileyecek mi?

Evet, hatta orta gelir grubunun bu nedenle yoksulluk s›n›r›n›n alt›na

do¤ru itildi¤ini söyleyebiliriz. Dünyada talebin art›k artmayaca¤›n› bi-
rileri fark etti. Faaliyet gelirleri erirken, kredilerin geri dönmeyece¤i
anlafl›ld›. Bu, bankalar›n arka arkaya batmas› anlam›na geliyordu.
Ekonomik sistem, sürdürülebilirli¤ini kaybetti¤i için yaflanacaklar›
ötelemek zorunluydu. Yeni dünya düzeni flekillenene kadar yeni bir
yöntemin bulunmas› gerekiyordu. ‹nsanlar›n beklentilerle yönlendiril-
mesine ve bunun da faaliyet içi gelirler sayesinde yap›lmas›na karar
verildi.

Faaliyet içi gelir nas›l yarat›l›r?

Bu noktada bir ayr›m yap›yorlar. Toplam geliri, faaliyet içi ile d›fl› ge-
lirlerin toplam› olarak görüyorlar. Peki, nas›l faaliyet d›fl› gelir yarat›-
lacak? Menkul ve gayrimenkullerin de¤erini art›rarak...

Mal sahipleri de bu amaca yöneltildi. Her ülkeye, yine bu amaca uy-
gun krediler servis edilmeye baflland›. Kendi ç›karlar›na uygun hara-
ket edenlerin bu flekilde ödüllendirildi¤i bir oyun bafllad›. Ne var ki
bu oyunun sürdürülebilir olmad›¤›n› da herkes biliyordu. Bu oyunda
ABD’nin güvenli bir liman oldu¤u fark edildi. Balondaki ilk patlak,
2000 y›l›nda ortaya ç›kt›. Endeksler düfltü ve durgunluk bafllad›. Petrol
fiyatlar›, 30 dolar› geçmiflti. Baflkan seçilen George Bush, kendisini
destekleyenlere verdi¤i sözü tutam›yordu. Derken 11 Eylül tarihinde
yaflanan sald›r›n›n ard›ndan kontrol tamamen bu gruplara geçti. Balo-
na daha güçlü nefes verilmeye bafllam›flt› ve oyun küreselleflti.

Ard›ndan küresel ekonomik kriz geldi...

Asl›nda 2006 y›l›nda öncü bir sars›nt› yaflad›k, arkas› gelecekti.
‹nsano¤lunun e¤ilimi , ç›karlar›na uydu¤unda baz› gerçekleri görmez-
den gelir. Bu, bizim zaaflar›m›zdan biridir. Bütün uyar›lara ra¤men
daha büyük bir felaket gelebilece¤ini düflünmek istemedik. Aksine,
herkes oyuna dahil olmak için çabalad›.

Türkiye’de bu süreç nas›l iflledi?

Asl›nda yukar›da anlatt›¤›ma yak›n bir durum, Türkiye için de geçer-
li. Türkiye’ye birileri ak›l verdi, de¤iflecektik. ‹dari yap›, s›n›rlar›m›z,
üretim anlay›fl›m›z, bankac›l›k, medya ve teknoloji... K›sacas› bireyle
sistemin temas noktalar›n›n hepsinde büyük de¤iflimler yaflanmas›
planland›. Örne¤in inflaat sistemi devreye sokuldu, balonu iyice flifli-
rebilmek için. Öyle ki, Türkiye oyunun merkez üslerinden biri oldu. 

Türk ekonomisinde sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› için neler yap›-
labilir?

Orta direk borç bata¤›na gömülüyor, tar›m ve sanayide yaflanan üre-
tim kay›plar› iflsizli¤i art›r›yor. Genç nüfusumuzu iyi e¤itmeli, halk›m›-
z›n kendini güvende hissedece¤i bir ekonomik ortam tesis edimeli.
Çünkü güvenlik de yeme içme gibi temel bir ihtiyaçt›r. Sürdürülebilir-
li¤i sa¤lamak için, öncelikle çaresiz ve aç uyuyan insan say›s›n› azalt-
mam›z laz›m. ‹çeride toparlanmak için zamana ihtiyac›m›z var. Sür-
dürülebilirli¤i tesis edebilmemiz için birkaç nesile ihtiyac›m›z var.

Türkiye’de sürdürülebilirli¤i sa¤lamak mümkün mü?

Türkiye’de küresel flartlar de¤iflmeden sürdürülebilir bir ekonomi ku-
rulmas› çok zor. Bunu, sadece Atatürk baflarabildi. O zaman da dün-

yan›n sonbahar› yeni bafll›yordu, her fley karar›rken Türkiye sürdürü-
lebilir denge kurma peflindeydi. Türkiye’nin temel ilkelerine bak›n:
ba¤›ms›zl›k, sömürüye karfl› olma ve ayd›nlanma. ‹flte size sürdürüle-
bilir dengenin reçetesi. Peki, Türkiye flu an nerede? Biz en iyiyi ister-
sek hiçbir fleye ulaflamay›z. 

Gerçekçi olup, önümüzdeki seçenekleri inceleyip hangilerinin uygu-
lanabilir oldu¤una bakmak gerekiyor. Türkiye’de ekonominin düzel-
mesi on y›llar alacak. Bunu kabullenmekle ifle bafllayabiliriz.

Türkiye’nin reel anlamda yapabilecekleri neler? Bunun için kimlere
görev düflüyor?

1998 y›l›nda Ticaret Odas›’na bir rapor haz›rlad›k ve “Yeni dünya dü-
zeninde Türkiye’nin stratejisi ne olmal›” sorusunu cevaplad›k. “Her
ihtimalde bizim için en iyisi nedir” diye düflündü¤ümüzde, Türki-
ye’nin komflular›yla iyi geçinmesi gerekti¤i sonucuna vard›k. Bu co¤-
rafyadaki hiçbir ülke tek bafl›na sorunlar›n› çözemiyor, oysa iflbirli¤i
yap›lsa sorunlar›n tamam› çözülme potansiyeline kavufluyor. 

Türkiye’nin, komflular›yla en az ticaret yapan ikinci bölge ülkesi ol-
mas› tesadüf mü? Sürdürülebilirli¤i sa¤lamam›z için yapmam›z gere-
ken; komflular›m›zla iyi geçinmek, kimseye yanaflmadan, herkesle ay-
n› mesafede durarak ticaret hacmimizi art›rmakt›r.

Bölgesel entegrasyonun sa¤lanmas› çok önemli. Öncelikle bu co¤raf-
yadaki aç insan say›s›n› azaltal›m. Daha serbestçe hareket edelim.
Türkiye bölgeden enerji alabilir. Üretmeyi ö¤rendik, bu yetene¤i kul-
lanarak bölge ülkelerinin ihtiyaçlar›n› karfl›layabiliriz. Onlar enerjisini
satarken, biz de üretim potansiyelimizi kullanabilece¤imiz bir pazar
bulmufl oluruz.

Ekonominin bafl›na geçseniz, neler yapars›n›z?

O konumda olan kiflinin ilk yapaca¤› ifl, kimden destek alaca¤›na ka-
rar vermesidir. Yabanc› bir ülkeden mi destek alacak, kendi halk›ndan
m›? Borçlu olacaksan›z kendi halk›n›za olun. Bütün çözümler, ancak
toplum destekledi¤i ölçüde geçerlilik kazan›r.

“Sürdürülebilirlik için, güvenli bir 
ekonomik ve siyasal ortam gerekir”
Küreselleflme balonunun patlad›¤›n› belirten U¤ur Civelek, ekonomide sürdürülebilirli¤in
sa¤lanmas› için; gerçekçi, borçlanmaya dayanmayan, üretimi destekleyen bir ekonomik
model gelifltirilmesi gerekti¤ini söyledi. Ekonomik krizi koyu k›fla benzeten Civelek,
“Sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› için, birkaç nesle ihtiyac›m›z var” dedi.

1957 y›l›nda Kayseri'nin Develi ilçesinde do¤du. 1981 y›l›nda ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1981-1984 y›llar› ara-
s›nda aile flirketinde çal›flma hayat›na bafllad›. 1984-1985 y›llar› aras›n-
da bankac›l›k yapt›ktan sonra 1986-1995 y›llar› aras›nda küçük ve or-
ta ölçekli flirketlerde yöneticilikte bulundu. Civelek, 1995 y›l›ndan be-
ri ekonomi üzerine e¤itim ve dan›flmanl›k hizmeti veriyor. 2005-2006
y›llar›nda Radikal gazetesinde köfle yazarl›¤› yapan Civelek, halen
Dünya gazetesinde ekonomi üzerine yazmaya devam ediyor. 

