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Eğer seçebilseydik yolumuzu hangisinden giderdik hedefe;
herkesin gittiği yoldan mı, yoksa az gidilenden mi?
Eğer bilebilseydik kaderi şekillendirir miydik daha şimdiden?

Ve eğer görebilseydik geleceği karar verebilir miydik daha bugünden korkusuzca?

Kurucumuz, ebedi müesseseye olan inancıyla, 
bizleri az gidilen yoldan, cesurca geleceğe taşıdı.

O, pek çoklarından farklıydı ve Elginkan Topluluğu’nun inançla üzerinde
yürüdüğü ekolü yarattı.

Bazı yaşamlar bireyseldir.
Bazıları ise adanmış.
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Bafllarken...

‘Art› Bir’ dergisinin bu say›s›n› kiflili¤i ve profesyonel hayat›yla her kesimden çal›flana örnek olan Ekrem
Elginkan’a ad›yoruz. Elginkan Toplulu¤u’nun kurucusu ve bafl mimarlar›ndan Ekrem Elginkan, yaflad›¤›
ça¤a damgas›n› vuran, yaklafl›mlar› ile gelecek nesillere örnek olmufl ender toplum önderlerinden biri-
dir. Bu nedenle; kurucumuzun hayata bak›fl›n› ve felsefesini, siz de¤erli okuyucular›m›za ‘Art› Bir’ de-
¤er kataca¤›na inand›¤›m›z için paylaflmak istedik.

Üçüncü say›m›zda, Ekrem Elginkan’› vefat›n›n 7. y›l›nda, özlemle, sevgiyle ve sayg›yla dergimiz sayfalar›
aras›nda anmaya karar verdik. Bu nedenle, kendisiyle yaflam› paylaflma flans› yakalam›fl özel kifliler ile söy-
lefliler yapt›k. Yak›nlar›n›n ve çal›flma arkadafllar›n›n tatl› sohbetlerinden birçok de¤erli an› toplama flans›
bulduk. Baflkan›m›z› anma amac› ile ç›kt›¤›m›z bu yolda kimi zaman hüzünlendik, kimi zaman da kendi-
sini yeteri kadar anlatamayaca¤›m›z› hissettik ama enerjimiz hiç tükenmedi ve sonunda ortak izlenimde
hemfikir olduk: ‘Ekrem Elginkan bir ekoldü’.

‹fl hayat›nda baflar›y› defalarca tatm›fl bir yönetici olmas›na ra¤men hayat›, ‘sevgi ve bilgidir’ diye tan›mla-
yacak kadar ileri vizyona sahip bir kiflilikti. Ekrem Bey, çal›flanlar›nca adaleti ve her alanda kendisi ve çev-
resi için gösterdi¤i tutumluluk yaklafl›mlar› ile profesyonel hayata örnek olmufltur. Sahip oldu¤u genifl viz-
yonu ve çal›flanlar›n› ifl plan›na katarak yönlendirme yetisi, Ekrem Elginkan’a sadece ifl yaflam›nda baflar›y›
getirmemifl, ayn› zamanda çal›flanlar›n›n da gözünde bir idole dönüfltürmüfltür. Kalabal›k flirketleri bünye-
sinde bulunduran bir Toplulu¤un nesiller boyu devam›n›, üstün zekas›, sa¤l›¤›nda ald›¤› do¤ru kararlar ve
yöneticilerini yönlendirmedeki baflar›s› ile sa¤lam›flt›r. Devlete karfl› vatandafll›k görevini giriflimcilik ruhu
ile bütünlefltirip ‘vatana hizmet’ anlay›fl›n› kurum prensibine dönüfltürmüfltür. Ömrü boyunca çal›flarak ya-
ratt›¤› Toplulu¤u, ölümünden sonra Türkiye halk› yarar›na sunmak için Vak›f düflüncesini oluflturmufl bir
vatanseverdi ayn› zamanda…   

Okumaktan zevk alaca¤›n›z› düflündü¤ümüz bu imrendirici hayat felsefesinin yan› s›ra, dergimizde yer ala-
cak di¤er konular k›saca; markalar›m›z›n kat›ld›¤› fuarlar, tasar›mlar›m›zla farkl›l›k yaratt›¤›m›z sektörden
son geliflmeler, de¤erli fikir liderleriyle yapt›¤›m›z sohbetler olarak s›ralanabilir. Gururla okuyaca¤›n›za
emin oldu¤umuz bir yenilik de kurucumuzdan devrald›¤›m›z miras›n adeta bir devam›; Valfsel Kromaj te-
sisimiz sayfalar aras›nda sizleri bekliyor…

Her üç ayda bir ev ve ifl yerlerinize dergimizle konuk olmaya, birbirinden farkl› konu ve konuklar› sizlerle
paylaflmaya devam edece¤iz.

Dergimize, görüfl ve önerilerinizle de¤er katmay› sürdürün, size kataca¤›m›z
‘art›lar’ h›zla ço¤als›n…

Julide Nemlio¤lu
Elginkan Holding A.fi.
Yönetim Sistemleri Müdürü
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Tarihe yaptıkları ve düşündükleriyle damgasını vuranlar aslında
bir ekol yaratırlar; hem uygulanagelir yaptıkları hem de
söylenegelir düşündükleri. 
Öyle pek çok da değildir; her dönem için bir elin parmaklarını
geçmez sayıları.
Cumhuriyet Döneminin sancılı yıllarıdır. Ülke her yanıyla bir
şantiyeyi andırmaktadır. 
Gereksinimler çok ama onu karşılayacak sanayi ürünü azdır.
Hele bir de tutku derecesinde işine 
saygı duyan birisi için daha da zordur koşullar.
Ülkemize daha çok mühendis gerekli denilen yıllardayız. 
Ekrem Elginkan tesisat taahhüt işlerinde ustadır, ama bir sıkıntısı
vardır, projelerinde kullandığı ürünler istediği kalitede değildir. 
Önce vanası, sonra musluğu derken koca bir sanayi kurulur onun
önderliğinde. 
O bir ilktir ve o bir ekoldür...
Daha dergimizin ilk sayısının hazırlıkları başladığı zaman, 
Ekrem Elginkan’ı +1’in sayfalarına onu kaybettiğimiz 
Nisan ayında taşımaya karar vermiştik. 
Sonra da düşünmüştük; bu bir anma yazısı mı olmalıydı, yoksa
kurucumuzu yarattığı değerlerle yaşamalı mıydık? 
Sonunda Ekrem Elginkan’ı anarken onun bu mücadeleli
yaşamında en yakınında olanların anlatımıyla dillendirelim istedik.

“Rahmetli Baflkan›m›z›n vasiyeti hepimize...”
Ekrem 
Elginkan
bir ekoldü

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti de¤iflmez üyesi ve Elginkan Toplulu-
¤u fiirketleri ‹dare Meclisi üyesi Gaye Akçen'in Toplulu¤a girifl y›l›
1997 olmas›na ra¤men, Ekrem Elginkan ile ailece tan›fl›kl›¤› çok genç
yafllar›na dayan›r ve vefat›na kadar da devam eder. Onunla ilgili an›-
lar› daha bugünkü gibi tazeli¤ini koruyor. Gaye Akçen için Ekrem El-
ginkan, yaflam›na yön veren birkaç kifliden birisi. Akçen bu etkilen-
meyi de flöyle tan›ml›yor; “Ben üniversite bitiremedim ama Ekrem El-
ginkan’›n hayat üniversitesinde okudum. "Bu da benim için hem bü-
yük bir flans hem de büyük bir deneyimdi.” Çünkü; "Hayat mektebi en
önemlisi, üniversite okuyorsun ka¤›tta yaz›l›, ama hayat mektebini
hem yaz›yorsun, hem okuyorsun hem de yafl›yorsun" derdi. 

Benim için kendisi örnek bir insand›. Bu muhterem, kültürlü insan›
anlatabilmek çok zor. Ekrem Elginkan'› tan›mak için onunla ayn› or-
tam› yaflamak gerekir.

““EE¤¤eerr mmüühheennddiiss oollmmaassaayydd››mm,, ddookkttoorr yyaa ddaa mmüüzziissyyeenn 
oolluurrdduumm””
Ekrem Elginkan yaflam biçimi ve zevkleriyle tam bir ‹stanbul beyefen-
disi olmufl her zaman. Kendinden emin ve dimdik yürüyüflüyle çok
asil bir görüntüsü oldu¤unu söylüyor Gaye Akçen. Tabiat afl›¤› bir in-
sand›, do¤a ile iç içe yaflamay› çok severdi. Müzi¤e ve resme karfl›
özel bir ilgi duyan Ekrem Elginkan’›n en sevdi¤i besteciler, Bach, Be-
ethoven, Bhrams ve Mozart’m›fl. “Mozart Requiem’i baflka bir sever-
di ve çok duygulan›rd›” diyor Gaye Akçen ve devam ediyor: “Ben bu
besteyi çok kasvetli buldu¤umu söyledi¤imde; ‘Önce flu dünyadan
kop ve müzik alemine bir dal bakal›m, yine böyle mi  düflüneceksin?’
demiflti. Gerçekten hakl›yd›, müzi¤i dinledikten sonra farkl› bir dün-
yaya gidiyordu insan.”  

Gaye Akçen, Ekrem Elginkan’›n yurtd›fl› yolcuklar›nda kendisine s›k-
l›kla efllik eden Senyör Eberle ile birlikte müzeleri ziyaret ettiklerini ve
bazen bir resmin önünde dakikalarca kald›klar›n› söylüyor. Böyle za-
manlar Ekrem Elginkan için dinlenme zamanlar›yd› ve adeta yeniden
enerji bulurdu. Çocukken de akerdeon çalarm›fl ve “E¤er mühendis
olmasayd›m, doktor ya da müzisyen olurdum” dermifl Ekrem Elgin-
kan. “Ancak, onun hayat› Vak›f ve Topluluk’tu. Tek düflündü¤ü fley,
Topluluk, Topluluk ve yine Topluluk’tu. Hep not tutard›. Önem ver-
di¤i düflüncelerini büyük harflerle yazard›” diyor Gaye Akçen.

““HHaayyaatt nneeddiirr??””
Ekrem Elginkan zaman zaman yak›n dost ve arkadafllar›na hayat›n an-
lam›n› sorard›. Bir gün Gaye Akçen’e de “Hayat nedir” diye sormufl.
Akçen’in yan›t› ise; “Dünyay› gezip görmek” olmufl. Bu yan›t üzerine:
“Sana iki y›l süre, önce iyice bir düflün bakal›m’ demifl. Akçen ceva-
b› bulamam›fl ama sorusunu da sormufl; ‘Madem siz bana hayat› ö¤-
retensiniz, benim ö¤retmenimsiniz, bunu da ö¤retin.’ O zaman Ekrem

Bey; ‘Hayat, sevgi, güzellik ve bilgidir’ demifl. Bu yan›t›n anlam› bu-
gün çok daha derin bir biçimde yorumlan›yor Gaye Akçen taraf›ndan;
“Sahip oldu¤u sevgiyi, güzellikleri ve bilgiyi paylaflan biri için bundan
daha anlaml› bir hayat tan›m› olamaz herhalde” diyor.

Rahmetli Baflkan›m›z herkesi dinler ama yine de kendi bildi¤i do¤ru-
lar› uygulard›. Benim Baflkan›m; çabuk hareket eden, çabuk karar ve-
ren, verdi¤i kararlar›n sa¤l›kl› ve do¤ru oldu¤unu bize gösteren çok
zeki ve mükemmel bir insand›.

DDaahhaa uuzzuunn yyaaflflaammaayy›› nniiççiinn iisstteemmiiflflttii??
Manevi duygular›, önsezileri t›pk› annesi Ümmehan Elginkan gibi
çok güçlüydü diyor Gaye Akçen. Ömrünün son günlerine yaklafl-
t›¤›n› sanki hissetmiflti. Ekrem Elginkan, Toplulu¤un kendisinden
sonra varl›klar›n› nas›l sürdürece¤i sorusuna daha iyi karfl›l›klar
bulmak ad›na ‘bir befl y›l daha’ yaflayabilmeyi çok arzulad›¤›n›
söylüyordu sona yaklafl›rken. Bir takvim yapra¤›n›n arkas›nda flu
not vard›; ‘75 yafl son’. Vefat›ndan sonra odas› yerlefltirilirken alm›fl
oldu¤u notlar›nda ne kadar inançl› ve manevi dünyaya ne kadar
de¤er verdi¤ini gördüm.

Ekrem Elginkan, uzun bir süre, tam 24 y›l boyunca kurdu¤u fabri-
kalar› ziyaret etmemiflti.  Bunun nedenini flöyle aç›kl›yor Gaye Ak-





8 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

Vak›f’tan

NİSAN 2006 9

An›lar/Ekrem Elginkan 

Türk insan›n›n bilimsel ve kültürel birikimine katk›da bulunmak... 

Ülkemizin insani, kültürel ve bilimsel birikiminin gelifltirilmesine kat-
k›da bulunma misyonuyla yola ç›kan Elginkan Vakf›, 2006 y›l›nda ye-
ni bir uygulama bafllatarak Türk kültürü ve teknoloji alan›nda-
ki araflt›rma, çal›flma ve hizmetleri iki ödülle destekle-
yecek. Uygulama, Vak›f Mütevelli Heyeti’nin 25
Mart 2005 tarihli toplant›s›nda kabul edilen
Ödül Yönetmeli¤i’ne dayan›yor.

““TTüürrkk KKüüllttüürrüü AArraaflfltt››rrmmaa ÖÖddüüllüü”” kültür de-
¤erlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf,
adet ve manevi de¤erlerimiz ve Türkçemiz
konular›nda özgün araflt›rma ve çal›flmalar
veya daha önce yap›lm›fl araflt›rma ve ça-
l›flmalar›n gelifltirilmesi yoluyla Türk kültü-
rüne ve dilimize gerçek anlamda katk›da
bulunan araflt›rmac› veya araflt›rmac› grubu-
na verilecek.

““TTeekknnoolloojjii ÖÖddüüllüü”” ise yeni ürün veya yeni teknik
ya da teknolojiye dayal› üretim süreçleri gelifltirerek
teknolojiye gerçek anlamda katk›da bulunan araflt›rmac› ve-
ya araflt›rmac› gruplar›n› hedefliyor.

Ödül kazanan araflt›rmac›lara para ödülü ile birlikte berat verilecek.
Para ödülü, Vak›f Yönetim Kurulu taraf›ndan 2006 y›l› için her bir dal-
da 30 000 YTL olarak belirlendi. 

ÖÖddüülllleerr iiççiinn aaflflaa¤¤››ddaakkii kkuurruumm vvee kkuurruulluuflflllaarr aaddaayy ggöösstteerreebbiilliiyyoorr::

• Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 

• Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi, 

• Üniversitelerin senatolar›, mühendislik bilimleri, Türk kültürü ve
ilgili alanlarda faaliyet gösteren; fakülte, enstitü ve merkezleri, 

• Mühendislik bilimleri, Türk kültürü ve ilgili alanlarda faaliyet 
gösteren kamu-özel sektör kurum ve kurulufllar›, 

• TÜB‹TAK Araflt›rma Gruplar› Yürütme Komiteleri,

• Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi 
Baflkanl›¤› (KOSGEB), 

• Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› (TTGV) Baflkanl›¤›, 

• Milli Prodüktivite Merkezi Baflkanl›¤›, 

• Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yönetici Kurulufllar› 

• ‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar› 

Sözkonusu kurum ve kurulufllar›n önerdikleri adayla-
r›n özgeçmifllerini, yapt›klar› çal›flmalar› ve öneri

gerekçelerini içeren bir dosyay› bir öneri yaz›s›yla
birlikte en geç 15 Haziran 2006 tarihine kadar
Vak›f Müdürlü¤ü’ne göndermeleri gerekiyor.

Aday önerileri Vak›f Yönetim Kurulu taraf›ndan
her takvim y›l› için oluflturulan Ödül Komis-
yonlar›nca de¤erlendirilecek. Ödül Komisyon-
lar› bir Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu üyesi, El-

ginkan Vakf› Müdürü (Komisyon’un sekreteryas›-
n› da üstlenecektir), tercihan Mütevelli Heyeti’nde

yer alan üniversitelerden olmak üzere üç üniversite
temsilcisi ile ilgili di¤er kurulufllar ve Sivil Toplum Ku-

rulufllar›ndan toplam iki kifli olmak üzere azami yedi kifli-
den olufluyor.

Elginkan Vakf›, Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri ile bu
alanlardaki araflt›rma, çal›flma ve hizmetlerin de¤erlendirilmesi, teflvik
edilmesi ve böylelikle Türk toplumuna kazand›r›lmas›n› hedefliyor.

EEllggiinnkkaann VVaakkff›› TTüürrkk KKüüllttüürrüü
AArraaflfltt››rrmmaa vvee TTeekknnoolloojjii ÖÖddüülllleerrii......

AAyyllaarr FFaaaalliiyyeettlleerr

15 Mart-15 Haziran 2006 Aday öneri dosyalar›n›n Vak›f 
Müdürlü¤ü’ne gönderilmesi

Temmuz-A¤ustos 2006 Ödül Komisyonlar›n›n 
çal›flmalar›n› sonuçland›rmalar› 
ve görüfllerini Yönetim Kurulu’na
sunmalar›

Eylül-Ekim 2006 Yönetim Kurulu’nun ödül 
kazananlar› karara ba¤lamas› 
ve kazananlar›n kamuoyuna 
duyurulmas›

ÖÖddüüll PPrrooggrraamm›› TTaakkvviimmii

Elginkan Toplulu¤u bünyesinde 21 y›l çal›flt›ktan sonra, Küçükköy’de
E.C.A. Yetkili Servisi ve Sat›fl Noktas› açan Mehmet Tekin, Topluluk
kurucusu Ekrem Elginkan’›n çal›flanlar›na ne denli önem verdi¤ini,
yaflad›klar›ndan yola ç›karak verdi¤i örneklerle
bizimle paylaflt›.

EEkkrreemm BBeeyy nnaass››ll bbiirr iinnssaann vvee 
yyöönneettiicciiyyddii??
Vizyon sahibi, sözüne güvenilir bir insand› Ek-
rem Bey. Türkiye için de, dolu dolu bir insan-
d›. Vergisini son kurufluna kadar vermek, onun
için çok önemliydi. Ayn› zamanda dört mevsi-
mi olan bir insand›. ‹lim ve kültür adam›yd›.

Ekrem Bey, ziyandan ve israftan da hiç hofllan-
mazd›. Teknisyen olarak Elginkan Toplulu¤u
bünyesinde çal›flt›¤›m dönemde bir gün, klo-
zetin rezervuar›n› de¤ifltirmek için Ekrem
Bey’in ‹zmir Çeflme’deki yazl›k evine gitmifl-
tim. Bana, “Ç›kart›rken dikkat et, bunu evdeki
yard›mc›m Rabia Han›m’a verece¤im” dedi.
Yeni bir lavabo da takm›flt›m banyosuna, ama
kendisi israf olmas›n diye, eski lavaboyu tak-
mam› istemiflti. Ekrem Bey’in bu tür davran›fllar›, yaflam›m›n her ka-
resinde beni etkilemifltir. 

EEkkrreemm EEllggiinnkkaann’’››nn ssoorruunnllaarraa yyaakkllaaflfl››mm›› nnaass››lldd››??
Ekrem Bey, öncelikle sorunun ne oldu¤unu anlar, sonra harekete ge-
çerdi. Koordinasyonu severdi, kararlar›n› da ekibiyle birlikte al›rd›.
Çünkü, ehil insanlar›n fikrine çok önem veriyordu. Yetkisini de yöne-
ticilere devretmiflti. Birisi gelse, binay› yakmaya kalk›flsa, ona yakma
demezdi. O binadan kim sorumluysa ona söylerdi. Ekrem Bey, ayr›ca
kaliteye çok önem verirdi ve ondan asla ödün vermezdi. Bu ba¤lam-
da, özellikle müflterinin söyledikleri, Ekrem Bey için çok önemliydi.

