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ELGİNKAN TOPLULUĞU

Bafllarken,

Art› Bir’in dördüncü say›s› için yapt›¤›m›z içerik toplant›s›nda
Bilecik’teki MATEL fabrikas›n› ziyaret etme karar› alm›flt›k. Ora-
ya ulaflt›¤›m›zda bizi Anadolu s›cakl›¤›nda a¤›rlad› fabrika mü-
dürümüz Ercüment Ar›c›. MATEL’den, çevreden, okuldan ve
daha pek çok ifle iliflkin çal›flmadan söz ettik. Ard›ndan MATEL
ürünlerini marka yapan laboratuvarlar› gezdik.

Dönüfl yolunda, parlak bir gökyüzü ufkumuzda. ‹stanbul’a gi-
den otobana girdi¤imizde rüzgar›n da etkisiyle dalgalanan Türk
bayraklar›n› görüyoruz. Say›yoruz; befl, on, yirmi befl ve devam
ediyor. Hemen her kurulufl, fabrika, benzin istasyonu, irili ufak-
l› pek çok binan›n önünde bir geçit bu. Bayraklar dalgalan›yor
biz önünden geçiyoruz. Son yaflad›¤›m›z üzücü olaylara karfl› sahip oldu¤umuz ne kadar çok de¤er
var diye düflünüyoruz. ‹çimiz k›p›rd›yor yine. ‹yi ki, MATEL’e gitmifliz diyoruz.  

Evet, bu say›m›zda dolu dolu haberler ve keyifli söylefliler var yine. ‹lerleyen sayfalarda Elginkan viz-
yonunun hayat buldu¤u pek çok konuyu okuyacaks›n›z. Bu amaçla Yap› Grubu Koordinatörümüz 
Muzaffer Zeren, kurucumuz Ekrem Elginkan’›n çizdi¤i vizyon do¤rultusunda flirketlerin gelece¤e yol-
culu¤unu anlatt› yapt›¤›m›z söyleflide. Vak›f’tan sayfalar›m›zda ise yine çok de¤erli bir çal›flmay› sizle-
re sunuyoruz; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt›rma Enstitüsü, astronomi ve astroloji a¤›rl›kl›, bel-
ki de konusunda ilk ve tek el yazmalar› koleksiyonuna ev sahipli¤i yap›yor. ‹flte, Elginkan Vakf›’n›n
deste¤iyle hayat buluyor bu eflsiz hazine.

Elginkan fiirketleri son dönemde yine pek çok baflar›ya imza att›. Kat›ld›klar› fuarlar, yeni aç›l›mlar› ve
ürünleriyle flirketlerimizdeki önemli geliflmeler sayfalar›m›z aras›nda sizleri bekliyor. Bunun yan› s›ra,
büyüteç alt›na ald›¤›m›z konular aras›nda insan sa¤l›¤›na zararl› ve ucuz olan, ayn› zamanda haks›z
rekabet ortam› yaratan armatürlerin Çin’den ithal edilmesi problemi var. Bu konuyla mücadelede sek-
töre önemli katk›lar yap›yor flirketlerimiz. Ayr›ca gençlere de deste¤imiz devam ediyor. Yar›n›n Türk
tasar›mc›lar›n›n ödüllendirildi¤i, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve flirketlerimizin katk›lar›y-
la düzenlenen “Su Dostu Tasar›mlar” yar›flmas› son derece özgün çal›flmalar› ortaya ç›kard›.

Gurur verici hayat hikayesi ve hayal gücünün s›n›rlar›n› zorlayan tasar›mlar›yla ödül rekortmeni mi-
mar Prof. Dr. Metin Hepgüler’le yapt›¤›m›z sohbet de renklendiriyor sayfalar›m›z›. Ayr›ca Bo¤aziçi 
Quartet ve flüt sanatç›s› Halit Turgay geçti¤imiz günlerde ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nde ve Elginkan
Holding A.fi.’nin gösteri sponsorlu¤unda bir konser verdi. ‹flte baflar›l› çizgisiyle dikkat çeken bu genç
grup da bir di¤er konu¤umuz.

Dergimiz dostlu¤un, yaflam keyfinin ve kültürün paylafl›ld›¤› bir pota olma yolunda ilerliyor. Yönlen-
dirici elefltirileriniz ve motivasyonumuzu art›ran geri dönüfllerinizle elbette... Yaflama art› de¤er katan
konu ve konuklar gelecek say›lar›m›zda sizlerle birlikte olmaya devam edecek. 

Hayatta en büyük zenginlik çok fazlaya sahip olmak de¤il, en aza ihtiyaç duymakt›r. Yaflam›n›zdaki
art›lar hiç eksilmesin...

Julide Nemlio¤lu
Elginkan Holding A.fi.
Yönetim Sistemleri Müdürü



Vizyon

Elginkan Topluluk fiirketleri bünyesinde Is› ve Yap› Grubu
olarak ayr›m yap›lmas›n›n sebebi nedir? 

Kurumsal yönetim organizasyonumuz; ekonomik geliflmeler ve geli-
flen yönetim usullerine ba¤l› olarak rekabet gücü kazanma, iyilefltir-
me, zararl› faaliyetleri önleme amac›yla dinamik bir flekilde yeniden
yap›lanmalar içeriyor. Bütün bunlar tabii ki tüm varl›klar›n› Türk mil-
letine vakfetmifl Elginkan Ailesi’nin vasiyeti ve Toplulu¤umuzun ama-
c› “ebedi müessese” olma ilkesine hizmet ediyor. Bu nedenle, önce-
likle flirketlerimizin konular›na göre gruplaflmas›n›n Topluluk yönetim
sistemimizde ve Topluluk faaliyetlerinde daha dinamik ve verimli so-
nuçlar yarataca¤› düflünüldü. Bu düflünceden hareketle de karar, icra
ve kontrol görev ve sorumluluklar›n›n rasyonel kullan›m›n›n sa¤lan-
mas›, baz› görev ve sorumluluklar›n Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹da-
re Meclisi’nden Grup Koordinasyon Komitelerine aktar›lmas› ve yay›l-
mas›, yetki da¤›l›mlar›n›n yenilenmesi amac›yla, Toplulu¤umuzun
yönetim sisteminin temeli olan Genel Yönetim Organizasyonu’nda
bir tak›m de¤iflikliklere gidildi. Böylece, 2001 y›l› sonlar›nda Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri, Is› ve Yap› Grubu olmak üzere iki grup alt›nda
yürütülmeye baflland›.

Yap› Grubu olarak kendinize nas›l bir misyon çizdiniz?

Elginkan Toplulu¤u amaç ve ilkeleri do¤rultusunda yenilikçi ve yara-
t›c› düflünceyle dünya standartlar›na, müflteri beklentilerine uygun
ürünler üretmek, “Y›llarca Beraber” ilkesi do¤rultusunda, insana ve
çevreye sayg›l› olarak sa¤l›kl› büyüme sonucunda ‘ebedi müessese’
haline gelmek bizim misyonumuz. Yap› sektöründe ›slak zeminlere
hitap eden ürün gruplar›nda yurtiçinde pazar lideri olmak, dünya
standartlar›nda üretti¤i kaliteli ürünlerle dünya ekonomisinde rekabet
gücü yüksek flirketler haline gelmek ise vizyonumuzu oluflturuyor.

Rahmetli Baflkan›m›z için ‘liderlik’ ve ‘sahiplik’ ruhu çok önemliydi.
“Mal sahibi olmak farkl› bir fley. ‹nsan›n kendi mal› olunca zafiyetleri
olur, profesyonellerle çal›flmak gerekir, sizler liderler olarak etraf›n›z-
daki personelinize; yenili¤i, kaliteyi, müflteri mutlulu¤unun önemini,
pozitif düflünceyi, insan iliflkilerinde baflar›l›, giriflimci ve problem çö-
zücü, sorumluluk üstlenebilecek, çal›flkan, ö¤renmeye ve e¤itime
aç›k, yükselmek isteyen insan özelliklerini, k›sacas› Topluluk kültürü-
müzü afl›lamaya çal›fl›n, yerinize elemanlar yetifltirin” derdi. ‹nanmaz-

san›z baflar›l› da olamazs›n›z. Biz çal›flanlar›m›zla ayn› inanc› payla-
fl›yor ve çal›flanlar›m›z›n da hem kat›l›mc› hem yarat›c› olmalar›n› sa¤-
l›yoruz. Ulusal ve uluslararas› standartlara uygun ürünler üreterek y›l-
larca beraberli¤imizi sürdürmeyi amaçl›yoruz. Elginkan Ailesi, “Dün-
ya mal› dünyada insanlara faydal› oldu¤u sürece de¤er tafl›r. ‹nsanla-
r›m›zdan kazand›klar›m›z› e¤itim hizmetleriyle insanlar›m›za geri ve-
rece¤iz” düflüncesinden hareketle flirketlerini, Vak›f kurarak Türk hal-
k›na ba¤›fllad›. Dünyada baflka bir örne¤i olmayan Elginkan Vakf›, bu
yönüyle büyük önem tafl›yor. Elginkan Ailesi’nin vasiyeti yine onlar›n
istedi¤i do¤rultuda uygulan›yor. Sözünü etti¤im temel ilkeler ve orga-
nizasyon yap›s›yla grubumuz flirketleri ebedi flirket olma yolunda ça-
l›flmalar›na devam ediyor.

Yap› Grubu’nun önümüzdeki döneme iliflkin 
hedefleri nelerdir? 

‹ç ve d›fl pazarlarda pazar pay›m›z› art›rarak, farkl›laflmay› sürekli k›-
larak, gerekli rekabet gücünü yaratarak sa¤l›kl› büyümek temel ama-
c›m›z. Bunun için modernizasyon yat›r›mlar› planlad›k. ‹leri teknolo-
ji imkanlar› kullan›larak farkl›laflma sa¤lay›p, verimlili¤i art›raca¤›z.
Tan›t›m ve pazarlama faaliyetlerimizi de hedef pazar anlay›fl› içerisin-
de etkin ve verimli hale getirerek yapaca¤›z. Ayr›ca Ar-Ge faaliyetle-
rine a¤›rl›k vererek müflteri ve pazar odakl› tasar›mlar› da hayata ge-
çirece¤iz. Grup içi iletiflimlerin daha verimli olaca¤› düflüncesinden
hareketle, her grubun kendi d›fl ticaret faaliyet paketini kendisinin ic-
ra etmesi kararlaflt›r›ld›. Bu karar 2005 Haziran ay› itibar›yla uygula-
n›yor. Faaliyetlerde, gruplar pazarlama ve sat›fl aktivitelerini yürütür-
lerken, ihracat uygulama, sevkiyat ve finansman faaliyetlerine ELEKS
D›fl Ticaret fiirketimiz devam ediyor. Bu do¤rultuda da öncelikle iç ve
d›fl piyasada rekabet gücü olan ürünler ve yeni ürünler belirlenerek
ihracattaki hedef pazar tespit edildi ve gereken yat›r›mlar planland›.

Yap› sektöründe Türkiye’de ve dünyada yaflanan 
geliflmeler nas›l? Türkiye’nin AB’ye girmesi yap› sektörüne 
nas›l yans›yacak?

1999 y›l›nda yaflanan deprem sonras›nda inflaat sektörü ilk kez 2005
y›l› sonundan itibaren büyümeye geçerek geçmifl y›llardaki kayb›n›
kapatmaya bafllad›. fiu anda giderek ivmelenen bir büyüme söz konu-
su. Yap› Grubu ürünleri, liderli¤ini devam ettirecek flekilde pazar pa-
y›n› art›racak. Di¤er bir konu ise Metal Borsalar›nda h›zla artan metal
fiyatlar›. Hammaddenin, ELSAN A.fi. taraf›ndan üretiliyor olmas› bu
konuda avantaj sa¤lad›. Türkiye’nin AB’ye girmesi özellikle insan sa¤-
l›¤› ve çevre konusunda bat›l› ülkelerin uygulad›¤› birtak›m standart
ve flartlar›n uygulanmas› zorunlulu¤unu getirecektir ki flirketlerimiz bu
konuda çok önceden haz›rl›klar›n› tamamlad› ve öncü konuma geçti
bile. ‹nsan sa¤l›¤› ve çevre konusunda getirilecek flartlar Türkiye’de
merdiven alt› tabir edilen üreticilerin yaratt›¤› haks›z rekabetin k›smen
ortadan kalkmas›n› sa¤layacak. Ancak bu konuda al›nan tedbirlerin
bat›l› ülkelerde oldu¤u gibi hijyen ve insan sa¤l›¤›na yönelik tedbir ve
kontrollerle uygulamaya geçirilmesi gerekiyor.
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Üretimden ald›¤›m›z güç 
bizi liderli¤e tafl›yor

Elginkan Toplulu¤u Yap› Grubu fiirketleri önemli baflar›lara imza at›-
yor. ‹ç piyasada; s›hhi tesisat armatürleri ve teknik ürünlerinde E.C.A.
markas›, yüksek pazar pay›yla lider konumunda. 2005 y›l› sonunda
VALFSEL taraf›ndan devreye al›nan kromaj tesisi, insan ve çevre sa¤-
l›¤› aç›s›ndan pek çok yenilik getirerek Amerikan ANSI NSF 61 stan-
dard›na uygun düflük kurflunlu armatür üretiminde bir ilke öncülük et-
ti. Sektörde pek çok sanayi firmas› Çin’in yaratt›¤› haks›z rekabete kar-
fl› ithalat yapmay› tercih ederken Elginkan Toplulu¤u fiirketleri “Y›llar-
ca Beraber” ilkesi do¤rultunda dünya standartlar›nda ve en son tekno-
lojiyle hem insana hem çevreye sayg›l› ürünler üretmeye devam 
ediyor.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin bugün geldi¤i noktada hiç flüphesiz
Kurucusu Ekrem Elginkan’›n rolü büyük. Kurdu¤u flirketler, hammad-
deden nihai tüketiciye ulaflan ürüne kadar bütün zincirin halkalar›n›
tamaml›yor. Durum böyle olunca sektörde rekabet üstünlü¤ü yarat-
mak ve güçlü konuma ulaflmak kaç›n›lmaz oluyor. Bu da Ekrem El-

ginkan’›n ne kadar ileri görüfllü bir kifli oldu¤unu
en güzel flekilde ortaya koyuyor. Vas›flar› bu ka-
darla s›n›rl› de¤il elbette Ekrem Elginkan’›n. Mü-
kemmelliyetçili¤i de flirketlerinin temeline kadar
iflliyor. Akl›ndan hiç ç›karmad›¤› büyüme stratejisi
onu ifline ve topluma adanm›fl bir kimli¤e tafl›yor.

Ekrem Elginkan’›n hayata bak›fl aç›s›, ifl anlay›fl› ve
yaflam biçimi… Tümünün yans›malar›n› Yap› Gru-
bu Koordinatörü Muzaffer Zeren’de de görmek
mümkün. Zeren’le Elginkan Toplulu¤u Yap› fiirket-
leri’nin profili, sahip oldu¤u vizyon ve hedefleri
üzerine konufltuk.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin büyüme h›z›, Türkiye’de yap›
sektöründe yaflanan olumlu geliflmelerin de etkisiyle artarak
devam ediyor. Kurumsal yap›daki bu flirketler, “ebedi
müessese” olma yolunda emin ad›mlarla ilerliyor. Çünkü hedef
belli; daima ilerisi...
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Muzaffer Zeren kimdir?
1945 Ankara do¤umlu Muzaffer Zeren, ‹.T.Ü. Makina Fa-
kültesi’nden 1969’da Yüksek Makine Mühendisi olarak
mezun oldu. Elginkan Toplulu¤u’yla 1987 y›l›nda tan›flan
Zeren, s›ras›yla Evar, Kal›p Tak›m, ELBA, AR Muslukçuluk
ve son olarak da VALFSEL’de fiirket Müdürü olarak görev
yapt›. 2004 y›l›ndan beri de Yap› Grubu Koordinatörlü¤ü
görevini sürdüren Zeren, ayn› zamanda Elginkan Holding
‹dare Meclisi ve Elginkan Vakf› Mütevelli Heyet Üyesi.
Muzaffer Zeren, evli ve iki çocuk babas›.

Yap› Grubu fiirketleri;

4 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

Elginkan Toplulu¤u bünyesinde Yap› Grubu fiirketleri E.C.A. markal›,
s›hhi tesisat armatürlerin üretimini yapan VALFSEL Armatür Sanayi
A.fi., teknik ürünlerin üretimini yapan VALF Sanayii A.fi., pirinç ham-
madde üretimi yapan ELSAN Hammadde Sanayii A.fi., SEREL markal›
seramik sa¤l›k gereçleri üretimi yapan SEREL Seramik Sanayi ve Tica-
ret A.fi., seramik hammadde üretimi yapan MATEL Hammadde Sana-
yi ve Ticaret A.fi., AR ve YAK markal› s›hhi tesisat ürünleri üretimi ya-
pan AR Muslukçuluk Sanayi A.fi., s›hhi tesisat, teknik ürün ve seramik
sa¤l›k gereçlerinin yurt içi sat›fl ve pazarlamas›n› yapan ELMOR Tesi-
sat Malzemesi Ticaret A.fi.’den olufluyor.



Vak›f’tan
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1025, Farsça en eski eser 1461 y›l›na kadar uzan›yor. Katalogda tak-
vimlere ayr›lan yer ise oldukça genifl. Bu bölümde zaman tayinine yö-
nelik tüm eserler ele al›n›yor. En eski takvim ise 1490-91 y›llar›nda II.
Beyaz›d için haz›rlanm›fl olan Farsça takvim. Katalogda astronomi y›l-
l›klar› bafll›¤› alt›nda da belirli bir gök cisminin y›l boyunca konumla-
r›n› gösteren cetveller yer al›yor. Koleksiyon kapsam›nda yer alan
önemli eserler aras›nda yaflama dair her türlü bilginin yer ald›¤› Erzu-
rumlu ‹brahim Hakk›’n›n 18. yüzy›la ait “Marifetname”, 15. yüzy›lda
Yaz›c›o¤lu Muhammed taraf›ndan yaz›lan “Muhammediyye”, 
Ali Kuflçu taraf›ndan yap›lan astronomik gözlemler, takvimler, ünlü
matematikçi Takiyeddin’in çal›flmalar›, Ulu¤ Bey’in astronomik çal›fl-
malar› bulunuyor. 