U¤ur Civelek kimdir?

U¤ur Civelek: “Elginkan, örnek bir topluluk”

Elginkan Toplulu¤u olarak burada üretiyor ve yabanc› ülkelere sat›yor-
sunuz. Kaliteden ödün vermeden kriterlerinize göre üretim yapmak is-
tiyorsunuz. Ancak Türk Liras› de¤erlendikçe, içeride ve d›flar›da rakip-
lerinizle bafl etmeniz zorlaflacakt›r. Üretim yapan kesimlerin korunma-
s› çok önemli, çünkü iflsizli¤in afla¤›ya çekilebilmesi, üretimle yak›n-

dan alakal›. Elginkan, isim olarak ön plana ç›kmay› sevmeyen ve haber
bile olmay› tercih etmeyen topluluk. Ürünleri kaliteli ve piyasada say-
g›n bir yeri var. Siz modaya uymuyor, k›sa vadeli düflünmüyor ve uzun
vadeli planlar yap›yorsunuz. Örnek olarak gösterilmelisiniz. Di¤er sa-
nayiciler sizin gibi olsayd›, Türkiye çok daha iyi bir konumda olurdu. 
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Küreselleflen dünya, yaratt›¤›  imkânlar kadar sorunlar›yla da
bafl›m›z› döndürüyor. Hayat›n her alan›nda kaynaklar umur-
samazca tüketilirken; teknoloji insanl›k tarihinde hiç olmad›-
¤› kadar hayat›m›z› kolaylaflt›r›yor. ‹lk insan›n bar›nma imkân-
lar›n›n çok ötesinde, “ak›ll› binalarda” yaflamaktan konufluyo-
ruz. Merdiven kullanmam›za imkân b›rakmayan asansörler,
cam gerektirmeyen havaland›rma sistemleri ve bina içi güven-
lik imkânlar›yla kendimizi önceki yüzy›llar›n insanlar›ndan
çok daha flansl› görüyoruz.

Madalyonun bir de karanl›k taraf› var kuflkusuz. Nüfusun artma-
s› ve ekonomik gerekçelerle çarp›klaflan kentsel yap›… ‹nflaat
sektörünün gelifltirdi¤i ve insan sa¤l›¤›na etkilerini ölçemedi¤i-
miz yeni teknolojiler, örne¤in zemin kaplamalar›... Evet, otomo-
biller art›k daha h›zl› gidiyor ve uçaklar ülkeleraras› mesafeleri
k›salt›yor. Peki, bütün bu konfor ne pahas›na gerçeklefliyor? Kon-
for ve rahatl›ktan vazgeçmeden teknolojinin nimetlerinden fay-
dalanmak mümkün mü? Otomobiller çevreyi kirletmeden çal›fla-
bilir mi ya da evlerimizde çevreyi kirletmeden ›s›nabilir miyiz?
fiehrin hava almas›n› engellemeyen binalar infla edebilir miyiz?
Tüm bu sorular›n cevab›, “yenilenebilirlik” ve “sürdürülebilirlik”
kavram›nda sakl›.

Art›k “sürdürülebilir mimari” kavram›na uygun yap›lar tasarla-
mak, üretim ve tüketimde yenilenebilir enerji kaynaklar›na yö-
nelmek zorunday›z. Konforumuzu ancak bu flekilde sürekli k›la-
biliriz. Asl›nda insanl›¤›n gelece¤i için toplumsal hayat›m›z› “ye-
nilenebilir” ve “sürdürülebilir” ekonomik gerçeklerle tekrar kur-
gulamak zorunda oldu¤umuzu söyleyebiliriz.

Kuruldu¤u günden bu yana, Elginkan Toplulu¤u için iki kavram
da önemli olagelmifltir. Bunun en güzel kan›t›, E.C.A. markal›
ürünlerin tasarruflu, uzun ömürlü ve insan sa¤l›¤›n› tehdit etme-
yen flekilde üretilmesidir. Uzmanlar da tasarruf, uzun ömürlü
kullan›m ve çevreyle bar›fl›k olman›n, sürdürülebilirli¤in temel
koflullar› oldu¤unda hemfikir.

Solar Future 2010 Konferans›, güneflten enerji elde edilmesiy-

le ilgili son yeniliklerin ve uygulamalar›n anlat›ld›¤› önemli
bir etkinlikti.

‹çinde yaflad›¤›m›z yap›lardaki “yenilenebilirlik” ve “sürdürüle-
bilirlik” çok daha önemli. Bu konuda Türkiye’nin önemli uz-
manlar›ndan ikisiyle konufltuk. “Yeflil binalar” ve “sürdürülebilir
mimari” gün geçtikçe önem kazanan iki yaklafl›m biçimi. Top-
lum yarar›n›n gözetilmesi, ekolojik olmas›, az enerji tüketmesi
bir binan›n sürdürülebilir ve yenilenebilir olmas› için vazgeçil-
mez unsurlar.

Sa¤l›kl› toplumlar›n ekonomik refah içinde yaflant›s› sosyal sür-
dürülebilirlik olarak adland›r›l›yor. Birleflmifl Milletler Çevre ve
Kalk›nma Komisyonu’nun konuyla ilgili tespiti oldukça anlaml›:
"‹nsanl›k, gelecek kuflaklar›n gereksinimlerine cevap verme yete-
ne¤ini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlar›n› temin ederek, kal-
k›nmay› sürdürülebilir k›lma yetene¤ine sahiptir."  

Enerjide günefl do¤uyor

Fosil yak›tlar›n tükenmesi nedeniyle yöneldi¤imiz alternatif
enerji kaynaklar› içinde güneflin ayr› bir yeri var. Geliflen tekno-
lojiler ve düflen maliyetler sayesinde verimli hale gelen günefl
enerjisi, Solar Future 2010 Konferans›’nda tart›fl›ld›. Yeditepe
Üniversitesi ve Uluslararas› Uygulamal› Termodinamik Derne¤i
(ICAT) iflbirli¤i ile düzenlenen Solar Future 2010 Konferans›,
11–12 fiubat 2010 tarihlerinde ‹stanbul WOW Convention Cen-
ter’da gerçeklefltirildi.

Konferans, dünyan›n enerji kaynaklar›n› tüketmek yerine günefl
enerjisinin, sonsuz kayna¤›n kullan›labilir hale getirilmesi ve te-
mel enerji kayna¤› olarak benimsetilmesi amac› ile bir plan ve
yol haritas› oluflturmay› hedeflemekteydi.

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nilüfer E¤ri-
can’›n aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan konferansta günefl enerjisi
ile ilgili son yenilik ve imkânlar anlat›ld›.

Enerjinin, hayat kalitesini iyilefltiren, ekonomik ve sosyal ilerle-
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meyi sa¤layan en önemli faktör oldu¤unu vurgulayan E¤rican; artan
enerji fiyatlar›, küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i, dünya enerji tale-
bindeki art›fl, h›zla tükenmekte olan fosil yak›tlara ba¤›ml›l›¤›n yak›n
gelecekte de devam edecek olmas›n›n, ülkeleri yeni aray›fllara götür-
dü¤ünü söyledi. Konferans›n ilk gününde konuflan EM Power Genel
Müdürü ve Abengoa Solar ABD Bafldan›flman› Dr. Frederick Morse
ise Türkiye'nin çok büyük bir günefl enerjisi potansiyelinin bulundu-
¤una ve bu flekilde ülkede kullan›landan çok daha fazla enerji elde
etmenin mümkün oldu¤una dikkat çekti.

Günefl enerjisi ile elektrik üreten ülkelerden örnekler veren Morse,
fotovoltaik sistemlerin gün geçtikçe ucuzlad›¤›n›, bu nedenle önü-
müzdeki y›llarda günefl enerjisinin çok daha fazla gündemde ola-
ca¤›n› anlatt›. Morse’un verdi¤i bilgilere göre 1970’lerin bafl›nda
watt bafl›na 100 USD olan panel maliyetleri, 2012 y›l›nda 1 USD

düzeyine inmifl olacak. Toplant›n›n ilgi ile beklenen konuflmac›la-
r›ndan Güney Florida Üniversitesi Temiz Enerji Araflt›rma Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Yogi Goswami ise Günefl Enerjisi Sistemlerin-
deki Yeni Araflt›rma ve Gelifltirmeler hakk›nda bilgiler verdi.
Goswami, günefl enerjisi yöntemlerinde maliyetlerin afla¤›
çekildi¤ini, bu nedenle çok say›da yeni tekni¤in gündeme
geldi¤ini söyledi. 