EEkkrreemm EEllggiinnkkaann’’››nn ffeellsseeffeessii flfliirrkkeettee vvee ççaall››flflaannllaarr››nnaa nnaass››ll
yyaannss››rrdd››??
O’nun için, e¤itim ve bilim de ayr› bir öneme sahipti. fiirket bünye-
sinde sürekli e¤itimlerimiz olurdu. Elginkan Toplulu¤u’nda yeni çal›fl-
maya bafllad›¤›m dönemde, Maltepe’de e¤itim alaca¤›m›z yere git-
mifltik. Kap›lar aç›ld› ve karfl›m›za Atatürk portresi ç›kt›. Onun alt›nda

büyük ebatlarda bir yaz›, flöyle diyordu: “Yar›n kendi evine tak›lacak-
m›fl gibi yap.” Bu, beni ve arkadafllar›m› çok etkilemiflti. Ekrem Bey’in
en önemli özelli¤i, dürüstlü¤üdür ve bunu, iflin kalitesine de yans›t-

m›flt›r. Dürüstlük, çal›flmak ve sabretmek... ‹flte,
Ekrem Bey için vazgeçilemez ilkelerdi bunlar. 

Ekrem Elginkan, evraks›z ifl yapmazd›. Kendisin-
den edindi¤imiz bir al›flkanl›k da, her güne dair
not almakt›. Ajanda tutma al›flkanl›¤›, gerçekten
çok önemli. Tamir amaçl› gitti¤imiz evlerde yap-
t›¤›m›z iflin takibini de yapard›k ve bunlar› firma-
ya rapor olarak sunard›k. Daha sonra müflterile-
ri arayarak bir sorun olup olmad›¤›n› soruyorduk
ve tuttu¤umuz ajanda sayesinde onlara isimleri
ile hitap ediyorduk. Bu da müflterilerin çok ho-
fluna gidiyordu. Ekrem Bey için insanlar› sadece
çal›flt›rmak de¤il, yetifltirmek de önemliydi.

Hak edene, çal›flana da mutlaka hakk›n› verirdi
Ekrem Bey. fiirkette çal›flt›¤›m dönemde, y›lda
12 maafl yerine bazen 16-18 maafl bile ald›¤›m
olmufltur. 21 sene Elginkan Toplulu¤u bünyesin-
de çal›flt›m, maafl›m da bir gün bile gecikmemifl-
tir. Antalya’ya ifl amac›yla, 28 kiflilik bir grup

olarak gitmifltik. Günlerden Pazar’d› ve ay›n da 30’uydu. Düflünün,
maafllar›m›z kargoyla Antalya’ya geldi. Oysa ki, ertesi gün sabah er-
kenden ‹stanbul’a geri dönecektik.

Ekrem Bey’in manevi de¤erlere verdi¤i önem, flirketin her kademesin-
de de hissediliyordu. Bundan çok uzun y›llar önceydi. K›z›m›n do-
¤um gününde, flirketten y›ld›r›m telgrafla gelen tebrik yaz›s› beni çok
flafl›rtm›flt›. O dönemde ülkemizde böyle bir kültürden söz etmek
mümkün de¤ildi. Ekrem Elginkan’›n, çal›flanlar›na verdi¤i de¤eri gös-
teren küçük bir örnekti bu. 

Elginkan Toplulu¤u, dolay›s›yla da Ekrem Bey, bana çok farkl› fleyler
de kazand›rd›. Bugün iki çocu¤um var. E¤er, burada çal›flmay›p, ken-
di köyümde kalsayd›m belki befl çocuk sahibi olmufltum. Buras› öyle
bir yuva ki, nüfus planlamas›n›n önemini bile burada ö¤rendim.1975
senesinde ‹stanbul’a gelip, Topluluk bünyesinde ifle bafllad›¤›mda
gerçekten çok az fley biliyordum. Bugün, yetkili servis olarak yan›m-
da insan çal›flt›r›yorum, devlete vergi ödüyorum, ihalelere giriyorum.

“Ekrem Bey’in dürüstlü¤ü, 
iflin kalitesine de yans›d›”

Mehmet Tekin



fiirketlerden/EMAS

TTüürrkkiiyyee’’ddee yyeettiiflflmmiiflfl 
iinnssaann ggüüccüünnee kkaattkk››
E.C.A. sat›fl sonras› müflteri hizmetleri flirketi EMAR A.fi. taraf›ndan
düzenlenip, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ile F›rat Plastik firmas› tara-
f›ndan desteklenen “S›hhi Tesisat Uyum Kursu” 14-18 Kas›m 2005 ta-
rihleri aras›nda Bal›kesir 100. Y›l Endüstri Meslek Lisesi’nde 33 s›hhi
tesisat ve do¤algaz ustas›n›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. Kurs kapsa-
m›nda, 16 saati teorik, dört saati uygulamal› olmak üzere toplam 20
saatlik e¤itim verildi. E¤itim program›n›n sonunda düzenlenen tören-
le Türkiye ‹fl Kurumu ve Milli E¤itim Bakanl›¤› onayl› sertifikalar tesi-
sat ustalar›na sunuldu. Türkiye genelinde 2000 y›l›ndan bu yana uy-
gulanan S›hhi Tesisat Uyum Kurslar› çerçevesinde yaklafl›k bin tesisat
ustas› sertifika sahibi oldu.

Binalar›n yal›t›m› ile %25’den %50’ye varan yak›t tasarrufu sa¤laya-
bilirsiniz; Is›nan hava yükselir, çat›dan d›flar›ya ç›kmaya çal›fl›r. Bu
nedenle öncelikle çat›n›n yal›t›lmas› gerekir. Yal›t›mda kullan›lan
cam yünü ve plastik köpüklerle, so¤uk hava d›flar›dan içeriye gire-
mez, içeriden de s›cak hava d›flar›ya ç›kamaz.
l Evdeki pencereler ve kap›lar, ›s›n›n dörtte birinin kayb›na neden
olur. Çift cam veya ›s›cam olan pencerelerde ise ›s› kayb› yar› yar›ya
azal›r. 
l Apartmanlarda da girifl kap›lar›n›n çift veya otomatik kapanacak
flekilde olmas›, merdiven boflluklar›n›n dolay›s›yla da evlerimizin da-
ha s›cak olmas›n› sa¤lar.
l Günümüzde bina kabu¤unun iyi yal›t›lmas› halinde s›cakl›klar,
70/55°C ve daha alt›nda olacak biçimde yap›labiliyor. Bu flekilde de
maliyetler azal›rken, verimin artmas› da söz konusu olur. 
l Kalorifer tesisat›n›n bodrumlardaki da¤›t›m ve toplama borular›n›n
ve vanalar›n›n yal›t›m› ile enerji tüketimi azal›r. Odalar›n s›cakl›¤›-
n›n artmas› halinde pencereleri açmak yerine radyatör
vanas›n› k›smak bir çözüm yoludur. S›cakl›k
ayarl› termostatik vanalar kullan›larak ol-
dukça büyük ›s› tasarrufu sa¤lanabilir.
l Termostatik Radyatör Vanas›; oda s›-
cakl›¤› ayarlanan de¤ere gelince rad-
yatörde su dolafl›m› kesilir ve odan›n
normal de¤erden daha fazla ›s›nmas›
önlenerek enerji tasarrufu yap›l›r. D›fl
hava s›cakl›¤› ve iç ortam s›cakl›¤› esas
al›narak gece-gündüz ve saatlere göre
ayar yapma olana¤› sa¤layan otomatik
kontrol sistemlerinin uygulanmas› ile de
önemli oranda tüketimler azalt›l›r.

BBiinnaallaarrddaa ››ss››nnmmaaddaa
eenneerrjjii ttaassaarrrruuffuu

EMAR A.fi., müflteri memnuniyeti ve marka ba¤l›l›¤›n› art›r›c›
farkl› hizmetler gelifltirme do¤rultusunda çal›flmalar yap›yor. Yet-
kili servisin sabit gelir düzeyini artt›rarak, ifl kapasitesi ve kazan-
c›n› yükseltmek amac›yla, 2003 y›l›nda belli bir ücret karfl›l›¤›n-
da kombi müflterilerine yönelik gelifltirilen Ek Garantili Hizmet’e
talep giderek art›yor. Garanti Y›ld›zlar› ve Art› Garanti hizmetle-
riyle ürün performans› ve verimlili¤in sürekli k›l›nmas› hedeflenir-
ken, kullan›c› güvenlik ve konforuna da önem veriliyor. Garanti
Y›ld›zlar› sözleflmesi, garanti süresi dolan ve ilk çal›flt›rma tarihin-
den itibaren 10 y›l›n› doldurmam›fl kombi müflterilerine, Art› Ga-
ranti sözleflmesi ise ilk çal›flt›rmas› servis taraf›ndan yap›lan yeni
kombi müflterilerine ücretsiz yedek parça ve iflçilik hizmetiyle y›l-
da bir kez de ücretsiz bak›m hizmeti verilmesini kaps›yor.

EMAR A.fi.’ den
“Ek Garantili Hizmet” 

fiirketlerden/EMAR

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden EMAS A.fi., Baytur ‹nflaat taraf›n-
dan yap›m› gerçeklefltirilen, TOK‹ destekli projeler kapsam›nda olan
ve mekanik taahhütleri konusunda uzman Ak Mühendislik firmas›n›n
yürüttü¤ü 25 katl› toplam yedi bloktan oluflan 800 dairelik, market,
yürüyüfl parkuru, yüzme havuzu ve sosyal tesisinin de bulundu¤u ve
2005 y›l›nda bafllam›fl olan Kozyata¤› Konut projesinde, E.C.A. marka-
l› ›s›tma ürünleri ile yer al›yor.

2007 y›l› içerisinde tamamlanmas› öngörülen projede kullan›lacak
olan E.C.A. De Dietrich Döküm Kazanlar›, Panel Radyatörler, Termos-
tatik Radyatör Valfleri ile konfor, emniyet ve yak›t tasarrufu sa¤lan›yor.
ODÖKSAN Döküm Dufl Teknesi de hem estetik hem de uzun ömür-
lü olmas› nedeniyle kullan›m kolayl›¤› sa¤l›yor. E.C.A. De Dietrich
Döküm Kazanlar›n kullan›ld›¤› projede, özel gelifltirilmifl otomatik
kontrol paneliyle iki kazan kaskad olarak çal›flt›r›lacak. Ayn› zamanda
farkl› zon kontrolleriyle s›cak kullan›m suyu ve kalorifer tesisat›n›n
kontrolü yap›larak, sistemin tam otomatik olmas› sa¤lan›yor. Sistem
dahilinde de s›cak kullan›m suyu için ilave bir kapasite kullan›lmas›-
na gerek kalm›yor. Efl zamanl› çal›flmay› sa¤layan kontrol paneli ile
yüksek bir yak›t tasarrufu da sa¤lan›yor. Kazanlar›n çat› kat›na kuru-
lumu ile baca kay›plar› en aza indiriliyor. Yedekli su debi kontrol sis-
temleri de ilave edilip, suyun bas›nc›ndan da faydalanarak sistemin
hem performans› hem de ›s› verimlili¤i art›r›l›yor. Kazanlar 40 0C gi-
bi düflük s›cakl›k seviyelerinde çal›flabilme prensibinden dolay›, y›l-
l›k toplamda yüksek bir ›s›l verimlili¤e ulafl›l›yor. Kaskad kurulan sis-
temde, brülörlerin genifl modülasyon aral›¤› sayesinde, bahar geçifl-
lerinde oransal çal›flarak kazanlar düflük s›cakl›klarda çal›flacak. 

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden
EMAS A.fi.’nin, yaklafl›k 10 sene-
den beri kendi bünyesinde tan›t›m
amaçl› kullanmakta oldu¤u info-
mobil araç filosuna, bayilerini de
ekleyerek geniflletiyor.

De¤iflen pazar koflullar›nda gerek tü-
ketici ihtiyaçlar›n› maksimum düzey-
de karfl›layabilmek gerekse de ürün
ve hizmet kalitesi hakk›nda tüketicile-
ri an›nda bilgilendirmek amac›yla hizmet veren infomobil araçlarda
E.C.A. markal› kombiler, do¤algaz sobas›, havlupanlar, panel radya-
törler sergileniyor. E.C.A. markal› kombiler çal›fl›r durumda sergilen-
di¤inden, ziyaret eden tüketiciler ürünlerin iflletim sistemleri hakk›n-
da detayl› bilgi alabildi¤i gibi, test etme flans›na da sahip olabiliyor.

Hali haz›rda Çorlu, ‹stanbul, Band›rma, Bursa, Bal›kesir, ‹zmir, Kütah-
ya, Adapazar›, ‹zmit, ‹negöl, Yalova, Gemlik, Çanakkale illerini kap-
sayan bölgede iki adet infomobil, Ankara, Çorlu-K›r›kkale, Eskiflehir,
Samsun, Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum illerini kapsayan bölgede de
iki adet infomobil arac› faaliyet gösteriyor. Yaklafl›k 160 bin Euro’ya
mal olan ve 2006 y›l› ilk yar›s›nda faaliyete geçecek olan yeni alt›
adet infomobil arac›n iki adedi EMAS A.fi. bünyesinde, di¤erleri ise
EMAS A.fi.’nin dört ana bayisi taraf›ndan kullan›lacak.

Türkiye’de 2005 y›l› itibariyle yaklafl›k 17 ilde kullan›lmakta olan do-
¤algaz›n, 2010 y›l›nda 55 ile ulaflmas› bekleniyor. EMAS A.fi., info-
mobil araç filosunu geniflleterek do¤algaz›n yayg›nlaflt›¤› pazarlarda
müflterilere en üst seviyede hizmet vermeyi amaçl›yor.

E.C.A. Is› ürünleri 
Baytur Kozyata¤› Konut
Projesi’nde 
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EE..CC..AA.. iinnffoommoobbiill
ffiilloossuunnuu 
ggeenniiflfllleettiiyyoorr

Çat› %7

Pencere %30

Döfleme %6 Kap›, Hava Ka.%17

D›fl Duvar %40



fiirketlerden/ELMOR fiirketlerden/ELMOR 

E.C.A., genifl ürün yelpazesine yeni bir armatür serisi
olan E.C.A. DELTA Serisi’ni de ekledi. ‹smini co¤rafya-
da ‘verimli topraklar’ ve mühendislikte ‘de¤iflim’ an-
lam›na gelen ‘DELTA’ sembolünden alan seri, mi-
nimal çizgilere sahip. E.C.A. DELTA Serisi arma-
türleri, uygun fiyat avantaj›n›n yan› s›ra, sa¤lad›-
¤› hijyen ile kullan›c›lara güvenli kullan›m ola-
na¤› sa¤l›yor.

Seride, Ø 35 mm seramik kartufl kullan›l›yor.
E.C.A. DELTA Serisi, TS EN 817 standartlar›na
uygun olarak, tüm parçalar› insan sa¤l›¤›na 
zarar vermeyen hijyen belgeli malzemelerle
üretiliyor.

Tek gövde lavabo ve eviye batarya-
s›, banyo bataryas› ile yar› ankastre
banyo bataryas› ve ankastre dufl batar-
yas› fonksiyonlar›ndan oluflan E.C.A.
DELTA Serisi, modern çizgiler tafl›yor.

Serinin eviye bataryas›nda; de¤iflik kulla-
n›m amaçlar›na uyum sa¤lamas› ve kul-
lan›m kolayl›¤›n› art›rmak amac›yla,
3600 hareketli perlatör kullan›l›yor. Bu
perlatör sayesinde, kullan›c› suyun
ak›fl yönünü istedi¤i gibi ayarlayabili-
yor ve böylece de yüksek tencereler
daha rahat y›kanabiliyor. Banyo ve
mutfaklarda DELTA Serisi ile de¤i-
flim rüzgarlar› esiyor. 

Yar›m yüzy›l› geçen
sürede daima ya-
flam kalitesini art›-
ran ürünler üreten
Elginkan Toplulu-
¤u fiirketleri’nin ve

bu ürünlerin sat›fl-pazarlama
faaliyetlerini yürüten ELMOR A.fi. ile Mimar Sinan Güzel Sa-

natlar Üniversitesi (M.S.G.S.Ü.) gençlerin yarat›c›l›klar›n› destekle-
yecek ortak bir projeye imza at›yor. Üniversitelerin endüstri ürün-
leri tasar›m›, mimarl›k ve iç mimarl›k bölümü ö¤rencilerinin kat›-
labilece¤i organizasyon, M.S.G.S.Ü.’nün 123. ve Endüstri Ürünle-
ri Tasar›mlar› Bölümü’nün 35. y›l kutlamalar› kapsam›nda ger-
çekleflecek.

““…… SSUU DDOOSSTTUU……”” Tasar›mlar Yar›flmas›’n›n konusu, genel
olarak “›slak mekanlar” olarak belirlendi. Bu kapsam-
da, ›slak mekanlarda kullan›lan sistemlerin
ve s›hhi tesisat yap› ürünlerinin (ar-
matür, lavabo, klozet, eviye
vb.) tasar›m›nda, çevreye
uygunluk, ekonomi, gü-
venlik ve teknolojik yeni-
likler bak›m›ndan, kulla-
n›c›ya dönük olarak yeni-

den tan›mlanmas› ve tasarlanmas› amaçlan›yor. Bu do¤rultuda,
hem tasar›mlar›n hem de suyun kullan›m› ve kalitesinin art›r›lma-
s› (su ar›tma, yumuflatma vb.) aç›s›ndan, gelecekteki yeni çevre
kavramlar›na daha çok uyum sa¤lamas› ve bu yöndeki yeni tasa-
r›m ilkelerinin öncülü¤ü yap›lmas› hedefleniyor. Çal›flmalarda; Su
Tasarrufu, Hijyen, Konfor kavramlar› büyük önem tafl›yor.

‹ki aflamal› yar›flmada, su dostu ilkeler çerçevesinde ‘›slak mekan-
larda’ kullan›lan sistemlerin yeniden tasarlanmas›n›n yan› s›ra, bu
mekanlarda su kullanan sistemlerin evrensel “…SU DOSTU…”
kavramlar› ve ilkeleri çerçevesinde yeni ürünlerin gelifltirilmesin-
deki öncü düflüncelere destek vererek katk›da bulunmak ve bu

alandaki baflar›l› düflüncelerin ve tasar›mlar›n ödüllendi-
rilmesi de amaçlan›yor. Son kat›l›m tarihi 3 Nisan olan

“…SU DOSTU…” Tasar›mlar yar›flmas›n›n ödül töre-
ni ise 11 May›s’ta yap›lacak.

Birincinin 20 000 YTL, ikincinin 9 000 YTL
ve üçüncünün 3 500 YTL ödül kaza-

naca¤› yar›flmada, ayr›ca man-
siyon alan yar›flmac›ya

1000 YTL, befl ö¤renciye
de teflvik amac›yla 500

YTL ödül da¤›t›-
lacak. 