Türkiye yazmalar aç›s›ndan 
bir ambar
El yazmalar›n›n, katalog haline getiril-
meden önce mikrofilm, fotokopi ya da
orijinal kopyalar›yla araflt›rmac›lar›n
kullan›m›na sunuldu¤unu söyleyen
Prof. Dr. Günay Kut, katalo¤un ayr› bir
önemi oldu¤una iflaret ederek, kitab›n
insanlara farkl› bak›fl aç›lar› kazand›rd›-
¤›n› vurgulad›. Kültürel de¤erlerimize ye-
terince önem verilmedi¤ine de de¤inen
Prof. Dr. Kut, Kanadal› bir profesörün;

“Türkiye yazmalar aç›s›ndan bir ambard›r” sözü-
nü hat›rlatt› ve “maalesef bu ambarda ne
oldu¤unu detayl› olarak bilmiyoruz” dedi. 

Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi taraf›ndan
yay›mlanarak sat›fla sunulacak olan kata-
log bu konularda çal›flma yapacak ilim
çevrelerine ›fl›k tutacak ve yard›mc› 
olacak.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt›rma Enstitüsü’ndeki el yazmalar›n›n katalog hali-
ne getirilmesinde Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayfle Soysal’›n katk›lar› büyük.
Bu konuda sorular›m›z› yan›tlayan Prof. Dr. Soysal, projenin uzun y›llar sonunda haya-
ta geçti¤ini söyleyerek amaçlar›na ulaflt›klar› için mutlu oldu¤unu ifade etti.

Proje nas›l ortaya ç›kt›? Konuyla ilgili görüfllerinizi ö¤renebilir miyiz?
Projenin ortaya ç›k›fl› on iki y›l öncesine dayan›yor. Kandilli Rasathanesi’nde astronomi
a¤›rl›kl› el yazmalar› koleksiyonunu Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nde görevli uzman-
lar›n katalog haline getirebilece¤ini düflündüm. Bunun sonucunda bölümde bir ekip
oluflturuldu ve bir araflt›rma projesi olarak çal›flmalara baflland›. Katalog sonuçta Türk-
çe ve ‹ngilizce olarak haz›r durumda ve flu an Kandilli Rasathanesi’nde sergileniyor.
Tek eksi¤imiz, bu katalo¤un bas›lmas›yd›. ‹flte bu aflamada karfl›m›za Elginkan Vakf›
ç›kt›. Güzel bir iflbirli¤i sonucunda projeyi hayata geçirdik. Projenin bafllang›c›ndan
beri içerisindeyim. Bu yüzden de biraz duygusal yaklaflt›¤›m› söyleyebilirim.
Koleksiyon gerçekten çok de¤erli. Bo¤aziçi Üniversitesi’nin buna sahip ç›kmas› beni
çok mutlu ediyor. K›sacas› Üniversite’nin vizyonunu tamamlayan zihinsel bir çal›flma
gerçeklefltirdik. Elginkan Vakf› da bu kültürel miras›n paylafl›lmas› konusunda önemli
katk›lar sa¤lad›. 

Konusundaki el yazmas› eserlerin toplu olarak bulundu¤u koleksiyon-
da, astronomi ve astroloji eserleri genifl yer tutuyor. Kapsam›nda ayr›-
ca matematik, co¤rafya ve az say›da di¤er konulara iliflkin 11. ve 20.
yüzy›l aras›ndaki dönemlere ait eserleri bar›nd›r›yor. 

Osmanl› ve ‹slam kültür dünyas›na yönelik önemli bilgiler içeren bu
el yazmalar› koleksiyonu, toplam 1 340 eserden olufluyor. Bunlar›n
845’i Türkçe, 395’i Arapça, 100’ü ise Farsça. Türkiye’de astronomi-
astroloji konusunda ilk ve tek olan bu özel koleksiyonun oluflmas›n›
sa¤layan kifli ise Kandilli Rasathanesi’nin kurucusu ve ayn› zamanda
ilk müdürü olan Mehmed Fatin Gökmen. Ayn› zamanda belgesel mi-
ras›n varl›¤›na ve önemine yönelik dünya çap›nda kamuoyu olufltu-
rulmas› amac›yla UNESCO taraf›ndan bafllat›lan Dünya Belle¤i Prog-
ram›’nda da kay›tl› bulunuyor. Türkçe, Farsça ve Arapça el yazmala-
r›n›n iki cilt olarak düflünüldü¤ü çal›flmada Türkçe yazmalar ayr› bir
cilt halinde ele al›n›yor.

Çal›flma 1994 y›l›na uzan›yor
El yazmalar› koleksiyonunun, katalog haline getirilmesi projesini yü-
rüten kifli ise Bo¤aziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Ö¤-
retim Üyesi Prof. Dr. Günay Kut. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ayfle
Soysal’dan gelen teklif üzerine alan›nda uzman olan bir ekiple 1994
y›l›nda yola ç›kt›¤›n› belirten Prof. Dr. Kut, bu çal›flmada Türkçe yaz-
malar konusunda Fatma Büyükkarc› Y›lmaz, Hatice Aynur ve Cumhu-
re Ölçer’in kendisine efllik etti¤ini söyledi. Ayr›ca Arapça-Farsça yaz-
malarla ilgili iki kifliyle daha birlikte çal›flt›klar›n› sözlerine ekledi. ‹lk
olarak esere kimlik verdiklerini ifade eden ö¤retim üyesi: “Kay›tlarda
her bir el yazmas› için oluflturulan el yazmas› numaras›, eser ad›, ya-
zar, kaligrafileri ve ölçülerine iliflkin bilgiler yer al›yor” dedi. 

Koleksiyonda bulunan en eski Türkçe eser Prof. Dr. Günay Kut’un
verdi¤i bilgilere göre 15. yüzy›l›n ilk yar›s›na ait olan ve Ahmed-i Dâi
taraf›ndan Farsça’dan çevrilen “Risâle-i si fasl.” Arapça en eski eser

Kültürel ve tarihi miras›m›z›n
hem toplumumuza hem
dünyaya tan›t›lmas›nda
Elginkan Vakf›, Bo¤aziçi
Üniversitesi’yle ortak bir
projeye imza att›. Bo¤aziçi
Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem
Araflt›rma Enstitüsü
Kütüphanesi’nde bulunan son
derece de¤erli el yazmalar›
koleksiyonunun katalo¤u
yap›ld›. 

AAssttrroonnoommii eell yyaazzmmaallaarr››
ggüünn ››flfl››¤¤››nnaa

çç››kk››yyoorr

Dr. Fatma Büyükkarc› 

Prof. Dr.
Günay Kut

Vak›f’tan
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““VViizzyyoonnuummuuzzuu ttaammaammllaayyaann 
bbiirr ççaall››flflmmaa””

Uzman Cumhure Ölçer

Bo¤aziçi Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Ayfle Soysal



Vak›f’tan fiirketlerden/ELEKS

Elginkan Vakf›, kurucular›n›n vasiyeti olan “ebedi müessese, ebedi
hizmet” ilkesinden hiç ödün vermeden yoluna devam ediyor. Kandil-
li Rasathanesi’ndeki el yazmalar›n›n katalog haline getirilmesi konu-
sunda görüfllerini sordu¤umuz Vak›f Müdürü Osman Çetin Evranuz,
çal›flmaya katk›da bulunmay› ulvi görev kabul ettiklerini söyledi.

Bu projeye Elginkan Vakf› niçin destek veriyor?  

Proje konusunda destek talebi Bo¤aziçi Üniversitesi’nden geldi. Üni-
versitemizin de¤erli ö¤retim üyeleri taraf›ndan haz›rlanan bu çal›flma

bizlere aktar›ld›¤›nda; en eski Türkçe el yazmas›n›n 15. yüzy›la ait ol-
du¤u koleksiyonun, topluma ve ilgili kesimlere kazand›r›lmas›n›n bü-
yük önem tafl›d›¤›na kanaat getirdik. Bu koleksiyon dünyada belki de
ayn› konudaki el yazmas› eserlerin toplu olarak bulundu¤u tek kolek-
siyon. Ayr›ca yazma nüshas› tek veya nadir olan baz› eserleri içerdi-
¤inden ya da çok eski tarihli nüshalara sahip olmas› bak›m›ndan dün-
yadaki koleksiyonlar aras›nda önemli bir yere sahip. Biz bu çal›flmay›
dünyan›n kültür, tarih ve bilim haf›zas›na katk›da bulunmak olarak da
düflünüyoruz. Ülkemizin bu alandaki miras›n›n korunmas›, yaflat›lma-
s› ve tan›t›lmas›na katk›da bulunmay›, kurucular›m›z›n da vasiyeti
do¤rultusunda ulvi bir görev olarak addediyoruz. Bu son derece de-
¤erli çal›flmaya destek vermekten dolay› büyük memnuniyet duyuyor
ve bu tip çal›flmalar›n yayg›nlaflarak artmas›n› diliyoruz.

Özellikle hangi konuda katk› sa¤l›yor?

Vakf›m›z bu çal›flman›n bas›m ve yay›m›n›n gerçeklefltirilmesi için
destek sa¤l›yor. Bu çerçevede Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› ile iflbirli¤i
içerisinde hareket ediyoruz. Toplumumuza ve ilgili kesimlere bu
eserin kazand›r›lmas›nda görsel malzeme aç›s›ndan da hayli zengin
olan çal›flman›n, içerik ve niteli¤ine uygun foto¤raf ve kaliteli
bask›yla sunulmas›n› arzu ettik. Eser, Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi
taraf›ndan yay›mlan›yor. Bu vesileyle çal›flmay› haz›rlayan Bo¤aziçi
Üniversitesi’nin de¤erli hocalar›na ve eme¤i geçenlere teflekkürleri-
mi sunar›m.

AAmmaacc››mm››zz;; bbeellggeesseell mmiirraass›› yyaaflflaattmmaakk

Buradaki el yazmalar›n›n toplum aç›s›ndan önemi nedir?
Öncelikle araflt›rmac›lar için önemli bir kaynak niteli¤i tafl›yor. Bu
eserler toplumumuzun kültür miras›. Bu nedenle daha genifl kitle-
lere de ulaflmas› gerekiyordu. Bunu da ancak kitap yoluyla sa¤laya-
bilirdik. Elginkan Vakf›’n›n devreye girmesiyle kitap haline getirme-
yi baflard›k. Da¤›t›m›yla birlikte de el yazmalar› daha genifl bir plat-
forma tafl›nacak. Süleymaniye Kütüphanesi’ne, Kültür Bakanl›¤›’na
ve di¤er ilgili bakanl›klara ulaflt›raca¤›z. Çünkü Kültür Bakanl›¤›’n›n
da bu kültürel mirastan haberdar olmas› gerekiyor. Bizim d›fl›m›z-
da Elginkan Vakf› da baz› kurumlara da¤›t›mda bulunacak.

Elginkan Vakf› ile baflka hangi konularda çal›flmalar 
yap›yorsunuz?

Ö¤rencilerimize burs veren kurumlardan biri Elginkan Vakf›. Bizim
dile¤imiz bu katk›n›n artmas› yönünde. Ayr›ca, Elginkan Vakf› ile
yapt›¤›m›z baflka bir çal›flma daha var. Vak›f, Türk Kültürü Araflt›r-
ma ve Teknoloji Ödülleri veriyor. Bu organizasyonda da Bo¤aziçi

Üniversitesi ö¤retim görevlileri jüri
üyeli¤i yap›yor.

Son olarak sponsorlu¤un 
önemini nas›l 
de¤erlendiriyorsunuz?

Ülkemizde her fleyi devletten beklemek
gibi bir anlay›fl söz konusu. Ama devletin
de olanaklar› s›n›rl›. Mesela Bo¤aziçi Üni-
versitesi olarak yapt›¤›m›z her türlü çal›fl-
may› devlet bütçesinden karfl›layam›yoruz.
Dolay›s›yla bir sponsora gereksinim var. Ay-
r›ca kamunun e¤itime destek vermeye al›fl-
mas› gerekiyor. ‹yi örnekler motivasyon yara-
tacakt›r. Bir anlamda destek sa¤layan kifliler,
baflkalar›n›n; “Ben niye vermiyorum?” fleklinde
düflünmesine neden olacakt›r.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ve Santeh Trade, Rusya’da ›s› ve yap›
alanlar›nda yapt›klar› iflbirli¤i sonucunda önemli baflar›lar elde ediyor. 

Santeh Trade,1998 y›l›nda Rusya Federasyonu ve Birleflik Devletler
Toplulu¤u ülkelerinde akrilik küvet ve bu küvetlerin monte edildi¤i
bir tesisle üretime bafllad›. K›sa bir süre sonra seramik sa¤l›k gereç-
leri sektörüne yönelen Santeh Trade, yaklafl›k yedi y›ldan beri sade-
ce bu alanda faaliyet gösteriyor. Rusya genelinde 200 bayi a¤›na sa-
hip flirket, çok genifl bir yüzölçümünde hizmet veriyor.

Santeh, yaklafl›k befl y›ld›r Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’yle iflbirli¤i-
ni sürdürüyor. Rusya, gerek büyüklü¤ü, gerekse E.C.A., SEREL ve
ODÖKSAN’›n marka haline gelmesi sebebiyle Elginkan Toplulu-
¤u’nun ihracatta önem verdi¤i pazarlar aras›nda yer al›yor.

Firma, SEREL lavabolarla Rusya pazar›n›n yüzde 30’luk pay›na ulafl-
m›fl durumda. E.C.A. bataryalar› Rusya’da ilk en iyi befl batarya mar-
kas›n›n içinde yer almay› baflard›. Buna paralel olarak ODÖKSAN
markas› da ayn› pazarda talep edilen bir marka haline geldi. Santeh
Trade flirketi seramik sa¤l›k gereçlerinde hizmet verirken, 2006 y›l›
Ocak ay› itibar›yla da E.C.A. ›s› ürünlerini Rusya’da sat›fla sunmak
için çal›flmalar›n› sürdürüyor.

‹ngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen ve bu y›l 23-27
Nisan 2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen Interbuild Fua-
r›’na E.C.A. Is› Sistemleri, ‹ngiltere partneri Ak Ticaret A.fi. ile
kat›ld›. Her y›l gerçeklefltirilen fuarda, E.C.A. markas›yla
EMAS A.fi. ve ELBA A.fi. ürünleri, ODÖKSAN markas›yla da
ODÖKSAN A.fi. ürünleri, sektör profesyonellerinin be¤enisine
sunuldu. Y›l sonunda yurtd›fl› pazarlarda da sat›fla sunulmas›
planlanan ve yüzde 20 enerji tasarruf sa¤layan yeni nesil yo-
¤uflmal› kombinin ‹ngiltere pazar›ndaki ilk lansman› bu fuarda
gerçeklefltirilmifl oldu. Prototip olarak sergilenen yo¤uflmal›
kombi, fuar kat›l›mc›lar› taraf›ndan yo¤un ilgi gördü.

Elginkan Toplulu¤u 
fiirketleri MOSBUILD 
Fuar›’nda
Rusya Federasyonu’nun baflkenti Moskova’da 4-7 Nisan 2006 
tarihleri aras›nda düzenlenen MOSBUILD Fuar›’na Elginkan Top-
lulu¤u fiirketleri’nden E.C.A., SEREL ve ODÖKSAN A.fi. kat›larak
genifl ürün yelpazesini ziyaretçilerin be¤enisine sundu.

Avrupa, Uzak Do¤u ve yerel üreticilerin genifl kat›l›m›yla gerçek-
leflen fuarda, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin 40 m2’lik stand›n-
da ürün gam›nda yer alan armatürlerin yan› s›ra SEREL A.fi. tara-
f›ndan pazara sunulan seramik sa¤l›k gereçleri de sergilendi.

Fuar süresince Elginkan Toplu¤u fiirketleri stand› yo¤un ilgiyle
karfl›laflt›. Bu nedenle gelecek y›l fuara daha büyük bir standla ka-
t›lmas› planlan›yor. 

SSaanntteehh,, EEllggiinnkkaann
TToopplluulluu¤¤uu fifiiirrkkeettlleerrii’’yyllee
bbeeflfl yy››lldd››rr eell eellee

E.C.A. Is› Sistemleri,
‹ngiltere’de...

Elginkan Vakf› Müdürü
Osman Çetin Evranuz
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EMAS, Karadeniz Bölgesi’nin sektör liderlerinden Cazg›r A.fi. ile Samsun’da yep-
yeni bir döneme bafllang›ç yapt›. Emas ve Cazg›r A.fi. yeni bir showroom aç›l›fl›y-
la iflbirliklerini güçlendirdi. Tüm E.C.A. ›s›tma ve do¤algaz ürünlerinin sat›fl ve ser-
gisinin gerçeklefltirilece¤i showroomda Cazg›r A.fi.’nin mühendislik tecrübesi ve
bilgi birikimleri de bölgedeki do¤algaz sistemleri uygulay›c›lar›na e¤itimler arac›l›-
¤›yla aktar›lacak. Ayr›ca showroomda tasarlanan internet ba¤lant› köflesi, E.C.A.
müflterilerine kaliteli hizmet ve konforu yaflatmay› amaçl›yor. Is›nma konusunda
halk› bilgilendirme misyonunu üstlenerek hiç durmadan yolculu¤unu sürdüren ‹n-
fomobil de, Samsunlular›n hizmetinde olacak.

Aç›l›fl›n› Samsun Vali Yard›mc›s› Mustafa ‹ngenç ve Samsun Büyükflehir Belediye
Baflkan› Yusuf Ziya Y›lmaz’›n gerçeklefltirdi¤i etkinlikte Cazg›r A.fi. Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Orhan Cazg›r da haz›r bulundu. Cazg›r, gerçeklefltirilen ortakl›ktan bü-
yük mutluluk duyduklar›n› belirterek, bu ortakl›¤›n sat›fl›n yan› s›ra e¤itim misyonu
da içermesinin Samsun ili için büyük önem tafl›d›¤›n› sözlerine ekledi.

EE..CC..AA..,, SSaammssuunn’’ddaa yyeennii bbiirr ddöönneemm bbaaflflllaatttt››

KKüüttaahhyyaa’’ddaa iillkk AA ttiippii EE..CC..AA.. 
IIss›› SSiisstteemmlleerrii mmaa¤¤aazzaass›› aaçç››lldd››

14 Nisan 2006’da hizmete giren ma¤azan›n aç›l›fl›n› EMAS fiirket
Müdürü Önder K›ratl›lar gerçeklefltirdi. Kütahya’n›n kalbinin att›¤›
bir konuma sahip olan ma¤azada, E.C.A. Is› sistemleri ürünlerinin sa-
t›fl› d›fl›nda, tüketiciyi ›s›nma konusunda do¤ru bilgilendirmek 
ve kendi bünyesinde bar›nd›rd›¤› e¤itim salonuyla bayilere e¤itim
vermek gibi pazar› bilinçlendirmeye yönelik çal›flmalar da gerçeklefl-
tirilecek.