Solar Future 2010 Konferans›n›n ikinci gününde, Mu¤la Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. fiener Oktik’in yönetiminde, Kore Enerji Araflt›rma
Enstitüsü’nden Dr. Jinsoo Song’un da kat›ld›¤› panelde Türk endüstri-
sinde fotovoltaik yol haritas› tart›fl›ld›. Günefl pilleri ile ›fl›k
kayna¤›ndan, ço¤u zaman güneflten, elektrik elde etme yöntemi olan
“Fotovoltaik” teknolojisi, ayn› zamanda bu konuda yap›lan
çal›flmalara da verilen genel bir terim. 
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Prof. Dr. Nilüfer E¤rican: “Günefl Gelecektir”

Enerji ve mimari “yeni”leniyor
Birbirinin ayr›lmaz parças› olan enerji ve yap› sektörleri, büyük bir ç›kmaza girmek üzere.
Kaynaklar h›zla tükenirken, insan sa¤l›¤›n› tehdit eden uygulamalar, yaflam biçimimizi
belirleyen konforla çelifliyor. Yap› sektöründe yenilenebilir ve sürdürülebilir yöntemlerin
gelifltirilmesi, alternatif enerji kaynaklar›n›n kullan›m› hiç olmad›¤› kadar önemli.  

Günefl enerjisi teknolojileri ve uygulamalar› ile ilgili çok say›da oturuma sahne olan Solar Future 2010 Konferans›’n› yaklafl›k olarak 2 bin kifli
izledi. Yerli ve yabanc› bilim insanlar› taraf›ndan yap›lan sunumlar Türkiye’nin günefl enerjisiyle ilgili potansiyelini de ortaya koydu.  

Günefl uygarl›kt›r, hayatt›r, her tür besinin kayna¤›d›r. Günefl do¤al
güçlerin de kayna¤›d›r. Bar›flt›r ve sürdürülebilirdir. Farkl› yöntemlerle
yo¤unlaflt›r›lm›fl güç sistemleriyle güneflten elektrik elde ediliyor. Gü-
nefl, gelecek için çabalamaya de¤er bir nesne. Çünkü bugün 20 bin te-
rawatt saat olan dünyadaki elektrik tüketimi, 2030’larda 35 bin terewat
saatlere ç›kacak. 

Dünyan›n enerji gelece¤i ile ilgili raporlara bak›ld›¤›nda; 2100 y›l›na
kadar petrol kullan›m›n›n iyice azalaca¤›, kömürün neredeyse hiç kal-
mayaca¤›, günefl enerjisi kullan›m›n›n ise çok artaca¤›n› görüyoruz.
Türkiye, ekonomik günefl enerjisi bak›m›ndan önemli bir potansiyel
bar›nd›r›yor. Türkiye'nin ekonomik günefl enerjisi potansiyeli, ‹talya ve
Yunanistan'dan daha iyi, Portekiz ile ayn› düzeyde. 2009 y›l›nda bafl-
lat›lan ve 2050 y›l›na kadar 554 milyar USD bütçesi olan DESERTEC
projesi ile birlikte Türkiye’nin alternatif enerji koridoru hatt› üzerinde

olmas› önemini daha da artt›racak. Proje kapsam›nda, Kuzey Afrika ve
Arap ülkelerinde üretilecek yenilenebilir enerji, Avrupa’ya transfer
edilecek. Bugün 1,5 milyar kifli elektrikten yok-
sun. Bu miktar 2030’larda da devam edecek.
O nedenle günefl için, gelecek için çaba-
lamal›y›z. Enerji üretiminde; en fazla kö-
mür ve do¤al gaz›n kullan›ld›¤›n› görü-
yoruz. 

20 y›l içinde yenilenebilir enerjinin
pay›, yüzde 18’den 22-23’e ç›kacak.
Dünyan›n en büyük 15 ekonomisi
içindeyiz, 2020’de ilk 10 içinde ola-
ca¤›z. O nedenle günefl Türkiye için
bir f›rsatt›r. 
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‹stanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, 1961 y›l›nda Türkiye ve
bölgede bir ilk olarak kuruldu. 2001 y›l›na kadar sadece nükleer ener-
ji faaliyetlerine devam eden Enstitü’de bir de nükleer araflt›rma reaktö-
rü bulunuyor. 

2001 y›l›nda dünyadaki enerji piyasalar›ndaki geliflmeler yüzünden,
Enstitü’nün farkl› enerji alanlar›na yönelmesine karar verilmifl. Genifl-
leme ihtiyac› ile yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji yönetimi ve
konvansiyonel enerji teknolojileri gibi ana bilim dallar› kuruldu. 

Kuruldu¤u tarihten bu yana sadece yüksek lisans ve doktora ö¤renci-
lerine e¤itim veren Enstitü’de, Ar-Ge faali-
yetleri de yürütülüyor. Yapt›klar› araflt›r-
malar ile birimin insan kayna¤›n› olufltu-
ran ö¤rencilerin, tez konular›n› özel sek-
törün enerji sorunlar› üzerine odaklan›-
yor. Sektör belirli gizlilik anlaflmalar› do¤-
rultusunda teknik problemleri Enstitü ile
paylaflt›¤›nda; ö¤renci ve ö¤retim görevli-
leri ile sektör temsilcileri çözüm için bir
araya geliyor. 

Enstitü’ye ilginin bu kadar çok olmas›n›n
temel nedeni, teknoloji üretmeye inanm›fl
yat›r›mc›lar›n çok dikkatli hareket etme-
sinden kaynaklan›yor. Enerji teknolojileri-
nin ithalat›nda yaflanan s›k›nt›lar nedeniy-
le; kaynaklar›n korunmas› ve ülkenin tek-
nolojik çöplü¤e dönüflmemesi için Enstitü
dan›flmanl›k yap›yor. Enerji teknolojileri-
nin geçerlili¤i ve verimlili¤ini onaylayan,
karakteristi¤ini ölçen laboratuvarlara
sahip olan Enstitü’nün Müdürü Prof. Dr.
Altu¤ fiiflman ile kurumun faaliyetleri hak-
k›nda konufltuk. 

Özel sektörün yenilenebilir enerjiye ilgisi
art›yor mu?

Enerji etraf›nda art›k çok daha büyük bir ekonomi dönüyor. Dolay›s›y-
la yat›r›mc› için çok büyük f›rsatlar do¤abilir. Enerji, sadece para
kazan›lan de¤il; ülkelerin ve bölgelerin kontrol edilmesine imkân ve-
ren ola¤anüstü bir alan. Bu nedenle özel sektörün enerjiyle ilgili alan-
lar›n tamam›na ilgisi artarak devam edecek. Yenilenebilir enerjinin uy-
gulanmas› noktas›nda, özellikle günefl ve rüzgâr teknolojilerinde bü-
yük bir potansiyele sahibiz. 

Türkiye enerjide d›fla ba¤›ml› m›? 

Hiç flüphesiz! Öte yandan enerjide d›fla ba¤›ml›l›k ile ilgili olarak bi-
raz kar›fl›k bir durum da var. Çünkü kü-
reselleflme, ülkelerin birbirlerine ba¤›m-
l›l›¤›nda inan›lmaz bir art›fla neden oldu.
Sadece enerji alan›nda de¤il, askeri ve
bilgi teknolojilerinde, finansal alanlarda
ne kadar yurtd›fl›na ba¤›ml›y›z; bunu sor-
gulamal›y›z. Enerjiyi d›flar›dan temin etti-
¤inizde, tabiri caizse “göbekten ba¤l›”
oluyorsunuz. Böyle bakt›¤›n›zda enerji-
de d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z›n yüzde 70’lere
kadar varabildi¤ini söylemek mümkün. 

Enerji trenini kaç›rmayal›m
Enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› için yenilenebilir kaynaklar›n da kullan›lmas› gerekti¤ine
dikkat çeken Prof. Dr. Altu¤ fiiflman, çeflitli tart›flmalarla enerji treninin bir kez kaç›r›ld›¤›n›,
Türkiye’nin art›k bu lükse sahip olmad›¤›n› söyledi.

Peki, ne yap›lmal› sizce?

Bütün dünya yenilenebilir enerji teknolojilerine yöneliyor. Özellikle
Avrupa Birli¤i ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklar› çok fazla des-
tekleniyor. Bizim de bu alandaki çal›flmalara kay›ts›z kalmamam›z la-
z›m. Yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n bu alana çekilmesi için teknoloji-
lere destek vermeliyiz. 