E.C.A. ve SEREL tasar›mda yeni e¤ilimler
yaratmak amac›yla, Mimar Sinan
Üniversitesi iflbirli¤iyle, “...SU DOSTU...”
Tasar›mlar Yar›flmas› düzenledi. Birinciye
20 000 YTL ödülün verilece¤i tasar›m
yar›flmas›n›n ödül töreni 11 May›s’ta
gerçekleflecek. Çevreye ve do¤al kaynak kullan›m›na duyarl› bir yaklafl›m›n

yans›mas› olan E.C.A ve SEREL ürünleri, Alt›nyunus Otel ve
Meritlife Göl Konaklar›’n› tercih eden müflterilerine, mutfak ve
banyolar›nda keyifli zamanlar sunuyor. “Y›llarca Beraber” ilke-
si ile üretilen bu ürünler, insan sa¤l›¤›na uygun, toksik ve kan-
serojen olmayan malzemelerle yap›larak üstün kaliteleriyle, tü-
keticilere su tasarrufunun yan› s›ra hijyen de sa¤l›yor.

Alt›nyunus Otel’de de art›k E.C.A. ve SEREL’in banyo aksesu-
arlar›yla konforun ve kolayl›¤›n keyfini yaflamak mümkün. Al-
t›nyunus Otel’de bulunan 491 lüks oda, 8 executive suit, kral
dairesi, junior suit, sigara içilmeyen odalar, stüdyo, marina ve
sahil apart odalar› ile engelli odalar›n tüm armatür, vitrifiye,
akrilik küvet ve radyatör vanalar› E.C.A. ve SEREL ile donat›ld›.

E.C.A. ve SEREL, MeritLife Göl Konaklar›’n›n birinci etap 
projesinde, banyo ve mutfaklar, projede yer alan 52 dönüm
üzerindeki iki sosyal tesis, 17 blok, 15 villadan kurulu sitede,
toplam 377 birimlik bir yaflam kentinin tüm armatür, vitrifiye,
akrilik küvet ve radyatör vanalar› E.C.A ve SEREL taraf›ndan
sa¤land›.

MMeerriittlliiffee GGööll KKoonnaakkllaarr›› 
vvee ÇÇeeflflmmee AAlltt››nnyyuunnuuss’’uunn
tteerrcciihhii EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL  

EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL,, ““......SSUU DDOOSSTTUU......””
TTaassaarr››mmllaarr›› ööddüülllleennddiirriiyyoorr
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E.C.A, üstün kaliteli ve hijyenik DELTA
Serisi’ni pazara sundu. Serinin armatürleri,
di¤er tüm E.C.A. armatürlerinde oldu¤u gibi
yüksek ürün kalitesi ve uygun fiyat yap›s› ile
kullan›c›lar›yla bulufluyor. 
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EE..CC..AA.. mmaarrkkaall›› mmuuttffaakk 
vvee bbaannyyoollaarrddaa 
ddee¤¤iiflfliimm rrüüzzggaarrllaarr››



fiirketlerden/ELEKS
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fiirketlerden/MATEL

2. Uluslararas› Maden Türkiye 2006 Fuar›, 16-19 fiubat 2006 ta-
rihleri aras›nda Beylikdüzü Tüyap Fuar Alan›’nda yap›ld›. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler de fuar›n aç›l›fl›nda haz›r
bulundu.

‹lk fuara göre daha hareketli ve kalabal›k olan fuarda Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri’nden MATEL A.fi.’nin stand› da oldukça ilgi
çekti. fiirketin stand›n› ziyaret eden Bakan Hilmi Güler, Maden ‹fl-
leri Genel Müdürü Yener Cander, Yurt Madencili¤ini Gelifl-
tirme Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Güven Önal ve beraber-
lerindeki di¤er davetliler MATEL A.fi. ve ürünleri
hakk›nda k›sa bilgi ald›lar.

Stantta yer alan Karakiraz Eski Maden Sahas›
a¤açland›rmas› resmini de soran Bakan Hilmi
Güler’e madeni al›nm›fl ve tahrip edilmifl maden
oca¤›n›n a¤açland›r›ld›¤› anlat›ld›. Bunun üzeri-
ne Bakan Güler, çevreye verdi¤i önemden dolay›
““EEllggiinnkkaann TToopplluulluu¤¤uu’’nnaa ddaa bbuu yyaakk››flfl››rr”” dedi.

EEnneerrjjii vvee TTaabbiiii KKaayynnaakkllaarr BBaakkaann›› HHiillmmii GGüülleerr::

““EEllggiinnkkaann TToopplluulluu¤¤uu’’nnaa ddaa bbuu yyaakk››flfl››rr””

Elginkan Toplulu¤u Arama Kurtarma Ekibi ‹stanbul gurubunun
2006 y›l› Faaliyet program›nda belirtilen arazi tatbikat›, 23 fiu-
bat’ta MATEL A.fi.’nin fiile fiantiyesi’nde Ekip lideri Serdar fien-
bayrak baflkanl›¤›nda 14 kiflinin kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. 

E¤itim tatbikat› s›ras›nda çad›r kurularak, ekipmanlar üzerinde ça-
l›flma faaliyetlerinde bulunuldu. E¤itimciler taraf›ndan konu ekibe
anlat›ld› ve y›l içinde yap›lacak di¤er faaliyetler hakk›nda bilgi ve-

rildi. Personel çal›flma elbise-
lerini giydikten sonra ise, araç
yüklemeleri ve tatbikat haz›r-
l›klar› yap›ld›. Bu kapsamda,
arazi flartlar›nda çad›r kurula-
rarak; jeneratör, k›r›c› ve deli-
ci ekipmanlar› kullan›ld›. Eki-
be, Sivil Savunma E¤itimi ile
ilgili konular anlat›ld›. Günün
genel de¤erlendirilmesi yap›-
larak e¤itim bitirildi. 
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Arama kurtarma ekibi tatbikat yapt›

Interclima+Elec Fuar›, 17-20
Ocak 2006 tarihleri aras›nda
Paris-Porte’deki Versailles Ex-
po Center’da profesyonelleri
ve üreticileri bir araya getirdi.

‹ki y›lda bir düzenlenen fuara,
Fransa’daki ifl orta¤› Aquadel-
ta firmas› ile birlikte bu y›l ilk
kez kat›lan Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden ELEKS A.fi., E.C.A. mar-
kas› ile ELBA A.fi. ve EMAS A.fi. ürünlerini, ODÖKSAN markas› ile de
ODÖKSAN A.fi. ürünlerini ziyaretçilerin be¤enisine sundu.

Pazara yeni sunulan E.C.A. markal› kombilerin tan›t›m› amac›yla yerel
tesisatç›lar aras›nda bir çekilifl de yap›ld›. Hergün bir talihliye, bir adet
Fortius model kombi verilen organizasyonda, son gün ise bir tesisatç›-
ya yine bir çekiliflle, bir haftal›k Türkiye seyahati hediye edildi. Marka-
n›n üzerinde olumlu etkiler sa¤layan bu aktivite, firman›n pazarda ye-
ni bir ifl orta¤› edinmesini de sa¤lad›. Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, fu-
ar sonras›nda Fransa pazar›ndaki ürün gam›na bir yenisini daha ekle-
yerek pazar pay›n› artt›rd›.

Eleks Fransa’da ürün gam›n›
geniflletiyor

Rus pazarının anahtarı 
Yap› ve ›s› alan›ndaki uluslararas› firmalar›n en etkin flekilde Rus pa-
zar›na girebilmeleri ve sa¤lam ifl ortakl›klar› kurabilmeleri için en uy-
gun platformu sunan Aqua-Therm Moskova 2006 Fuar›’na, Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri’nden ELEKS A.fi. de kat›ld›.

Bu y›l 10.su düzenlenen Aqua-Therm Moskova Fuar›, 31 Ocak-3 fiu-
bat 2006 tarihleri aras›nda Rusya’n›n Moskova kentinde gerçeklefltiril-
di. Uluslararas› ›s› ve yap› alanlar›nda yer alan üreticilerin ve toptan-
c›lar›n yan› s›ra, meslek profesyonelleri, tüketiciler ve perakendecile-
ri de bir araya getiren ve 1997 y›l›ndan bu yana, yeni ürün ve hiz-
metlerini Rus endüstrisine tan›tma f›rsat› sa¤layan fuarda ELEKS
A.fi., E.C.A., SEREL ve ODÖKSAN markal› ürünleri ziyaretçilerin
be¤enisine sundu. Fuar süresince; çevre ülkelerdeki hem aktif müfl-

teriler, hem de potansiyel müflteriler taraf›ndan ziyaret edilen stantta,
ürünleri tan›ma f›rsat› sunulurken, firman›n pazardaki bilinirlili¤i de
sa¤lamlaflt›.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden ELEKS A.fi.’nin pazardaki ifl orta¤›
Santeh firmas›yla 2000 y›l›ndan beri, yap› ve ›s› alanlar›nda beraber
yürüttükleri faaliyetler pazar talepleri do¤rultusunda devam edecek.

EEllggiinnkkaann TToopplluulluu¤¤uu fifiiirrkkeettlleerrii UUlluussllaarraarraass›› FFuuaarrllaarrddaa

Mostra Convegno 
Expocomfort Fuar›
28 fiubat - 4 Mart tarihleri aras›nda ‹talya’n›n Milano flehrinde
gerçekleflen sektörün en büyük ve prestijli fuar›nda Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri genifl ürün yelpazesini iki farkl› stantta
sundu.

Her iki y›lda bir ‹talya’n›n Milano flehrinde gerçekleflen fuarda;
›s›tma, havaland›rma, so¤utma, yenilenebilir enerjiler, su ve te-
sisat teknolojisi alanlar›nda yerel ve endüstriyel sistemler sergile-
niyor. Bu sene 35.si gerçekleflen fuar, “Komfor ve Yaflayan Tek-
noloji” konsepti ile hem ziyaretçilere hem de kat›l›mc›lara sek-
tördeki geliflmeleri bütünüyle gözden geçirme f›rsat› sundu. 

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri Mostra Convegno Expocomfort
fuar›nda genifl ürün yelpazesini iki ayr› stantta ziyaretçilerin be-
¤enisine sundu. Yap› ve ›s› alanlar›nda yer alan
gerek yeni modelleri gerekse hali haz›rda
ürün gam›nda yer alan E.C.A., SEREL,
ODÖKSAN, ELBA markal› mamulle-
rini sergiledi. 

Is› stand›nda 2006 y›l›n›n ikinci ya-
r›s›nda üretime al›nacak olan E.C.A.
yo¤uflmal› kombi ziyaretçilerin be¤e-
nisine sunulurken, yap› stand›nda ise
SEREL A.fi. taraf›ndan pazara sunulacak
olan yeni tasar›m Seramik Sa¤l›k Gereçleri büyük
ilgi toplad›. Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, genifl f›rsatlar sunan
bu uluslararas› platformda yer alman›n ayr›cal›¤›n› gerek ziyaret-
çiler gerekse ifl ortaklar› ile beraber yaflad›.



Büyüteç
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Merkezi ‹sviçre’de bulunan Yeni 7 Harika Vakf›, dünya üzerindeki in-
san yap›m› eserlerin yok olmas›na dikkat çekmek ve onlar› korumak
amac›yla Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO)’nün de deste¤ini alarak alt› y›l önce küresel çapta halkoy-
lamas› bafllatt›. Müze müdürlü¤ü, film yap›mc›l›¤› ve pilotluk yapan
‹sviçreli mucit Bernard Weber bu projenin yarat›c›s›. fiaheser adayla-
r› belirleyen Yeni Yedi Harika Vakf›’n›n üyeleri aras›nda, ayr›ca
UNESCO eski baflkan› Federico Mayor ve dünyaca tan›nm›fl mimar-
lar da bulunuyor.

Jürinin belirledi¤i, 2000 y›l içinde insan eliyle oluflturulan ve belirli
düzeyde korunmufl eserler aras›ndan dünya genelinde internet arac›-

l›¤› ile yap›lan oylamada finale kalan 21 aday bu y›l›n bafl›nda aç›k-
land›. Ayasofya Müzesi de finalistler aras›nda yer al›yor. Yine aç›kla-
nan sonuçlara göre, 200 ülkeden toplam 19 milyon kifli bu yar›flma-
da oy kulland›.

Hem antik hem modern yap›lar›n yer ald›¤› 21 aday aras›ndan oy-
lama bu kez telefonla devam edecek ve 2007 y›l› bafl›nda yaflayan 
yeni yedi harika, televizyon kanal›ndan yap›lacak canl› yay›nla 
bütün dünyaya duyurulacak. Oylama sonucunda yeni yedi harika
olarak aç›klanan yerleri kapsayan bir dünya turuna ç›kacak olan
Bernard Weber, bu harikalar›n belgesel filmini çekecek ve bir kitap
ç›kartacak. 

MMeevvccuutt yyeeddii hhaarriikkaa

Günümüzde halen ‘Dünyan›n yedi harikas›’ olarak bilinen yerlerin tü-
mü, M. Ö. 4. yüzy›lda Sidonlu Antipatros’un bir fliirinde say›lm›fl ve ay-
n› liste M.Ö. 2. yüzy›lda ise Bizansl› Mühendis Philon’un kitab›nda da
yer alm›fl. Antik Ça¤’›n görülmeye de¤er yedi büyük mimarl›k ve hey-
kelt›rafll›k flaheseri Efes’teki Artemis Tap›na¤›, Bodrum’daki Kral Ma-
usoleus’un an›tmezar›, heykelt›rafl Phidias’›n Olimpos’taki Zeus heyke-
li, Rodos Liman›’n›n giriflindeki dev tunç heykel, Babil’in Asma Bahçe-
leri, M›s›r’da Gize Piramidi ve ‹skenderiye Feneri’ydi. Tamam› Akde-
niz ve çevresinden seçilmifl bu yap›lar›n içerisinden sadece M›s›r’daki
‘Gize Piramitleri', ‘Yeni 7 Harika Vakf›’n›n adaylar› aras›nda yer al›yor.

OOyyllaammaa iiççiinn tteelleeffoonn nnuummaarraallaarr››
Mevcut harikalardan ikisinin, yani Artemis Tap›na¤› ve Bodrum’daki
an›t mezar›n bulundu¤u ülkemizden üçüncü bir ‘dünya harikas›’
ç›kabilir. Siz de Ayasofya’n›n yeni yedi harikas› aras›nda yer almas›n›
istiyorsan›z afla¤›daki telefon numaralar›ndan birini aray›n.
Unutmay›n! Ayasofya’n›n aday kod numaras› 10.

• +372 707 02 71 • +372 541 117 32 • +237 225 83 00 

• +243 123 05 01 • +261 22 99 00 400 • +43 820 92 13 29 

• +423 663 90 02 99 

Projeyle ilgili daha detayl› bilgi almak için,
“www.n7w.com” adl› internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Büyüteç

‹flte 21 harika
aday
NN77WW VVaakkff›› ttaarraaff››nnddaann vveerriilleenn kkoodd 
nnuummaarraallaarr››yyllaa bbiirrlliikkttee aaddaayy ss››rraallaammaass››
flflööyylleeddiirr::

01 - Akropolis - Atina
02 - El Hamra Saray› - ‹spanya
03 - Angkor Tap›na¤› - Kamboçya
04 - Chichen Itza - Yucatan, Meksika
05 - Kurtar›c› ‹sa Heykeli - Brezilya
06 - Kolezyum - Roma
07 - Easter Heykelleri - fiili
08 - Eyfel Kulesi - Paris
09 - Çin Seddi - Çin
10 - Ayasofya - ‹stanbul
11 - Kyomizu Tap›na¤› - Japonya
12 - Kremlin Saray› - Moskova
13 - Machu Picchu Harabeleri - Peru
14 - Neuschwanstein Kalesi - Almanya
15 - Petra Antik Kenti - Ürdün
16 - Gize Piramitleri - M›s›r
17 - Özgürlük An›t› - New York
18 - Stonehenge Harabeleri - ‹ngiltere
19 - Sydney Opera Evi - Avustralya
20 - Tac Mahal - Hindistan
21 - Timbuktu Kenti - Mali

Dünyan›n ‘yeni yedi harika’s›n› seçmek üzere 2000 y›l›nda
bafllat›lan bir oylamada, bu y›l finale kalan 21 aday aras›na
Türkiye’den yüzy›llara meydan okuyan Ayasofya da girdi.
Telefon oylamalar› sonucu belirlenecek yeni harikalar, 
1 Ocak 2007 tarihinde resmen aç›klanacak.

11550000 yy››llll››kk aabbiiddee
Orijinal ad› Hagia Sofia olan, Türklerin
Ayasofya dedikleri yap›, Kutsal Hikmet’e it-
haf edilir. Bizans ‹mparatoru Justinyen
“Adem’den beri hiçbir devirde görülmemifl
ve görülmeyecek” bir ibadethane yapmak
için 532 y›l›nda harekete geçer. ‹mparator,
bu ifl için mimar-mühendis Trallesli (Ayd›n-
l›) Antemios ile Miletoslu (Balatl›) ‹sidoros’u
görevlendirir ve hiçbir masraftan kaç›nmaz.
H›ristiyanl›k aleminin bu en büyük kilisesi
befl y›lda tamamlanarak, 537’de merasim-
lerle aç›l›r. Justinyen Ayasofya’s›ndaki gibi
dikdörtgen bir mekan ortas›nda, dev ölçüde
bir merkezi kubbe yap›m›, mimarl›k tarihin-
de bir ilktir. Bu devirde Ayasofya, bir zevk
ve gösterifl ürünü olarak ortaya ç›kar. Sonra-
ki devirlerde ise bir efsane ve sembol olarak
kabul edilir. Bin y›l süre ile afl›lamayan öl-
çüleri nedeniyle, böyle bir yap›n›n ancak
kutsal kuvvetlerin yard›m›yla yap›labilece¤i
düflünülür. Her devirde hazineler dolusu
harcamalar yap›larak ayakta tutulabilen
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 y›-
l›nda ‹stanbul’u fethetmesi ile birlikte cami-
ye çevrilir. Böylece 916 y›l bafl kilise ve 477
y›l cami olarak iki de¤iflik dinin hizmetinde
olan Ayasofya, 1935 y›l›nda Atatürk’ün em-
ri ile müzeye dönüfltürülür. Bu yaflta ve bu
ebatta günümüze gelebilmifl dünya mimar-
l›k tarihinin ender eserlerindendir.



Ar-Ge
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Mimar Sinan Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü mezunu olan Fer-
ruh Baran, üniversite ö¤reniminin ikinci y›l›nda ald›¤› bursla Elginkan
Toplulu¤u’nun bir üyesi olmufl. Mezun olduktan sonra da Topluluk’ta
çal›flmaya bafllam›fl. Ferruh Baran’›n daha o günlerde kendisi için be-
lirledi¤i ilke, her zaman kimlikli ve kiflilikli tasar›mlar yapma gayreti
içinde olmakm›fl.

Babas› da bir seramikçi olan Ferruh Baran, h›zl› düflünüp h›zl› uygu-
layan bir tasar›mc› ve Anadolu’nun zengin kültürel dokusunun getir-
di¤i avantajlar› tasar›mlar›nda sonuna dek kullanma çabas›nda. Ba-
ran, bugün her platformda gerek donan›m, gerek yaz›l›m, gerekse de
sahip olduklar› insan kayna¤› bak›m›ndan rekabet edebilecek düzey-
de olduklar›n› ifade ediyor. Yar›flta öne ç›kman›n formülünün ise fark-
l›laflma oldu¤unu düflünüyor. Bunun da ancak özgün tasar›mlarla
mümkün olabilece¤ine inand›¤›n› söylüyor. 