Yo¤un ilgi gören aç›l›fl›n ard›ndan Sayg›n Ltd. fiti. firma sahibi Günay
Alt›ner, hedeflerinin E.C.A.’n›n verdi¤i güçle Kütahya’da pazar›n li-
deri konumuna gelmek oldu¤unu belirterek; “Befl y›l önce tan›flt›¤›-
m›z Elginkan Toplulu¤u’nun vizyonundan çok etkilendik ve bu aile-
nin içinde olmay› arzu ettik. fiimdi de bu vizyonu, E.C.A. markas›na
yak›fl›r bir ma¤aza ile Kütahyal›larla paylafl›yoruz” diyerek duygula-
r›n› dile getirdi.

Sektörün en önemli fuar› olarak tan›mlanan Sodex Fuar›’na kat›lan
E.C.A., tamamen Türk teknolojisi ve birikimiyle yarat›lan ve yüzde
20 enerji tasarrufu sa¤layan “Yo¤uflmal› Kombi”yi sektörle bulufltur-
du. Türkiye ekonomisine de büyük katk› sa¤laman›n verdi¤i gururla
fuarda yerini alan E.C.A., sektördeki farkl›l›¤›n› bir kez daha ortaya
koydu. 

Minimum do¤algaz tüketimi sa¤lamaya yönelik olarak gelifltirilen
yo¤uflmal› kombi kullan›m›n›n artmas› ve halen kullan›mda olan 
3 milyon kombinin yo¤uflmal› kombiye dönüfltürülmesi durumunda
do¤algaz tüketiminden y›ll›k olarak 300 milyon dolar tasarruf edile-
bilecek. 100-250 m2’ye kadar konutlarda kullan›labilecek olan yeni
E.C.A. kombiler, 24 kw ve 30 kw olmak üzere iki ayr› kapasitede
üretiliyor.

4-7 May›s tarihlerinde düzenlenen fuar›n ilk günü gerçekleflen bas›n
toplant›s›nda konuflan EMAS A.fi. fiirket Müdürü Önder K›ratl›lar,
E.C.A. yo¤uflmal› kombi yat›r›m›yla hem iç pazarda hem de ihracat
pazar›nda yüksek miktarda sat›fl hedeflendi¤ini belirtti. K›ratl›lar,

yo¤uflmal› kombi ihracat rakamlar›nda ise, befl y›l içerisinde y›ll›k
50 milyon dolarl›k ihracat rakam›na ulafl›lmas›n› planland›klar›n›
vurgulad›.

E.C.A. müflteri ve tedarikçileri kokteylde bulufltu

EMAS’›n müflteri ve tedarikçilerine yönelik 5 May›s’ta düzenledi¤i
kokteyl de büyük ilgiyle karfl›land›. Yaklafl›k 500 kiflinin kat›ld›¤›
kokteylde, sektörün önde gelen birçok ismi bir araya geldi. Kat›-
l›mc› profilini a¤›rl›kl› olarak yerli ve yabanc› mimar ve mühendis-
ler, bayiler, servisler, tedarikçiler ve son kullan›c›lar›n oluflturdu¤u
kokteylde kat›l›mc›lar, E.C.A. ürünlerini yak›ndan inceleme f›rsat›
buldu.

Toplam 400 m2’lik stand alan›yla fuar›n en dikkat çeken noktalar›n-
dan biri olmay› baflaran E.C.A., dört günde toplam 3 000’nin üzerin-
de ziyaretçiyi a¤›rlad›. Bu sayede özellikle yurtd›fl›ndan gelen ko-
nuklara da kendini tan›tma flans› bulan E.C.A., yeni iflbirliklerine im-
za atma f›rsat›n› da yakalad›. 

E.C.A., görkemli stand› ve uzun araflt›rmalar sonucunda gelifltirdi¤i
yüzde 20 enerji tasarrufu sa¤layan yo¤uflmal› kombi lansman› ile 
Sodex 2006’ya damgas›n› vurdu. 

EE..CC..AA..,, SSooddeexx’’ee
ddaammggaass››nn›› vvuurrdduu

Is› sistemlerinde E.C.A. markas›yla, ileri teknolojinin ve dünya
standartlar›n›n temsilcisi EMAS, Kütahya’da ilk A tipi konsept
ma¤azas›n› yine bölgenin lider kurulufllar›ndan Sayg›n Tic. Ltd. fiti.
iflbirli¤iyle hayata geçirdi.



fiirketlerden/VALFSEL - EMAR fiirketlerden/EMAR
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E.C.A. Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin katk›lar›yla oluflturulan Do-
¤algaz ve S›hhi Tesisat Laboratuvarlar›n›n 20’incisi 14 Nisan’da Kü-
tahya Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nde hizmete aç›ld›.

Kuruldu¤u günden bu yana ülke sanayine verdi¤i hizmetle ad›ndan

söz ettiren Elginkan Toplulu¤u, Vakf› arac›l›¤›yla ülke e¤itimine katk›-
da bulunuyor. Topluluk, bir “S›hhi Tesisat ve Do¤algaz Laboratuva-
r›”n› daha toplumun hizmetine sunarak, nitelikli ö¤rencilerin, s›hhi te-
sisat ve do¤algaz ustalar›n›n yetifltirilmesini sa¤l›yor. 

Özellikle yurdumuzda ihtiyaç duyulan teknik ara insan gücünü yetifl-
tiren Elginkan Toplulu¤u, okullara teknik malzeme yard›m› sa¤lama-
n›n yan› s›ra bu okullarda oluflturdu¤u S›hhi Tesisat ve Do¤algaz
Dershaneleri’nde e¤itimler vererek de destek oluyor. E¤itim kurumu
taraf›ndan dershane oluflturulmas› için tahsis edilen alanda fiziki flart-
lar iyilefltirilerek, kalorifer, pis su, temiz su ve gaz tesisatlar› oluflturu-
luyor. Ayr›ca, yer ve duvar seramik kaplamas›yla ürün montajlar› ya-
p›larak tüm cihazlar çal›fl›r durumda teknoloji laboratuvar› olarak ilgi-
li okula teslim ediliyor.

Toplulu¤un katk›lar›yla, ilki 1994 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversite-
si’nde aç›lan S›hhi Tesisat ve Do¤algaz Dershaneleri, 2006 y›l›na ka-
dar 20 çeflitli üniversite, endüstri meslek lisesi ve askeri okulda aç›lan
s›n›flarda yaklafl›k 2 500 ö¤renci ve 5 500 kursiyere e¤itim olana¤›
sa¤lad›. ‹lgili okullar›n e¤itim donan›mlar›na verilen bu destekle ö¤-
renci ve kursiyerlerin günümüz s›hhi tesisat ve ›s›tma teknolojilerini
yak›ndan tan›ma ve pratik e¤itim yapmalar›na imkan sa¤lan›yor.

Elginkan Toplulu¤u bünyesinde faaliyet gösteren ve sat›fl sonras› hiz-
met veren EMAR A.fi. ile Garanti Bankas› aras›nda, Türkiye genelini
kapsayan teknik destek anlaflmas› imzaland›. 

Yar›m asr› aflk›n süredir yaflam kalitesini art›ran ürünler üreten Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri’nin E.C.A., SEREL, ELBA, EMAS, ODÖKSAN, YAK
markal› ürünleriyle Topluluk d›fl› baz› flirketlerin üretti¤i, ithal ederek
yurtiçinde ve d›fl›nda sat›fl›n› yapt›¤› ürünlere sat›fl sonras› hizmet ve-
ren EMAR A.fi., Garanti Bankas› ile sözleflme imzalad›.

Garanti Bankas›’n›n Türkiye genelinde 73 flubesinin Mekanik Sistem
ve Tesisat›n›n bak›m ve ar›za hizmetlerini kapsayan sözleflme Garan-
ti Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Adnan Memifl, Garanti Bankas› ‹n-
flaat Müdürlü¤ü Birim Müdürü Zafer Serova ve EMAR A.fi. Servis Mü-
dürü Mustafa Güngör’ün kat›l›mlar›yla imzaland›. 

Gelecekte daha pek çok baflar›l› ifle beraberce imza atmay› planlad›k-
lar›n› belirten EMAR A.fi. Servis Müdürü Mustafa Güngör, “Bugün at›-
lan imzan›n Mekanik Sistem ve Tesisat Bak›m destek hizmetine iliflkin
olarak yer almay› hedefledi¤imiz bankac›l›k sektöründe bir bafllang›ç
oldu¤u düflüncesindeyiz” dedi. 

May›s ay› içinde faaliyet planlar›n›n sonucunda Türkiye ‹fl Bankas› ve
Oyak Bank ile klima sistemlerine yönelik bak›m ve teknik destek an-
laflmalar›yla hizmetler bafllat›ld›.

EEMMAARR’’ddaann hhiizzmmeett 
sseekkttöörrüünnddee yyeennii aaçç››ll››mmllaarr

2006 y›l› e¤itim programlar› kapsam›nda E.C.A. sat›fl sonras›
müflteri hizmetleri flirketi EMAR A.fi. taraf›ndan düzenlenen ve 
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ile F›rat Plastik firmas› taraf›ndan
desteklenen “S›hhi Tesisat Uyum Kursular›”, 20-24 Mart 2006

tarihleri aras›nda Sivas Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde 63,
17-21 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Antalya Atatürk Endüstri
Meslek Lisesi’nde 43 s›hhi tesisat ve do¤algaz ustas›n›n kat›l›-
m›yla gerçeklefltirildi. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yap›lan protokol kapsam›nda 20 saat-
lik sertifika program› olarak uygulanan kursta 16 saat teorik, dört
saat uygulamal› e¤itim gerçeklefltiriliyor. E¤itim amaçl› kullan›-
lan E.C.A. ürünleri ilerleyen günlerde Endüstri Meslek Lisesi Te-
sisat Bölümü ö¤rencilerinin kullanmas› amac›yla okula hibe edi-
liyor. E¤itimlerin sonunda kursa kat›lan tesisat ustalar›na EMAR
A.fi., Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Türkiye ‹fl Kurumu onayl› sertifi-
kalar› düzenlenen törenlerle verildi.

2000-2006 y›llar› aras›nda Türkiye genelinde gerçeklefltirilen 
21 dönem S›hhi Tesisat Uyum Kurslar›’nda 1 212 tesisat ustas›
Türkiye ‹fl Kurumu ve Milli E¤itim Bakanl›¤› onayl› sertifikalar›n›
ald›.

KKüüttaahhyyaa EEnnddüüssttrrii MMeesslleekk LLiisseessii ““DDoo¤¤aallggaazz vvee SS››hhhhii
TTeessiissaatt LLaabboorraattuuvvaarr››”” hhiizzmmeettee ssuunnuulldduu

Dünya gazetesinin 2000 y›l›ndan bu yana aral›ks›z sürdürdü¤ü ve
büyük ilgi gören “Y›l›n ‹fl Kad›nlar›” seçimlerinde farkl› sektörlerde,
farkl› illerde Türk kad›n›n›n ad›n› duyuran ifl yaflam›n›n içindeki
baflar›l› kad›nlar belirleniyor. Seçimler sonucunda, bu y›l “‹llerin
Baflar›l› ‹fl Kad›nlar›” kategorisinde Manisa’dan VALFSEL A.fi.
Fabrika Müdürü Tülay Terzigil ödüle lay›k görüldü.

‹stanbul Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›’nda düzen-
lenen ödül töreninde, “En Baflar›l› Kad›n Giriflimci” ödülünü ise 
1 Tasar›m Tekstil sahibi Bahar Korçan ald›. “En Baflar›l› Kad›n
‹flveren” ödülü, Akbank Murahhas Azas› Suzan Sabanc› Dinçer’e
verilirken; “En Baflar›l› Profesyonel Kad›n Yönetici” ödülünün sahibi
de ‹ntel Ortado¤u, Afrika Bölge Direktörü Ayflegül ‹ldeniz ve
Tekstilbank Genel Müdürü Çim Güzelayd›nl› oldu. 

MMaanniissaa’’nn››nn eenn bbaaflflaarr››ll›› iiflfl kkaadd››nn››::
VVAALLFFSSEELL’’ddeenn TTüüllaayy TTeerrzziiggiill 
“2005 Y›l›n›n Baflar›l› ‹fl Kad›nlar›” aras›nda yap›lan seçimde Manisa
ilinden VALFSEL A.fi. Fabrika Müdürü Tülay Terzigil fleref kürsüsüne
ç›kan isim oldu. 

SSiivvaass vvee AAnnttaallyyaa SS››hhhhii TTeessiissaatt UUyyuumm KKuurrssllaarr››



E.C.A. ve SEREL’in bilgi ve deneyimlerini
sektörle paylaflmak amac›yla düzenledi¤i
‘Profesyoneller Buluflmas›’ ‹stanbul, Bursa
ve Adana’da gerçekleflti. 

fiirketlerden/ELMORfiirketlerden/ELMOR
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Yar›m asr› aflk›n süredir Türkiye’de yaflam kalitesini art›ran ürünlere imza atan E.C.A.
ve SEREL, bilgi ve deneyimlerini sektörün profesyonelleriyle paylaflmak, ürün ve hiz-
metlerini tan›tmak amac›yla ‹stanbul, Bursa ve Adana’da “Profesyoneller Buluflmas›”
düzenledi. ‹stanbul’da otel teknik ve sat›n alma müdürleriyle mimarlar›n kat›ld›¤› top-
lant›ya, Bursa ve Adana’da bölgenin önde gelen müteahhit, mimar ve inflaat flirketi yet-
kilileri kat›ld›. E.C.A. ve SEREL yöneticileriyle sektör profesyonellerini buluflturan top-
lant›, kat›l›mc›lar aras›nda iyi bir iletiflim platformu yaratt›.

Toplant›lar›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan ELMOR fiirket Müdürü Hakan Günderen, ku-
rumun ilerlemesinde ve baflar›ya ulaflmas›nda profesyonellerle devaml› paylafl›m›n bü-
yük rol oynad›¤›na de¤indi. E.C.A. markas›n›n y›llar boyunca Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri çat›s› alt›nda kaliteden ödün vermeden çal›flt›¤›n› vurgulayan Günderen,
E.C.A.’n›n ‘kuflaklar boyu’ anlay›fl›yla, ‘do¤ru ticaret’ felsefesinden vazgeçmeyecekle-
rinin alt›n› çizdi.

‹stanbul Conrad Otel’de gerçekleflen toplant›da, VAFSEL Ar-Ge Müdürü Ahmet Coflan,
‘‹nsan ve Çevre Dostu Armatürler’ bafll›kl› bir sunum yapt›. Coflan, dünyada su tasar-
rufu konusuna dair gelifltirilen çözümlere E.C.A.’n›n da fotoselli armatürleriyle katk›
sa¤lad›¤›na de¤indi. SEREL Tasar›m fiefi Güntekin Noyan, ‘SEREL’den Islak Mekânlar-
da Sinerjik Çözümler’ bafll›kl› konuflmas›nda, SEREL’in yeni gelifltirdi¤i ürün yelpaze-
sini sundu. SEREL’in lansman›n› yapaca¤› yeni ürünlerinin tan›t›ld›¤› toplant›da; 
‘Prelude ve Lavinia’ ile ‘SEREL Silent Close’ serisi, kat›l›mc›larla paylafl›ld›.

Bursa Kervansaray Otel’de ve Adana Hilton Otel’de gerçekleflen toplant›lara ise bölge-
nin mimar, müteahhit ve inflaat firmas› yetkilileri kat›ld›. E.C.A. yetkilileriyle sektör uz-
manlar›n›n bir araya gelip iletiflim al›flveriflinde bulundu¤u organizasyon, düzenlenen
yemekle sona erdi.

Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar alan›nda düzenlenen
Unicera Seramik ve Banyo Fuar›’na kat›lan E.C.A. ve
SEREL, yeni ürünlerini ziyaretçiler ve sektör profesyo-
nelleriyle buluflturdu. 

Bu y›l fuar stand›nda toplu kullan›m alanlar›ndan,
post modern banyo mekanlar›na kadar genifl bir yel-
pazede, kullan›c›lara su tasarrufu ve hijyen konusun-
daki çözüm önerileriyle bütünlefltirilen farkl› banyo
konseptleri sergilendi. Modern dizayn› ve estetik hat-
lar›yla farkl› çizgideki yeni SEREL Banyo Mobilyalar›
tüketiciyle ilk kez bulufltu. Özel tasarlanan SEREL ço-
cuk ürünlerinin sergilendi¤i çocuk banyosunda minik
SEREL kullan›c›lar›na yönelik hijyen konusu vurgu-
land›. SEREL Unicera Fuar›’nda, 2006 y›l›n›n ikinci
yar›s›ndan sonra ürün gam›na alaca¤› ‘Renata Serisi-
ni’ özel bir standta sergiledi. ‹lk etapta lavabo, yar›m
ayak, klozet ve rezervuar parçalar›n›n sat›fl›na baflla-
naca¤› serinin devam›nda, asma klozet ve gömme re-
zervuarl› klozet parçalar› pazara sunuluyor. Serinin
kendi tarz›n› yaratan farkl› tasar›m› sessiz ve güvenli
kullan›ma sahip yavafl kapanan klozet kapaklar›yla
bütünleniyor. SEREL’in fuardaki sürprizi ise yeni mut-
fak mobilyalar›n›n sergilendi¤i bölüm. Ziyaretçilerin
büyük ilgi gösterdi¤i mutfak konsepti, SEREL kalitesi
ve tecrübesinin bir ürünü olarak yak›n zamanda tüke-
ticisiyle buluflacak. 

UUNNIICCEERRAA’’ddaa,,
EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL
rrüüzzggaarr›› eessttii

Hayat› kolaylaflt›ran estetik ürünleriyle
göz al›c› bir dünyan›n kap›lar›n› aralayan
SEREL, bu kez stil sahibi SEREL Prelude
Banyo Tak›m›’n› sunuyor. Modern çizgi-
lerin alt›nda genç ve sportif bir tasar›m
anlay›fl›n› yans›tan Prelude serisi “Y›llar-
ca Beraber” olabilmenin s›rr›n› aç›kl›yor. 

Tam ve yar›m ayak opsiyonlar›yla sunulan
lavabolar›n yan›nda tak›m›n en karakteris-
tik parçalar›ndan rezervuarl› tak›m klozeti,
SEREL ürün gam›ndaki modern yaklafl›m›n
bir ç›kt›s› olarak "Back To Wall", yani duvar
düzlemine bitiflik olarak tasarland›. 