Ne yaz›k ki, geçmiflte nükleer enerji teknolojilerini yakalayamad›k.
1970’lerden bu yana tart›flmam›za ra¤men, nükleer enerji üretimine
geçemedik. Dolay›s›yla o treni kaç›rd›k. Oysa nükleer teknolojiye
ad›m atabilseydik; bu alanda kullan›lacak yüksek teknolojiden farkl›
yan dallar gelifltirilmesini sa¤layabilirdik. fiimdi, yenilenebilir teknolo-
jilere yat›r›m yapman›n tam zaman›d›r. Üstelik Türkiye’de hiçbir firma,
tek bafl›na nükleer enerji reaktörü kuramazken; yenilenebilir teknoloji-
lere yap›lacak çok küçük yat›r›mlarla tesis kurulabiliyor. Bugün bir rüz-
gâr türbini üretmek için çok say›da ifladam› bulabilirsiniz. 

Bu teknolojilerden hangisi Türkiye için daha uygun?

Biz yine “onu mu alal›m, bunu mu alal›m?” derken treni kaç›rabiliriz.
Oysa her zaman teknolojinin avantajl› ve dezavantajl› oldu¤u alanlar
vard›r. Teknolojileri uygulamaya almam›z ve bir an önce yenilenebilir
teknolojilere ad›m atmam›z gerekiyor. Hatta bu teknolojileri gelifltiren
ülkelerden biri konumuna gelmeliyiz. 

Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan hangisi daha verimli? 

Bu soruyu iki y›l önce sorsan›z “kesinlikle rüzgâr” diye cevaplard›m.
Oysa bugün geldi¤imiz noktada, inan›lmaz bir h›zla ucuzlayan günefl
pilleri sayesinde günefl sistemleri öne ç›km›fl durumda. 50 y›l önce bir
watt’l›k günefl pilinin üretim maliyeti 1000 dolar civar›ndayd›. Ayn›
günefl pili, bugün 1 dolara üretiliyor. ‹ki y›l önce bu rakamlar 2,5 do-
lar düzeyindeydi ve rüzgâr teknolojisinin maliyeti çok daha azd›. Önü-
müzdeki y›llarda çok daha afla¤›ya inecek. K›sacas› geçti¤imiz iki y›l
içinde yaflanan de¤iflimler sayesinde günefl enerjisi, en verimli yenile-
nebilir enerji kayna¤› haline geldi. AB ülkelerinde günefl enerjisi her
zaman çok ciddi destek gördü. Geçti¤imiz y›llarda flebekeden sat›n al-
d›¤›n›z elektri¤in maliyeti ile devletin verdi¤i destek aras›nda çok cid-

di farklar vard›. Çünkü bu teknoloji pahal›yd›. fiimdi verilen destekler
de azalacakt›r, çünkü günefl enerjisine yat›r›m yapmak firmalar için ve-
rimli hale geliyor. 

Türkiye’nin enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤› yenilenebilir teknolojiler ile orta-
dan kalkabilir mi?

Alternatif enerji kaynaklar›na yönelmemiz gerekti¤i bir gerçek. Yat›-
r›mlarla do¤ru orant›l› olarak, yenilenebilir enerji teknolojileri çok da-
ha fazla pay alacakt›r. E¤er uluslararas› fonlar› da buraya çekip kaynak
yaratabilirsek makul bir sürede enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›n ortadan kal-
d›r›lmas› için önemli bir ad›m at›lm›fl olur. Tek bafl›na günefl veya rüz-
gâr enerjisi yeterli olmayabilir, önemli olan do¤ru hedeflerin belirlen-
mesidir.

Yenilenebilir enerjilerin olumsuz taraflar› nelerdir?

Yenilenebilir enerjiyle ilgili belki de en temel olumsuzluk, süreklili¤in
sa¤lanamamas›d›r. Rüzgâr ve günefl enerjilerinde mevsimsel de¤iflik-
likler etkili olmaktad›r. Yine de y›l›n geneline bak›ld›¤›nda tüketim ve
üretim oranlar› birbirine yak›n olmaktad›r.

Öte yandan yenilenebilir enerjilerin do¤rudan flebekeye ba¤lanarak
kullan›lmas› da çok do¤ru de¤il. 

Çünkü bölgelerdeki enerji da¤›t›m kapasitesi, yenilenebilir enerji
kaynaklar› konusunda yapabileceklerinizi de belirliyor. Dolay›s›yla
kendi istedi¤iniz flekilde enerji üretemezsiniz. Sisteme günefl veya
rüzgâr teknolojilerini dahil etti¤inizde flebekeden hem elektrik alabi-
liyor hem de verebiliyorsunuz. Türkiye’nin birçok sahas›na da¤›t›l-
m›fl üretim ve tüketimden bahsediyoruz. Bu iki teknolojide süreklilik
sa¤lamak mümkün olmad›¤› için flebekede enerji ak›fl› ve yönetimi
sorun olur. Zaten Türkiye’de bu konuda büyük sorunlar yaflan›yor.
Yenilenebilir enerji imkânlar›, hidroelektrik ve nükleer santral yat›-
r›mlar›na e¤ilim verilmeli. Rüzgâr ve günefl enerjisi desteklenmeli.
Jeotermal enerjinin, Ege bölgesi baflta olmak üzere de¤erlendirilebi-
lecek bir potansiyeli var. Yeni yeni k›p›rdan›yor. K›sacas› Türkiye ye-
nilenebilir enerji kayna¤› alan›nda büyük bir potansiyele sahip ve
bunlar›n kullan›lmas› gerekiyor.

1967 do¤umlu Prof. Dr. Altu¤ fiiflman,
alternatif enerji kaynaklar›yla ilgili çok
say›da araflt›rmaya imza att›. Günefl pil-
leri, hidrojen teknolojisi, enerji dönü-
flümleri, rüzgâr tirbünleri gibi farkl›
alanlardaki çal›flmalar›n› özel sektörle
yap›lan iflbirlikleriyle bütünlefltirdi. Aka-
demik kariyerine Enstitü’de asistanl›k
yaparak bafllayan fiiflman, bir dönem
Almanya’da konuk araflt›rmac› olarak
da çal›flt›. 

Prof. Dr. Altu¤ fiiflman kimdir?

Elginkan Toplulu¤u, yenilenebilir enerji kaynaklar›na mutlaka yat›r›m
yapmal›d›r. Özellikle konutlarda ›s›tma pompalar›na yönelebilirsiniz. Yeralt›
›s›tma pompalar›n›n konut ›s›nmas›nda kullan›m›, tüm dünyada
yayg›nlafl›yor. Is›tma ve so¤utmada kullan›lan çok ekonomik bir yöntem olan
bu sistemin üzerinde mutlaka durmal›s›n›z.

Yeralt› ›s› pompalar› önem kazan›yor



S“Sürdürülebilir mimari” kavram›na ilginiz nas›l ortaya ç›kt›?

Asistanl›¤›m›n ard›ndan yüksek yap›lar üzerine doktoram› tamamla-
d›m. Yüksek yap›lar üzerine çal›fl›rken dikkatimi çeken konu sürdü-
rülebilir mimari oldu. Enerji ve kaynak tüketimleri ile ön plana ç›-
kan yüksek yap›larda tasarrufa gitmenin büyük önem tafl›d›¤›n› gör-
düm. Zaten bu yöndeki e¤ilimler dünya genelinde a¤›rl›k kazanma-
ya bafllam›flt›. Ken Yang örne¤in, benim çok be¤endi¤im bir tasar›m-
c›d›r. Onun tasar›mlar›ndaki “Sürdürülebilir mimari” anlay›fl› dikka-
timi çekti ve ard›ndan araflt›rmalar›m daha genifl bir alana yay›larak
devam etti. 

Ayn› kavram çerçevesinde bir de kitap yay›mlad›n›z...

Evet, bu konuda Türkiye’de bilgi ve kaynak bulunamad›¤›n› fark et-
tim. ‹nsanlar bilgiye ulaflmak için nerelere baflvurmalar› gerekti¤ini
bilmiyorlard›. ‹flte kitab› da bu amaçla kaleme ald›m, umar›m ilgile-
nen insanlara faydas› dokunur. “sürdürülebilir mimari” kavram›n›n
alt›nda sadece faaliyetlerinizi ve kendinizi bu do¤rultuda yönlendir-
meniz bulunmuyor; çevrenizi de bilinç-
lendirmeniz çok önemli. Baz› kifliler bir
harekete dönüflen bu anlay›fl› moda ola-
rak de¤erlendirebilir. Oysa mimarinin
ortaya ç›kt›¤› ilk anda, hatta insanlar›n
bar›nma ihtiyac›yla birlikte gündeme
gelmifltir. ‹htiyaçlar art›p fonksiyonlar
karmafl›klaflt›kça mimarl›k mesle¤inin
üzerindeki bask› da art›yor. ‹flte böyle
bir ortamda insanlar do¤aya geri dön-

mek istiyor ve “sürdürülebilir mimari” tekrar önem kazanmaya bafl-
l›yor. Bugün için böylece gündeme gelen kavram, yak›n gelecekte
hayat›m›z›n vazgeçilmez bir parças› haline gelecek. 