Seramik Sa¤l›k Gereçleri (SSG) konusunda, genel olarak 1980’li y›lla-
ra kadar olan dönemde, ulusal tasar›m anlam›nda özgünlükten bah-
setmenin mümkün olmad›¤›n› ifade eden Ferruh Baran, üretimin ve
kapasitelerin üst noktalara tafl›nd›¤› bu zaman diliminde, yabanc› ta-
sar›m stüdyolar›n›n ülkemize bilinçli olarak bilgi ve tecrübe aktarma-
d›¤›n› ve bu nedenle de endüstriyel tasar›m›m›z›n geliflmesine engel

oldu¤unu düflünüyor. Türk insan›n asl›nda son derece k›vrak bir ze-
kaya sahip ve kavrama kabiliyetinin de üst düzeyde oldu¤unu belir-
ten Baran, koflullar›n gerektirdi¤i donan›ma sahip olmalar› halinde in-
san›m›z›n neler baflarabilece¤ine flafl›r›p kalaca¤›m›z› ifade ediyor. 

Bu noktadan hareketle, pazar›n en önemli beklentisinin, tasar›m gü-
cüne ba¤l› yeni çözümler olaca¤›n› vurgulayan Ferruh Baran, 1990’l›
y›llar›n bafl›ndan bugüne kadar önemli geliflmeler yafland›¤›n› söylü-
yor ve ekliyor; “Üst yönetimler, yavafl yavafl kendi bünyelerinde tasa-
r›m birimleri oluflturup, teknolojik anlamda da, gerekli altyap›y› haz›r-
lad›ktan sonra endüstriyel tasar›m ve güzel sanatlar kökenli genç ar-
kadafllara flans vermeye bafllad›lar. Böylece Türk tasar›mc›lar›n›n ufku
da bir anlamda aç›lm›fl oldu. Ülkemiz ad›na bunu sevindirici bir ge-
liflme olarak görüyorum.” 

Seramik, heykel, iç mimari ve endüstriyel tasar›m gibi farkl› formas-
yonlardaki bireylerin biraraya getirdi¤i SEREL Tasar›m Ekibi, üretken-
likleri ve trendleri yakalamadaki h›zlar›yla SEREL’in ayd›nl›k yüzlerini
oluflturuyor. 

Ferruh Baran, “flirket olarak güçlü bir tasar›m altyap›s›na sahibiz.
Bunu da iç ve d›fl pazarlara yans›t›yoruz” diyor. 

SEREL Tasar›m ve Projeler Gelifltirme Müdürü Baran, SEREL’in tasar›-
ma bak›fl›n› ve yaklafl›m›n› +1 okuyucular›yla paylafl›yor. 

TTaassaarr››mm yyaappaannllaarr aayynn›› zzaammaannddaa bbiirreerr kkuullllaann››cc››dd››rr……
Günümüzde, internet, yaz›l› ve görsel medya, tüketici haklar›n›n cid-
di olarak ele al›nmas› ve bunun gibi çok say›da d›fl etken tüketiciyi et-
kiliyor. Ferruh Baran, bu gelinen noktada yeni müflteri profilini; bilinç-
li ve sorgulayan, alg›da seçici ve duygusal olarak özetliyor.

Tasar›ma bafllamadan önce rafine edilmifl bir tüketici ve pazar anali-
zi yapt›klar›n›, ancak objeleri flekillendirirken daima ‘farkl› olma’ ilke-
sini göz önünde bulundurduklar›n› ifade eden Baran, ortaya ç›kan ob-
jelerin ilk kullan›c›lar›n›n da kendileri oldu¤unu belirtmekte. 

ürünün kiflili¤idir

"Ulusal anlamda tasar›m›n getirisini bilme zorunlulu¤umuz
var ve her platformda bu konuya gereken deste¤in verilmesi,
herkesin görevi olmal›d›r" diyen Ferruh Baran, güçlü tasar›m

altyap›s›n›n önemine iflaret ediyor. 

FFeerrrruuhh BBaarraann kkiimmddiirr??
Yozgat’ta 1964 y›l›nda do¤an Ferruh Baran, Mimar Sinan Üniversite-
si Güzel Sanartlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü’nden 1986 y›-
l›nda mezun oldu. Ayn› y›l, Elginkan Toplulu¤u bünyesinde yer alan
KEPSEL A.fi.’de tasar›mc› olarak çal›flmaya bafllad›. Baran, 2005 y›l›n-
dan bu yana da, SEREL Tasar›m ve Projeler Gelifltirme Müdürü olarak
görevini sürdürüyor. Bunun yan› s›ra, Seramik Fedarasyonu "Seramik
Türkiye" dergisi Yay›n Kurulu üyesi olan Baran, Topluluk bünyesin-
deki flirketlerden ELMOR ve EMAR A.fi.’nin yurt çap›nda düzenledi-
¤i kurslarda ve seminerlerde de e¤itmen olarak görev yap›yor. 

Çanak Lavabo

Ar-Ge

Tasar›m 
Endüstriyel tasar›m›n önemini y›llar önce tespit eden Elginkan
Toplulu¤u bu do¤rultuda hem teknik altyap›ya hem de insan
kaynaklar›na yat›r›m yapm›fl ve bu duyarl›l›k, süreç içerisinde
önemini hiç yitirmemifltir. SEREL Tasar›m ve Proje Gelifltirme
Müdürü Ferruh Baran, yenilikçi tasar›m anlay›fl›n›n her yeni
projede sürdürülece¤ini vurguluyor.



Ar-Ge

NİSAN 2006 21

Banyoyu ›slak mekandan öte bir “yaflam alan›” olarak tan›mlayan Fer-
ruh Baran, mobilyaya uyumlu, konforlu, hijyenik, etkin çözümler ge-
tiren tasar›mlar yapmaya dikkat ettiklerini vurguluyor. Bu ba¤lamda
paket banyodan söz eden Baran, geçmiflten günümüze de¤ifliklikler
gösteren tasar›m anlay›fl› ile kullan›c› beklentilerinin ayn› potada eri-
tildi¤ini belirtiyor. Bugünün tasar›m anlay›fl›nda ›slak mekan ve ban-
yo bir bütün olarak ele al›n›yor ve kullan›c›ya anahtar teslim paket çö-
zümler üretilip sunuluyor.

Son kullan›c› için belki sadece renk seçimi konusunda alternatif b›rak-
may› hedefleyen bir sistem yaklafl›m› do¤rultusunda geliflen bu süreç-
ler, tasar›m aflamas›n›n bafl›ndan sonuna kadar pek çok parametrenin
ele al›nmas›n›, kontrolünün sa¤lanmas›n› ve tasar›m
girdisi olarak kullan›lan parametrelerin profesyonel-
ce de¤erlendirilmesini gerektiriyor.

DDüüflflüünncceeddeenn eeyylleemmee……
Seramik Sa¤l›k Gereçleri kapsam›nda, düflünceden ey-
leme geçifl süresi ise, üretimin basit veya karmafl›k ol-
mas›na göre de¤iflkenlik gösterebiliyor. Süreci et-
kileyen faktörler aras›nda; objenin yap›s›, seg-
mantasyon, üretilebilirlik, maliyet ve zaman
say›labilir. 

SEREL Tasar›m Departman›, dünyadaki ta-
sar›m e¤ilimlerini üretim sürecine entegre
ediyor. Ba¤›ms›z tasar›m gücünün yan› s›-
ra, belli pazarlar›n özel talepleri sadece o
pazara özel olarak da de¤erlendiriliyor. 

Ba¤›ms›z ve özgün olarak 1993 y›l›nda ta-
sarlanan Orkide’nin, ‹ngiltere’de 2003 y›l›n-
da ‘y›l›n banyo tak›m›’ seçilmesinin önemini
vurgulayan Baran, müflteri beklentilerine en iyi fle-
kilde cevap verebilen, estetik yan› güçlü ve pazarda

etkin rol oynayabilecek bu tarz tasar›mlara devam edeceklerini söylü-
yor ve ekliyor: “‹ngiltere’de ald›¤›m›z ödül de gösteriyor ki; çal›flma-
lar›m›z›n k›ymeti y›lland›kça flarap misali art›yor.” 

MMüüccaaddeelleemmiizz,, kkaattmmaa ddee¤¤eerr yyaarraattmmaakk......
SEREL’in son dönemdeki di¤er hedefi serami¤e de¤er katan sinerjik
çözümler üretebilmek. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa klozete 
entegre edilmifl hijyene dayal› çözümler sunan ürünler var. SEREL’in
bu fonksiyonel çözümlerinin son ürünleri; “El De¤meden Taharet Sis-
temleri”, “SEREL Extraclean” ve “Antibakteriyel Klozet Kapaklar›.”

Dünyadaki genel e¤ilimle ilgili son dönemde sadece Seramik Sa¤l›k
Gereçleri konusunda de¤il, objeleri destekleyici teknolojiler ve tekno-
lojik yenilikler gelifltirmek vizyonundaki firmalar›m›z›, dünya pazarla-
r›nda görmenin kendisini mutlu etti¤ini belirten Baran, ‘sinerji’nin
kavram olarak son y›llarda rekabet gücünü ifade etti¤ini vurguluyor ve
"Bütün mücadelemiz 1+1’i art›k üç, dört yapmak. Bu da ister istemez
son kullan›c›ya hem kaliteli, hem de al›nabilir seviyelerde, fonksiyo-
nel ürünler olarak yans›yor" diyor.

PPaazzaarrddaa ss››nn››rr yyookk 
Zaman›n h›zla de¤iflti¤ini ve buna uyum sa¤laman›n da çok önem-
li oldu¤unu belirten Ferruh Baran, müflterinin isteklerini herkesten
önce öngörmenin ve teslimat›n› da zaman›nda yapman›n önemine
vurgu yap›yor ve flöyle diyor: “Zamanlama, hayati önem arz etme-
ye bafllad›. Art›k tam zaman›nda yapmak zorundas›n›z… üretimi,
sat›fl›, müflteri flikayetlerini karfl›lamay›, k›saca süreçle ilgili hemen
her ad›m›…”

Gerek fiyat gerekse de yeni e¤ilimlere ayak uydurma
konusunda sektördeki di¤er firmalarla rekabet halinde
olduklar›n› belirten Baran, müflteri odakl› düflünme-

yen firmalar›n pazarda art›k flanslar›n›n olmad›¤›n› söy-
lüyor. Bunun yan› s›ra, h›rs, bilgi aç›¤›n›n giderilmesi,

nitelikli personel say›s›n›n yeterlili¤i ve ortaya ç›kabile-
cek her türlü problemin çözülebilmesi gibi faktörlerin,

pazarda rekabet üstünlü¤ünü de beraberinde getirdi-
¤inin alt›n› çiziyor. “Yurtd›fl›ndaki firmalar geçmifl

dönemde ürettikleri serilerini yüzey aplikasyon-
lar›yla makyajlay›p yeniden piyasaya sunmaya
haz›rlan›yorlar. Pazarda bir t›kanma söz ko-
nusu” diyen Ferruh Baran, bu s›k›nt›y› kendi
bünyelerinde hiç yaflamad›klar›n› da sözler-
ine ekliyor.

"Biz, Türk insan›na güvendi¤imiz ve do¤ru
fleyleri do¤ru zamanlarda yapabilece¤ine

inand›¤›m›z için, tasar›m gücümüzü kendi
özümüzden, kültürümüzden al›yoruz" diyen Ba-

ran, bu sayede, yak›n gelecekte Türk tasar›m›n›n
bir dünya markas› olabilece¤ine inand›¤›n› da ifade

ediyor. 
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Elginkan Toplulu¤u, kuruldu¤u günden bu yana,
tek bir amaç için yafl›yor. Türk ekonomisinde, ifl
hayat›nda, ifl ahlak› ve toplum kültürü normla-
r›nda de¤er yaratarak ‘ebedi müessese’ olmay›
ve böylece bünyesindeki flirketleri Avrupa’n›n ve
hatta dünyan›n say›l› flirketleri haline getirmeyi
hedefliyor. 

Prof. Dr. Stefano E. D’Anna’ya göre bir flirketin
ebedi olmas›, dört temel faktöre ba¤l›. Bunlardan
ilki, liderlerin flirket ömrü konusunda oynad›¤›
rolle ilgili. Sürdürülebilirlik, flirket liderlerinin
nefesine, mükemmelli¤ine ve bütünlü¤üne s›k›
bir flekilde ba¤l›d›r; “Organizasyondaki tek, 
bütün ve sürekli bir otorite, yönetecek gücü ve
kontrolü elinde bulundurur. Bir ya da birçok
kaynaktan veya farkl› otoriteler taraf›ndan veri-
len emirler söz konusuysa; flirket yap›s›nda bo-
zulma olur. Bütünlük bozulursa, organizasyon
zarar görür ve sona erer. Burada en önemli un-
sur lider. Lider kötüyse flirket de hastalan›r.” El-
ginkan Toplulu¤u’nun da bugünlere gelmesini
sa¤layan en önemli etken, hiç flüphesiz kurucusu Ekrem Elginkan’›n
güçlü lider kimli¤idir.

Gelece¤e uzanan köprüde yola devam etmeyi sa¤layan ikinci faktör
ise, flirket bütünlü¤üdür. Prof. D’Anna, organizasyon bünyesinde ke-
netlenerek yaflaman›n baflar›n›n en önemli anahtarlar›ndan biri oldu-
¤unu vurguluyor. Elginkan Toplulu¤u’nun da temel ilkelerinden olan,
“Y›llarca Beraber” olmak; müflteri, bayi ve servis iliflkilerindeki de-
vaml›l›¤› ve tatmini sa¤lamay› esas al›yor.

fiirketlerin yükselmesinde ve sonsuzlu¤a uzanmas›nda kilit rol oyna-
yan di¤er bir unsur, içeriye bakmakt›r. Prof. D’Anna kitab›nda, flirke-
tin iç müflterilerine, yani çal›flanlar›na önem vermesi gerekti¤ini flöyle
anlat›yor: “‹ç müflterilerine hizmet etmen, onlar›n dirlikleri için 

direnmen temel ilkeleri sürekli an›msaman de-
mektir. Senin de¤iflimin onlar› daha canl›, daha so-
rumlu ve daha özgür k›lacakt›r.” 

Elginkan Toplulu¤u da varl›¤›n›n kayna¤›n› çal›-
flanlar› olarak gördü¤ünü bak›n nas›l ilkelefltiriyor;
“Çal›flanlar›m›zda sahiplik duygusunun gelifltiril-
mesi ve giriflimcilik ruhunun ön plana ç›kar›lmas›
yönetim felsefemizin temel tafl›d›r.” 

Son faktör ise, güçlü bir felsefeye sahip olmakt›r.
“Para gerçek de¤ildir. Gerçek olan kiflinin vizyo-
nu, düflünceleridir. Kaynaklar ve para, yaln›zca
bunlar›n birer do¤al sonucu olarak gelir, kiflinin
‘düfl’üyle ayn› hedefe yönelip onun boyutlar›n›
al›rlar” diyen Prof. D’Anna bu ba¤lamda sosyal so-
rumluluk ilkesinin alt›n› çiziyor; “Dünya, bulundu-
¤un sorumluluk basama¤›na göre biçimlenir. An-
cak ‘sorumlusu olduklar›n kadar›na’ sahip olabilir-
sin. Sorumlulukla zenginlik veya oluflla finansal
güç aras›nda kurulan denklik, kifliye verilebilecek-
lerin, yani emanet edilebileceklerin s›n›r›n› ve ay-

r›ca onun ne kadara sahip olabilece¤ini, ne kadar kavrayabilece¤ini,
elinde ne tutabilece¤ini gösterir.” Bu anlay›fl›n, flirketlerin varl›¤›n›
sürdürmesinde ve ilerlemesinde oynad›¤› rolü flöyle aç›kl›yor Prof.
D’Anna; “Varolufl bizim buluflumuzdur ve bu yüzden sadece bize
ba¤l›d›r. Varoluflun bedeli için ön ödeme yap. E¤er isteklerinde sami-
miyseler, çabalar›nda baflkalar›na yard›mc› ol. Kendi evreninin kaflifi,
olmay› iste. Sonras›nda dünya, yapmas›n› buyuraca¤›n her fleye bo-
yun e¤ecek ve arzulad›klar›n›n tümünü sana verecektir.” Elginkan
Toplulu¤u, Vakf› arac›l›¤›yla kültürel miras›m›z› ve de¤erlerimizi ko-
rumak, yaflatmak, desteklemek ve bu alandaki araflt›rmalar› teflvik et-
mek, ayr›ca nitelikli iflgücünün yetifltirilmesini sa¤layacak e¤itim ku-
rumlar› açma, iflletme ve tüm yurt genelinde sunma misyonu ile hare-
ket ediyor. 

EEbbeeddiiyyeett vvee SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk 
Prof. Dr. Stefano E. D’Anna, Tanr›lar Okulu kitab›nda flirketlerin
ilerlemesi ve ebediyen varolmas› için önemli ilkeler ortaya
koyuyor. Elginkan Toplulu¤u’nun yar›m yüzy›l› aflan yaflam›nda 
hiç taviz vermeden uygulad›¤› temel ilkeler, Tanr›lar Okulu
ideolojisiyle örtüflüyor. 

Aç›k kütüphane

Multifonksiyonel 
Lavabo ve 
Çevre Birimlerinin
Kozmetik Tasar›m›



Mimar›n, çevremizi kuflatan mekânlar› biçimlendirirken esteti¤e
önem vermesi, tasarlad›¤› yap›lar›n ekonomik, toplumsal ve ifllev-
sel gereksinimlere uygun olmas›, çevre ve insan sa¤l›¤› unsurlar›n›
dikkate almas›n›n flart oldu¤unu belirten Afife Batur, “Türkiye’deki
mimarl›k fakülteleri tek bir merkeze, yani YÖK’e ba¤l› oldu¤u için
kural olarak standart olmal›d›r. Ancak bu, bir örnek veya üniform
bir müfredattan çok, kalite ve düzey birli¤i gibi anlafl›lmas› gereki-
yor. Bunun için de kural ve ilke ortakl›¤› sa¤layan sistemler belir-
lenmeli” diyor ve ekliyor: “Gerçekte ise, ülkemizde çevre etkileri,
okul binalar›, ö¤retim üyelerinin kalitesi ve say›s› bak›m›ndan çok
farkl› düzeylerde mimarl›k okullar› bulunuyor. ‹stanbul gibi bir
dünya kentinde mimarl›k okumakla, Anadolu’da mimari zenginlik
aç›s›ndan ilk s›rada olmayan bir kentte mimarl›k okumak baflkad›r
ya da Taflk›flla gibi bir binada mimarl›k okumakla, estetik olmayan
bir binada okumak baflkad›r. Keza, her alan›n kendi uzmanlar›n›n
ders verdi¤i bir okulda okumak baflkad›r, piyasadaki mimarlar›n
katk›s› veya bir-iki ö¤retim üyesi ile e¤itim yapan bir okulda oku-
mak baflkad›r.” Prof Dr. Batur, ayr›ca mimarl›k okullar›n›n tekdüze
bir teknik e¤itim yerine, kendi özgün modellerini gelifltirmelerinin
de önemli oldu¤una iflaret ediyor. “Okullar, içinde bulunduklar›
çevre ile daha ifllevsel iliflkiler kurabilmelerini sa¤layacak model-
ler gelifltirebilmelidir” diyen Prof. Batur vak›f üniversiteleri konusu-
na da de¤iniyor. Baz›lar›n›n e¤itim kadrosunun say›ca yeterli ol-
mad›¤›n› ve kurumsallaflma eksiklikleri oldu¤unu belirtiyor ve
“devlet üniversitelerinden daha iyi olduklar›n› söylemek flimdilik
mümkün de¤il” diyor. 

AAmmaaçç,, eesstteettii¤¤iinn vvee tteekknnii¤¤iinn bbüüttüünnllüü¤¤üü
Mimarl›k hem sanat, hem de teknik anlamda yetkinlik gerektirir.
Prof. Dr. Batur “mimarl›k e¤itiminin de amac› bu olmal›” diyor ve
ekliyor: “Teknik düzey, ö¤retilebilirdir ve evrenseldir. Mimarinin
estetik alan›, sanata, kültüre ve toplumsal sorumluluklar alan›na 
en dönük parças›d›r ve bir kurallar dizgesi olarak ö¤retilemez.