Bu modern tak›m klozeti, klasik mentefle-
li klozet kapa¤›n›n yan› s›ra opsiyonel
olarak son kullan›c›ya sunulan "yavafl
kapanan" klozet kapa¤› ile kullan›mda
kusursuz bir konfor ve güven sa¤l›yor. 

Geçmifl y›llardan gelen birikim ve tecrü-
belerin, ç›tay› daha yukar›ya ç›karmak
ad›na ayn› potada eritilmesinin ba-
flar›l› bir sonucu olarak 
Prelude Serisiyle SEREL, fark yara-
tan tasar›m gücünün tesadüflere
dayal› olmad›¤›n› en güçlü flekilde
kan›tl›yor.

KKoonnffoorr vvee flfl››kkll››kk LLaavviinniiaa OOddaass››’’nnddaa bbuulluuflflttuu

EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL ‹‹ssttaannbbuull,, BBuurrssaa vvee
AAddaannaa’’ddaa PPrrooffeessyyoonneelllleerrllee bbuulluuflflttuu

SEREL, Lavinia Banyo Tak›mlar› ile tüketicilerine al›fl›lm›fl
çizgilerin ötesinde farkl› formlar sunuyor. Asimetrik ve si-
metrik olmak üzere iki alternatifli Lavinia serisi lavabolar› ve
konseptin tamamlay›c›s› rezervuarl› klozetler bambaflka bir
yaklafl›m› yans›t›yor. Klasik mentefleli klozet kapa¤›n›n yan›
s›ra iste¤e ba¤l› olarak yavafl kapanan klozet kapa¤› ürüne
fonksiyonellik ve cazibe kat›yor.

Kusursuz tasar›m›n ve konformizmin karmas› Lavinia Serisi
ile SEREL, banyolarda “fl›k” ve “elegan” kavramlar›n› yeni-
den yorumluyor. SEREL, son y›llarda gerçeklefltirdi¤i yeni
nesil banyo tasar›mlar›yla k›s›rdöngüden uzak, al›fl›lm›fl›n
d›fl›nda bir durufl sergiliyor. Lavinia Odas› konsepti de bu
duruflun bir yans›mas› olarak, içerdi¤i farkl› çizgiler ve este-
ti¤iyle di¤er banyo tak›mlar›ndan kolayl›kla ayr›labiliyor. 

Tak›m lavabolar›nda özellikle asimetrik tasar›m daha ön-
ce denenmemifl bir tarz ve estetik yaklafl›m›n ifadesini
oluflturuyor. Tam ve yar›m ayak opsiyonlar›yla sunulan la-
vabolar›n yan›nda tak›m›n en karakteristik parçalar›ndan
rezervuarl› tak›m klozeti; t›pk› asimetrik lavabo gibi konfor
ve fl›kl›¤› bütünlefltiriyor.

“Lavinia Odas›” tüm bu bileflenler bir araya geldi¤inde ya-
flam alan› duygusunu art›rarak, banyolar› keyifli mekanlar
haline getiriyor.

Banyoda modern sanat: SEREL Prelude Serisi

Yap› sektöründe yeni trendlerin öncüsü,
modern tasar›mlar›n vazgeçilmez
bütünleyicisi olan SEREL, Lavinia Odas›
konseptiyle banyolar› yaflam alanlar›na
dönüfltürme baflar›s›n› bir kez daha
kan›tl›yor.



linen kil rezervinin yar›ya yak›n›n› fiile’deki MATEL maden sahalar›n-
da bulunduruyor.

Standartlar›n üzerindeki kalitesi ve bu kalitenin korunmas› için malze-
me konusunda gösterilen hassasiyet. ‹flte Ercüment Ar›c› böyle tan›m-
l›yor malzemedeki MATEL fark›n›. MASK’›n, MATEL’in jenerik marka-
s› oldu¤unu söyleyen Ar›c›, Türkiye piyasas›nda en çok sat›lan ürün-
leriyle gurur duyduklar›n› belirtiyor.

MASK’›n ad›n›n konmas› ise 1989 y›l›na kadar uzan›yor. Tecili de iki
y›l önce al›n›yor. Ercüment Ar›c›, markan›n ad›n› geliflime paralel ola-
rak dört y›l önce hak ettiklerini söylüyor. Kilin serami¤in oluflumunda
vazgeçilmez oldu¤unu belirten Ar›c›, ‹stanbul’daki kil oluflumunun
önemine vurgu yap›yor ve ekliyor: “fiile bölgesinde ç›kan kil olmazsa
seramik de olmaz. Olsa da kalitesinden bahsedilemez.”

Türkiye’de efli yok
1995 y›l›nda, MATEL ile birlikte kurulan laboratuvarlarda flirket içi ge-
rekli kalite kontroller yap›l›yor ve bölge firmalar›n›n da bu yöndeki ih-
tiyaçlar› karfl›lan›yor. Ayn› zamanda endüstriyel hammaddeler konu-
sunda yo¤un Ar-Ge çal›flmalar› yap›l›yor ve seramik sektörüne birçok
yeni hammadde kazand›r›l›yor. Bu laboratuvarlar, kimyasal analiz,
mineralojik analiz ve fiziksel analiz laboratuvarlar› olmak üzere üç
ayr› bölümden olufluyor. Tüm standartlar› uluslararas› sertifikal› olan

kimyasal analiz laboratuvar›nda, kimyasal
analizler ve tane da¤›l›m analizleri yap›l›-

yor. Bu aflamada bordan uranyuma ka-
dar tüm elementlerin analizini yapma
yetene¤ine sahip x-ray spektrometreler
kullan›l›yor.

Mineralojik analiz laboratuvar›nda ise
belle¤inde binlerce mineral bulunan
x-ray difraktometreyle analiz edilerek

her türlü malzemenin mi-
neralojik yap›s› be-

lirleniyor. Modern
cihazlarla dona-

t›lm›fl fizik la-
boratuvar›n-

da da karo-fayans, döküm testleri ve talep edilen tüm fiziksel testler
yap›l›yor.

Çevre ve toplum duyarl›l›¤›
Elginkan Toplulu¤u’nun “ebedi müessese” olma yolundaki anlay›fl›n›
en iyi flekilde benimseyen ve bu yolda sa¤lam ad›mlarla yürüyen 
MATEL, ISO 9000 kalite güvence sistem belgesine sahip bir firma.
Gün geçtikçe büyüyen müflteri portföyünün ihtiyaçlar›na kaliteli ve
sürekli hizmet etmek bir amaç MATEL için. Bu hedefleri gerçekleflti-
rirken de ülkemiz madencili¤inin geliflmesine öncülük etmeyi ve çev-
reyi korumay› adeta bir ilke ediniyor. fiirket bunu içinde yaflad›¤› top-
luma karfl› duydu¤u sorumluluk ve sayg›n›n bir ifadesi olarak kabul
ediyor. Üretimi bitmifl ocaklar; binlerce a¤aç dikilerek tekrar a¤açlan-
d›r›l›yor ve bir orman haline getiriliyor. MATEL çevreye verdi¤i bu
önemden dolay›, ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan verilen 2000 y›l›
çevre ödülünün de sahibi.

Ana pazar› seramik ve porselen üreticileri olan fiirketin ülkemizde
bu sektöre hammadde sa¤layan en büyük firma olmas› öncelikli
amaç. Ard›ndan da dünya markas› olabilmek geliyor. Ercüment Ar›-
c›’n›n da hedefleri fiirketin vizyonu paralelinde. “Bu sektörde önem-
li bir yer edinmek istiyorum. Mesle¤imde yarat›c› olmak ve iflime
teknolojik de¤er kazand›rmak hayat›m›n amac›” diyerek hedefini
ortaya koyuyor.

Ar-Ge

Öyle bir fabrika düflünün ki; Türkiye’deki her evde, her iflyerinde, yol-
da veya seramikle karfl›laflt›¤›n›z her noktada varl›¤›n› göstersin. Ban-
yomuzdaki lavabodan sofram›zdaki taba¤a, elektrik sigortalar›ndan
a¤z›m›zdaki porselen difle kadar bir hammadde kayna¤›. Bunu yapar-
ken de müflterilerine Türkiye’nin neresinde olursa olsun günlük hiz-
met verebilen bir fabrika MATEL.

11 y›ldan bu yana MATEL’in Fabrika Müdürü olan Ercüment Ar›c›,
fiirketin bugün geldi¤i konumu adanm›fll›¤a, iflin severek yap›lmas›na
ve arkas›nda gururla durulabilmesine ba¤l›yor. Ar›c›’ya göre; bir sera-
mi¤in hammaddesinin do¤ru ifllenmesiyle bafllayan süreç, iyi bir tasa-
r›mla hayat bulabilir ve ürünün albenisini ortaya koyabilir. MATEL’in
olmazsa olmaz›n› ise flöyle özetliyor Ercüment Ar›c›: “Standart, kalite-
li ve sürdürülen hizmetle müflteri odakl›l›k.”

1980 y›l›nda Elginkan Toplulu¤u’ndaki firmalar›n hammadde ihtiya-
c›n› karfl›lamak üzere kurulan fiirket, zaman içinde kurumsallaflmas›-
n› ve organizasyonunu tamaml›yor ve yapt›¤› araflt›rmalarla yeni ma-
den sahalar›n›n devreye girmesini sa¤l›yor. Elginkan Toplulu¤u pren-
sipleri do¤rultusunda kalite kavram›na büyük önem veriyor ve Toplu-
luk fiirketleri d›fl›na da hammadde satarak büyümeyi hedefliyor. Gü-

nümüzde ise bütün Türkiye’ye seramik hammaddesi sa¤layabilecek
potansiyeli var.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içinde 85,000 m2 aç›k, 10,000 m2

kapal› alan üzerinde yer alan MATEL Bilecik Tesisleri’nde, seramik sa-
nayi için gereken kalite, ucuzluk ve standartta mamul ve yar› mamul
hammadde üretimi yap›l›yor. Kil Ar›tma, Silis Kumu Zenginlefltirme,
Mikronize Ö¤ütme, K›rma-Homojenlefltirme ve modern laboratuvar-
lara sahip MATEL, ülke genelinde yedi ayr› flehirde bulunan y›ll›k top-
lam 600,000 ton üretim kapasiteli 20 maden iflletmesi, toplam
500,000 ton/y›l kapasiteli üç ayr› hammadde k›rma-harmanlama te-
sisleri ve Bilecik'te bulunan modern entegre hammadde haz›rlama te-
sisleri sayesinde yurtiçinde ve d›fl›ndaki seramik, cam ve çimento fir-
malar›na hammadde üretiyor. 

Kilin yeni ad› MASK
Y›lda 35 bin ton kapasiteyle kil ar›tma tesisinde, kimyasal ve fiziksel
özellikleri birbirinden farkl› MASK koduyla çeflitli kil üretimi yap›l›-
yor. Nefelin-siyenit madeninin Türkiye’de ilk kez seramik sektöründe
hammadde girdisi olarak kullan›m›n› sa¤layan MATEL, ülkemizde bi-

Türkiye çap›nda bir efli daha olmayan fizik ve kimya
laboratuvar›yla MATEL, bugün tüm ülkeye seramik
hammaddesi sa¤layabilecek potansiyele sahip. 
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EErrccüümmeenntt AArr››cc›› KKiimmddiirr??

Ar-Ge

Özgül Kocabafl
Laboratuvar fiefi

1970 Edirne do¤umlu Ercüment Ar›c›, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli¤i Bö-
lümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans e¤itimini tamamlayarak yüksek mü-
hendis oldu. Ar›c›, 1995 y›l›nda Elginkan Toplulu¤u’na ba¤l› MATEL A.fi.’de Maden
Yüksek Mühendisi olarak göreve bafllad›. Halen ayn› firman›n fabrika müdürlü¤ü göre-

vini yürüten Ar›c›, Seramik Hammadde Üreticileri Derne¤i ve TMMOB Maden Mühen-
disleri Odas›’n›n üyesi. Ayn› zamanda Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu baflkan
yard›mc›l›¤› görevini yap›yor. “Yöneticiler ‹çin Finansman” e¤itimi alan genç müdür, Kavrako¤lu
Consulting ve California Berkeley Üniversitesi iflbirli¤inde, yine yöneticilere yönelik “MBA - Global
Leadership” e¤itimini tamamlad›. Ercüment Ar›c›, evli ve bir k›z çocuk babas›.
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Serami¤e at›lan imza: 



ründe, kuruluflundan günümüze kadar gaz sayaçlar›
alan›ndaki lider pozisyonunu korumaya devam edi-
yor ve edecektir de. fiu anda Türkiye pazar›nda yüz-
de 60 oran›nda bir paya sahip. Konut ve Ticari tip Sa-
yaç üreten firmam›z ELSEL A.fi. daha büyük kapasi-
telerdeki sayaç taleplerini dünya lideri orta¤›m›z Els-
ter-Instromet firmas›n›n genifl ürün gam›yla karfl›l›-
yor ve bu alanda da pazar liderli¤ini sürdürüyor.

Üretim aflamas›nda önem verdi¤iniz noktalar
nelerdir?

Üretim hatlar›m›z genelde montaj a¤›rl›kl›. Üretimi-
miz prosesler olarak tan›mlanm›fl durumda. Her bir proses saatlik
periyotlarla kontrol ediliyor ve kalite kay›tlar› al›n›yor. 

Ayr›ca sahip oldu¤umuz bu kaliteyi korumak ve daha ileriye tafl›-
yabilmek, verimlili¤imizi art›rabilmek için de sürekli teknolojiye
yat›r›m yap›yoruz. Montaj atölyemizde çal›flan arkadafllar›-
m›z›n tümünü kulland›klar› cihaz ve makineleri daha et-
kin ve verimli olarak kullanabilmeleri ve geliflmelere
paralel olarak yap›lan teknolojik yat›r›mlar› ö¤rene-
bilmeleri için sürekli olarak e¤itiyoruz. Bu e¤itimler
için ya ilgili arkadafllar›m›z› know-how merkezi
Elster ve Kromschröder’e gönderiyoruz ya da Alman-
ya’n›n teknik uzmanlar›n› flirketimize davet ediyo-
ruz. Sistem oturana kadar onlar› flirketimizde misa-
fir ediyoruz.

Bunlar›n d›fl›nda yeni gelen arkadafllar›m›z, kendi-
lerinden tecrübeli arkadafllar› taraf›ndan sürekli
olarak masa bafl›nda ve makine bafl›nda iç e¤itime
tabii tutuluyorlar. E¤itim dokümanlar› ve örnek uy-
gulamalar uygun tekniklerle kaydedilip herkesin ulafl-
ma yetkisinin oldu¤u intranet serverimizde bar›nd›r›l›yor. Tekrar
etmek veya hat›rlamak istedikleri noktalar› buradan kolayl›kla elde

edebiliyorlar. Bu yap›lanlar zaten kurumsal flirket ol-
mam›z›n bir göstergesi.

Alman orta¤›n›z Elster-Instromet Grubunun 
ELSEL A.fi.’ye katk›lar› nelerdir?

Elster-Instromet, yapt›¤›m›z üretim faaliyetlerimizde
son teknolojik aflamalar› takip etmemizi sa¤l›yor. Özel-
likle 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen Elster ve Instromet
gruplar›n›n birleflmesi sonras›, konutlarda kullan›lan
sayaçlardan endüstriyel alanlarda kullan›lan ölçme ve
do¤rulama sayaçlar›na kadar çok genifl bir ürün yelpa-
zesine kavufltu. Bu geliflmeler sat›fl gücümüzün ve müfl-

teri memnuniyetimizin artmas›na da katk›da bulundu. 

Bu ürün gam›n› biraz açacak olursak: Faturalamaya esas ölçmeler-
de kullan›lan Türbinmetre ve Rotarymetre tipi sayaçlar, tesis içi öl-
çümlerde kullan›lan Quantometre’ler, Ultrasonik Sayaçlar, ölçüm
de¤erlerinin hatalar›n› gideren ve haberleflmeyi sa¤layan hacim dü-
zelticiler; Corrector’ler ve Ak›fl Bilgisayarlar›, Flow Computer’lerden
bahsetmemiz gerekir. Bunlara ek olarak pek çok çeflitte regülatörle-
ri Gaz Kromotograflar›, test ve ayar ifllerinde kullan›lan komple is-

tasyon ve laboratuvar sayaçlar›n› sayabiliriz.

Bu ürünler ayn› zamanda dünya do¤algaz pazar›n›n talebi
olan teknolojik ürünler aras›nda de¤erlendirmemiz gereken
ürünler. Ürünlerin sat›fl›n›n yan› s›ra sat›fl öncesi ve sonras›
teknik destek ve servis çal›flmas› da gerekiyor. Bu hizmetler
de fiirketimiz personeli taraf›ndan verilebiliyor. Bir önceki
sorunuza verdi¤im cevapta da belirtti¤im gibi kendi persone-

limize ve de müflterilerimizin e¤itimine büyük önem veri-
yoruz. Üretti¤imiz ve satt›¤›m›z ürünlerle ilgili gerekli
e¤itimler yurtd›fl› Elster-Instromet’de, ELSEL A.fi. veya
ürünlerin tak›l› oldu¤u yerlerde saha e¤itimleri olarak
planlan›yor ve uygulan›yor. Bu uygulamalar›m›z müflte-
ri tatmini ve memnuniyeti olarak bize geri dönüyor.

ELSEL’in sahip oldu¤u kalite belgeleri hangileridir? 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile çal›flan ELSEL’in, üretimi-
ni yapt›¤› ürünler TSE, TSEK, TS-EX belgelerine sahiptir. Bunlar›n ya-

Üretim

Elginkan Toplulu¤u bünyesindeki en genç müdürlerden biri olan
fiafak Duran’la, di¤er bir Elginkan Is› Grubu fiirketi ELBA A.fi.’deki
yeni görevine geçmeden önce ELSEL A.fi.’nin sektördeki yerini,
üretim yap›s›n› ve yeni projelerini konufltuk.

ELSEL A.fi.’nin tarihçesi k›saca nas›l? 