Bir binan›n “sürdürülebilir mimari” örne¤i olarak gösterilmesi için
hangi özelliklere sahip olmas› gerekiyor? 

“Sürdürülebilir mimari” denildi¤inde ilk olarak yeflil binalar, do¤al
kaynaklar›n az tüketilmesi, güneflten yararlan›lmas› gibi önlemler
akla geliyor. Oysa öncelikle toplum yarar› gözetilmelidir. Bunun
için de yap›n›n bulundu¤u yer ve içerdi¤i fonksiyonlar bak›m›ndan
topluma hizmet edebilmesi, kültürel yap›m›za ve ekonomik koflul-
lara uygun olmas› gerekir. 

Çok katl› binalar›n say›lar› h›zla art›yor. “Gökdelen” olarak da an›-
lan bu binalar›n sürdürülebilir mimari örne¤i olarak infla edilmesi
mümkün müdür? 

Gökdelenlerin de sürdürülebilir olmas› mümkün! Yüksek binalar›n
mikroiklimsel düzeni de¤ifltirmesi ve di¤er yap›lara gölge atmas› gi-

bi olumsuz taraflar› bulunuyor. O yüzden önce-
likle bu olumsuzluklar›n›n nas›l giderilebilece¤i-
ne odaklanmal›y›z. Örne¤in yüksek bir bina, mi-
mari formuyla m› sorun oluyor? Ya da köfleli ol-
du¤u için rüzgâr düzenini mi de¤ifltiriyor? Bunun
çözümü daha k›vr›ml› flekle sahip binalar tasar-
lamakt›r. Londra’da Norman Forster’›n yapt›¤›
Swiss Rey Kulesi buna güzel bir örnektir. 

Yüksek yap›larda enerji etkin donan›m sistemle-
rinin seçilmesi zorunludur. Suyu da daha tasar-
ruflu kullanabiliriz. Enerjisini do¤al yollarla üre-
ten sistemler entegre edebiliriz. Yenilenebilir
enerji kaynaklar›; örne¤in fotovoltaik panel ve
piller h›zla ucuzluyor. Yat›r›mc›lar bu konuda
bilinçlenmeli. 
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Çarp›k kentleflme ve kontrolsüz ekonomik geliflmenin flehirlerimizi yaflanmaz hale 
getirdi¤ini belirten Dr. Ayflin Sev, nefes alabilmek için “sürdürülebilir mimari” 
uygulamalar›na ihtiyac›m›z oldu¤unu dile getirdi.  

“Sürdürülebilir mimari” uygulamalar› çok mu pahal›? 

Koflullara göre de¤iflir. Bizde ithal teknolojiler ön plana ç›kt›¤› için
maliyet art›yor. Söz konusu teknolojileri, Avrupa ülkelerine göre
yüzde 12 ile 15 oran›nda daha pahal›ya kulland›¤›m›z› söyleyebi-
lirim. Aktif sistemler olarak adland›r›lan ileri teknoloji ürünleri kul-
lanmadan da birtak›m yöntemler önerebiliyoruz. Binalar›n do¤ru
flekillenmesi, günefle göre konumland›r›lmas›, do¤al yollarla hava-
land›rma kurulmas› ve aç›labilir pencerelerin kullan›lmas› gibi
yöntemler çok da fazla maliyet gerektiren uygulamalar de¤ildir. 

Binalar›n çok ciddi enerji tüketimi var... 

“Sürdürülebilir mimari” ilkelerinden biri de kaynak korunumudur.
Do¤al kaynak rezervleri tüketilirken, at›k olarak do¤a kirlili¤ine ne-
den oluyor. Enerji tüketimini basit yöntemlerle afla¤›ya çekmeli ve
yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelmeliyiz. 

Yap›m ve kullan›m aflamalar›nda çok su tüketiliyor. Oysa suyun tü-
ketiminden de¤il, etkin bir flekilde kullan›m›ndan söz etmeliyiz. 

Kültür miras›m›z içinde yer alan tarihi yap›lar›n sürdürülebilirli¤in-
den söz edebilir miyiz?  

Günümüze kadar ayakta kalmalar›, do¤al malzemeler içermesi ve
içindeki insanlara zarar vermemesi nedeniyle, elbette “sürdürülebi-
lir mimari” örne¤i olarak gösterilebilirler. Özellikle Mimar Sinan, ta-
sarlad›¤› yap›lar›n sürdürülebilirli¤ine de büyük önem vermifltir. 

Türkiye’de sürdürülebilirli¤e örnek olarak gösterilebilecek yap›lar
var m›?

Son olarak Ümraniye’de Meydan Al›flverifl Merkezi yap›ld›. Sürdü-
rülebilirlik ilkeleri büyük oranda dikkate al›narak tasarlanm›fl bir ya-
p›. Örne¤in yeflil çat›lar kullan›ld›. 

Yeralt› ›s›s›ndan yararlan›ld›. Bütünüyle sürdürülebilir olmasa bile
bu tür giriflimler çok önemli. Herhangi bir konuttaki su tüketimini
azaltmaya yönelik en ufak bir giriflim bile çok önemli. 

Elginkan Toplulu¤u’nu tan›yor musunuz? Sürdürülebilirlik anla-
m›nda nas›l de¤erlendirirsiniz?

Ö¤rencilik dönemimde staj›m› Elginkan bünyesinde yapt›¤›m için
toplulu¤u yak›ndan tan›yorum. Ne yaz›k ki o dönemde kurucunuz
Ekrem Elginkan ile tan›flma flans›m olmad›. Ancak, kurumda onun
getirdi¤i tasarruf ilkesinin nas›l özümsendi¤ini gördüm. 

Bu ilke belki de sürdürülebilirli¤in en temel ilkelerinden biridir. Üste-
lik bunu konfor ve sa¤l›ktan ödün vermeden yapabilmek çok önemli. 

Elginkan Toplulu¤u, enerji faaliyetleri içinde olmal›, örne¤in yenile-
nebilir teknolojilerle ilgili çal›flmalar yaparak bunlar› daha uygun
maliyetle sunabilmeli. Mevcut kombi cihazlar›n›n günefl enerji sis-
temleriyle entegre edilmesi bu anlamda güzel bir örnek. ‹nsanlara
güzel örnekleri anlatmal›y›z…

Lüks de¤il, ihtiyaç:

“Sürdürülebilir mimari”

15 y›ld›r mimarl›k alan›nda akademik çal›flmalar›n› yürüten Dr. Ayflin
Sev, yüksek yap›lar üzerine doktoras›n› yaparken tan›flt›¤› ‘sürdürülebi-
lir mimari’ kavram› üzerine uzmanlaflt›. Sev, Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nde çal›flmalar›na devam ediyor.

Dr. Ayflin Sev kimdir?
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“Sürdürülebilir Mimari”,  toplum yarar›n›
gözeten yap›laflma  anlay›fl› için önemli bir

kaynak kitap. Binalar›n ‘sürdürülebilir’ olmas›
için kültürel yap›m›za ve ekonomik koflullara

uygun tasarlanmas› gerekiyor.

Akademik görüfl

Sürdürülebilirli¤in hesaba kat›lmad›¤› bir binada, küçük
önlemlerle verimlilik art›r›labilir. Örne¤in, su bataryalar›n›n ta-
sarruflu olmas› çok önemli. Bu konuda E.C.A. markal› armatür-
ler; neredeyse bina yafl›na yak›n kullan›m ömrüne sahip olma-
s› ve suyu tasarruflu kullanmas› nedeniyle sürdürülebilirli¤e bü-
yük katk› sa¤l›yor.

Su tasarrufu çok önemli
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Büyüteç Büyüteç

Tarihe 
kad›n eli de¤di

Türkiye’de restorasyon çal›flmalar› denildi¤inde akla gelen ilk isimlerden biri, kuflkusuz Prof.
Dr. Zeynep Ahunbay. Tarihi yap›lar›n restorasyonunun sab›r ve ince iflçilik gerektirdi¤ini
anlatan Ahunbay, kad›nlar›n bu konuda daha yetenekli olduklar›n› söylüyor.

Farkl› amaçlarla kullan›m, yap›lar›n korunmas›na yard›mc› olur mu?

Elbette, bu zaten yurtd›fl›nda tarihi yap›lar›n korunmas› yönündeki temel
ilkelerden biridir. Çok say›da flirket, hizmet verdi¤i tarihi yap›y›, onun
ikonu haline getiriyor. Örne¤in bir köflk, genel müdürlük haline getiriyor.
insanlar oradaki güzellikte biraz da flirketin markas›n› görebiliyor. Bu an-
lamda tarihi yap›lara sahip ç›k›lmas› oldukça sevindirici, diyebilirim.