Okullarda yarat›c›l›k gelifltirilebilir, örnekler tan›t›l›r. Mimar aday-
lar›n›n ve sonra mimarlar›n düflünsel ve görsel belleklerinin sürek-
li güçlenmesine ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelifltirilmesi-
ne çal›fl›l›r. Ancak bu alan, ö¤retim kadrosunun birikimine, hassa-
siyetine ve yönlendirmesine ba¤l› oldu¤u için her zaman tatmin
edici düzeye eriflememifl olabilir.” 

��

Akademik görüfl

OOrrttaakk bbiirr ee¤¤iittiimm ssttaannddaarrdd››
Prof. Dr. Batur, Avrupa Birli¤i ile bütünleflme sürecinde Türk üniver-
sitelerinin Avrupa’dakilerle ortak kurallar birli¤ine kavuflmas› gerek-
ti¤inin alt›n› çiziyor. Bu ba¤lamda akreditasyon, efl kredilendirme
sistemlerini gündeme getiriyor; “Avrupa’da 300 ECTS ile mimar olu-
nuyorsa, Türkiye’de de o kredi toplam›n› sa¤layacak bir e¤itim ol-
mal› veya yüksek lisansta 360 krediyle mezun olunabiliyorsa ayn›
sistem bizde de olmal›. Bu yaln›zca bir AB sorunu de¤il, e¤itim stan-
dard›m›z›n yükseltilmesi ve geliflmenin süreklili¤inin sa¤lanmas› bi-
zim kendi sorunumuzdur. Mimarl›ktaki dört y›ll›k e¤itim süresi de
buna paralel olarak artmal›d›r” diyen Prof. Dr. Batur, iç mimarl›k,
peyzaj mimarl›¤›, flehir planlama gibi mesleklerin mimarl›¤a ba¤l›
yan disiplinler oldu¤unu, ancak ortak bir e¤itim al›nd›ktan sonra uz-
manlaflmaya gidilmesi gerekti¤ini de vurguluyor. AB ile ortak stan-
dartlar›n sa¤lanabilmesi ve kendi potansiyelimizin harekete geçiril-
mesi için de üniversitelerin ve Mimarlar Odas›’n›n iflbirli¤i yaparak
ortak proje gelifltirdi¤ini söyleyen Prof. Dr. Batur, “Mimarl›k ve E¤i-
tim Kurultaylar›n›n ilki 2001’de yap›ld›. Bunu, 2003’te ve 2005’te
yap›lan kurultaylar izledi. Mimarlar Odas›’n›n organizasyonu ile
meslek mensuplar› ve üniversite ö¤retim üyelerinden oluflan çal›fl-
ma atölyeleri kuruldu ve böylece Türkiye’de mimarl›k e¤itiminin so-
runlar› gündeme getirilerek, çözüm önerileri gelifltirilmeye çal›fl›ld›”
diyor. 3. Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›’n›n baflkanl›¤›n› yürüten Prof.
Dr. Batur, bu konuda çal›flmalar›n sürece¤ini de belirtiyor. 

AArraa EElleemmaann SSoorruunnuu

Mimarl›kta uygulaman›n önemine de de¤inen Prof. Dr. Batur, mi-
marl›k ö¤rencilerinin genel anlamda staj zorunlulu¤u olsun olmas›n
mimari bürolarda çal›flt›klar›n› ve bunun bir gelenek oldu¤unu be-
lirtiyor. “Fakat bu stajlar daha kurall› ve planl› bir flekilde olmal›” di-
yen Prof. Dr. Batur, baz› ö¤rencilerin staj yapmad›¤› halde, bir bü-
rodan staj yapt›¤›na dair imza getirebildi¤ini ifade ederek; “Ö¤ren-
ci, bunu yapt›¤› zaman sorununu çözdü¤ünü zannediyor. Oysa ya-
n›l›yor!” diyor. Prof. Dr. Batur, yine mimari uygulamaya yönelik ola-
rak, Türkiye’de bir türlü kapat›lamayan en önemli aç›¤›n, “ara ele-
man” ve bunun getirdi¤i kalitesizlik sorunu oldu¤unu vurgulayarak;
“Ülkemizde, Avrupa veya dünyadaki uygulamaya göre meslek lise-
si mezunlar› statüsünde personel çok s›n›rl›. Son dönemde, bu me-
zunlar›n üniversiteye geçmesi için yollar da aç›lmaya çal›fl›l›yor.
Üniversiteye girdikleri zaman, onlara gereksinim duyulan alanlar yi-
ne bofl kalacak, meslek lisesi mezunlar›n›n uygun ücretlerle istih-
dam edilecekleri bir ortam› yaratmak çok daha önemli. Ancak bu
flekilde ara eleman sorunu çözülür” diyor.

Akademik görüfl

AAkkaaddeemmiissyyeennlleerr mmiimmaarrll››kk ee¤¤iittiimmiinnddee ddee¤¤iiflfliimm iissttiiyyoorr 
Mimarl›k e¤itimi konusunda görüfltü¤ümüz ‹stanbul Teknik

Üniversitesi (‹.T.Ü.) ö¤retim görevlisi Prof. Dr. Afife Batur ve
Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Oktay Ekinci, Türkiye’de özellikle

mimarl›k e¤itim süresinin yetersiz oldu¤u konusunda hemfikir.

MMiimmaarrll››kk ttaarriihhii iinnssaann aakkll››nn››nn vvee yyaarraatt››cc››ll››¤¤››nn››nn ttaarriihhiiddiirr
Mimarl›¤›n genifl felsefi aç›l›mlar› olan bir tasar›m sanat› oldu-
¤unu ve geçmiflle gelecek aras›ndaki ba¤lar›n en iyi flekilde
kurulabildi¤i bir meslek oldu¤unu belirten Mimarlar Odas›
Baflkan› Oktay Ekinci, “mimarl›k kent tarihinden daha eski,
hatta bar›nma tarihi kadar eskidir” diyor ve ekliyor: “Mimar-
l›k tarihi ayn› zamanda insan akl›n›n ve yarat›c›l›¤›n›n tarihi-
dir. Kufl, 100 bin y›ld›r dünyada varl›¤›n› sürdürüyor ama yu-
vas›n›n içine ikinci bir oday› hala yapamam›flt›r. Buna karfl›n
insan, ilk ça¤da tasarlad›¤› sadece bir kap› ve dört duvardan
oluflan ‘megaron’dan, bugün gökdelenlere gelmifltir.”

TTüürrkkiiyyee aayyrr››ccaall››¤¤››nn›› mmiimmaarrll››kk ee¤¤iittiimmiinnee yyaannss››ttaamm››yyoorr 

Dünya co¤rafyas› içerisinde mimarl›k ve kent birikimlerinin
en yo¤un oldu¤u co¤rafyan›n Anadolu oldu¤una iflaret eden
Ekinci, “bu nedenle Türkiye, asl›nda dünyaya mimarl›k biri-
kimleri hakk›nda ders vermesi gereken bir ülkedir” diyor. Bir-
çok ülkenin mimarl›k okullar›n›n ö¤rencileri ve ö¤retim üye-
leri, gelece¤in mimarisi konusunda düfller kurabilmek için
Tokyo’ya, New York’a de¤il de Türkiye’deki antik kentlere
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MMiimmaarrll››kkttaa yyaannll››flfl yyaappmmaa
llüükkssüü yyookk

PPrrooff.. DDrr.. AAffiiffee BBaattuurr kkiimmddiirr??
Adana’da do¤an Afife Batur, 1959'da ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi'nden me-
zun oldu ve 1960 y›l›nda ayn› üniversitede asistan olarak bafllad›¤› göre-
vini, 1988 y›l›ndan bu yana profesör olarak devam ettiriyor. Son 20 y›l-
d›r Restorasyon, Geç Osmanl› Mimarl›¤› ve Ça¤dafl Türkiye Mimarl›¤›
üzerinde çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›ran Afife Batur, yaklafl›k 950 yap›t hak-
k›nda bilgi içeren ve bugüne kadar benzeri yay›mlanmayan “‹stanbul Mi-
marl›k Rehberi”nin de editörlü¤ünü yap›yor.
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geldi¤ini ve geçmiflin mimari zenginlikleriyle bulufltu¤unu kayde-
diyor. Ekinci, Cumhuriyet’in ilk y›llar› hariç Türkiye’nin sahip ol-
du¤u bu de¤erleri ve mimarl›ktaki ayr›cal›¤›n› e¤itime yans›tama-
d›¤›n› ve ülkemizdeki mimarl›k e¤itiminin, mimarl›¤›n özüyle ba¤-
daflmayacak hale geldi¤ini vurguluyor. “Cumhuriyet’in ilk döne-
minde ulusal mimarl›k aray›fllar›, ulusal mimarl›k ak›mlar›, tarihsel
mimari ile ça¤dafl mimarinin uyumlu beraberli¤ini sa¤layacak ta-
sar›m süreçleri, modern mimaride yöresel kimliklerin ön plana ç›-
kaca¤› aray›fllar oldukça yayg›nd›.” 

MMiimmaarrll››kk ee¤¤iittiimmiinniinn ssoorruunnllaarr›› 

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’ne göre bir mimarl›k e¤itiminin tam
anlam›yla gerçekleflebilmesi için asgari befl y›ll›k bir süre gereki-
yor. Oktay Ekinci; “Biz de bu tezi, bir mimarl›k tarihi ülkesi olan
ve mimarl›¤›n geçmiflten gelece¤e kimlik ve kültür de¤erleriyle ele
al›nmas›n›n gerekti¤i, bu nedenle e¤itimin de ayn› oranda güçlü ve
zengin olmas›n› istedi¤imiz Türkiye aç›s›ndan destekliyoruz” diyor
ve mimar›n, befl y›ll›k lisans e¤itiminin ard›ndan, en az iki y›l 

mesleki staj›n› yapmas›, uzmanlaflmas› ve ancak bundan sonra, o
alanda mesleki sorumluluk üstlenmesi gerekti¤ini söylüyor. Bunun
için Mimarlar Odas› bünyesinde yasa tasar›s› haz›rlad›klar›n› da
sözlerine ekliyor. Ekinci, e¤itimin dört y›l olmas›n›n yan›nda, di¤er
bir kayg›s›n› da flöyle aç›kl›yor: “Mimarl›k, Güzel Sanatlar›n bir da-
l›d›r, bu nedenle de yetenek ve isteklilik gerektirir. Lise mezunlar›-
n›, mimarl›k ö¤rencisi olarak kabul ederken, bu iki koflul mutlaka
öngörülmelidir.” Akademi Mimarl›k Bölümü’ne girebilmek için
1960’l› y›llarda merkezi sistemden ayr›, sadece Akademi’ye ait ve
yaklafl›k 15 gün süren bir s›navlar zinciri oldu¤unu hat›rlat›yor. Ye-
tenek ve isteklili¤i ölçmeye yönelik serbest resim, objeden resim,
komposizyon, resimli komposizyon, genel kültür gibi alanlarda ya-
p›lan bu s›navlar›n daha sonra kald›r›ld›¤›na de¤inen Oktay Ekin-
ci; “Mimarl›k, teknik bir e¤itimmifl gibi do¤rudan do¤ruya merke-
zi sisteme ba¤land›” elefltirisinde bulunuyor. fiimdi geçerli olan
ÖSS sisteminde ise yetenek ve isteklik süzgecinin olmad›¤›n› vur-
gulayan Ekinci, “Ö¤rencinin son tercihleri mimarl›k olabiliyor,
dolay›s›yla bu bölümü isteklilik ve yetenekleriyle tercih etmemifl
ö¤renciler, puanlar› tuttu¤u için mimar oluyorlar. Bu sistemle oku-
yup mezun olan kuflaklar da, flu anda yap› tasarl›yorlar, yani mi-
marl›k yap›yorlar” diyor. 

Oktay Ekinci di¤er bir sorun olarak da, mimarl›ktaki uzmanlaflmay›
gündeme getiriyor. Bunun do¤al oldu¤unu ancak uzmanlaflman›n,
Türkiye’de meslekleflme haline geldi¤ini ve mimarl›ktan koptu¤u-
nu ifade ediyor. Bu ba¤lamda kent planlamas› örne¤ini veren Ok-
tay Ekinci, “Frans›z Mimarl›k Yasas›’n›n girifl maddesinde mimarl›-
¤›n, bulunulan çevreye uyumlu kat›l›m sanat› oldu¤u belirtilmifltir.
Bir yap› yaratt›¤›n›z zaman, o nereye ekleniyor ise, oran›n de¤er-
lerine sayg›l› ve oran›n de¤erleri ile uyum içinde olmas› laz›m” di-
yor. Bu ba¤lamda mimarl›¤›n, kentsel ve çevresel sorumluluklar
içeren bir meslek oldu¤unu ifade eden Ekinci, mimaride, herhangi
bir arsada bir yap› tasarland›¤› zaman, o yap›n›n bulundu¤u bölge-
yi nas›l etkileyece¤i ve çevrede meydana gelebilecek de¤ifliklikle-
rin de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söylüyor. Bunun için de mimarl›k
altyap›s›n›n flart oldu¤unu vurgulayan Oktay Ekinci, Türkiye’de
özellikle 1950’li ve 60’l› y›llarda siyasi faktörlerin etkisiyle Ameri-
kan kültürüne ciddi bir öykünme yafland›¤›n› ifade ediyor. “Ame-
rika’da kentlerin en eskisi 180 seneliktir, biz de ise 180 y›l önce
kentler 5 bin, 4 bin, 3 bin senelikti. Amerika’daki mimarl›k ve 
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flehircilik e¤itimi, bofl alanlara yeni kent yarat›lmas›na yöneliktir.
Türkiye’de ise böyle olamaz” diyor. E¤itim sürecinde, mimarl›k ve
kent planlamas›n›n yeniden birleflmesi gerekti¤inin alt›n› çizen
Ekinci, bu iki e¤itimin belirli bir süre birlikte verildikten sonra, uz-
manl›k olarak ayr›lmas› gerekti¤ini sözlerine ekliyor. Aksi halde,
her iki uzmanl›k aç›s›ndan da ortaya ç›kabilecek sorunlar› flöyle
özetliyor; “Kentleri, mimari duyarl›l›ktan yoksun kent planlar›yla
flekillendirmek, gelece¤e haz›rlamak, mimarisiz kentler yaratmak
anlam›na gelir. Mimarlar aç›s›ndan da, kentsel sorumluluklar için-
de olmadan, yap› tasarlanmas› sonucunu do¤urur. Kente karfl› ta-
sar›m yükümlülü¤ü, uyum kayg›s›, kültürel ba¤larla ilgili heyecan-
lar duyulmadan, kenti tan›madan ve gözetmeden yap› tasar›m›
olamaz ki? E¤er olursa, kimliksiz, uygunsuz, karmafl›k ve karakteri
bozuk kentler yarat›l›r.”     

‹‹nnssaannll››kk mmiirraass›› rriisskkee aatt››llmmaammaall››

Restoratör mimarl›¤›n da, kendi temelini ald›ktan sonra ayr› bir uz-
manl›k dal› oldu¤unu söyleyen Ekinci, tarihi yap›lar›n restorasyo-
nunun özel bir bilgi birikimi ve sorumluluk gerektirdi¤ini vurgulu-
yor ve ekliyor: “Tarihi yap›, yanl›fl restore edilirse, bir de¤er, hem
de geri kazan›lmas› olanaks›z bir de¤er art›k yitirilmifl oluyor. Bir
mimar asla buna yol açmamal› ve uzmanl›¤› yeterli olmadan, in-
sanl›k miras›n› riske atmamal›.” Ekinci, tarihten gelen bir yap›y›,
özelliklerini bozmadan ça¤dafl yaflamla buluflturmak için mimarl›k
kökenine ihtiyaç oldu¤unu vurguluyor. 

‹ç mimarl›k ve d›fl mimarl›k ayr›m›n› ise özellikle ülkemizde man-
t›kl› bulmad›¤›n› söyleyen Ekinci, bunun nedenini flöyle aç›kl›yor:
“Anadolu’daki geleneksel yap›, temelden itibaren yükseldi¤i za-
man iç mimarisiyle beraber yükseldi. Hiçbir zaman bir Safranbolu
Kona¤› bittikten sonra, dönemin insanlar› dekoratör ça¤›r›p da,
Safranbolu Kona¤›’n› dekore ettirmemifltir. Ayn› fley Ege evleri,
Mardin evleri, Karadeniz evleri ve her yöre için, hatta an›tsal yap›-
lar için de geçerlidir. Sinan, camilerinin içinde dekoratör mü kul-
land›?” ‹ç mimarl›¤›n, özellikle ofis binalar› için geçerli oldu¤unu
sözlerine ekleyen Ekinci, dekoratörlük için; “Bat› mesle¤idir, bizle
alakas›zd›r” diyor.

MMiimmaarrll››kkttaa hhaattaayyaa yyeerr yyookk
Türkiye genelinde yeni aç›lan özel üniversitelerin yeterli e¤itim
altyap›s›ndan yoksun olarak yaflad›¤›n› ifade eden Oktay Ekinci,
ekipman ve akademik kadro yetersizli¤ine de iflaret ediyor. Bu fle-
kilde aç›lan okullardan mezun olan ö¤rencilere, sorumluluk veril-
mesi halinde de, toplum için son derece sak›ncal› durumlar›n or-
taya ç›kt›¤›n› vurguluyor. Ekinci, bunun mimarl›k aç›s›ndan da cid-
di bir sorun teflkil etti¤ini belirtiyor ve devam ediyor: “Mimarl›k,
öyle bir alan ki yanl›fl yapma lüksünüz yok. Bir yap› yap›ld›ktan
sonra, ben yanl›fl yapt›m kusura bakmay›n, bu yap›y› geri alay›m
diyemezsiniz. Topluma afedersiniz diyemeyecek tek meslek, mi-
marl›kt›r.” Ekinci, bu durumun mimarl›¤›, di¤er sanat dallar›ndan
ay›ran en önemli özelliklerden biri oldu¤unu da vurguluyor.

MMiimmaarrll››kk ee¤¤iittiimmii iiççiinn öönneerriilleerr 
Bat›’da birçok ülkede oldu¤u gibi lise e¤itiminde, ö¤rencilerin ye-
teneklerine göre kulvarlara ayr›lmas› gerekti¤ini söyleyen Oktay
Ekinci, liselerde tasar›m, geometri, resim, kültür gibi derslerin mi-
marl›¤›n altyap›s›n› teflkil etti¤ini söylüyor ve “Tasar›m ve resim ye-
tene¤ine, yarat›c›l›¤a sahip olan ö¤rencilerin ayr› kulvarlarda de-
vam edip, mimarl›¤a oradan geçmeleri laz›m” diyor. 

Ayr›ca mimarl›k bölümüne giriflte mutlaka bir yetenek s›nav›ndan
geçilmesi gerekti¤ini söyleyen Ekinci, isteklili¤in de çok önemli öl-
çüde dile getirilmesi gerekti¤ini belirtiyor ve “Sanatla ilgili meslek-
ler heves olmadan, duygusal ba¤lar olmadan yap›lamaz” diyor.