‹stanbul-Kartal’da 1973 y›l›nda kurulan ELSEL Gaz Armatürleri Sa-
nayi ve Ticaret A.fi. gaz armatürleri; pirinç küresel vanalar, fliber
vanalar, çelik döküm sanayi tipi vanalar üreterek ifle bafllad›.
1990’l› y›llar›n bafl›nda hareketlenmekte olan do¤algaz sektörü pa-
ralelinde; Do¤algaz Çelik Küresel Vanalar› ve Elster Grubu ile ifl-
birli¤i yap›larak do¤algaz sayac› ve regülatörleri için çal›flmalara
baflland›. Bu y›llarda do¤algaz kullanmaya bafllayan ‹stanbul An-
kara ve Bursa gibi büyük flehirlerde, do¤algaz tesisatlar›n›n ana
eleman› olan sayaçlara talep de artmaya bafllad›. Bu nedenle tek-
nolojik geliflmeleri çok daha yak›ndan takip edebilmeyi sa¤lamak
amac›yla Elster Grubu bünyesindeki Kromschröder lisans›yla yap›-
lan imalatlara 1997 y›l›nda Alman Elster Grubu ile yap›lan Joint-
Venture anlaflmas›yla devam edildi. Artan pazar taleplerine para-
lel olarak üretim ve pazar pay›n› art›ran ELSEL A.fi., ana faaliyet
alan›n› do¤algaz sayaçlar› ve ekipmanlar› üretimi ve sat›fl› olarak
lider konumunu pekifltirdi. 

ELSEL’in üretim kapasitesi nedir? Sektördeki konumunu 
de¤erlendirir misiniz? 

Konut tipi sayaç üretiminde birimimizin üç vardiya çal›fl›ld›¤›nda
kapasitesi 600,000 adet. Üretimimizin yo¤un oldu¤u aylar d›fl›nda
60 kiflilik bir grupla faaliyet gösteriyoruz. ELSEL A.fi. kendi sektö-

PPaarrllaakk ggeeççmmiiflfltteenn,, 
ppaarrllaakk ggeelleeccee¤¤ee ddoo¤¤rruu……
ELSEL A.fi., 33 y›ll›k köklü bir geçmifle sahip. Üretiminden
ald›¤› güçle kuruldu¤u ilk günden beri kendi alan›nda liderli¤ini
sürdürüyor. Dinamik kadrosuyla baflar›dan baflar›ya koflan
ELSEL A.fi., üretti¤i güvenilir ürünlerle yurtd›fl›nda da ad›ndan
söz ettiriyor.

1964 y›l›nda Ankara’da do¤an fiafak Du-
ran, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Maki-
ne Mühendisli¤i Bölümü’nü 1985 y›l›nda
fleref ö¤rencisi olarak bitirdi. Ayn› zaman-
da Marmara Üniversitesi ‹flletme Bölü-
mü’nde yüksek lisans e¤itimi alan Duran,
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’yle
1986 y›l›nda tan›flt›. Manisa
VALF Sanayii A.fi. ve ‹stan-
bul VALFSEL’de çal›flt›ktan
sonra, ELSEL A.fi.’nin flirket
müdürlü¤ü görevini sür-
dürdü. fiafak Duran, 15
May›s tarihi itibar›yla da
son y›llarda üst üste yapt›-
¤› yat›r›mlarla h›zla bü-
yüyerek Topluluk flirket-
leri içinde çok önemli bir
konuma gelen ELBA A.fi.
flirket müdürlü¤üne geti-
rildi. Yeni görevinde ol-
dukça iddial› olan fiafak
Duran, hedefinin dünya
pazar›nda liderlik oldu-
¤unu söylüyor. Evli
olan baflar›l› yönetici,
Almanca ve ‹ngilizce
biliyor.
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fiafak Duran Kimdir?
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Üretim

Veriler analiz edilerek muhtemel hatalar veya kalitesizlikler olufl-
madan önlenmifl oluyor. Her ad›mda yapt›¤›m›z bu periyodik
kontroller sayesinde s›f›ra yak›n hatalarla ürün elde ediyoruz. 



Üretim
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n› s›ra Elster-Instromet markas›yla pazara sundu¤umuz ürünler ise
Alman PTB ve DAR gibi uluslararas› kalite sertifikalar›na sahip olma-
n›n yan›nda TSE ve TSEK belgelerine de sahip.

Bu alanda gerek üretim tesisi gerekse ithalat›n› yaparak pazara sun-
du¤umuz tüm ürünlerin ulusal ve uluslararas› gerekli sertifika ve
onay ifllemleri için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, TSE, Tübitak-UME
gibi kurulufllarla yak›n diyalog halindeyiz. Metrolojik geliflme ve de-
¤iflmeleri yak›ndan takip ediyoruz. 

fiu anda yürütmekte oldu¤unuz bir proje var m›? 

fiirketimiz Alman orta¤›m›z Elster Grubunun Elektronik Ön Ödeme-
li tip Konut, Ticari ve Sanayi Sayaçlar› için ürün gelifltirme ve üretim
merkezi konumundad›r. Yeni ürün projelerimiz de genellikle bu
ürün segmenti içinde olufluyor. Çal›flmalar›m›z› en az befl-on y›l
sonras›n› düflünüp, teknolojinin bu dönemde ulaflaca¤› boyutlar›
tahmin edip yönlendiriyoruz. Bugün projesini tamamlamakta oldu-
¤umuz GSM, GPRS bazl› çal›flan ve gaz da¤›t›m firmalar› merkezin-
den her türlü açma, kapama, kredilendirme, faturaland›rma ifllemini
yaparak firmalar›n iflletme giderlerini önemli ölçüde azaltan RF Rad-
yo Frekans Kontrollü Elektronik Sayaç dünyada ilk defa flirketimiz ta-
raf›ndan üretilecek. 2010 y›l›ndan itibaren de baflta ‹stanbul olmak
üzere di¤er flehirlerde de yo¤un olarak kullan›laca¤›n› tahmin ediyo-
ruz. Bizden önceki yönetim de Ön Ödemeli Sayaç için öngörülü
davranarak lisans›n› sekiz y›l önce sat›n alm›fl. fiu anda bu strateji
kendisini en iyi flekilde kan›tl›yor. Yaratt›¤› katma de¤erinin de yük-
sek oldu¤u ön ödemeli sayaçtan, bu y›l 5,000, önümüzdeki y›l
10,000 adetin üzerinde sataca¤›m›z› tahmin ediyoruz.

Ayr›ca, orta¤›m›z Elster-Instromet teknik deste¤iyle körüklü sayaçlar-
da s›cakl›k de¤iflimlerinin etkisini gideren TC (Temperature 
Compansation) mekanizmal› sayaç üretimi uygulamay› bekleyen
projelerimiz aras›ndad›r. 

Mekanik sayaçlarda kullanaca¤›m›z bu teknolojiyi Elektronik Ön
Ödemeli Sayaç üretimimize de uygulamay› planl›yoruz.

Türkiye’de do¤algaz konusunda yaflanan geliflmeler 
sektörünüzü nas›l etkiledi? 

Türkiye’de do¤algaz pazar›nda yaflanan canl›l›k yeni illerin s›ras›yla
do¤algazla tan›flmas› ürünlerimiz için de yeni talepleri do¤urmufl
oluyor. Pazar›n 2010 y›l›na kadar en az bu canl›l›kta devam edece-
¤ini öngörüyoruz. 

Alman Elster Grubu ile d›fl pazarlarda ne gibi iflbirli¤i 
yap›yorsunuz? Bu ortakl›¤›n fiirketiniz için önemi nedir? 

Alman orta¤›m›z Elster Grubuyla yo¤un bir iflbirli¤imiz mevcut. Bu
iflbirli¤ini bahsetti¤imiz teknolojik alandaki çal›flmalar›n yan› s›ra sa-
t›fl ve pazarlama alan›nda da hayata geçiriyoruz. Faaliyetlerimizi
müflteriye göre Ticari tip, Konut ve Sanayi tipi Sayaçlar, ölçüm siste-

mi olarak Ultrasonik, Türbin, Rotary ve Diyaframl› Sayaçlar, bas›nç
aral›klar›na göre alçak orta ve yüksek bas›nç regülatörleri ve elektro-
nik sayaçlar olarak s›ralayabiliriz. Gerek konut gerekse endüstriyel
tip sayaçlarda Azerbaycan, Özbekistan gibi Türki Cumhuriyet pa-
zarlar›nda da faaliyet gösteriyoruz. Yaln›z Türkiye s›n›rlar› içinde de-
¤il sorumluluk alan›na giren Türki Cumhuriyet pazarlar›nda da dü-
flük maliyetli fakat dinamik, verimli sat›fl ve servis teflkilat›m›z Elster
taraf›ndan di¤er grup firmalar›na da örnek gösteriliyor. Özellikle son
y›llarda bu pazarlara konsantre olarak baflar›l› olmam›z sonucunda
Alman orta¤›m›z Rusya’daki flirketi üzerinden yürüttü¤ü sat›fl faali-
yetlerini de flirketimizin sorumlulu¤una tafl›d›.

Son olarak eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?
ELSEL A.fi. hakk›nda söylenecek çok fley var. Ürünlerimizin detayla-
r› ve üstünlükleri, çal›flan kadromuz… Ancak k›saca, flunu söyleye-
bilirim; ELSEL A.fi.’de çal›flm›fl olmak hayat›mda gururla anlataca-
¤›m bir deneyimdir. Bence bir firman›n baflar›l› olmas› için öncelik-
le iyi motive olmufl, tak›m ruhunun sinerjik gücünü anlam›fl bir kad-
roya ihtiyac› var. Bu kadro ELSEL A.fi.’de zaten mevcut. Bu tak›m›
iyi idare eden ve yönlendiren, onlara rehberlik yapan bir yöneticiyle
ifl bitirilmifl olur.

Dünya Ticaret Merkezi Yeni Fuar Alan›’nda Mart ay›nda gerçekleflti-
rilen ‹stanbul Armatür Fuar› çerçevesinde “2006 Y›l›nda Armatür Sek-
törüne Genel Bak›fl” konulu sempozyumda sektör büyüteç alt›na al›n-
d›. TSE Makine ve Malzeme Laboratuvar Müdür Vekili Selahattin Po-
lat, Falc›o¤lu fiirketi’nden Mehmet Günefl ve Kilit Tafl› Tasar›m’dan
Endüstri Ürünleri Tasar›mc›s› Kunter fiekercio¤lu’nun kat›l›m›yla ger-
çekleflen bu konferansta en önemli unsur olarak; Çin baflta olmak üze-
re Uzakdo¤u kökenli kalitesiz ve ucuz mamullerin haks›z rekabet or-
tam› yaratt›¤› ve insan sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkiledi¤i vurguland›.
Sempozyumda ayr›ca bu konuda mücadele için sektör temsilcilerinin
ortak bir komisyon oluflturuldu¤u vurguland›. Bu çal›flmalarda
E.C.A.’n›n ve SEREL Bütçe Finansman Müdürü ve Yap› Grubu Rapor-
tör Üyesi Tülin Murathano¤lu’nun da yo¤un çabalar› dile getirildi. 

Konuyla ilgili görüfltü¤ümüz Murathano¤lu: “E.C.A. armatür sektörün-
de lider bir firma. Ancak sektörün en küçük temsilcileri de dahil ol-
mak üzere rakipleriyle bu ciddi problemi paylaflt› ve fiirketimiz orga-
nizasyonunda 50 s›hhi tesisat üreticisi bir araya geldi. Çin’den ithal
edilen bu kalitesi düflük mamuller için gümrüklerde denetimi art›rma
konusunda yo¤un çabalar›m›z oldu. fiu anda problem büyük ölçüde
çözülmüfl görünüyor. Ancak yine de ciddi bir flekilde takip ediyoruz.
Piyasa gözetimi için yeni yetkilendirilen Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›-
¤›’na da konuyu tekrar anlatt›k. Bu sorunlar› dile getirirken de kuru-
mumuz ad›na de¤il sektör ad›na konufltuk” dedi. 

Çin’den gelen armatürlerin Türkiye’deki pazar pay›
Tülin Murathano¤lu flöyle devam etti: 2005 y›l›nda Çin’den ithal edi-
len armatürlerin pazar pay› miktar baz›nda yüzde 64, tutar olarak ise
yüzde 46. Ankara Ticaret Odas›’n›n yapt›¤› araflt›rmalara göre ülke-
mizdeki her 100 bataryadan 76’s› Çin mal›.

Armatürün hammaddesi nikel, kurflun, çinko gibi toksik etkisi olan
metallerden olufluyor. AB ülkelerinde bu toksik etkileri s›n›rland›rma-
ya yönelik kanuni düzenlemeler yap›ld›. Bu düzenlemelere göre ya-
p›lan testlerde ürünlerimizden suya geçen nikel, kurflun, çinko gibi
tehlikeli metallerin miktar› kontrol ediliyor. E¤er standartlarda belirti-
len limitlerin alt›ndaysa ihracat mümkün oluyor. Yine bu düzenleme-
lere göre kulland›¤›m›z conta, o-ring, kartufl, fleksib›l gibi parçalar›n
hijyen belgesi olmas› gerekiyor ya da aylarca süren testlerden geçiri-

lerek bu parçalar›n suya toksik etki verip vermedi¤i, bakteri üremeye
elveriflli ortam yarat›p yaratmad›¤› test ediliyor. Çin’den ithal edilen
armatürler ne yaz›k ki bu standartlara uymuyor. Anadolu’da halen
halk›m›z›n içme suyu ihtiyac›n› musluklardan sa¤lad›¤› düflünülürse,
halk›m›z›n sa¤l›¤› büyük tehlike alt›nda. 

Yapt›¤›m›z mücadelenin her aflamas›nda sektörle birlikte devlet nez-
dinde tüm kifliler bilgilendirildi. Bu sorun, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
daha sonra takibe al›nd›. 2003’te D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› fabrikam›za
gelerek inceleme yapt›. Çal›flman›n baflar›ya ulaflmas›n›n temel nede-
ni, al›nan her bilginin sektör ve resmi dairelerle paylafl›lmas›. Sektörü-
müzdeki irili ufakl› 50’den fazla s›hhi tesisat armatürleri üreticisinin
tek vücut olmas› sonucunda, 2004 y›l›ndan itibaren 2003/18 ‹thalatta
Gözetim ve Korunma Önlemleri’ne iliflkin tebli¤le CIF birim fiyat, 10
ABD dolar›/kg ve alt›nda olanlar›n ithalat›n›n ülke ayr›m› yap›lmaks›-
z›n ileriye yönelik gözetime tabi tutulmas› kararlaflt›r›ld›. Referans fi-
yat 2006 y›l›nda 10 dolar/kg’dan 15 dolar/kg’a yükseltildi. Nisan ay›
içerisinde de Çin’den yap›lan armatür ithalat›na kota konmas› ama-
c›yla D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’na Korunma önlemi baflvurusunda bu-
lunduk.

E.C.A.’dan önemli katk›
Çin’den ithal edilen kalitesiz ve ucuz armatürler, Türkiye’de haks›z rekabet
ortam› yaratmas›n›n yan› s›ra insan sa¤l›¤›n› da tehdit ediyor. Bu önemli konuda
mücadele için sektör temsilcileri E.C.A.’n›n da katk›lar›yla ortak hareket etti ve
Çin menfleli bu ürünlerin denetimi konusunda önemli aflamalar kaydetti.

Genç, dinamik ve güler yüzlü kadrosu ELSEL A.fi.’yi ileriye tafl›maya devam ediyor...
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SEREL Bütçe Finansman Müdürü
ve Yap› Grubu Raportör Üyesi 
Tülin Murathano¤lu

fiirketimiz organizasyonunda ve ‹stanbul Sanayi Odas› Vakf›’n›n
önderli¤inde 2004’de sektörümüz kendi imkanlar›yla ithal edilen

kalitesiz mamullerle bafl edebilmek için TSE Gebze kampüsünde Sanayi
ve Ticaret Bakan› ve TSE Baflkan›’n›n kat›l›m›yla laboratuvar açt›. 

Büyüteç
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Yar›m asr› aflk›n süredir yaflam kalitesini yükselten ürünlere imza atan
Elginkan Toplulu¤u bünyesinde faaliyet gösteren E.C.A ve SEREL’in
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (M.S.G.S.Ü.) Mimarl›k Fa-
kültesi Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü iflbirli¤iyle düzenledi¤i ‘Su
Dostu Tasar›mlar Yar›flmas›’nda dereceye girenler belirlendi.
M.S.G.S.Ü.’nde düzenlenen gecede aç›klanan sonuçlara göre, Ana-
dolu Üniversitesi ö¤rencisi Begüm Nazl› Bay›nd›r birincilik ödülüne
lay›k görüldü ve 20 000 YTL’nin sahibi oldu.

‹kincilik ödülü olan 9 000 YTL M.S.G.S.Ü.’nden U¤rafl Akp›nar’a,
üçüncülük ödülü olan 3 500 YTL ise M.S.G.S.Ü.’nden Cenk Aytekin’e
verildi. Sektör temsilcilerini ve akademisyenleri buluflturan gecede
mansiyon kazanan Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nden Sami Savatl›
ve ekibi ise 1 000 YTL ile ödüllendirildi. Ayr›ca törende baflar›lar›n-
dan dolay› befl ö¤renciye teflvik ödülü verilirken yar›flman›n ikinci
aflamas›na kat›lmaya hak kazanan toplam 18 ö¤renciye E.C.A., SEREL

ve M.S.G.S.Ü. taraf›ndan teflek-
kür belgesi verildi. 

M.S.G.S.Ü. Endüstri Ürünleri
Tasar›m Bölüm Baflkan› Prof.
Dr. Önder Küçükerman bafl-
kanl›¤›nda karar veren jüri flu
isimlerden olufltu; Su Vakf›
Baflkan› Prof. Dr. Zekai fien, Yüksek
Mimar Mühendis Cengiz Bektafl ve Emre Arolat, E.C.A. Yap› Grubu
Koordinatörü Muzaffer Zeren, ELMOR fiirket Müdürü Hakan Günde-
ren, SEREL Proje Müdürü Ferruh Baran, VALFSEL Fabrika Müdürü Tü-
lay Terzigil, VALFSEL Ar-Ge Müdürü Ahmet Coflan, VALF A.fi. Teknik
Müdürü Ramazan Köro¤lu, M.S.G.S.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Endüstri
Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nden Prof. Dr. O¤uz Bayrakç›, Prof. Dr. Su-
ha Erda, Doç. Dr. Hüseyin Kurtulufl, Yard. Doç. Dr. Ebru Güzelderen
ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasar›m› Bölümü’nden Prof. fiermin Alyanak.