Tarihi yap›lardaki restorasyon çal›flmalar›nda hangi yanl›fllarla karfl›lafl›-
yorsunuz?

Tarihi yap›larda onar›mlar›n yüzde 40 oran›nda k›rarak yap›ld›¤›na flahit
oluyoruz. Oysa böylesine de¤erli yerlere bu kadar çok zarar verirseniz;
onar›m› kaliteli yapt›¤›n›z› söyleyemezsiniz. Bir de çok fazla ihale aç›l›-
yor ve o kadar çok restorasyon yap›l›yor ki, ‹stanbul’da bile kadrolar ye-
tersiz kal›yor. 

Yak›n gelecekte kaybedebilece¤imiz, kritik aflamaya gelen büyük an›t-
lar›m›z var m›? 

Sivas’ta bulunan Divri¤i Ulu Cami bu durumda. Dünya kültür miras› lis-
tesinde olmas›na ra¤men, tart›flmalar nedeniyle gerekli müdahaleler bir
türlü yap›lamad›¤› için y›k›lma noktas›na geldi. Oysa ortaça¤›n en de¤er-
li eserlerinden biridir. 

Restorasyon uygulamalar›nda kad›nlar›n büyük bir a¤›rl›¤› var. Bunun
temel nedeni nedir sizce?

Öncelikle mimarl›k e¤itimine büyük ilgi göstermeleri... Kad›nlar›n ince
ifle sab›rl› olmalar› ve uzun süreli çal›flmalar› baflar›yla tamamlayabilme-
leri bu alanda baflar›l› olmalar›n› sa¤l›yor. Çünkü restorasyon öncelikle
sab›r ister. ‹nce iflçilik, bizim dünyam›za sanki daha yak›n. ‹nce ince u¤-
rafl›p, onlarca dalda uzmanlafl›rs›n›z ve toplui¤ne bafl›yla çal›fl›r gibi iler-
lersiniz. Titiz çal›flabilmek, ince disipline sahip olabilmek bir toplum kül-
türüdür. Restorasyon, “Aman bofl ver” yaklafl›m› ile yap›labilecek bir fley
de¤ildir. Belki de bu nedenle kad›n severek restorasyonu seçiyor.

Cumhuriyet tarihindeki restorasyon çal›flmalar›nda kad›nlar›n nas›l bir
rolü oldu?

Cumhuriyet tarihinde restorasyon ve mimari alanlar›nda kad›nlar›n çok
fazla katk›s› bulundu. Örne¤in Topkap› Saray›’n›n ilk restorasyonunu ya-
pan bilim insanlar›n›n kad›n oldu¤unu unutmayal›m. Geçen y›l vefat
eden Mualla Anhager ve Selma Oktay restorasyon denildi¤inde akl›m›-
za gelen en önemli isimlerdir. 

Sizin restorasyona ilginiz ne zaman ve nas›l bafllad›?

Ortaokulda okudu¤um y›llarda bir Japon prensi ‹stanbul’u ziyaret etmifl-
ti. Rumelihisar›’nda yap›lan sunuma babamla gitmifltim. Hisar› bir bayan
mimar›n restore etti¤ini ö¤renince çok etkilendim. Günün birinde bir mi-
mar olarak benim de böyle ifller yapabilece¤imi akl›mdan geçirdi¤imi
hat›rl›yorum. Cumhuriyet tarihi ve mimarl›k gelene¤imizde öne ç›kan
mimar kad›nlar›m›z, toplum için çok güzel rol model haline geldi.

OOrtaokulda ö¤renciyken babas›yla ziyaret etti¤i Rumelihisar›’nda yürü-
tülen onar›m çal›flmalar›ndan etkilenen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, ça-
l›flmalar›n bafl›nda kad›n mimarlardan biri oldu¤unu ö¤renince bu alana
yönelmeye karar vermifl. Ahunbay ile restorasyon çal›flmalar›n›n önemi-
ni, kad›nlar›n bu alandaki a¤›rl›¤›n›n nedenlerini konufltuk. 

Türkiye’de restorasyon çal›flmalar›n›n tarihi nereye kadar uzan›yor?

Asl›nda çok yeni oldu¤unu söyleyemeyiz. Vak›f eserlerin yap›ld›klar› dö-
nemlerde, bunlar›n onar›m› için restorasyon mimarlar› istihdam edilirdi.
Örne¤in Süleymaniye Camii’nde suyolu veya kurflunlar için birtak›m
kadrolar istihdam edilmekteydi. 

Ne var ki geleneksel ifl yap›fl flekilleri, modern yöntemlerin ve ça¤dafl
malzemelerin ortaya ç›kmas›yla kopuklu¤a u¤rad›. Eski tafl ve ahflap us-
talar› ya da kurfluncular yeni malzemelerle çal›flmaya bafllad›. Ayn› sa-
natlar› devam ettiren sanatç›lar› bulmak imkâns›z hale geliverdi. 

Art›k çimento harc› kullan›ld›¤› için Horasan harc› unutulup gitti. Peki,
bu harc›n kullan›ld›¤› tarihsel yap›lar nas›l onar›lacak? 

Peki, akademik restorasyon e¤itimi ne zaman bafllad›? 

Restorasyon e¤itimi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans
e¤itimi fleklinde bafllad›. Y›ld›z Teknik, ‹stanbul Teknik ve Mimar Sinan
üniversitelerinde devam etti. Günümüzde pek çok yerde restorasyon
e¤itimi veriliyor. 

‹stanbul’daki tarihi yap›lar sürdürülebilir hale getirilebilir mi?

Korumada amaç, yap›lar› gelecek kuflaklara kazand›rmakt›r. Dolay›s›yla
bugünkü kuflaklar olarak, gelece¤imize binalar›n posas›n› b›rakmamal›-
y›z. Farkl› amaçlarla kullan›lan binalar›n uyumlu hale getirilmesi çok
önemli. Bu de¤iflim ve farkl› kullan›m flekilleri yap›y› çok fazla etkileme-
meli. Yap›lan müdahalelerin az olmas›, çok fazla uçlara gitmemesi ve en
önemlisi geri dönüflebilir olmas› çok önemli. 

1946 y›l›nda Ünye'de dünyaya geldi. 1970 y›l›nda ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi'nden yüksek mühendis
mimar olarak mezun oldu. 1975 y›l›nda Prof. Do¤an Kuban yönetiminde yapt›¤› “Osmanl› Mimarl›-
¤›nda Sultan Ahmed Külliyesi ve Sonras›, 1609-1690” konulu doktora çal›flmas›n› bitirdi. 1977-78
ö¤retim y›l›nda ‹ngiltere'nin York Üniversitesi'ne ba¤l› Geliflmifl Mimarl›k Etütleri Enstitüsü'nde koru-
ma konusunda yüksek lisans e¤itimini tamamlad›. 1980 y›l›nda “‹stanbul Medreseleri - Koruma ve
Yeniden Kullan›m Aç›s›ndan Bir De¤erlendirme” konulu tezi ile doçentlik unvan› ald›. ‹TÜ Mimar-
l›k Fakültesi Restorasyon Anabilim Dal› ö¤retim üyesi olarak kariyerine devam ediyor. Ayasofya Mü-
zesi ve Hasankeyf’te yürüttü¤ü çal›flmalar sayesinde genifl kitleler taraf›ndan tan›nd›.

Kad›nlar›n gözünden mimari
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yesinde yüzde 30 oranlar›nda ta-
sarruf sa¤lamak ve hava kirlili¤ini azaltmak

mümkün. Yap›lan araflt›rmalar yeflil binalar›n verimlili¤i de art›r-
d›¤›n› gösteriyor. Öyle ki yeflil ofislerde çal›flanlar›n üretkenli¤i yüzde 2-
16 aras›nda art›yor. Yap›lan araflt›rmalar enerji kullan›m›nda yüzde 30,
su kullan›m›nda yüzde 40, kat› at›klarda ise yüzde 70’e kadar bir azal-
ma sa¤lanabildi¤ini gösteriyor. 

Mimari, hayat›m›za bir çevre savaflç›s› olarak girmifl oldu, diye-
bilir miyiz? 