GGüünnüümmüüzz mmiimmaarriissii vvee kkiimmlliikk ssoorruunnuu 
Oktay Ekinci, Atatürk’ün bir konuflmas›nda, dünyada modern mi-
marinin bir kimli¤e sahip oldu¤unu, tarihsel zenginliklerle besle-
nen, onu tekrar etmeyen, onu aflan ama kimlik de¤erleri olarak da
onu yans›tan, onu içsellefltiren bir mimariye ihtiyaç oldu¤unu dile
getirdi¤ini belirtiyor. Günümüzün modern mimari anlay›fl›nda ise
bunun tam tersine bir durum oldu¤una iflaret eden Ekinci, “Geçmi-
fli tamamen yads›yan, tarihsel peyzaj ve kimlikle hiç alakas› olma-
yan ve sanki baflka bir ülkenin mimarisi imifl izlenimi yaratan ak›l-
lar, ürünler ortada. Bunu Türkiye’deki mimarl›k e¤itiminin, kendi
mimarl›k zenginliklerinden uzaklaflmas›n›n bir sonucu olarak
görüyorum” diyor. 

Ortakl›k için çaba gösterdi¤imiz Avrupa Birli¤i’nin bünyesinde ku-
rulan Avrupa Mimarl›k Konseyi’nin mimarl›k e¤itimine yönelik
olarak çok önemli kararlar› bulunuyor. Oktay Ekinci, bunlardan bir
tanesini flöyle aç›kl›yor; “Dünyan›n öbür ucundaki yap›laflmaya
bakarak mimarl›k yap›lmaz, mimarl›k komfluya bak›larak yap›l›r.”
Bu maddenin ça¤dafl mimarinin kimliksiz olarak geliflmesine karfl›
duyduklar› kayg›lar› destekledi¤ini vurguluyor.

Mimarl›¤›n yine di¤er sanat dallar›ndan farkl› olarak, müflteriye
ba¤l› bir meslek oldu¤unu söyleyen Ekinci, müflterinin kültürünün,
mimar›n kültürünü do¤rudan belirledi¤ine iflaret ediyor ve “Ulus-
lararas› Mimarlar Birli¤i’nin baflkan› oldu¤u dönemde Mimar Lord
Hackney, ‹stanbul’da bir konuflmam›z s›ras›nda ‘mimarl›k kültü-
ründen yoksun bir müflteri potansiyeliniz var’ diyerek kibar bir
elefltiride bulunmufltu ama bundan mimarlar da etkileniyor” diyor.

Bu noktada, Nasreddin Hoca’n›n meflhur “Paray› veren düdü¤ü
çalar” sözünü hat›rlatan Oktay Ekinci, mimarl›kta ise paray› vere-
nin kültürünün, mimarl›¤›n düdü¤ünü belirledi¤ini ifade ediyor.

‹stanbul’un %70’inin kaçak yap› oldu¤unu ifade eden Ekinci, “Mi-
marlar Odas›’n› yapt›¤› tespitlere göre, bir mimari projeyle infla
edilmifl yap›lar›n sadece 1/5’i, gerçekten bir mimar taraf›ndan ya-
p›lm›flt›r. Ne yaz›k ki, baz› mimarlar kalfalar›n, inflaat mühendisle-
rinin veya baflkalar›n›n çizdi¤i projelere imza atarak suçlar›na or-
tak olmufllard›r. Böylece, ‹stanbul’da kaçak olmayan %30 inflaat›n
da, ancak %6’s› mimarlar taraf›ndan yap›lm›flt›r” diyor. 

Akademik görüfl
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OOkkttaayy EEkkiinnccii kkiimmddiirr??
1952 y›l›nda Bal›kesir’de do¤an Oktay Ekinci, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü
Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Mimarl›k Bölümü'nde yüksek ö¤renim gördü. Mimarlar
Odas›'n›n çeflitli kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulunan Oktay Ekinci, flu anda
Mimarlar Odas› Genel Baflkan› s›fat›yla görevini sürdürüyor. Ayr›ca Mimar Sinan Üniver-
sitesi Mimarl›k Fakültesi’nde ö¤retim görevlisi olarak çal›flan Oktay Ekinci, Cumhuriyet ga-
zetesinde de köfle yazarl›¤› yap›yor. 



Üretim
ar›t›m› gerçeklefltirilen krom azalt›larak çevreye verilecek zarar
minimuma indirilecek. 

SSuuddaakkii kkuurrflfluunn vvee nniikkeell oorraann›› iinnssaann ssaa¤¤ll››¤¤››nn›› tteehhddiitt 
eeddeebbiilliirr......
Günümüzde insan sa¤l›¤›na ve çevreye zarar vermemek ve koru-
mak giderek önemi artan ve teknolojiye yön veren kavramlar. Bu
iki kavram uluslararas› standartlar›n içeri¤inde de önemli kriterler
haline geldi ve belirleyici oldular. Amerika Birleflik Devletleri‘nde
NSF/ANSI 61 standard› s›hhi tesisatlarda zorunlu olarak uyulmas›
gereken standart. Bu standarda göre; lavabo ve eviye bataryalar›n-
dan 21 gün süre ile belirli miktarlarda su numunesi al›narak ince-
lenir ve armatürden suya geçen kurflun (Pb+2) ve nikel (Ni+1) me-
tallerinin standartta belirtilen miktarlar› ile karfl›laflt›r›l›r.

Kurflun ve nikel, armatür üretiminde kullan›lan hammadde ve yar-
d›mc› maddelerin içeri¤inde olan metaller olup teknoloji gere¤i
kullan›l›r. Örne¤in; nikel, armatürlerin korozyona karfl› dayan›m›-
n› sa¤layan ve dekoratif amaçla armatürün kaplamas›nda kullan›-
lan bir metaldir. Bu metallerin armatürden akan suya belirli de¤er-
lerin üzerinde (Ni>20 µg/l, Kurflun>11 µg/l.) geçmesi halinde in-
san sa¤l›¤› risk alt›na girer.

‹çme suyunda bulunan kurflun insan ve toplum sa¤l›¤›na zararl›
olabilir. Musluk suyu, içme suyu olarak kullan›lmasa bile difl f›r-
çalama esnas›nda, sebze ve meyvelerin y›kanmas›nda ya da ye-
mek ve çay suyu olarak kullan›ld›¤›nda vücuda giren bu metaller,
insan sa¤l›¤›n› tehdit eder. Kurflunun küçük çocuklar›n zekas› üze-
rinde olumsuz etkileri anlafl›lm›flt›r. Özellikle çocuklar›n gelifl-
mekte olan sinir sistemi, kurfluna çok duyarl›d›r. Vücuda giren
kurflunun büyük bir pay›, yetiflkinlerde kal›c› bir flekilde kemikle-
rin içine yerleflirken, çocuklarda organlar›n ve organizma dokusu-
nun içinde birikir ve sa¤l›¤a zararl› olabilir. Genç ve hamile kad›n-
lar ile çocuklar 11 µg/l.‘den daha yüksek oranda kurflun içeren su
içmemeliler. Avrupa Birli¤i’nin ald›¤› kararlar do¤rultusunda önü-
müzdeki y›llarda kurflun s›n›r de¤eri 11 µg/l düzeyine çekilecek.
Bu do¤rultuda armatür ve tüm tesisat malzemelerinde (boru, su
deposu vb.) bu standarda uygunluk aranacak.

Üretim

VALFSEL
dünyayla yar›fl›yor!

VALFSEL Armatür Sanayi A.fi., Manisa’da en son teknoloji ile nikel-
krom kaplama yapan bir tesis kurdu. 19.000.000 dm2/y›l kapasitesi
olan tesiste armatüre korozyon dayan›m› ve estetik görüntü veren me-
talik kaplama; saten nikel, saten krom ve parlak nikel-krom alternatif-
leriyle gerçeklefltiriliyor. 2,5 milyon Euro’luk yat›r›mla kurulan tesis,
nitelikleri itibariyle dünyan›n say›l›, Türkiye’nin ise ilk kaplama tesisi
olma özelli¤ini tafl›yor. 

Yaklafl›k 1000 m2 kapal› alanda kurulan ve 57 banyodan oluflan kap-
lama tesisi; bir kuru, bir ›slak geçifl ile birbirine ba¤l› yaklafl›k uzunlu-
¤u 42 metre, geniflli¤i 13 metre ve yüksekli¤i befl metre olan iki hat-
tan olufluyor. Tesis üzerinde yukar›dan hareketli dokuz tafl›ma robotu
bulunuyor. Bu robotlar, kaplama yap›lacak parçalar› tesise tafl›yarak
kaplama ifllemleri s›ras›nda banyolararas› geçiflleri sa¤l›yor. Tafl›ma
robotlar› sistem bilgisayar›nda bulunan program arac›l›¤›yla otomatik
çal›fl›yor. Tesiste 30 depolama istasyonu yer al›yor. Bu flekilde belirli
bir s›ra ile parçalar kaplamaya al›n›yor ve yüklenmifl parça sto¤u ya-
rat›larak kaplamada esneklik yarat›l›yor. Dokunmatik ekranl› endüstri-
yel bilgisayarlar (Touch panel) ile yönlendirilen befl adet yükleme ve
boflaltma istasyonu ile parçalar, ayn› anda befl ayr› noktadan kaplan-
mak üzere tesise gönderilebiliniyor. Operatörler parça ile ilgili verile-
ri girdikten sonraki tüm operasyonlar tesis bilgisayar›yla otomatik ya-
p›l›yor. Tesis tamamen otomatik olarak PLC arac›l›¤›yla çal›flt›r›l›yor. 

KKaappllaammaann››nn ppüüff nnookkttaass››......

Kaplama iflleminin en önemli basama¤›n› ön temizleme ifllemleri
oluflturur. Bu aflamalarda polisaj ifllemi yap›larak parlat›lm›fl pirinç yü-
zeyler üzerinde bulunan kirlilikler al›n›r, bu safs›zl›klar›n kaplama
banyolar›na ulaflarak hataya sebebiyet vermesi önlenir. Bu amaçla
yüksek verimle çal›flan teknolojik cihazlar kullan›l›r. Ultrasonik ya¤
alma banyolar›nda elektrik enerjisi yüksek frekansta ses enerjisine
çevrilerek çözelti içerisinde bulunan parça yüzeylerinde temizleme
yap›l›r. Kavitek ya¤ alma banyolar›nda ise parça üzerine, banyo içe-
risinden al›nan çözelti yüksek bas›nçta püskürtülerek parça üzerinde
ve içinde gizlenmifl kirlilikler parçadan uzaklaflt›r›l›r. Bu banyolarda
kaplanacak parçalar dikey hareket ettirilerek temizleme iflleminin ve-
rimlili¤i artt›r›l›r.

Ana ifllem banyolar› olan nikel ve krom banyolar›nda, çözelti baz›n-
daki nikel ve krom metalleri elektroliz yöntemi ile pirinç parça üzeri-
ne kaplan›r. Nikel banyolar›nda kullan›lan üç boyutlu katot hareketi
ile döküm parçalarda bulunmas› muhtemel olan maça kumundan
kaynaklanan hatalar›n azalt›lmas› amaçlan›r.

Ayr›ca bu banyolarda kullan›lan organik kimyasallar dosaj pompalar›
taraf›ndan herhangi bir manuel müdahale olmaks›z›n ak›m kayna¤›
redresörler ve PLC entegrasyonu ile otomatik olarak banyolara ekle-
nir. Krom redresörleri, parça yap›s›na göre de¤iflken ak›m verme kabi-
liyetine sahip ‘pulse’ tipindedir. Bu sayede zor flekilli parçalarda olu-
flabilecek hatalar›n önüne geçilmesi de mümkün olur.

Kaplama sonras›nda etkin y›kama ifllemleri ve parçalar›n kurutulmas›
ile parça içinde tafl›nmas› muhtemel kimyasal maddelerin önüne ge-
çilerek kaplama iflleminde çal›flanlara ve çevreye zarar vermesi önle-
nir. Tesise entegre edilecek krom geri kazan›m ünitesi ile krom sonra-
s› y›kama sular›ndan krom geri kazan›m› sa¤lanacak ve at›k olarak 

Önceki say›m›zda VALFSEL’in dünyan›n say›l› kromaj
tesislerinden birini kurdu¤unu duyurmufltuk. ‹stedik ki +1

okuyucular› bu tesisi daha yak›ndan tan›yarak neden ‘dünyan›n
say›l› tesislerinden biri’ oldu¤una kendileri karar versinler. 

Anılar
Suyun hayatımızdaki önemi, yokluğunda çok daha iyi anlaşılıyor. 
1994-1995 yıllarındaki kurak geçen ve bulutların yağmur bombaları ile
bombalandığı bahar aylarını takip eden yaz mevsiminde İstanbul’da
olanlar su tankerlerinin yolunu nasıl beklemişlerdi… Rumeli yakasında
musluklardan Karedeniz’in Terkos Gölü’ne basılan suyu akmış, bahçe ve
çiçekleri sulamak hayal olmuştu. Anadolu yakasında haftada bir gün
verilen suyu biriktirmek için, apartmanların bahçelerine yapılan beton
depolara harcanan malzeme ve masraf ile belki de konut ihtiyacının bir
kısmı karşılanabilirdi sanırım.

Bunları yaşayan kişi olarak Valfsel Ür-Ge Bölüm Müdürünün (bölüm
daha sonra Ar-Ge olarak adlandırıldı.) ilk amacı, suyun tasarruflu
kullanımını sağlayacak ürünler konusunda çalışmak olmalıydı. Tasarım
elemanımız Mahsube Gezer’e düşündüklerimi aktararak: “Mahsube, 
öyle bir armatür serisi yapmalıyız ki su ile estetiği birleştirsin, estetikte
cömert; fakat suyun kullanımında hasis olsun”dedim.

Mesaj alınmıştı. Bir süre sonra Mix-C’nin martı zerafetindeki hatları ile
çizilmiş eskizler hazırdı. Fakat seriyi karakterize eden

kumanda kolunun formu için değişik fikirler vardı.
Kolda da sudan esinlenen yönler bulunmalıydı.
Aklımıza, deniz kenarında sandallarla kalafat
yapılırken onların ters çevrilmiş haldeki duruşları
geldi ve o anda karar oluştu. Kumanda kolunun

formu sandalların omurgasını anımsatıyordu. 
Ürün çıktığında yapılan testlerde Mix-C serisi 

su tasarrufunda tam not aldı.

Yalçın Özkaner
VALFSEL Armatür Sanayi A.Ş. 

Emekli Teknik Müdürü
14 Kasım 2005, Gelibolu

Tesiste Amerikan NSF/ANSI 61 standard›nda lavabo ve eviye ba-
taryalar› için belirtilen kurflun ve nikel oranlar› s›n›r› alt›nda üre-

tim yap›lacak ve insan sa¤l›¤›na zararl› bu metaller üretim esnas›nda kim-
yasal yolla uzaklaflt›r›lacak. Bu standard›n yak›n bir zamanda Avrupa’da
da zorunlu standart olarak uygulamaya al›nmas› bekleniyor. E.C.A., Tür-
kiye için bir ilk olan bu uygulamay› Avrupa’daki uygulamadan önce ül-
kemizde bafllatarak yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor. 
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Suyu tasarruflu kulland›k, ama do¤ada suyun devam› gelmez
ise yap›lanlar bir süre sonra ne ifle yarar! Gelecek için buna da
bir çare bulmak gerekli de¤il mi? Suyun kayna¤› yer alt› ve yer

üstü sular›; onlar›n var olufl sebebi de ya¤an ya¤murlar. Ya¤murlar› ça-
¤›ran güç ise orman…
‹flte yurda ve do¤aya arma¤an›m›z ve de suyun gelecekteki umudu:
Spil Da¤› s›rtlar›nda boy atan VALFSEL Hat›ra Orman›. 
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üzerinde uzun uzun düflünülmüfl
olan› çizmektir. E.A.A.’da, ço¤unluk-
la ikinci yolu benimsedi¤imizi rahat-
ça söyleyebilirim. Düflünce, yani ha-
z›rl›k sürecinde bir tak›m unsurlar
hesaba kat›l›r, baz› ölçütler devreye
girer, bunlardan hangilerinin devre
d›fl› b›rak›laca¤›, hangilerinin ön pla-
na ç›kar›laca¤› de¤erlendirilir. Bu, zi-
hinsel oldu¤u kadar duyusal da bir
durumdur ve tasar›m›n sadece belirli
bir noktas›d›r. Ondan sonraki aflama,
daha fazla tesadüflere, yani rüzgara
aç›k olabilir. Bazen beklenmedik
olaylar meydana gelebilir, ortaya koyulan ana fikri zedelemeyecek,
tamamen baflka bir noktaya tafl›mayacak, ancak görünme biçimini
hayli de¤ifltirecek bir durumla karfl›lafl›labilir. Özellikle detay ya da
yap›m aflamas›nda bir malzemenin bulunamamas›, baflka bir malze-
menin oraya daha uygun düflmesi, üretimi yapan firmalar›n o konu-
daki yetersizlikleri veya akla gelmeyecek yeterlilikleri zaman içinde
farkl› durumlar yaratabilir. Bu da projeyi etkileyece¤inden yap›m yön-
temleri konusunda esnek olmakta fayda var. 

YYaapptt››¤¤››nn››zz pprroojjeelleerrddeenn öönn ppllaannaa çç››kkaannllaarr hhaannggiilleerriiyyddii??
Belki tek tek isim vermek yerine, flöyle bir genelleme yapabilirim. Mi-
marl›k, Türkiye’de çok elitist bir meslek olarak alg›lan›yor. Bizim gibi
mimarlar›n hep elitist projeler içinde yer almas› bekleniyor. Ancak,
bizden hep beklendi¤i gibi, kapal› siteler, s›n›rl› say›da insan›n kullan-
d›¤› yönetim merkezleri ya da p›r›lt›l› bir tak›m yap›lar› tasarlamak ye-
rine, daha kamusal yap›larla ya da alanlarla u¤raflmak çok daha he-
yecan verici. ‹çinden bir y›l içinde milyonlarca yolcunun ak›p geçe-
ce¤i bir havaliman›n› tasarlaman›n, kamusal motivasyonlar› daha s›-
n›rl› olan kapal› projelere göre cazip oldu¤u su götürmez bir gerçek.

YYuurrtt iiççiinnddee vvee dd››flfl››nnddaa aalldd››¤¤››nn››zz ööddüülllleerrddeenn,, ççaarrpp››cc›› oollaannllaarr
hhaannggiilleerrii??
Son dönemde Antalya’da Minicity ad› verilen bir maket park› tasarla-
d›k. Bu proje, Mies van der Rohe ödülleri kapsam›nda de¤erlendirilip
seçilmifl eserler aras›na girdi. Bildi¤im kadar›yla Türkiye’den ilk defa
bir proje, bu anlamda de¤erlendirildi. Ancak bugün tüketildi¤i biçi-
miyle mimarl›k ödülleri mekanizmas›n› ciddi anlamda sorunlu bulu-
yorum. Zira bunlar›n çok önemli bir bölümü, bu kendinden çok
memnun dünya içinde, birbirinden çok memnun insanlar›n, neredey-
se s›raya koyarak birbirlerine da¤›tt›klar› ödüller ve bu anlamda da ka-
pitalist üretim ve tüketim modellerini meflrulaflt›rmak gibi bir misyon-
lar› var. Bu anlamdaki ödüller hiç olmasayd› mimarl›k dünyas› ve mi-
marlar hiçbir fley kaybetmezlerdi san›r›m. 

LLiitteerraattüürr YYaayy››nnllaarr››’’nnddaann çç››kkaann ““EEmmrree AArroollaatt YYaapp››llaarr// 
PPrroojjeelleerr 11999988--22000055”” kkiittaabb››nnddaann bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz??
Literatür Yay›nevi asl›nda Türkiye’de hiç yap›lmam›fl bir fley yapt›. 

Mimar monografileri, dünyada da çok satan kitaplar de¤ildir. Buna
ra¤men, tamamen iyi niyetle Türkiye’de mimarl›k dünyas› için önem-
li bir hizmet olan monografi serisi projesini ortaya ç›kard›. 