Gecede aç›l›fl konuflmas›n› gerçeklefltiren Prof. Dr. Küçükerman, ta-
sar›m›n kalk›nmadaki rolüne de¤inerek; su tasarrufu, hijyen ve kon-
for kavramlar›n›n önemine dikkat çekti. Ayr›ca E.C.A. ve SEREL’in
gelece¤in Türk tasar›mc›lar›n›n yarat›c›l›klar›na destek vermeye yö-
nelik bu anlaml› katk›s›ndan dolay› hem E.C.A. hem de SEREL yet-
kililerine teflekkür etti. E.C.A. Yap› Koordinatörü Muzaffer Zeren ise,
her türlü bina ve alandaki “›slak mekanlarda” kullan›lan sistemlerin
“su dostu” ilkeleri do¤rultusunda kullan›c›ya dönük olarak yeniden
tasarlanmas›n› baz alan bu yar›flmay› geleneksel hale getirmeyi
planlad›klar›n› belirtti. Zeren, proje yar›flmas› düzenleme hedefleri-
ni de flu sözlerle özetledi: “Amac›m›z, Türk tasar›mc›lar›n›n ufkunu
gelifltirmek ve bununla beraber günümüzün en de¤erli yaflam kay-
na¤› olan suyun kullan›m› konusundaki yarat›c› düflüncelerin çevre-
ye ve insana duyarl› bir flirket olma vizyonumuz çerçevesinde gele-
cek nesillere aktar›lmas›n› sa¤lamakt›r.” 

E.C.A. ve SEREL’in, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’yle birlikte düzenledi¤i 
‘Su Dostu Tasar›mlar’ yar›flmas›nda heyecan,
ödül töreniyle noktaland›. 

Büyüteç Büyüteç

Begüm Nazl› Bay›nd›r 

Anadolu Üniversitesi son s›n›f ö¤rencisi Begüm Nazl› Ba-
y›nd›r, su ak›fl miktar›n›n sabitlenmesi esas›na dayanan ça-
l›flmas›nda; kulland›¤› fotoselli batarya sayesinde tasarruf
ve hijyen sa¤laman›n yan› s›ra, suyun ak›fl fleklini de e¤-
lenceli hale getiriyor. Tasar›m›nda armatür ve lavabo için
yuvarlak hatlar kullanan Bay›nd›r, suyun her noktadan be-
lirli bir h›zla akmas›n› ve muslu¤un orta k›sm›nda toplana-
rak yumuflak bir flekilde dökülmesini sa¤lamay› hedefli-
yor. Böylece suya yön verilerek s›çramadan akabiliyor ve hofl bir görüntü or-
taya ç›k›yor. Elde etti¤i baflar›n›n kendisini çok mutlu etti¤ini söyleyen Ba-
y›nd›r; “Bu arada Elginkan fiirketleri taraf›ndan tasar›m›m›n uygulanaca¤› ha-
berini ald›m. Daha önce de bir yar›flmaya kat›lm›flt›m. Ama okul bünyesin-
de oldu¤u için daha düflük bir kat›l›m söz konusuydu. Bireysel olarak de¤il,
grup üyesi olarak kat›lm›flt›m ve yar›flmada üçüncülük derecesi alm›flt›k. Do-
lay›s›yla bu kadar büyük bir ödüle daha önce sahip olmam›flt›m” dedi. 

U¤rafl Akp›nar 

M.S.G.S.Ü. Endüstri Tasar›m Bölümü son s›n›f ö¤rencisi
U¤rafl Akp›nar, çal›flma hayat›n›n içerisinde de yer al›yor.
“Bu tarz yar›flmalarda dereceyi girip giremeyece¤inizi ön-
ceden tahmin etmeniz oldukça güç. Ama yine de yapt›¤›m
tasar›ma inan›yordum. Daha önce girdi¤im alt› yar›flmada
da iyi dereceler ald›m. Ancak o yar›flmalar çok genifl kat›-
l›ml› de¤ildi. Jürisiyle, konusuyla, yaklafl›m›yla, beklentile-
riyle oldukça profesyonel bir yar›flma oldu¤unu söyleyebi-
lirim” diyen Akp›nar, tasar›m›n›n teknik aç›dan uygulanabilir oldu¤unu da
söyledi. Gelece¤in ev yaflam› ve trendlerini göz önünde bulundurdu¤u ça-
l›flmas›nda U¤rafl Akp›nar, konutlar› baz al›yor. Görsel iletiflimin ön plana
ç›kt›¤› çal›flmada kullan›c› tasarrufa teflvik ediliyor. Çünkü, anl›k, günlük ve
ayl›k olarak kullan›lan su miktar› ve ›s› derecesi armatürün üzerinde yer alan
göstergeden anlafl›labiliyor. Ayr›ca suya yönelik renk kodlamas›, ›s› art›fl›na
göre de¤iflkenlik göstererek ürüne estetik görünüm kazand›r›yor. 

3. Cenk Aytekin

M.S.G.S.Ü. Endüstri Tasar›m Bölümü son s›n›f ö¤rencisi
olan Cenk Aytekin, suyun do¤adaki geri dönüflüm sürecin-
den yola ç›karak yapt›¤› çal›flmada; “Döngü, do¤an›n ken-
disini yenileyebilmesinin özüdür” felsefesini ortaya ç›kar›-
yor. Etkin su tasarrufu sa¤layan tasar›mda, bitkilerin fazla
su kullan›lmadan su ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› hedefleni-
yor. Bitkilerin yapraklar›nda kullan›lan alüminyum malze-
me sayesinde nemli ortamlarda yapraklar ›s› kaybetmiyor.
Bu flekilde ortaya ç›kan su damlalar›, yapraklardaki kanallarla afla¤›ya do¤ru
akarak bitkiye geri besleme sa¤l›yor.
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Su Dostu Tasar›mlar birincilik ödülü Begüm Nazl› Bay›nd›r 

Su Dostu Tasar›mlar ikincilik ödülü U¤rafl Akp›nar 

Su Dostu Tasar›mlar üçüncülük ödülü Cenk Aytekin

Yar›flmada dereceye girenler...EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL’den yar›n›n 
Türk tasar›mc›lar›na ödül

Begüm Nazl› Bay›nd›r ödülünü, Yap› Grubu Koordinatörü Muzaffer Zeren ve M.S.G.S.Ü.
Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Önder Küçükerman’dan ald›.
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Yard. Doç. Dr. Ebru Güzelderen

Bu yar›flman›n bana göre en güzel yan›, Türkiye
çap›nda bütün üniversitelerdeki ö¤rencilerimizin
yüksek oranda kat›l›mda bulunmas›. Anadolu Üni-
versitesi’nden bir ö¤rencimizin birincilik ödülü-
nün sahibi olmas› da ayr›ca gurur verici bir durum.
Profesyonel bir yar›flma oldu. Yar›s› akademik kad-
rodan, di¤er yar›s› da E.C.A. ve SEREL flirketlerinin
yöneticilerinden oluflan 14 kiflilik güçlü bir jüri
vard›. Jüri üyeleri olarak baflvuruda bulunan tasa-
r›mlar› de¤erlendirmek üzere yine Mimar Sinan
Üniversitesi’nde bir toplant› gerçeklefltirdik. Karar

vermekte oldukça zorland›¤›m›z› söyleyebilirim. Çünkü birbirinden
iyi tasar›mlarla karfl›laflt›k. Dolay›s›yla de¤erlendirme süreci oldukça
uzun sürdü.

VALFSEL Ar-Ge Müdürü Ahmet Coflan

Elginkan Vakf›’n›n temel prensipleri aras›nda Türk e¤itimine, kültürü-
ne katk›da bulunmak yer al›yor. Kurucular›m›zdan ald›¤›m›z miras›
sonraki nesillere devretmek, bizim için ayr› bir önem tafl›yor. Bunu 50
y›l› aflk›n süredir sahip oldu¤umuz üretim felsefesiyle birlefltirdi¤imiz
zaman da ortaya böyle güzel bir yar›flma ç›kt›. Tabi M.S.G.S.Ü.’nün
bu konuda katk›lar› büyük. Yar›flmada proje olarak birbirinden güzel
ve de¤erli çal›flmalarla karfl›laflt›k. De¤erlendirme yaparken hangi ta-
sar›m›n, hangi üniversiteden geldi¤ini kesinlikle bilmiyorduk. Çünkü
jüri üyelerine tasar›mlar kod numaralar›yla geldi. Dolay›s›yla tama-

men objektif bir yar›flma oldu. Ürünlerin arka plan-
da sahip olduklar› fikirlerin bir yenilik unsuru tafl›-
y›p tafl›mad›¤›, uygulanabilirli¤i, çevre ve su dostu
olmas›, insana ve do¤aya sayg›l› olmas› gibi kriter-
lerin yans›malar›n› tasar›mlarda görmek istedik.
De¤erlendirme sürecinde uzun süren tart›flmalar
yafland›. Ama jüri üyesi olarak sonuçta en do¤ru karar› verdi¤imizi
düflünüyorum. Birinci olan projede tasar›m anlam›nda s›ra d›fl› bir
pencereden bak›ld›¤›n› gördük. Bu çal›flmada suyun belirli bir form
kazanarak adeta bir enstrüman halinde akmas›, bütünlük içerisinde
ele al›nm›fl. Detaylar konusunda da son derece ciddi çal›fl›ld›¤›n› gö-
rüyoruz. Sonuç olarak getirdi¤i farkl› bak›fl aç›s›, suyun ak›fl›nda form
yakalama iste¤i, armatür ve lavabo aras›nda bir bütünlük sa¤lamas›
onu di¤er projelerden ay›ran unsurlard›. Bu nedenle de birincilik ödü-
lünü hak etti. Ödülü verece¤imiz projenin hayata fiili bir ürün olarak
da yans›mas›n› istedik. Birinci olan projenin teknik aç›dan üretilebi-
lmesi elbette mümkün. Ama E.C.A.’n›n Ar-Ge departman›nda çal›flan
deneyimli mühendisleri taraf›ndan biraz de¤ifltirilmeye ihtiyaç duyu-
luyor. Üretildikten sonra da ürünlerden birini kendisine hediye ede-
ce¤iz. Ayr›ca finale kalan tüm arkadafllar›m›za kariyer f›rsat› sunmay›
düflünüyoruz. fiunu gururla söyleyebilirim ki; bu yar›flmada yer alan
projeler gerçekten Avrupa ve Amerika’daki tasar›mc›lar›n projeleriyle
boy ölçüflebilecek nitelikte. Ödül alan projeler aras›nda yarat›c› fikir
ve suyla duygusal ba¤lant› kurma aç›s›ndan son derece baflar›l› proje-
ler var. Bu nedenle de gençlerimizi kutluyorum. Bence Türk gençli¤i
ayr› bir de¤er tafl›yor. Yetiflen nesillerin ülkemize daha fazla katk› sa¤-
layaca¤›na yürekten inan›yorum.

Jüriden görüfller...
Su Dostu Tasar›mlar Yar›flmas› jüri üyelerinden Yard.
Doç. Dr. Ebru Güzelderen ve VALFSEL Ar-Ge Müdürü
Ahmet Coflan’a görüfllerini sorduk.

Pritzker’i geçen y›l kazanan Thom Mayne ve bu y›l ödüle lay›k görü-
len Paulo Mendes da Rocha, Arkitera Mimarl›k Merkezi taraf›ndan
düzenlenen Arkimeet Toplant›lar›’n›n ‹stanbul’da konu¤u oldu. Kon-
feranslar; mimarlardan flehir planc›lar›na, akademisyenlerden ö¤ren-
cilerle kadar yo¤un bir ilgiyle karfl›land›.

Türkiye’yi, uluslararas› mimarl›k ortam›yla buluflturan bu toplant›lar›n
15. konu¤u Thom Mayne, 29 May›s’ta ‹stanbul Teknik Üniversite-
si’nde verdi¤i konferansta; mimarl›¤› alg›lama biçimini ve çal›flma
yöntemlerini projelerinden örnekler vererek anlatt›. De¤iflim tutkusu

ve isyankar tutumuyla dikkat çeken Mayne, mi-
marl›¤›n yap›l› ve do¤al çevreyle kurdu¤u en-
tegre iliflki, mimari ürünlerin zeminle iliflkisi, in-
san›n bir mimari unsur olarak alg›lanmas› üzeri-
ne konufltu. Mayne, ayn› zamanda modern sa-
natla iliflkideki paralellikler ve mimar›n bu nok-
tada oynad›¤› kilit rol üze-
rinde durdu. 

Yo¤un ilgi gören toplant›-
da Thom Mayne, kendisi-
ne yöneltilen sorulara mi-
marlar› ve özellikle de mi-
marl›k ö¤rencilerini cesa-
retlendirici cevaplar verdi.

“Her fley kiflinin kendisine ba¤l›d›r” diyen mi-
mar, herkesin istedi¤i fleyi yapabilecek güce sa-
hip oldu¤una vurgu yapt›.

“Yap›lan hatalardan ders al›nmal›”
Arkimeet Toplant›lar›’n›n 16.’s› ise, Aya ‹rini
Müzesi’nde bu y›l Pritzker ödülüne hak kazanan
Paulo Mendes da Rocha’n›n kat›l›m›yla 31 Ma-
y›s’ta gerçekleflti. 

Tarihi mekan için “‹nsanl›¤›n tarih ve dene-
yimle ortaya ç›karm›fl oldu¤u bu muhteflem
yap›da konuflmak inan›lmaz bir fley” diyerek
sözlerine bafllayan Paulo Mendes da Rocha,
Brezilya’da gerçeklefltirdi¤i Baia de Vitoria,
Baia de Montevideu, SIVAM, Patriarca Mey-
dan›, Vigo Üniversitesi olmak üzere befl pro-
jesinden söz etti. 2004-2006 y›llar›nda yapt›-
¤› Vigo Üniversitesi projesini anlat›rken üni-
versitenin çok güçlü bir co¤rafyaya sahip ol-
du¤unu belirterek; “Çözülemeyecek bir so-
runu çözmeye yönelik bir proje gerçeklefltir-
dik. Do¤al enerji, rüzgar ve özellikle günefl
enerjisini bu noktada kullanmak istedik. Pro-
jeyi, mimari, sanat, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren bir olgu ola-

rak düflünüyoruz. ‹nsanlar orkestra kurarken her
fleyi organize eder. Ayn› fleyi yerel teknolojiyi
kullanarak yapt›k” dedi.

Rocha; “‹nsan do¤an›n bilincindedir. ‹çinde do-
¤ay› yaflanabilir k›lma ve kent kurma arzusu tafl›r.
Kentler iki fleyden muzdariptir; plans›zl›k ve hata-
lardan ders almamak. Bunlar› ‹stanbul’da konufl-
mak da oldukça önemli. Çünkü ‹stanbul’da bu tür
dertlerden muzdarip olan bir flehir. Dünya, art›k
yap›lan hatalardan ders almak zorunda, ancak bu
flekilde arzular›m›z› gerçe¤e dönüfltürebiliriz” di-
yerek konuflmas›n› noktalad›.

Arkimeet’in 17. konu¤u ise ‹spanyol mimarl›k ofi-
si FOA’dan Alejandro Zaera Polo olacak. Polo, 7
Kas›m 2006 tarihinde ‹stanbul’da mimarlarla bu-
laflacak.

PPrriittzzkkeerr ööddüüllllüü mmiimmaarrllaarrddaann
‹‹ssttaannbbuull rreessiittaallii
Mimarl›¤›n Nobeli kabul edilen Pritzker ödülünün 
geçen y›lki sahibi Thom Mayne ve bu y›l ödüle 
hak kazanan Paulo Mendes da Rocha, Arkimeet Toplant›lar›
kapsam›nda ‹stanbul’da sektörün profesyonelleriyle bulufltu.

PPrriittzzkkeerr ÖÖddüüllüü
Chicago’lu Pritzker ailesinin Hyatt Vakf›
arac›l›¤›yla 1979 y›l›nda oluflturduklar›
bu mimarl›k ödülü uluslararas› nitelik ta-
fl›yor. Ço¤unlukla “mimarl›¤›n Nobeli”
veya “mimarl›¤›n en prestijli ödülü” ola-
rak kabul edilen Pritzker’in 2006 y›l›nda
sahibi ise Paulo Mendes da Rocha. ‹stan-
bul’un en büyülü mekanlar›ndan Dolma-
bahçe Saray›’nda 30 May›s’ta düzenle-
nen törenle ödülünü alan Rocha için
Pritzker Jüri Baflkan› Lord Palumbo; “Ça-
l›flmalar›nda Brezilya’n›n coflkun ritmini
yans›t›r. Hiçbir zaman yenilikten, risk al-
maktan korkmayan bir yaklafl›m ve kay-
da de¤er bir anlay›fla sahip” diyor.

Büyüteç

Thom Mayne

Paulo Mendes da Rocha
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Mimari kimli¤inizden bahseder misiniz? Sizin için mimaride
olmazsa olmazlar neler?

Tabiattan asla kopmamak… Yapt›¤›m tasar›mlar›n ortak dili bu. Pro-
jelerde insanlar›n temel ihtiyaçlar›na entegrasyon sa¤lamak flart. Gü-
nümüzde medeniyet olgusu insanlar› yavafl yavafl tabiattan kopart›-
yor. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda kanseri tedavi etmek de¤il; kanser olma-
mak önemlidir. Olduktan sonra tedavi karakteri, yap›y› da de¤ifltire-
cektir. ‹stanbul’dan bir örnek vermek istiyorum. Buradaki nüfusun 15
milyondan, 16 milyona ç›kmas› söz konusuysa bunun plan›, 10 y›l
öncesinden haz›rlanmal›. Düflünün bugün ‹stanbul’da bir çocuk, tam
55 kilometre uzaktaki okula gidiyor. Yine baflka bir kifli kalk›p en ya-
k›n nokta yerine, evine son derece uzak olan al›flverifl merkezine gi-
diyor. Durum böyle olunca trafik yüzünden doktor bile ameliyat›na
zaman›nda yetiflemiyor. Sonra diyorlar ki: “Petrol fiyatlar› niye artt›?
Herkes neden bu kadar sinirli?” Ç›ban gibi kuleler ortaya ç›k›yor bu
arada. Dubai Towers da buna örnek. Orada yaflayan bir kiflinin nor-
mal olmas› beklenemez. Çünkü mimari yap›lar›n insan psikolojisine
etkisi büyük. Sonuç olarak; tabiat sevgi ve sayg›s›, sosyal-kiflisel psiko-
lojinin de¤erlendirilmesi ve genlerimize ifllemifl, kültürel-tarihsel de-
¤erlerin çal›flmalara yans›mas› mimaride muvaffakiyeti getirecektir.
Ben yapt›¤›m projelerin kimlikli olmas›na çok önem veriyorum. Çün-
kü mimari üslup ve tarzda, yap›mc›n›n karakterine, kabiliyetine, hat-
ta mesle¤ine ve insanl›¤a sayg›s›n› okuyabilirsiniz, güncel teknik ka-
pasitesini de görebilmek mümkün.