Asl›nda yaflanan tahribatta, sanayi sektöründen sonra inflaat sektörü so-
rumlu. Dolay›s›yla çevre konusunda en olumlu geliflme de yine bu sek-
törlerdeki iyilefltirmeler sayesinde gerçekleflebilir. Mimari, toplumsal di-
namiklerin en rahat izlenebilece¤i alan olarak tarih boyunca her zaman
önemli olmufltur. Mimari, topluma mekân arac›l›¤›yla bir yaflam modeli
de sunmakta ve bu anlamda bir sosyal sorumluluk da üstlenmektedir.
Gezegenimizin karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlar›n fark edilebilir flekilde art-
t›¤› günümüzde; mimarinin sorumlulu¤u da ayn› ölçüde artm›flt›r. Mi-
marlar yeflil tasar›m› standart hale getirdi¤inde problemin yüzde 80’i çö-
zülmüfl olacak. 

Bu yap›lar inflaat firmalar›na ne gibi art› de¤erler kat›yor?

Yeflil bina yapmak, düflünüldü¤ü kadar maliyetli de¤il. Yap›lan araflt›r-
malar ortalama maliyet art›fl›n›n ancak yüzde 1 ile 2 aras›nda kald›¤›n›
gösteriyor. Bu maliyet art›fl› binada yap›lan iyilefltirmeler sayesinde çok
k›sa zamanda geri dönüyor. Yeflil binalar, enerji ve su tasarrufu, inflaat s›-

ras›nda daha az at›k üretme, s›v› ve kat›
at›klar›n yönetimi, dönüfltürülmüfl malzeme kullan›lmas›,

iç hava kalitesinin iyilefltirilmesi, çal›flanlar›n yaflam kalitesinin yükseltil-
mesi ve üretkenli¤in art›fl›, bununla beraber gelen çal›flanlar›n sa¤l›k
masraflar›n›n ve binan›n iflletme masraflar›n›n düflmesi ile de de¤er ya-
rat›yor. 

Bir bina, hangi kriterlerle yeflil bina olur? Türkiye’de bir bina, yeflil bina
sertifikas› alabilmek için hangi süreçlerden geçiyor?

Bir binan›n çevre dostu olup olmad›¤›n›n belirlenebilmesi için her yö-
nüyle çevreye verdi¤i zarar›n incelenmesi gerekiyor. Bu konuda, ulusla-
raras› kâr amac› gütmeyen kurulufllar yap›n›n çevreyle kurdu¤u iliflkisine
yönelik sertifika veriyor. Bunlardan en bilinenleri Amerikan Yeflil Binalar
Konseyi (USGBC) taraf›ndan verilen LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasa-
r›mda Liderlik) sertifikas›, ‹ngiltere organizasyonu olan Bina Araflt›rma
Kuruluflu (BRE) taraf›ndan verilen BREEAM sertifikas› ve Alman Yeflil Bi-
na Konseyi’nin yeni ç›kard›¤› DGNB sertifikas›d›r. 

Ekolojik hassasiyet tafl›mayan binalara göre maliyet ne kadar fazlad›r?

Bu yap›lar, zaten yaklafl›m olarak lükse kaçmayan ve ihtiyac› kadar tü-
keten yap›lard›r. Yap›lan araflt›rmalar ortalama maliyet art›fl›n›n yüzde 1-
2 aras›nda oldu¤unu gösteriyor. Ancak bu maliyet art›fl›, binada yap›lan
iyilefltirmeler sayesinde, çok k›sa zamanda yat›r›mc›ya ve bina sakinleri-
ne geri dönüyor. Siemens’in 2008’de Gebze’de yapt›¤› ve LEED-Gold
sertifikas›na baflvuran proje ekibi, maliyet art›fl›n›n standart bir binaya gö-
re yüzde 1 oldu¤unu aç›klad›. Maliyetin büyük k›sm› tasar›m ve mühen-
dislik için daha fazla zaman harcanmas› oldu¤undan, yeflil bina uygula-
mas› yayg›nlaflt›kça, tasar›m ve mühendislik çal›flmalar› standard hale
gelecek ve maliyet düflecektir. 

Türkiye’nin ilk sertifikal› binalar› hangileridir? Halen ülkemizde kaç ta-
ne yeflil bina var?

Hollanda kökenli gayrimenkul yat›r›m ve gelifltir-
me flirketi Redevco’nun Türkiye’de gelifltirdi¤i tüm
binalar çevre dostu bina olmaya aday. Siemens fir-
mas› da yeni tafl›nd›¤› Gebze Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki binas› için Yeflil Bina Sertifikas› (LEED-
GOLD) ald›. Çevreye sayg›l›, iç hava kalitesi için
sa¤l›kl› ve maksimum enerji tasarrufu ile düflük ifl-
letme maliyetli bir bina ile birçok yeni tesise de ör-
nek oluflturdu.

Do¤aya minimum zarar verilmesi ilkesiyle hayata
geçirilen yeflil binalar sayesinde enerji ve su tüketimi
azal›rken, çal›flanlar›n verimi de büyük ölçüde art›yor. 

YYeflil binalar, mimaride sürdürülebilirli¤in en önemli unsurlar›ndan biri. Son y›llarda özellikle
büyük teknoloji merkezlerinin bu anlay›fl çerçevesinde tasarland›¤›n› görüyoruz. Konunun uz-
man›, “Sürdürülebilir Mimarl›k” ödüllü Dr. Duygu Erten ile yeflil binalar üzerine konufltuk.  

Yeflil bina, enerji tasarruf eden bir yap› m›d›r, yoksa ötesi midir? 

Tabii ki enerji tasarrufunun yan› s›ra arazi seçimi, iç hava kalitesi, ulaflt›rma kolayl›¤›, çevre dos-
tu olmas› gibi özellikleri de bulunmal›. Binan›n inflaat›nda yenilenebilir enerji teknolojilerinin
kullan›lm›fl olmas› gerekiyor. Örne¤in dere yata¤›na yapt›¤›n›z bir bina, her kriteriyle yeflil bi-
na parametrelerini sa¤lasa bile arazi seçiminiz yüzünden binan›z yeflil olmaz. 

Çevreye olan negatif etkilerini büyük ölçüde azaltan binalara yeflil bina deniyor. Bu anlay›fl sa-

‹nflaat mühendisli¤i e¤itiminin ard›ndan ekolojik ve sürdürülebilir inflaat alan›nda uzmanlaflan Dr.
Duygu Erten, yeflil sertifikasyon sistemlerine dair önemli birikime sahip. Profesyonel kariyerini uzun
y›llar Amerika’da sürdüren Erten, yeflil binalarla ilgili birikimini bir dernek çat›s› alt›nda de¤erlendir-
mek için Çevre Dostu Binalar Derne¤i’nin (ÇEDB‹K) kurucular› aras›nda yer ald›. Ekolojik binalar ko-
nusunda yurtiçi ve yurtd›fl›nda jürilerde yer alan, gazete ve dergilere yaz›lar yazan ve konferanslar
veren Erten, yöneticili¤ini yapt›¤› “Audubon Center” adl› proje ile Amerikan Mimarlar Enstitüsü’nden
Sürdürülebilir Mimarl›k Ödülü’nü de kazand›. 

Kad›nlar›n gözünden mimari
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Yeflil binalara
ilgi art›yor

Soluk al›p veren yap›lar...



KONGRE

>
Gazi Üniversitesi’nden Avrupa Birli¤i Leonardo da Vinci Hayatboyu Ö¤renme Program›
Hareketlilik Projeleri çerçevesinde gerçeklefltirilmifl olan ‘Yap› Malzemelerinin Çevresel Et-
kileri Kapsam›nda Yaflam Döngüsü De¤erlendirme Yönteminin ‹ncelenmesi’ projesinin eki-
bi, 26 - 28 May›s 2010 tarihleri aras›nda ‘Uluslararas› Sürdürülebilir Yap›lar Sempozyumu’
düzenliyor. ‹ki y›lda bir gerçeklefltirilmesi planlanan etkinli¤in amac› ‘sürdürülebilir yap›-
lar ve çevre’, ‘sürdürülebilir planlama’, ‘enerji ve çevre’, ‘çevre kirlili¤i ve denetimi’ ve
‘çevre politikalar› ve uygulamalar›’ alanlar›nda gelece¤e yönelik öngörülerin ortaya kon-
mas›, tart›fl›lmas›, çözümler üretilmesi ve yeni aç›l›mlar sa¤lanmas› olarak ifade ediliyor.

Uluslararas› Sürdürülebilir Yap›lar Sempozyumu 
26-28 May›s 2010, Ankara 

Yap› dünyas› 2010 y›l›nda, yap› fuarlar›n›n yan› s›ra, May›s ay›nda gerçeklefltirilecek olan
Ekodünya ‘Ekolojik Yap› Malzemeleri, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Dostu Binalar Fuar ve
Kongresi’nde bir araya gelecek. Çevre dostu ürün ve hizmetlere olan talebi ve duyarl›l›¤› ar-
t›rmay› hedefleyen Ekodünya 2010, özel sektör, hükümet, yerel yönetimler, ulusal ve ulusla-
raras› sivil toplum kurulufllar›, dernekler ve birliklerin bir araya gelece¤i, sektör ile ilgili gelifl-
me ve yeniliklerin paylafl›laca¤› bir buluflma noktas› olacak.