Benim yapt›¤›m yap›larla ilgili monografi serinin ikinci kitab› ve bu-
nun ‹ngilizce versiyonu da yay›nland›. Eylül ay›nda E.A.A.’n›n Milli
Reasürans Sanat Galerisi’nde yap›lacak sergisi için de ayr› bir kitap
haz›rlanmas› gündemde. Fakat, bu bir Emre Arolat kitab› de¤il, E.A.A.
kitab› olacak, yani daha kurumsal yap›da olacak.

MMeessllee¤¤iinniizzddee ggeellmmeekk iisstteeddii¤¤iinniizz nnookkttaa nneerreessii??
Bundan 15 y›l evvel gördü¤üm bir foto¤raf, beni çok etkilemiflti. O
dönemde yeni yeni y›ld›z› parlamaya bafllayan Hollandal› Mimar
Rem Koolhaas’›n, Fransa’da yapt›¤› bir binan›n flantiyesine giderken
kulland›¤› Masserati’nin dikiz aynas›ndan çekilen bir foto¤raf› vard›.
Foto¤raf› görünce, gözlerim parlam›flt›. Avrupal› olman›n, Avrupa’da
farkl› noktalarda bulunman›n, oradaki steril dünyan›n içinde korunak-
l› bir biçimde yer alman›n önemli oldu¤unu düflünüyordum. Hatta
Avrupa’da bir yap› yapmak, benim için o dönemde müthifl bir hayal-
di. Sonra ilk defa olarak Brüksel’de Kraliyet Antreposu yenileme iflini
üstlendik. Brüksel’e gitti¤imde, hava alan›nda gördü¤üm “This is the
heart of Europe” yaz›s›ndan etkilenmifltim. Avrupa’n›n kalbinde bina
yapacakt›k. Ancak, bina bitti¤inde ayn› hisler içinde olmad›m. Orada-
ki iliflkilerin ve üretim mekanizmalar›n, buradan hiç de farkl› olmad›-
¤›n› gördüm. O kapal› dünya, çok da cazip de¤ilmifl. O, 15 y›l önce
gördü¤üm foto¤rafa art›k ayn› gözle bakm›yorum. Bir mimar›n, dün-
yan›n her yerinde iyi bir fleyler yapabilece¤ine de inanm›yorum. ‹yi
bildi¤i veya ö¤rendi¤i co¤rafyalarda ifl yapmas›, bence daha do¤ru.
Bu anlamda teklifleri düflünmeden geri çevirecek de¤iliz tabii, ancak
o eski hevesin epeyi gevfledi¤i de bir gerçek. Gelmek istedi¤im nokta
olarak flunu söyleyebilirim; Her fleyin buharlaflt›¤› bu günlerde, nere-
deyse yap›lan her fleyin kabul görebildi¤i ve h›zla tüketilerek eskidi¤i
bir dünyada yafl›yoruz. O dünyan›n içinde dürüst kalabilmek, sözü-
nün ve yapt›¤›n›n arkas›nda durabilmek, kimseye bilerek zarar verme-
den bu mesle¤i yapmak... Galiba, böyle olabilmek tek hedefim.

ÖÖnncceelliikkllee,, mmiimmaarrii kkiimmllii¤¤iinniizzddeenn bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz bbiizzee??
YYaapptt››¤¤››nn››zz ttaassaarr››mmllaarrddaa oorrttaakk bbiirr nnookkttaa vvaarr mm››??

Emre Arolat Architects (E.A.A.) olarak, belirli bir stil veya üslup içinde
kalmaya çal›flmadan, her konuya, kendi özel durumuna göre, kendi öl-
çütlerine göre yaklaflmaya çal›fl›yoruz. Bu anlamda mimarl›k dili ola-
rak da d›flar›dan bak›ld›¤›nda çok okunakl› ve hepsi birbirinin devam›-
d›r gibi görünen bir çizgimizin olmad›¤›n› söyleyebilirim. Bu da ben-
ce, tasar›mlara bak›fl aç›s›ndaki bir ortakl›kt›r. Çünkü bir ürünü meyda-
na getirme sürecinde ölçütler birbirinden farkl›d›r. Böyle bir ortamda
da, benzer yap›lar yapmak, bence çok sorunlu bir durum. E¤er bir fley-
lerden ayr›fl›yorsak, ayr›flma noktas›n›n bafllang›c› iflte bu olabilir.

SSiizzee ggöörree ttaassaarr››mmddaa yyaarraatt››cc››ll››¤¤››nn öönneemmii nneeddiirr??
Yarat›c›l›k, tek bafl›na havadan inmez. Yapt›¤›n›z ifle karfl› bir tak›m
yatk›nl›klar›n›z olabilir. Bunlar deneyimlerle, daha önce bafl›n›zdan
geçenlerle beslenirler. Ancak, yarat›c›l›¤›n asl›nda k›s›tlardan olufltu¤u-
nu düflünüyorum. Bir mimar›n, bir fleyler ortaya koyabilmesinin ya da
bir fleylerden kurtulabilmesinin yoludur yarat›c›l›k. Bütün bu hikayenin
içinde, mimarl›kta birtak›m k›s›tlar olmasayd›, hayat›m›z çok zor olur-
du. Çünkü mimarlar olarak biz hep bir fleyleri gözetip, hesaba katarak
bir tak›m projeler yap›yoruz. Bu anlamda en k›s›tl› durumlar, yarat›c›-
l›¤a en aç›k durumlard›r.

TTaassaarr››mmaa bbaakk››flfl aaçç››nn››zz nnaass››ll?? 
Mimarl›k iki flekilde yap›l›yor. Bunlardan biri, çok fazla say›da çizim
üreterek, neredeyse her akl›na geleni çizerek denemek, di¤eri ise 

FFaarrkk››,, ffaarrkk yyaarraattmmaakk……
Henüz 43 yafl›nda. Bugüne kadar say›s›z projeye imza att›.
Sadece yurt içinde de¤il, yurt d›fl›nda da ad›n› duyurdu. 
Dalaman Havaliman›, Mayadrome Çarfl› ve Ofis Kompleksi,
Tunus Mahdiyya’da otel ve konut, Brüksel Kraliyet Antreposu
yapt›¤› tasar›mlardan sadece birkaç›… 

EEmmrree AArroollaatt kkiimmddiirr??

D›fl Ticaret Kompleksi Birlik Bürolar› 

2002 Yap› Ödülü

Ankara’da 1963 y›l›nda do¤an Emre Arolat, Galatasaray Lisesi’ni bitir-
dikten sonra 1986 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl›k Bölü-
mü’nden mezun oldu. fiu anda, Emre Arolat Architect’de Tasar›mc›
Mimar olarak görev yap›yor. Arolat, ‹ngilizce ve Frans›zca biliyor.
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Köklü bir tarihe ve zengin bir co¤rafyaya sahip olan Rusya Federasyo-
nu, dünyan›n en genifl ülkesi olmas›na ra¤men 143 milyon 420 bin
kiflilik nüfusuyla sekizinci s›rada yer al›r. Federasyon, SSCB zaman›n-
da a¤›r ve hantal ekonomik yap›s›na karfl›l›k, g›da ürünleri konusun-
da kendi kendine yeterli, askeri araç ve gereçler baflta olmak üzere sa-
nayi ürünleri üretimi gerçeklefltirebilen bir ülkeydi. Buna karfl›n,
SSCB'nin, 1991 y›l›nda da¤›lmas›ndan sonra, büyük ekonomik krizin
yafland›¤› 1998 y›l›na kadar geçen dönemde, ekonomisi sürekli küçü-
len bir ülke konumuna geldi. 

Rusya’da yaflanan büyük ekonomik krizin ard›ndan ihracat›n›n %70-
%75’lik bölümünü teflkil eden do¤algaz ve petrol gibi do¤al kaynak
ürünlerinin, dünya piyasalar›nda de¤erlerinin artmas›n›n da bir sonu-
cu olarak, Rus ekonomisi büyüme içerisine girdi. Uygulanan makro
ekonomik politikalar neticesinde de, Rusya ekonomisinin son befl y›l-

da ciddi bir toparlanma süreci içinde oldu¤u görülüyor. Rusya Fede-
rasyonu’nun büyüme h›z›, 2005 y›l› için %6 olarak aç›kland›. GSMH
art›fl h›z›, 2005 Eylül ay›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre %6,6
oran›nda, y›l›n ilk dokuz ay›nda ise %5,6 oran›nda art›fl gösterdi. T.C.
Moskova Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i verilerine göre, 2005 y›l›-
n›n Eylül ay› sonunda ihracat, geçen y›l›n ayn› dönemine göre %38
oran›nda art›flla 178,4 milyar dolar, ithalat ise %28 oran›nda art›flla
85,6 milyar dolar olarak gerçekleflti. 

Rusya Federasyonu yönetimi, hedeflenen ekonomik geliflme düzeyi-
nin daha da art›r›lmas› için, ekonomik faaliyet alanlar›n›n çeflitlendi-
rilmesine önem veriyor. Büyük ölçüde do¤al ve enerji kaynaklar›na
dayal› ekonominin, di¤er sanayi kollar› taraf›ndan da desteklenmesi-
ni sa¤lamak amac›yla da üretim faaliyetinde bulunan kurulufllar› ve
yabanc› yat›r›mc›lar› destekliyor.

TTüürrkk -- RRuuss iilliiflflkkiilleerrii 

Türk - Rus iliflkilerinin kökeni, 15. yüzy›la ka-
dar uzan›yor. ‹lk olarak 1492 y›l›nda ticari
anlamda bafllayan iliflkiler, günümüzde arta-
rak devam ediyor. Rusya, flu anda Türki-
ye’nin üçüncü büyük ticari orta¤› ve iki ülke
aras›ndaki ticaret hacmi 15 milyar dolar sevi-
yesinde bulunuyor. Türk-Rus iliflkilerini belir-
leyen temel unsurlar ise; enerji, yak›t sevkiya-
t›, nakliye, altyap› projeleri, tekstil, otomotiv,
askeri ve teknik iflbirli¤i. 

Dünya gaz üretiminin %40’›n› sadece Rusya
gerçeklefltiriyor ve Türkiye de, kulland›¤› do-
¤algaz›n %65’lik bölümünü Rusya’dan temin
ediyor. Ancak, Rusya’da k›fl flartlar›n›n çok
a¤›r geçmesi sebebiyle bu sene, Türkiye’ye
ihraç etti¤i do¤algazda kesintiye gitti. Yafla-
nan bu son do¤algaz s›k›nt›s› ile birlikte 
Türkiye, Rusya d›fl›nda alternatif aray›fl›na
girdi. Rusya Fedarasyonu’nun Türkiye’ye do-
¤algaz› pahal›ya satmas›, bu aray›fl›n di¤er
bir nedenidir. 

Türk-Rus iliflkilerinde belirleyici rol oynayan
di¤er bir sektör ise, inflaat sektörü. Türk müte-
ahhitleri, kalifiye uzman olarak Rusya paza-
r›nda özel be¤eniye sahipler ve buradaki in-
flaat sektöründe aktif rol oynuyorlar. Di¤er
yandan, baz› Rus taahhüt ve inflaat flirketleri
de ülkemizde baraj, santral yap›m› ve onar›-
m› gibi önemli projelerde çal›fl›yorlar. ‹kili
iliflkilerde, turizm de ayr› bir önem tafl›yor.
Ruslar, tatillerini geçirmek için Türkiye’nin
Akdeniz sahillerini tercih ediyorlar. Verilere
göre, Türkiye’ye 2005 y›l› içinde Rusya'dan
gelen turist say›s›, 2 milyona ulaflt›. Böylece,
ülkemize gelen turist say›s› s›ralamas›nda
Ruslar ikinci s›rada yer ald›. Günümüzde
hacmi 2,7 milyar dolara yaklaflan bavul tica-
reti, iki ülke aras›ndaki iliflkilerde dikkat çeki-
yor. Rusya Hükümeti, yasa d›fl› bavul ticareti-
ni önlemeye çal›fl›yor.

Ekonomik anlamdaki iliflkilerde tablo,
genel olarak olumlu görünse de, 
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girifl süre-
ci Rusya’y› yak›ndan ilgilendiriyor.
AB’nin do¤uya do¤ru genifllemesi
sonucu, Rus ekonomik faaliyetleri-
nin azalmas› söz konusu olacak.

Siyasi iliflkiler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise,
Rusya, pek çok Türk’ün, befl y›l› aflk›n bir sü-
redir Rus güçleri ile mücadele eden Çeçen
asilere para ve silah yard›m› yapt›¤›n› iddia
ediyor ve Türkiye’nin bu konuda tedbirli dav-
ranmas›n› istiyor. Türkiye’nin bo¤azlar üze-
rindeki kontrolü ise, Türkiye ile Rusya aras›n-
daki hassas noktaya iflaret ediyor. Türkiye,
artmakta olan Rus petrol tankerlerinin, bo¤az
trafi¤inde tehlike yaratt›¤›n›, Rusya ise ya-
flanan gecikmelerin ihracat›nda y›lda
yüz milyonlarca dolar zarara neden
oldu¤unu ifade ediyor.

EE..CC..AA.. mmaarrkkaass››yyllaa ttüükkeettiicciilleerree kkoommppllee
ççöözzüümmlleerr
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri; Rusya paza-
r›ndaki faaliyetlerine bundan yaklafl›k 10 y›l
önce E.C.A. armatürleri ve SEREL seramik
sa¤l›k gereçleriyle bafllad›. Rusya’da yaflanan
ekonomik krizden sonra faaliyetlerine 2000
y›l›nda ODÖKSAN döküm küvetler ile tekrar
bafllad› ve takip eden y›llarda da pazardaki
ürün gam›n› geniflletti. Topluluk fiirketleri,

Moskova’da yerleflik ifl orta¤› ile gerek ya-
p› ve gerekse ›s› alan›ndaki ürün grupla-
r›yla tüketicilere komple çözümler sun-
maya devam ediyor. Rusya’daki faali-

yetlerini emin ad›mlarla art›ran 
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, E.C.A.
markas›n› pazar›n lideri haline
getirmeyi hedefliyor.

Gezgin

RRuuss KKüüllttüürrüü
Kalabal›k nüfusu içinde gençler, ço¤unlukla farkl› ül-
kelerde yaflamay› tercih ediyor. Slav ›rk›n›n bir özel-
li¤i olsa gerek, Ruslar genellikle uzun boylu, aç›k
tenli ve renkli gözlü. Kültür, sanat ve edebiyat, ülke-
de önemli bir yer tutmakta. Müzikte Tchaikowsky,
Stravinsky, Rimsky Korsakov, Prokofiev dünyaya
damgas›n› vuran bestekarlard›r. Rusya, baleyi büyük
bir sanat haline getirdi. Tüm dünyada bilinen, günü-
müzde de de¤erini koruyan Ku¤u Gölü, Uyuyan Gü-
zel, F›nd›kk›ran ve Coppelia gibi klasik bale eserleri
burada yarat›ld›. Rus edebiyat› denilince ise, akla
Puflkin’le bafllay›p Turganyev, Gogol, Dostoyevsky,
Tolstoy’la devam eden unutulmaz yazarlar kufla¤›
geliyor. Rus edebiyat›nda, 19. yüzy›lda önemli eser-
ler veren bu yazarlar, Rus diline de önemli katk›lar
yapt›lar ve bu dönemin edebiyat aç›s›ndan Rusya’da
hiç olmad›¤› kadar canl› olmas›na sebep oldular. An-
cak, Rus edebiyat ve kültürü hayat›, 1917 Bolflevik
‹htilali’nden sonra de¤iflikli¤e u¤rad›. Çarl›k dönemi-
nin yerini, komünist rejimin almas›yla birlikte, sanat
ve edebiyat alan›nda Rus halk› olumsuz etkilendi.
Ancak komünist ihtilalden sonra e¤itim ve ö¤retimin
okullarda zorunlu hale getirilmesi sonucunda, bugün
ülkede okuma-yazma oran› %98’dir. Yüksek ö¤re-
nim olanaklar› ise, 1970’ten sonra sürekli gelifltirildi
ve teorik fen bilimleri aç›s›ndan güçlü kadrolar olufl-
turuldu.
Rusya’da spor da ayr› bir öneme sahip. Do¤a koflul-
lar›n›n sert oldu¤u bu ülkede, özellikle k›fl sporlar›na
ilgi, dikkat çekici boyutta. K›fl aylar›nda, sadece Mos-
kova'daki buz pateni pistleri, 250.000 m2’lik alan›
kapl›yor. Rusya'n›n etnik çeflitlili¤i, yerel geleneksel
sporlara da yans›yor. Ülkeye d›flar›dan giren dö¤üfl
sporlar›na ilgi sürekli art›yor. 
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Çöküflten yükselifle...
Do¤u Avrupa ve Kuzey Asya’ya yay›lm›fl olan Rusya Fedarasyonu,
Türkiye ile iliflkilerinde, son dönemde özellikle do¤algaz krizi ile
gündeme geldi. Ancak iki ülke aras›ndaki ticari iliflkiler h›zla art›yor.
Türkiye ve Rusya aras›ndaki d›fl ticaret hacmi,15 milyar dolar› geçti. 



çok ifl etraf›m›zda duruyor. Soruyorum bafllan-
g›çtan bugüne. 

“Pertevniyal’de okudum ben. Hocalar›m›z ara-
s›nda Nurullah Ataç vard›. ‹hsan Kongar vard›
(Emre Kongar’›n babas›). Müzik hocam›z da
Mesut Cemil Bey’di. Pertevniyal o zaman bir
baflka okuldu. Bizim zaman›m›zda (ortay›, liseyi
okurken) okullarda yabanc› dil ö¤retilmezdi. Var-
d› ama ö¤retilmezdi. Otuz befl yafl›mdan sonra se-
nelerce geceleri çal›flaraktan ö¤rendim ben ya-
banc› dili.. 

Bizim mezun oldu¤umuz sene t›bbiyeye girmek s›-
nav gerektirmiyordu. Mimarl›k gerektiriyordu. Ben
t›bbiyeye gidip kay›t yapt›rd›m. Numaram› bile ha-
la hat›rlar›m: 5033

Sonra ayn› sene bir de mimarl›k söz konuydu. S›-
navla giriliyordu ama o zaman bu kadar kalabal›k
yoktu. 150 kifli s›nava girdi. 50 kifli ald›lar. Ben de
kazanm›flt›m. Benim iki arkadafl›m vard› mimar-
l›kta okuyan. Tutturdular sen mimarl›k oku diye.
Laleli’de otururduk o zaman. Onlarda yak›nlar-
da otururlard›. Her sabah gelir beni yaka paça
Ortaköy-Aksaray tramvay›na bindirirlerdi. On
gün devam ettim okula. Sonra ›s›nd›m, devam
ettim.” 

Bir tesadüf de¤ifltirmifl koca bir ömrün kariyeri-
ni. Meraklan›yor soruyorum. ‘Evet’ diyor, “Ar-
kadafllar›m beni etkilediler” Okul ise hem Tür-
kiye’ye flekil veren ustalar hem de yabanc› hay-
ran› olanlarla dolu; Sedat Hakk› Bey vard›.
Otuzlu yafllar›ndayd›. O zaman Güzel Sanatlar
Akademisinde (Mimar Sinan Üniversitesi) zaten
toplasan›z 300-400 ö¤rencisi vard›. Ve bütün flu-
beler birbirini tan›rd›. Nuri ‹yem’le dosttuk. O re-
simde okuyordu. fiadi Çal›k’la dosttuk, O da hey-
keldeydi. Cihat Burak o zaman üçüncü s›n›fta
okuyordu. Onunla da dost olmufltuk. Ömür boyu
da dost kald›k. Sanat›n bütün türlerine, sinemaya
da tiyatroya da edebiyata da her fleye merakl›
bir hava vard›. Müstesna bir yaflam biçimiydi
orada ö¤renci olmak.”