Zaman›n›z›n ço¤u yurtd›fl›nda geçiyor. 
Bu tercihinizin sebebi neydi?

Türk mimarisini tan›tmak ve bu konudaki ön yarg›lar› ortadan kald›r-
mak amac›yla uluslararas› alanda faaliyet göstermenin önemli oldu-
¤unu düflündüm. S›f›rdan son noktaya kadar yürümekte kararl›yd›m.
Bu nedenle 1960 y›l›nda ‹sviçre'ye gittim. Sonra yurtd›fl›nda bir teflki-
lat kurma ihtiyac› hissettim. 1969’da Architect Association Limited’i
kurduk. Bu güne kadar Avustralya d›fl›nda tüm dünyada
faaliyetlerim oldu. Ana gayemden ayr›lmadan hep ayn›
yolda ilerlemeye devam ettim. 1988 y›l›nda ETH Zürih’e
dizayn profesörü olarak davet edildim. Bugüne kadar ka-
t›ld›¤›m uluslararas› yar›flmalarda 14 birincilik ald›m. Bun-

lar›n içinde Kral Fayed’in VIP saray›, Suudi Arabistan’daki Police Trai-
ning Center, en son olarak da Birleflik Arap Emirlikleri’nde yapt›¤›m
yapay ada ve suni gölleri olan bir k›y› projesi var.

Yurtd›fl›nda yaflaman›z, mesle¤inizde geldi¤iniz noktay› 
nas›l etkiledi?

Yurtd›fl›nda yaflamam, oradaki teknolojiyi daha yak›ndan takip ede-
bilme f›rsat› sundu¤u için bir avantaj sa¤lad› elbette. Ama sistem an-
lam›nda bir faydas› söz konusu de¤il. Bu arada farkl› bir kültür orta-
m›nda yaflamak gerçekten zor. Yurt d›fl›nda ciddi sorunlarla mücade-
le etmem gerekti. Düflünün; sadece Türk oldu¤um gerekçesiyle bana
ihaleler verilmedi. 

Peki, kitab›n›zdan da biraz bahsetsek...

Kitab›m›n ad›; Prof. Dr. Metin Hepgüler Projects & Realizations. Türk-
çe, ‹ngilizce ve Almanca olmak üzere üç ayr› dilde yay›nland›. Üni-
versiteden mezun oldu¤um 1953 y›l›ndan 2004 y›l›na kadar yapt›¤›m
560 projenin ve realizasyonunun bir bölümünü ihtiva ediyor. Kitap,
benim imzam› tafl›yan bir k›s›m proje yar›flmalar›n›, otelleri, idare bi-
nalar›n› ve banka projelerini, okullar›, an›tlar›, teknopark› ve flehirci-
lik çal›flmalar›n› kaps›yor. Özünde Osmanl› felsefesi tafl›yan farkl› ka-
rakterdeki yap›lar›, teknolojiyle bütünlefltirerek Türk karakterinin de-
vam›n› sa¤layabilmek bu kitab› yazmaktaki temel amac›m.   

Usta bir mimar olarak yolun bafl›ndaki meslektafllar›n›za 
önerileriniz nelerdir?

Bir mimar›n belirli istikamette ilerleyebilmesi için, bulundu¤u cemi-
yetin de¤erleri, e¤itim ve ekonomik durumlar› muayyen düzeyde ol-
mal›d›r. Mimarl›kta sadece idealist olmak yeterli de¤il. Çünkü baz› ki-
fliler tüm çabalar›na ra¤men ifl yapamazsa farkl› istikametlere yönelir.
Mesela flimdi arkadafllar›ma bak›yorum, ço¤u dekorasyon ifliyle u¤ra-
fl›yor. Kalite ancak devaml›l›kla sa¤lanabilir.

Mesle¤inde 50 y›l› aflk›n süreyi geride b›rakt› Prof. Dr. Hepgüler. Saymakla bitmeyen,

insan› hayrete düflüren s›ra d›fl› projelere imza att›. ‹flte

tasar›mlar›ndan baz›lar›: Ankara M‹T, Gölbafl› Polis E¤i-

tim Merkezi, Stad Oteli, Harbiye Ordu Evi, Manifaturac›-

lar Çarfl›s›, Tofafl-Aygaz Genel Müdürlük Binalar›, Shera-

ton Oteli, Rumeli Hisar› Tanzimi, Sofya Atatürk Evi, fie-

ker Sigorta, General Elektrik, Avc›lar Borusan ‹lkokulu,

Borusan-BMW-Land Rower ‹stinye Merkez Binas›, Expo

Bak›m Renault ve Mercedes Merkezleri, Show Elektronik

Hotel- Shopping Centre-Residence Projeleri, Riva yerle-

flim Projeleri, Levent High Rice Residence, yurt d›fl›nda

yapt›¤› ve yapmakta oldu¤u Mexico Recidence, R.A.K.

Oteli…

‹stanbul’da 1931 y›l›nda do¤an Prof. Dr. Metin Hepgüler, ‹.T.Ü. lisans
ve yüksek lisans e¤itimini birincilikle tamamlad›. Türkiye’nin ilk ulusla-
raras› mimarl›k bürosu olan Metin Hepgüler Müessesi (M.H.M.)’ni
1966’da kurdu. Daha sonra ‹sviçre’de Architects Association ve Ameri-
ka’da ITAC International Turkish Architects flirketlerini kuran Prof. Dr.
Hepgüler, 1981’de Türkiye Cumhurbaflkan› taraf›ndan fleref temsilcisi
seçildi. U.S.A. yay›n› ENR taraf›ndan 1989 y›l›nda da “dünyan›n en iyi
performans sergileyen mimar›” olarak gösterildi. 1995 y›l›nda Süleyman
Demirel Üniversitesi’ne profesör ünvan›yla davet edilen mimar, 2000
y›l›nda ise American Biography Centre yay›nlar›nda, 20. yüzy›l›n önde
gelen 500 liderinden biri olarak gösterildi.

PPrrooff.. DDrr.. MMeettiinn HHeeppggüülleerr kkiimmddiirr??

MMüükkeemmmmeellii 
aarraayyaann aaddaamm;;
PPrrooff.. DDrr.. MMeettiinn

HHeeppggüülleerr

Ulusal ve uluslararas›
yar›flmalarda 45’i birincilik

olmak üzere tam 166 projesi
ödül alan Prof. Dr. Metin

Hepgüler, Guinness rekorlar
kitab›na ismini yazd›rm›fl bir
mimar… Bugüne kadar 7,4

milyon m2’lik alanda uygulanan
564 projeye imza atan Türk
mimar, tasar›mlar›yla hayal

gücünün s›n›rlar›n› zorluyor.

Mimari harikas› eserler...

U.A.E.-Uluslararas› Proje Yar›flmas›
birincilik ödülü 

TEMMUZ 2006 27

Evet, Prof. Dr. Metin Hepgüler’den bahsediyoruz. Onun için “baflar›-
n›n gerçek ad›” tan›mlamas› yanl›fl olmaz. Ald›¤› bunca ödüle ra¤-
men, o hep daha iyinin peflinde koflmay› tercih ediyor. Mükemmele
ulaflabilmek, Prof. Dr. Hepgüler için adeta bir yaflam felsefesi niteli¤i
tafl›yor. Uzun y›llar yurtd›fl›nda yafl›yor ama asla Türkiye’yle ba¤lant›-
s›n› koparm›yor. Tam bir Türkiye sevdal›s› o. Babas›n›n ve amcas›n›n
‹stiklal madalyas›n› hala gö¤sünde gururla tafl›yor. Yaflam tarz› ve ya-
p›tlar› da onlardan ald›¤› mirastan izler tafl›yor. 

Yo¤un program› aras›nda f›rsat bulup görüflebildi¤imiz ödül rekortme-
ni mimarla tasar›m felsefesi ve projeleri hakk›nda konufltuk.



Keyifli buluflmalar
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saat sürerdi ve o da çok zevk al›rd› benimle çal›fl›rken. Geldi¤im nok-
tada en çok pay sahibi olan kiflidir.

Festivalde Mozart’›n yazm›fl oldu¤u tüm flütlü dörtlüleri 
seslendiriniz. Konser program›n›, Bo¤aziçi Quartet ile 
birlikte mi oluflturdunuz?

Konser fikri iki y›l önce ortaya ç›kt›. O zamanlar ‹stanbul Quartet ile
çal›fl›yorduk. Bir-iki Mozart dörtlü denedik ve uyum sa¤lad›¤›m›z›
fark ettik. Ayn› tamperaman, ayn› enerjiyle çalmak oda müzi¤inde
çok önemlidir ve her zaman yakalanamaz. Bunu baflar›nca, birlikte
yapt›¤›m›z çal›flmalara a¤›rl›k verdik ve ilk kez geçen y›l Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde bu dörtlülerden ikisini çald›k. Performans›m›zdan
memnun kal›nca Festival komitesine tüm dörtlüleri çalma teklifimi--
zi götürdük, onlar da kabul etti.

Çalg›n›z› sevmeyen bir besteci olarak bilinen Mozart’›n
flüt yaz›s›n› nas›l buluyorsunuz? 

Evet, Mozart flütü hiç sevememifl. Bunun en önemli sebebi, flütün o
zamanlar geliflmifl bir enstrüman olmamas›. Çok fazla entonasyon
sorunlar› oldu¤undan Mozart istedi¤i sonuçlar› alamam›fl bu enstrü--
mandan. Ama kendisine ödeme yap›ld›¤› zaman Mozart sevmedi¤i
saz da olsa ondan muazzam ifller ç›karabilen biri! Sol majör Flüt
Konçertosunu da örne¤in siparifl üzerine bestelemifl ve bu eserde de
harikalar yaratm›flt›r. Çalaca¤›m›z dörtlülerde flüt elbette ön planda,
solo olarak düflünülmüfl ve yap›tlar›n tümü flüt a¤›rl›kl›. Epeyi de¤i--
flik eserler asl›nda, iki bölümlü olan› var, içinde çeflitlemeler bar›n--
d›ran› var. Kendi içlerinde çok farkl›lar. En ilginçleri ise Re majör
Dörtlü. Di¤erlerinden daha ciddi ve a¤›r, bence en güzeli de o. Sa--
dece flüt de¤il, yayl›lar aç›s›ndan da öyle. Zaten konserimizi bu
eserle bitirdik.

Peki, flütle Mozart çalmak zor mu?

Hiç kolay de¤il bu eserleri yorumlamak, ama zaten hangi enstrüman
ile çalarsan›z çal›n Mozart çok zor bir bestecidir çünkü net, anlafl›--
l›r ve temiz bir diksiyonla çalman›z gerekir. Demin bahsetti¤im Re
majör Dörtlüye, bir de Re majör tonunun flüt aç›s›ndan do¤urdu¤u
güçlü¤ü de ekleyebilirsiniz!

Flüt repertuvar›n›z› dar buldu¤unuz oluyor mu?

Hay›r, bence repertuvar›m›z dar de¤il, aksine epeyi genifl. Gelgele--
lim çok say›da bilinmeyen eser var. Bu eserleri çalmak ve dinletmek
laz›m ki herkes al›flabilsin. Elbette duyulmad›k, “farkl›” fleyler çald›--
¤›n›zda risk de alm›fl oluyorsunuz, ama bu riski göze almak gereki--
yor. Mesela haftaya, 25 yafl›nda bir Japon piyanistle birlikte konsere
ç›kaca¤›m. Konserin temas›, “caza yolculuk”. Bennett’in efllikçisinin
ö¤rencisiymifl, hatta Bennett’e de efllik etmifl. fiimdiden heyecanla--
n›yorum. Bach ile bafllay›p Grieg’in Keman Sonat›’ndan yapt›¤›m
flüt uyarlamas›yla devam edece¤iz. ‹flte böyle yeniliklerin peflinde--

yim. Keman ve flütün dinamik güçleri birbirine denk olmamas›na
ra¤men bu uyarlamaya girifltim ve san›r›m kötü de olmad›. Konserin
di¤er yar›s›nda Bedard, Piazzolla ve Mower’›n eserlerini seslendire--
ce¤iz. Bunlarda caz armonileri, çift sesler ve Latin danslar› etkileri
var. Yani asl›nda flüt için al›flt›¤›m›zdan farkl› tarzda yaz›lm›fl eser--
ler de var. Bizlere düflen bunlar› araflt›rmak ve seslendirmek.

Siz birkaç y›l ‹ngiltere’de kald›n›z, Türkiye’de de hocal›k
kariyeriniz var. ‹ngiltere ve Türkiye’deki flüt e¤itimlerini 
k›yaslayabilir misiniz?

Bence ülkemizdeki en büyük sorun, standartlar›n yerleflmemifl ol--
mas›. Bir bak›yorsunuz, Ankara’da baflka, ‹zmir’de baflka yaklafl›m--
lar var, her birini bir araya getiren ortak bir anlay›fl ve paylafl›m yok.
Halbuki ‹ngiltere’de böyle de¤il. Orada müfredatlar kesin, her y›l or--
tak bir mutabakat do¤rultusunda yenileniyorlar ve her okulda birbi--
rine çok benzer yöntemler uygulan›yor. Burada ise herkesin kendi--
ne göre farkl› bir sistemi var. Bence bu bizim aleyhimize önemli bir
handikap. Bu yaklafl›m, daha temelden birtak›m e¤itim sorunlar›na
yol açt›¤› gibi ayr›ca tekdüzeleflmek ve her besteciye ayn› yaklafl›m--
lar› uygulamak gibi olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor.

Peki sizden sonraki jenerasyonun içinden yetenekli 
flütçüler geliyor mu?

Ülkemizde genç kuflaktan çok yetenekli flütçüler var, ama söylemek
zorunday›m ki, içlerinde “müzisyen” olabilmifllerin say›s› flimdilik
çok az. Asl›nda bu bütün dünyada geçerli olan bir sorun. Zira e¤i--
timde standartlar genel olarak yükseldi ve art›k herkes belirli bir se--
viyede çalabiliyor. Biraz da yetene¤iniz varsa, enstrüman›n›zda iyi
bir noktaya gelebiliyorsunuz. Ama müzisyen olmak, enstrüman çal--
maktan ibaret de¤il ki. Muazzam bir birikim gerekiyor. Bu birikimi
sosyal, kültürel, siyasal konular, ayr›ca sanat ve yaflam üzerine kur--
du¤unuz fikirlerle oluflturabilirsiniz ancak. fiuras› kesin, flüt di¤er
enstrümanlarla k›yasland›¤›nda çal›nmas› en kolay enstrümanlardan
birisi. Ama müzisyenli¤e gelince ifl baflka. O yüzden bu gençlerin,
sadece iyi flüt çalmalar› yetmez, ayn› zamanda iyi bir sanatç› ola--
bilmeleri için de dünyaya ve yaflama çok genifl bir perspektiften ba--
kabilmeleri gerekiyor.

Siz ayr›ca Antalya’da bir yaz kamp› düzenliyorsunuz. 
Sohbetimizin sonunda bu kamptan da bahseder misiniz?

Kamp›n bu y›l dördüncüsünü düzenliyoruz. En ilginç özelli¤i, yafl
s›n›r› olmamas›; bafllang›ç ö¤rencisi de yüksek lisans ö¤rencisi de
kat›labiliyor. Uzun vadeli hedeflerimden biri de, flüt çalan insanla--
r› bir araya getirerek birbirleriyle tan›flmalar›n› sa¤lamak. Kamp da,
bu amaca hizmet etmek üzere düzenleniyor. Nitekim birçok konser--
vatuvardan ö¤renciler geliyor her yaz. Bu tip müzikal ve sosyal pay--
lafl›mlar›n, iyi bir müzisyen haline gelebilmek için zorunlu oldu¤u--
nu düflünüyorum.

William Bennett’in çal›fl›nda di¤er flütçülerden daha farkl›
bir s›cakl›k var. Siz de onunla çal›flma f›rsat› buldunuz.
Bennett ile nas›l tan›flt›n›z?

Araba kulland›¤›m bir s›rada radyoda Faure çal›yordu. Tarif edilemez
güzellikte, hiç duymad›¤›m bir flüt sesi duydum. O güne kadar hepi-
miz Rampal, Galway biliyorduk ama bu ses çok farkl›yd›. Eseri sonu-
na kadar dinleyip anonsta William Bennett ismini duyunca hemen
hocam Sadako Özistek’e sordum onu. Sonra hocam vas›tas›yla ulafl-

t›k kendisine. Bir kaset istedi, yol-
lad›m ve 88 kifli içinden, s›-

navs›z olarak, Londra Kra-
liyet Müzik Akademi-
si’ndeki tek kiflilik po-
zisyona kabul edildim.

‹lk y›l burs bulamad›¤›m için gidemedim. Sonra ‹skoçya’da Aberdeen
Uluslararas› Gençlik Festivali kapsam›nda bir yar›flma kazan›nca, ‹n-
giliz Hükümeti’nden karfl›l›ks›z burs ald›m ve böylece Bennett ile ça-
l›flma f›rsat› buldum.

Sizce William Bennett’i bir müzisyen olarak özel k›lan nedir?

Bennett, hayat›ma en fazla etki eden insand›r, benim müzi¤e bak›fl›-
m› tümden de¤ifltirmifltir. Analitik bir yap›s›, çok entelektüel bir ça-
l›flma tarz› vard›. Bilinen kelimelerle, ses ve ton gibi kavramlarla tarif
etmekte güçlük çekiyorum. Bu entelektüel yaklafl›m›yla, flütün s›n›rla-
r›n› renk olarak zorlayabilen tek kiflidir benim gözümde. Baflar›s› sa-
dece teknik anlamda de¤ildir, müzi¤e ve genel olarak sanata yaklafl›-
m›yla bir bütündür ve onu farkl› k›lan da budur. Dolay›s›yla çok etki-
lendim ondan ve çok iyi bir diyalo¤umuz oldu, her dersimiz üç-dört

Halit Turgay’›n genç flütçülere bir uyar›s› var:

“Müzisyenlik, enstrüman 
çalmaktan ibaret de¤ildir”

Keyifli buluflmalar

34. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nde,
250. do¤um y›ldönümünden hareketle bu y›l
ana tema seçilen Mozart, eserleriyle hemen
her Festival konserinde karfl›m›za ç›kt›. Ama
Mozart severler bunlar›n aras›ndan özellikle
flüt sanatç›s› Halit Turgay ve Bo¤aziçi
Quartet’in konserini kaç›rmad›lar. Çünkü
Turgay, Arkeoloji Müzesi bahçesinin büyülü
ortam›nda 20 Haziran akflam› verilen 
o konserde baflar›l› Quartet’la birlikte
bestecinin flütlü dörtlülerini seslendirdi. 
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Dört genç ve parlak müzisyenden kurulu Boğaziçi Quartet’in
adını daha çok duyacağız 

Bo¤aziçi Quartet’i oluflturan ekip nas›l bir araya geldi?