EKODÜNYA 2010  
27-30 May›s 2010, ‹stanbul

UNICERA Fuar› 
7-11 Nisan 2010, ‹stanbul>FUAR

>SEMPOZYUM
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Tasar›m dünyas›ndan Ajanda

Mimarl›k Platformu
8-12 Nisan 2010, ‹stanbul

Yap› Endüstri Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Mimarl›k Platformu’ bafll›kl› sergi, ülke-
mizden oldu¤u kadar dünyan›n çeflitli ülkelerinden mimarlar›n ürünlerini de bir araya ge-
tirecek. AIA üyeleri, TMMOB-Mimarlar Odas› üyeleri, yap› sektörü temsilcileri, ilgili mes-
lek disiplinlerinden kifliler ve ö¤rencilerin izleyece¤i sergide yer almak için mimarlara,
son 10 y›l içinde uygulanm›fl ve mimari olarak deneysel özellikler bar›nd›ran yap›lar›n›
paylaflmak üzere ça¤r›da bulunuluyor. Sergi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, TMMOB Mimar-
lar Odas› ve Yap› Endüstri Merkezi’nin (YEM) deste¤iyle Nisan 2010’da ‹stanbul’da ger-
çeklefltirilecek ve ‘‹stanbul: Tarih, Kültür, Mimarl›k Katmanlar›’ bafll›¤›n› tafl›yan toplant›
paralelinde düzenlenecek. 

SERG‹>
Türk Seramik Sektörü'nü y›lda bir kere toplu halde bir araya getiren Unicera 2010, Ulus-
lararas› Seramik ve Banyo Fuar›, Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenle-
necek. Sektörün en yeni ürünlerinin ve en yeni teknolojilerinin tan›t›ld›¤› uluslararas› öl-
çekteki fuar, 1988 y›l›ndan bu yana her y›l Nisan ay›n›n bafl›nda düzenleniyor. 

Eserlerinde sadece Akdeniz’in renkleri ve bal›¤›na yer veren Engin Dalyanc›, ad› Bodrum ile
an›lmaya bafllayan uluslararas› bir sanatç›. Dalyanc›, bugün özellikle seramik, porselen ve camda
bal›¤› kendi imzas› gibi kullan›yor. Dünyan›n pek çok yerinde ürünleri sat›lan Dalyanc›’n›n üretti¤i
cam lavabolar ise içinde bar›nd›rd›¤› Akdeniz havas›yla herkesi büyülüyor.

YYaratt›¤› bal›k figürüyle markalaflan Engin Dalyanc›’y› Bodrum’daki re-
sim atölyesinde ziyaret ettik. Yerinde duramayan, eline geçen her mal-
zemeden bir sanat eseri ortaya ç›kartan etkileyici bir sanatç›... Ankara’da
tamamlad›¤› lisans e¤itiminin ard›ndan bir dönem Türk resminin ünlü is-
mi Adnan Turani’nin asistanl›¤›n› yapan Dalyanc›, ünlü ressam›n sanat
hayat›nda ayr› bir yeri oldu¤unu anlat›yor. 

Akademik hayat›n rutininden hofllanmad›¤›n› dile getiren Dalyanc›, Ak-
deniz’in kendisini çekti¤ini ve bir anda Bilkent Üniversitesi’ndeki göre-
vini b›rakarak Bodrum’a tafl›nma karar› ald›¤›n› anlat›yor. O dönem re-
simlerinde, özellikle Bodrum Kalesi’ni figürlefltiren Dalyanc›, zamanla
Akdeniz’i, günefli ve bal›¤› ayn› potada eriterek
bugün kulland›¤› soyut bal›k motifini elde etmifl. 

Engin Dalyanc›’n›n bal›¤›, y›llar içinde sadelefle-
rek bugünkü halini alm›fl. 

Sanatç› bal›¤› tuvalden serami¤e, ahflaptan cama
pek çok yüzeyde kullanm›fl. Önce dekoratif
amaçl› tabaklar, fincanlar ve di¤er aksesuarlar gel-
mifl... Sonra insanlar›n tasarlad›¤› ürünleri çok
sevdi¤ini ve özellikle kendi hayatlar›n›n bir parça-
s› haline getirmek istediklerini fark etmifl. Bunun
için günlük kullan›ma yönelik ergonomik ürünler
tasarlamaya bafllayan sanatç›, günün birinde füz-
yon tekni¤ini keflfetmifl. Cam›n boyanmas›n›n ar-
d›ndan f›r›nlanmas›na dayanan bu teknik, hem
kullan›m kolayl›¤› hem de göz al›c› renkleriyle ta-
sar›mc›n›n ününü ülkenin s›n›rlar› d›fl›na tafl›m›fl.  

Kendini “Yaflam›n yorgunlu¤unu v›c›k v›c›k boya-
n›n hamurunda arayan bir insan” olarak tan›mla-
yan Dalyanc›, bal›¤›n ortaya ç›k›fl›n› ise “Çizdi¤im

bal›k benim kendi iç dünyam asl›nda. Bal›k, insanlardan kaç›fl›m›n bir
simgesi. ‹nsanlar›, ancak gerçek yüzlerini gördü¤ümde resmedebiliyo-
rum” diye anlat›yor.  

Bugün, 1990‘da yerleflti¤i Bodrum‘un simgelerinden biri haline gelen
Dalyanc›, kulland›¤› tekni¤i flu flekilde anlat›yor: “Füzyon, pencere cam›-
n›n yüksek ›s›da eritilerek yeniden biçimlendirilmesi ve yüzlerce farkl›
nesneye dönüfltürülmesini sa¤layan bir teknik. Binlerce y›ld›r do¤all›¤›n›
koruyan cam›, bal›klar›mla renklendirip biçimlendiriyorum.” 

Yurtiçi ve d›fl›nda 20‘nin üzerinde sergi açan sanatç›, tasar›mlar›n›n üre-
timini “el yap›m›” özelli¤ini bozmadan ihrac ediyor. Norveç, Hollanda,

Avusturya ve Yunanistan‘a bayilikler veren Dal-
yanc›, son resim sergisini ise ‹sviçre’de açt›. Cam-
da sürekli yeni renkleri araflt›ran sanatç›, bugün-
lerde, askerlik yaparken Do¤u illerinde ö¤rendi¤i
kök boyay› cama uygulamaya haz›rlan›yor. Dal-
yanc› için lavabo ve aynalar›n›n ayr› bir yeri var.
Suyun akt›¤› cam yüzeyde, gezinir gibi duran ba-
l›klar ve s›cac›k renklere insanlar›n bay›ld›¤›n› ak-
taran Dalyanc›, lavabolar için E.C.A. marka ar-
matür önerdiklerini de samimiyetle ekliyor: “Eser-
lerimin uzun ömürlü ve tasar›m›na yak›fl›r arma-
türlerle kullan›lmas› benim için çok önemli.”

Bal›k, kaç›fl›n simgesi

Ressam Engin Dalyanc›, eserlerinde son derece
basit çizimli, yal›n ve sevimli bal›k figürünü kul-
lanarak Bodrum‘un ad›n› tüm dünyaya duyurdu.
"Bal›k, iç dünyam›n, insanlardan kaç›fl›m›n bir
simgesi asl›nda" diye konuflan sanatç›n›n en bü-
yük yard›mc›s› ise efli Hatice Dalyanc›. 

Banyolarda
Akdeniz rüzgâr›



Birbirinin ayr›lmaz parças›  olan enerji ve inflaat
sektörü, büyük bir ç›kmaza girmek üzere.

Kaynaklar h›zla tükenirken, insan sa¤l›¤›n› tehdit
eden uygulamalar yaflam biçimimizi belirleyen

konforla çelifliyor. Elginkan Toplulu¤u’nun
kurulufl ilkelerinde yer alan “sürdürülebilirlik”

ve “yenilenebilirlik” kavramlar›, her zamankinden
daha fazla önem kazan›yor. Elginkan Toplulu¤u,

sa¤l›kl› büyümenin gere¤i olarak, tüm
faaliyetlerinde çevre koruma bilinci ile hareket

ederken, sürdürülebilir ürünleriyle topluma örnek
olmaya da devam ediyor. “Art› 1” Dergimizin
bu say›s›nda, hayat›n yenilenme gücünü temsil

eden bahar›n tüm renklerine yer vermek istedik.
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Hayat›  yenilenebilir k›l›yoruz