Konuflurken ak›yor sözleri. Zorlanmadan, bafl-
ka hiçbir dilin yard›m›na gerek duymaks›z›n
Türkçe kelimeleri seçiyor. Biraz da son günler-
de yozlaflmaya bafllayan dilimizle ilgili lafl›yo-
ruz; “Benim annem ö¤retmendi. ‹lkokulda dört
sene ö¤retmenli¤imi yapt›. Bursa ö¤retmen oku-
lu mezunuydu ve çok iyi ud, keman çalard›. Rah-

metli peder lise mezunuydu. O da çok iyi ya¤l›boya resim
yapard›. Tekni¤e çok merakl›yd›. Evde parçalardan radyo-
lar yapar, komflulara hediye ederdi.”

O yokluk y›llar›nda müzik aletleri varm›fl evlerinde diyo-
rum içimden. Kökenlerini merak ediyorum; “Babam›m
babas› Laz, anas› Gürcü’dür. Annem taraf› da Bulgaris-
tan muhaciridir.” Bu yaflama inad› baba taraf›ndan ge-
liyor diyorum yine; “ ‹natç› de¤ilimdir ben yahu! ‹ster
misiniz flimdi ben inatç› de¤ilim diye inat yapay›m.” 

NNee yyaapptt››yyssaakk,, sseevvee sseevvee yyaapptt››kk!!
“Ortaokulda Türkçe hocam›z bize hep Divan Edebi-
yat› anlat›rd›. Divan Edebiyat›’nda bilmedi¤imiz söz-
cük yoktu bizim. Türkçeleflme hareketi bafllamadan
hem orta okulu hem de liseyi eski terimlerle okuduk.
Daha önce haz›rlanamad› kitaplar. Ama dile de, ede-
biyata da merakl›yd›k. Merakl› oldu¤umuz fleylerden
biri de tiyatroydu. Tiyatroyu çok severdik. Ben Darül-
bedayi’de temsil kaç›rmazd›m. Param›z›n yetti¤i bal-
kondan, en yukar›dan yamuk bakarak izlerdik sahneyi.
Salondan ç›kt›ktan sonra da iki saat bafl›m›z› düzelte-
mezdik.

Bir kültür ortam› içinde do¤mak daha aile oca¤›ndan bir
flansa sahip olmak demek. Seçilen yol da bunu destekle-
yince pek çok ürünle bezenmifl bir hayat ç›k›yor ortaya.

Keyifli buluflmalar

SSoonnddaann bbaaflflaa ddoo¤¤rruu

Günlük yaz›lar›, Akflam sohbetleri, 15 bin adet satan mi-
zahi konuflmalar kitab›, ayr›ca 29 kitap daha ve mimari
bir geçmifl. Böyle olunca bu yaflam bir kez daha yaflan-
mak istenebilir diyorum kendime. Yan›t› uzun bir hika-
yenin ard›ndan geliyor yaflama ustas›ndan; “Üniversite-
de birlikte ayn› evde kald›¤›m arkadafl›m Ferdi Aksel
(Deli Ferdi) ile 37 y›l sonra Paris’te bir otel odas›nda befl
günü konuflarak geçirdik. Sadece konuflmaktan yoruldu-
¤umuzda uyuduk. ‹flte o zaman bu soruyu kendimize de
sorduk. ‘Bir daha dünyaya gelsek ayn› iflleri yapar m›-
y›z?’ ‘Yapar›z’ dedik. ‘Bir daha dünyaya gelmeye var m›-
y›z?’ ‘Yokuz’ dedik. ‘Bir keresi yeter bu iflin’ dedik. Bir
insan›n ömründe baz› zamanlar› ç›kart›p, baflka zaman-
lar› takmak mümkün de¤il. Eski otomobil tamirinde olur
öyle fleyler. Karbüratörü de¤iflir, çamurlu¤u de¤iflir. Bir
insan böyle yenilenemez. Baflka birisi olur. Bulufltu¤u-
muz y›l 1983 y›l›yd›. Aradan 23 sene daha geçti. Ben bi-
raz döneklik etmeye bafllad›m flimdilerde. Ama nas›l bi-
liyor musunuz? Ben bir daha dünyaya gelmeye var›m
ama sondan bafla do¤ru yaflarsam var›m. Etilerdeki
evimden ç›k›p, Narl›kap›’daki evime dönersem var›m.
Atatürk zaman›na bir daha dönersem var›m.
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Keyifli buluflmalar

Yaflamak e¤er bedensel zamanla s›n›rl› olsayd›, an›lar diye bir fley olur
muydu, uzun y›llardan dam›t›larak gelen. Öylesine yaflamlar var ki,
hem yaflay›p, hem yaflatan hem de kitaplaflan. Ayd›n Boysan’›nki de
iflte öyle bir fley. Nedendir bilinmez “usta” diyesi geliyor insan›n Ayd›n
Boysan’a. Yaflam ustas›d›r da ondan belki de. So¤uk bir günü s›cak
sohbeti ›s›t›yor. Konufluyor, konufluyoruz ve ama bitiremiyoruz…

MMiizzaahh ggüüllmmeenniinn ddee¤¤iill,,
ddüüflflüünnmmeenniinn ddiilliiddiirr

Ayd›n Boysan’› gazetelerdeki sohbet yaz›lar›yla tan›m›flt›k, oysaki o uzun
y›llar mimarl›k deneyimi sonras›nda 61 yafl›ndayken yazmaya bafllam›fl. ‹lk
kitab› ise 63 yafl›nda gelmifl. “Güzel konufluyorsun yazars›n da” deyince
tutamam›fl kendini, çünkü yaflam›na da önderlik eden “Hiçbir fley için geç
de¤ildir” felsefesi onu tafl›m›fl bugünlere. fiimdilerde 85’inci yafl›n› sürüyor
ve yine “geç de¤il” diyerek tiyatro sahnesinden seslenmek istiyor kendini
dinleyenlere.

Beyo¤lu’nda müdavimleriyle an›lan ünlü mekanlar›ndan birisindeyiz. ‹çer-
si lofl ama güne haz›r. Onun her zamanki masas›nda oturuyoruz kula¤›m›z
onda:

“Ben kurucular›n›zla elli sene öncesinde ‹ller Bankas›’n›n su ihalelerinde
tan›flm›flt›m. DS‹’nin ihalelerinden baya¤› ifl alm›fllard›. Sonras›nda da sa-
nayi ifllerine girdiler diye duymufltum. Pek makbul bir ifl yapt›lar. E.C.A.
her zaman aranan marka oldu” diyor bir ç›rp›da.

Bir sessizlik an› geçiyor aram›zda, Ayd›n Boysan, duvarda kendisinin de
bulundu¤u grup resmine bakarak, “Her cuma buraday›z biz” diyor. Foto¤-
raf kalabal›k, kimler var tan›maya çal›fl›yorum. Biri kendisi. “Bunlar yazar,
çizer, oynar tak›m›d›r. fiairler, yazarlar, sinemac›lar, aktörler. Film yap›m-
c›s› Tunç Baflaran, edebiyat profesörü Cevat Çapan, Çetin Aflç› elefltirmen,
bal›kç› Nuri ressam ve Turhan Güner gazeteci.”

Tak›m sa¤lam diye düflünüyorum, kim bilir nerelerden dem vuruyorlard›r
diye geçiriyorum içimden; “Her lak›rd› var. 20 kifliden 20 lak›rd›. Yaln›z
laf› uzat›rsan›z sustururlar” diyor içimdeki sese yan›t.

Ço¤umuz mimarl›¤›n› bilmeyiz Ayd›n Boysan’›n. Oysaki onun yapt›¤› pek
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Ayd›n Boysan’›n tespiti beni onayl›yor; “Öyle
tabi. Annemin fevkalade disiplinli bir ö¤ret-
men oluflu beni flekillendirdi. ‹ki kardefltik.
Benden üç yafl küçüktü kardeflim. 23 yafl›nda
veremden öldü. Anam hem ona bakard› hem
de gece yar›lar›na kadar çal›fl›rd›. Çok iyi ders-
ler haz›rlard›. ‹fline son derece düflkün, aflk ile,
flevk ile yapan bir insand›. Ö¤retmenim olma-
d›¤› senelerde bize verilen derslerin ne oldu-
¤unu ö¤renip onlar› da yapt›r›rd› bana. Bu ak-
flam dersim yok diyemezdim. Ondan ald›¤›m
çal›flma al›flkanl›¤›n› devam ettiriyorum. Boflu-
na hiç vakit geçirmiyorum. fiimdilerde hiç ol-
mazsa çiçek bak›yorum.”

‹‹flfltteenn eemmeekkllii oolluunn yyaaflflaammddaann ddee¤¤iill 
Aktif bir yaflam nas›l emekli edilir merak edi-
yor insan. Soruyorum; “fiu anda devaml› yap-
t›¤›m iki ifl var. Bir yerde dan›flmanl›¤›m var.
Bir yerde de yönetim kurulu üyeli¤im. Fazla
vakit alm›yor. Ama as›l yapt›¤›m ifl kitap yaz-
mak. Seksen beflin bahar›nday›m ve otuz kitab›m var.”

Birikmeyince yazam›yor insan, yazanlar bilir. Ne çok biriktirmifl diyo-
rum içimden; “Okuyarak, ö¤renerek biriktiriyorum ve hala okuyo-
rum”, diyor yavaflça. Merak bu durmuyor. Neler okuyor acaba; “Rus
edebiyat›ndan Gorki, Dostoyevski Gogol. Bunlars›z olmaz!”

Bir kez okununca gerçek anlam›na var›l›r m› böylesine içerikli kitap-
lar›n. Acaba ikinci kez dönüp okuyor mudur? “Y›llar geçtikten sonra
okurum hemen de¤il. Montella’n›n Bekarlar kitab›n› ikinci kez oku-
mufltum. Hatta orada iki aksi ihtiyar›n birbirleri ile z›tlaflmas› vard›.
Ondan bir oyun ç›karaca¤a benziyoruz.”

‹yi bir hatip Ayd›n Boysan, tad›na varanlar bilirler. fiimdilerde davet
edildi¤i topluluklara “yaflama ustal›¤›”n› anlat›yor. Baflar› kendine ba-

r›fl›kl›¤› da getiriyor hakkedenler için. Hak et-
mek ise sadece iflteki baflar›yla ölçülmüyor.
Ayd›n Boysan için de öyle. 57 y›ld›r evli ve
kendisi gibi mimar olan bir o¤lu var. 

HHeemm mmiimmaarr hheemm ddee mmiimmaarrllaarr››nn hhooccaass››
‹.T.Ü.’de Mimarl›k Mühendislik Fakültesi’nde
15 sene deneyimlerini paylaflm›fl Ayd›n Boy-
san. Bir taraftan da Hürriyet Güneflli tesisleri,
Çay›rova Arçelik, Alarko’nun Tuzla’daki fabri-
kalar›n›n da mimarl›¤›n›. Daha çok sanayi te-
sisi yap›yor gibi geliyor bana ama; “Otel de
yapt›m. Uluda¤’da Kervansaray Oteli de be-
nim tasar›m›m. Marmara Üniversitesi’nin Ana-
dolu yakas›ndaki kampüs de benim. Yapt›¤›m
ifller iki-üç mimara mazi olur. Yapt›klar›m› bir-
lefltirseniz 200 tane futbol sahas›n› doldurur.
Mimarinin sanat taraf› da var. Ancak sadece
sanat dal› da denemeyecek kadar matematik-
le, teknikle iç içe.” 

Bir daha seçme olana¤› olsa mimarl›¤› m› se-
çerdiniz diyorum; “Seçerdim. Çünkü mimarl›k kafadan bir fley olufl-
turmay› gerektiriyor. Benim ileri yaflta yaz› yazmaya bafllamam mi-
marl›k kökeninden kaynaklan›yor. Düflünmeye al›flmaktan, kafadan
bir fleyleri oluflturmaya al›flmaktan kaynaklan›yor. Mimarl›kta bir kere
önce kafada oluflturmak sonra çizgiye dönüfltürmek ve onu da gerçe-
¤e dökmek var. Bu oluflum olarak fevkalade önemli bir hadise.”

HHeerr ççeeyyrreekkttee kkuuttllaannaann yyaaflflaamm sseevviinnccii
Uzun yaflamak de¤il, üreterek yaflamak önemli. Görülüyor ki Ayd›n
Boysan her döneminde farkl› ürünler veren bir yaflama plan› yapm›fl
kendine. Usta, 17 Haziran do¤umlu. Do¤um gününü senede bir kez
kutlamak ona az geliyor. O da üç ayda bir kutlamaya bafllam›fl. Üç
ayda bir 17. gün onun do¤um günü. Adeta yaflam› yeni bir bafllang›ç
için do¤du¤u günün y›lda dört kez kucaklamak gibi.

Çok üretken bir hayat, kitaplar, mimari yap›lar, on befl sene hocal›k,
dostlukla y›llarca tafl›nm›fl bunca iliflki ve daha pek çok ümit dolu
proje. ‹nsan›n kendi kendine, “art›k pifltim” dedi¤i bir dönemde hiç
sorgulamad›¤› düflünce k›r›nt›lar›n›n derin anlamlar kazand›¤› birisiy-
le karfl›lafl›nca soramadan edemiyor. Acaba bize ne söyler?

“Yaflaman›n da sevginin de bir misyonu var. Peki neye sevgi? Neye
olursa olsun sevgi. Sevginin tarzlar› aras›nda da farkl›l›klar vard›r ama
kalitesi her zaman ayn›d›r. Bir insan hep ayn› kalitede sever ya da sev-
mez. Nefret bile ayn› kalite de olur. Sevgi de, nefret de; sanata, insa-
na ve her fleye karfl› olabilir, da¤a tepeye karfl› bile olabilir. Önemli
olan sevmektir. Yaflamda mizah da önemlidir. Aziz Nesin’e ‘mizah
gülme’ dedi¤i için çok tak›ld›m. Gülmece lak›rd›s› saçmad›r. Gülmek
bedeni bir olay ama mizah düflündürmeye yöneliktir. Gerçek, mizah-
la kendini ortaya koyar. Mizah ile düflünerek yaflars›n›z.” 

Keyifli buluflmalar

8855 yy››ll››nn öözzeettii
“Yaflam›n +1’i için ise çok k›sa bir özet yapaca¤›m. Yabanc› dili 35
yafl›ndan sonra ö¤rendim. Hocal›¤›m 35-50 aras›d›r. Gazete yaz›lar›-
na 61 yafl›nda bafllad›m. 10 sene Hürriyet’te, 3 sene Akflam da yaz›-
lar yazd›m. Çay›rova Arçelik, Uluda¤ Kervansaray Oteli, Alarko Tuz-
la Tesisleri, Hürriyet Güneflli Binas› gibi ciddi mimari yap›lar› 41 ya-
fl›mdan sonra yapt›m. Bir fleyler ö¤rendi¤im ve kafam›n içinde do¤ru
ifli yapabilecek kadar bilgi biriktirdi¤im bir zamand›. ‹lk kitab›m ç›kt›-
¤›nda da 63 yafl›ndayd›m. Benim ö¤rendi¤im bir fley var. Hiçbir za-
man geç de¤ildir. fiart o ki, kaç yafl›nda olunursa olunsun ciddi dav-
ranmak, ciddi çal›flmak esast›r. ‹nsan›n güler yüzlü oluflu ciddiyeti or-
tadan kald›rmaz. Ancak bazen çabuk ölünür. Ama insan olarak onu-
rumuz, ölece¤imize göre de¤il, hiç ölmeyece¤imize göre yaflamam›-
z› gerektirir. ‹flte 85 y›l›n özeti budur.”

>
Uluslararas› Velux Ödülleri
2006

SSoonn kkaatt››ll››mm ttaarriihhii:: 5 May›s 2006

>
>

Ajanda

>
YYAARRIIfifiMMAA

KKOONNGGRREE

FFUUAARR

>
EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM

3. Ulusal Tasar›m Kongresi 

TTaarriihh:: 19-22 Haziran 2006

YYeerr:: ‹.T.Ü. Taflk›flla Kampüsü

S›hhi Tesisat Uyum Kursu

TTaarriihh:: 17-21 Nisan 2006

YYeerr:: Antalya Atatürk Endüstri Meslek Lisesi

Unicera

TTaarriihh:: 19-23 Nisan 2006 

YYeerr:: Tüyap, ‹stanbul

Seramik Federasyonu, T‹MDER Tesisat ve
‹nflaat Malzemecileri Derne¤i iflbirli¤i ile

haz›rlanan 18. Seramik ve Banyo Fuar›’nda
mutfak, banyo ve ankastre cihazlardaki tüm
yeni tasar›mlar ve uygulamalar yer alacak.

‹.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Ulusal
Tasar›m Kongre’lerinin üçüncüsü “Türkiye’de

Tasar›m› Tart›flmak” bafll›¤›n› tafl›yor. Kongre, ül-
kemizde endüstriyel tasar›m› olabildi¤ince çok
boyutlu bir yaklafl›mla ele alarak, alanda araflt›r-
ma ve uygulama yapan tüm kesimlerin yer alabi-
lece¤i bir iletiflim ve tart›flma ortam› yaratmay›
amaçl›yor.

“

EMAR A.fi. taraf›ndan düzenlenen 2006 y›-
l›n›n 2. dönem kursuna, Antalya bölgesin-

de faaliyet gösteren s›hhi tesisatç›l›k mesle¤i
sahibi kifliler kat›labiliyor. Kontenjan› 40 olan
e¤itim program› 20 saati kaps›yor. E¤itim so-
nunda düzenlenen s›navda baflar›l› olan s›hhi
tesisat ustalar›na sertifika verilecek.

34. Uluslararas› ‹stanbul 
Müzik Festivali

TTaarriihh:: 8-25 Haziran 2006

‹ stanbul Kültür Sanat Vakf› (‹.K.S.V.) taraf›n-
dan düzenlenen 34. Uluslararas› ‹stanbul

Müzik Festivali program›, 250. do¤um y›l›nda
Mozart temas›n› tafl›yor. Festival kapsam›nda,
20 Haziran’da ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nde
saat 21:30’da yap›lacak olan Bo¤aziçi Quar-
tet Konseri Elginkan Holding A.fi.’nin gösteri
sponsorlu¤unda gerçekleflecek. Program içe-
ri¤inin tamam›n› yine Mozart eserleri olufltu-
racak.

FFEESSTT‹‹VVAALL
KKOONNSSEERR

Yar›n›n ›fl›¤›” temal› yar›flma, Avrupa Mi-
marl›k E¤itimi Birli¤i EAAE ve Uluslara-

ras› Mimarlar Birli¤i UIA’n›n katk›lar›yla Ve-
lux firmas› taraf›ndan organize ediliyor. Ça¤-
dafl mimari tasar›mlarda gün ›fl›¤›n›n rolünün
tekrardan düflünülmesi, tasar›mda etkin hale
getirilmesi ve tart›flmaya aç›lmas›n›n hedef-
lendi¤i yar›flmaya bütün mimarl›k ö¤rencileri
kat›labiliyor. Ödüller Ekim ay›nda sahiplerini
bulacak.



"Allah’tan bütün dile¤im, kurdu¤um bütün müesseselerin devaml›l›¤›n›n
sa¤lanmas›, memlekete faydal› birer kurulufl olarak insanlara ifl imkan›
yaratmas›, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara da örnek
olmas›d›r”.

H. EKREM ELG‹NKAN

Kurucumuzdan miras kalan sa¤duyu, bilinç ve de¤erlerle ilerlemeye devam ediyoruz.