Seda Subafl›: Deniz Yücel’le birlikteli¤imiz zaten uzun y›llar öncesine
dayan›yor; kendisiyle 12 y›l boyunca ayn› yayl› çalg›lar dörtlüsünde
çalm›flt›k ve çok iyi anlafl›yorduk. Geçen y›l bir konserde tesadüfen
Ça¤ da bizimle çalm›flt›. Onunla da do¤al bir uyumumuz oldu¤unu
gördük ve birlikte neler yapabilece¤imizi tasarlamaya bafllad›k.

Ceren Gürkan: Benim de bir oda müzi¤i tecrübem oldu geçti¤imiz
y›llarda, ayr›ca Seda’n›n da yer ald›¤› ‹stanbul Quartet’ten etkilendim.
O dönemden beri, uzun zamand›r tan›yorum Seda’y›. Bu yüzden,
Dörtlüde çalmay› teklif etti¤inde memnuniyetle kabul ettim.

Seda Subafl›: Böylece Bo¤aziçi Quartet ortaya ç›kt›. Henüz bir sene--
mizi doldurmad›k ama büyük keyif al›yoruz bu birliktelikten ve uzun
ömürlü olmas›n› ümit ediyoruz.

Festivalde flütçü Halit Turgay’la birlikte konser verdiniz. Bu
konser fikri ve onunla ayn› sahneye ç›kma karar› nas›l olufltu?

Seda Subafl›: Halit’le birlikte bir fleyler yapmay› y›llard›r çok istiyor--
duk. Müzi¤e bak›fl›m›zda ortak noktalar hayli fazla. Ama bu konserin
ortaya ç›kmas›nda galiba en büyük etken, 2006’n›n Mozart Y›l› olma--
s›. Bunu bir vesile kabul ettik ve program› buna göre oluflturduk, Fes--
tival yönetimi de kabul etti. Program›m›zda yer alan eserlerin bir k›s--
m›n› Halit’le birlikte seslendirdik k›sa süre önce.

Festivaldeki konserinizde Mozart’›n flütlü dörtlülerinin 
tamam›n› seslendirdiniz. Yayl› çalg›lar›n flüte efllik etti¤i oda
müzi¤i eserleri olarak tarif edebilir miyiz bunlar›?

Seda Subafl›: Bu dörtlüler, Mozart’›n flüt için yazd›¤› en önemli oda
müzi¤i eserleri. Flüt, üst partiyi seslendirdi¤i ve topluluktaki tek nefes--
li enstrüman oldu¤u için do¤al olarak öne ç›kar, birinci keman rolü--
nü üstlenir.

Birlikte s›k aral›klarla çal›flabiliyor musunuz?

Seda Subafl›: Haftada muhakkak iki gün bir araya gelip çal›flmaya gay--
ret ediyoruz. Bu program› düzenli bir flekilde sürdüremezsek, iyi bir
oda müzi¤i grubu haline gelemeyiz diye düflünüyoruz. Konser vere--
ce¤imiz dönemlerde ise, her gün prova yap›yoruz. Bundan daha az
bir çal›flma program› hem kendimize, hem de dinleyicimize sayg›s›z--
l›k olurdu.

Ceren Gürkan: Muhakkak surette her gün oturup flu kadar saat çal›fla--
ca¤›z diye bir zorunlulukla ç›km›yoruz yola. Günde bir saat bile çal›--
flabileceksek, yukar›daki program›m›za uymaya ve bir araya gelmeye
gayret ediyoruz.

Oda müzi¤i yapman›n temel koflullar› sizce nelerdir?

Seda Subafl›: Oda müzi¤i yapman›n temelinde öncelikle bireysel arzu
yer al›yor. Müzikten ödün vermemek, güçlü olmak gerekiyor. Hepi--
miz, yaflam›m›z› sürdürebilmek için baflka ifller de yap›yoruz. Ben ve

Ceren, ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi (‹DOB) Orkestras›’nda çal›yo--
ruz; Ça¤ da Borusan Filarmoni’de. Deniz konservatuvarda hoca ve
benimle birlikte ayn› zamanda Akbank Oda Orkestras›’nda çal›yor.
Böyle bir yaflam› ancak müzi¤e afl›ksan›z sürdürebilirsiniz.

Ceren Gürkan: Samimi ve içten olmam›z gerekiyor. Çal›fl›rken herke--
sin birbirine ve müzikal fikirlerine sayg› duymas› laz›m. Bu da ancak,
böyle yo¤un ve sürekli bir çal›flma program›yla mümkün olabilir. Bir
de, arada s›rada anlaflmazl›klar olabilir elbette ama ortak bir müzik
duygusuna sahip olmak laz›m; temelden fikir ayr›l›klar› yaflamaman›z
gerekir.

Türkiye gibi bir ülkede oda müzi¤i yapman›n ne tür 
zorluklar› var?

Seda Subafl›: Bir kere, oda müzi¤i alan›nda devlet deste¤i hiç yok. Or--
kestralara oldu¤u gibi, oda müzi¤i topluluklar›na da destek olunabilir
diye düflünüyorum. Bu hem devlet hem de özel kurulufllar için geçer--
li asl›nda. Borodin Quartet bunun en güzel örne¤idir.

Devlet veya özel kurulufllar›n deste¤inin eksikli¤i en çok 
hangi alanda ortaya ç›k›yor?

Seda Subafl›: Öncelikle enstrüman konusunda. Benim kiflisel olarak
böyle bir ihtiyac›m yok, çünkü ‹DOB Orkestras›’ndaki baflkemanc›l›k
görevim sebebiyle iyi bir kemanla çalabiliyorum. Bu keman, devlet
taraf›ndan k›rk y›l önce al›nm›fl. Yani bir zamanlar böyle destekler da--
ha yayg›nm›fl. Oysa art›k ne devlet ne de özel sektör, müzisyenlere ve
topluluklara bu anlamda destek olmay› düflünüyor. Dünya çap›nda
müzisyenler ç›kabilir ülkemizden ama ellerindeki enstrümanlar iyi ol--
mad›ktan sonra seslerini nas›l duyurabilirler ki?

Son dönemdeki di¤er projelerinizden bahseder misiniz?
Seda Subafl›: 13 May›s akflam› ‹fl Sanat Konser Salonu’nda, Hüseyin
Sermet ile birlikte Arif Mardin’in Piyanolu Befllisi’nin dünya prömiye-
rini gerçeklefltirdik. Bir de CD projemiz var; Baki Duyarlar’›n yayl›
çalg›lar dörtlülerini çalaca¤›z. Yaz›n da, Bodrum Festivali’ndeyiz.

Festivalde Halit Turgay ile
birlikte Mozart konserine

ç›kan Bo¤aziçi Quartet,
Seda Subafl›, Ceren
Gürkan, Deniz Yücel
ve Ça¤ Erça¤’dan
olufluyor. Dörtlünün

lideri Seda Subafl› 
ve ikinci keman Ceren
Gürkan ile grubun

kurulufl öyküsünden
bafllayarak müzi¤e
bak›fllar› ve hedefleri

üzerine sohbet ettik. 

Müzik aflk› 
oonnllaarr›› bbiirr aarraayyaa

ggeettiirrddii 
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34. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali kapsam›nda 20 Haziran’da 
‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nde yap›lan Bo¤aziçi Quartet ve Flütist Halit Turgay’›n
konseri Elginkan Holding A.fi.’nin gösteri sponsorlu¤unda gerçekleflti. 

RRööppoorrttaajj:: FFeeyyzzii EErrççiinn 
Ça¤ Erça¤

Ceren Gürkan

Seda Subafl› 

Deniz Yücel



1804 y›l›ndan sonra Napolyon pek çok kez
Mainz’da kald›. Çeflitli Avrupa savafllar›nda
önemli askeri karargah konumuna gelen fle-
hir pek çok kez y›k›ld› ve yeniden yap›land›.
Ancak flehir en büyük darbesini, 2. Dünya
Savafl›’nda 27 fiubat 1945’de ‹ngiliz hava
kuvvetlerinin 25 dakika süren bombard›ma-
n›nda ald› ve yüzde 80 oran›nda y›k›ma u¤-
rad›, 2 100 kifli öldü. 18 May›s 1951 tarihin-
de yerel meclisin flehrin yeniden yap›lanma-
s› karar› almas›ndan sonra, 1970 y›l›na kadar
flehir büyük oranda aya¤a kalkt›. Mainz 1962
y›l›nda flehir kuruluflunun 2000. y›l›n› kutlad›
ve 2. Dünya Savafl›’nda tahrip olmufl üç flehir
müzesinin yeniden aç›l›fl›n› yapt›.

Mainz 20’ye yak›n müzesiyle, kilise ve kated-
ralleri, mimari yap›s› ve sanat merkezleriyle,
ünlü karnavallar› ve Ren nehri boyunca do-
¤al güzellikleriyle turistik bir merkez konu-
munda. Il›man iklimi nedeniyle üzüm ba¤la-
r› göz alabildi¤ince uzan›yor. Bu nedenle fla-
rapç›l›k y›llar boyu önemli bir sanayiyi olufl-
turuyor. fiehrin bir medya merkezi konumun-
da olmas›, kuruluflu 530 y›l öncesine giden
üniversitesinin bulunmas› ve matbaay› icat

eden Gutenberg’in Mainz’da do¤umu flehrin önemini art›ran ve de fle-
hirle özdeflleflen di¤er önemli de¤erler.

Karstik genel jeolojik yap›ya sahip flehrin pek çok yerinde savafl y›lla-
r›ndan kalma uzun tünel ve yer alt› s›¤›naklar› mevcut. Bunlardan bir
k›sm› günümüzde müze olarak da ziyaret edilebiliyor. Söz konusu je-
olojik yap› flarap üreticileri için de önem tafl›yor. Örne¤in; tarihçesi
19. yüzy›la dayanan ünlü bir sekt flarap üreticisi, halen üretim kalite-
sinin yedi katl›, 60 odal› yer alt› mahzenlerinde sakl› oldu¤unu belir-
tiyor. Sekt üretimi için ideal s›cakl›k 9-11 derece tüm y›l boyunca söz
konusu mahzenlerde do¤al olarak korunabiliyor. Halihaz›rda yaklafl›k
900 000 litre sekt flarap sto¤u bulunan üretici, 1888 y›l›na ait 100 000
litrelik bir flarap f›ç›s›n› müze olarak da organize etti¤i yer alt› mah-

zenlerinde özenle koruyor.

Medya flehri: MAINZ
Almanya’n›n ikinci televizyon kanal› ZDF’nin
Mainz merkezli kurulmas› karar›, 1961 Hazi-
ran›’nda al›n›yor ve binalar›n›n yap›m› 1984
y›l›na kadar sürüyor. Söz konusu tarihte
BBC’den sonra Avrupa’n›n en büyük televiz-
yon kuruluflu olan ZDF yan›nda SWR, ARD ve
2000 y›l›nda Berlin’e tafl›nana kadar SAT.1 te-
levizyon kanallar› da Mainz’da kuruluyor. Al-
manya genelinde yay›n yapan radyo kurulufl-
lar› ve pek çok yay›n kuruluflunun da 
Mainz’da bulunmas› flehri bir medya merkezi
konumuna getiriyor. Bugün Mainz’da yaklafl›k
700 medya organizasyonu merkez ve/veya flu-
be olarak 17 000 kifliye ifl olana¤› sa¤l›yor.

Üniversite flehri: MAINZ
1477 y›l›nda tipik Orta Ça¤ e¤itimleri teoloji,
t›p, aritmetik, geometri, astronomi ve müzik gi-
bi konularda e¤itim vermek üzere kurulan üni-
versite 1508 y›l›na gelindi¤inde 200 ö¤renciye
ulaflt› ve ismini Avrupa’da duyurdu. Ancak
Otuz Y›l Savafllar›’nda e¤itime önemli oranda
ara vermek zorunda kalan üniversite, 1781 y›-
l›nda Mainz Üniversite Fonu’nun kurulmas›yla
kendini toparlad› ve daha fazla dalda e¤itim
vermeye bafllad›. Bu tarihte teoloji, t›p, mate-
matik ve botanik a¤›rl›kl› bilim dallar›nda 700
ö¤renciye ulaflan üniversite, bu tarihten sonra
Frans›z Devrimi’nden oldukça etkilendi.

15 May›s 1946 tarihinde üniversitenin ad› Jo-
hannes Gutenberg Üniversitesi Mainz olarak
de¤ifltirildi ve bu tarih üniversitenin bir bak›ma
yeniden kuruluflu olarak tan›mland›. Takip
eden y›l ö¤renci say›s› 4 200’e kadar ulaflt›.

Mainz, Elginkan fiirketleri aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Çünkü 2001
y›l›nda kurulan Almanya flirketi E.C.A. Germany GmbH 
Mainz’da kuruldu. Almanya’n›n bat›s›nda Frankfurt’a yaln›zca 40 km
uzakta yer alan flehir çok eski zamanlardan beri Almanya’n›n, hatta
Bat› Avrupa’n›n ticaret merkezi olarak önem kazand›. Günümüzde
halen bu özelli¤ini korumas› E.C.A. Germany’nin bu flehirde odaklan-
mas›n›n önemli bir nedenini oluflturuyor. Yine Topluluk fiirketlerin-
den olan ELSEL A.fi.’nin orta¤› Elster-Instromet GmbH’nin merkezi de
Mainz’da yer al›yor.

fiehir tarihi M.Ö. 38 y›l›na kadar uzan›yor
Mainz Almanya’n›n 16 eyaletinden biri olan Rheinland Pfalz’›n bafl-
flehri olup günümüzde Gutenberg flehri, üniversite ve medya flehri
olarak da biliniyor. fiehir tarih boyunca çeflitli dönemlerde 
Mogontiacum, Magenza ve Mayence diye de isimlendiriliyor. Ger-
çekte ilk yerleflimin hangi tarihe kadar gitti¤ini tam olarak söylemek
pek olas› de¤il ve halen çeflitli arkeolojik çal›flmalar süregeliyor. Bu-
nunla birlikte flehir tarihinin M.Ö. 38 y›l›na kadar gitti¤i kabul edili-
yor. Hatta yine ayn› bölgede bulunan ve Almanya’n›n en eski Roma
devri yerleflimi olarak kabul edilen Mainz’a 160 km uzakl›ktaki 

Trier flehrinden daha eski bir yerleflime sahip olup olmad›¤› günü-
müzde tart›fl›l›yor. Arkeolojik kaz›larda bulunan tahta parçalar›n›n
M.Ö. 16-18 y›llar›na ait oldu¤u tespit edildi. 3. yüzy›la ait bir tafl ya-
z›t›nda bu tarihten önce yerleflimin oldu¤u anlafl›l›yor. Yaklafl›k kal-
ker bir plato üzerinde 36 hektar alana yay›lan ve M.Ö. 12-13 y›llar›-
na ait oldu¤u bilinen kan›tlar, bölgenin bir Roma dönemi yerleflimi
oldu¤unu ve flehrin stratejik olarak Main ve Ren nehirlerinin birlefl-
me yerinde kurulmufl oldu¤unu aç›kl›yor. Bölgenin ›l›man iklime sa-
hip olmas›n›n Roma dönemi yerlefliminde di¤er önemli bir neden ol-
du¤u düflünülüyor.

Bölgede Roma devri yaklafl›k M.S. 450 y›llar›nda sona erdi. Mainz bu
tarihten sonra Frans›zlar ve Merovingerler’in egemenli¤ine geçti. Kili-
se yönetimi bu dönemde önem kazand› ve metropolitan Mainz Ro-
ma’dan sonra Avrupa’n›n en önemli kilise merkezi oldu. 

14. ve 15. yüzy›llarda flehirde yerleflim ve yap›laflma h›zland›. 14.
yüzy›l sonuna gelindi¤inde flehir finansal olarak önemli bir konuma
geliyor. Mainz 30 Y›l Savafllar› (1618-1648) esnas› ve sonras›nda
1631-1635 y›llar›nda ‹sveç ordusuna, 1644-1649, 1688-1698 ve
1792-1814 y›llar›nda da Frans›z ordusuna üç kez ev sahipli¤i yapt›.

32 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

Gezgin

TEMMUZ 2006 33

Gezgin

Tarihi ile iç içe bir flehir: 

Victor Hugo 1841 y›l›nda Mainz’› ziyaret etti¤inde; “Gün boyunca
kofluflan, konuflan, gelen, giden, alan, satan, ba¤›ran, flark›
söyleyen insanlar... K›saca her evinde, her soka¤›nda yaflam
olan bir yer. Gece sessizli¤inde ise yaln›zca nehrin fl›r›lt›s›n›n ve
17 adet su de¤irmeninin sesinin duyuldu¤u Ren nehrinin incisi”
olarak tan›mlar bu güzel flehri.



Üniversite bundan sonra çok h›zl› bir
flekilde büyüdü ve pek çok bilim dal›n-
da e¤itim vermeye bafllad›.

Bugün 34 600 ö¤rencisi (yaklafl›k
yüzde 8’i 130 ayr› ülkeden olmak üze-
re yabanc› uyruklu), 560’› profesör yak-
lafl›k 2 800 ö¤retim üyesi ve bilim ada-
m›yla Johannes Gutenberg Üniversitesi
Mainz, Almanya’n›n önemli bilim mer-
kezlerinden biri konumunda yer al›yor.
‹leri teknoloji araflt›rma laboratuvarlar›
ile atom fizi¤i ve kimyas›, t›p bilimleri,
yer bilimleri, sosyal bilimler a¤›rl›kl›
pek çok dalda e¤itim veriyor. Üniversi-
te bünyesinde bulundurdu¤u 1983
y›l›nda kurulan Max-Planck Polimer
Araflt›rma Enstitüsü, kuruluflu 1912 ta-
rihine dayanan Kaiser-Wilhelm Kimya
Enstitüsü, Mikroteknoloji Enstitüsü,
Mikrotron Atom Fizi¤i ve Kimyas›
Araflt›rma Enstitüleri ile pek çok bilim-
sel bulufla imzas›n› att› ve bu konular-
da endüstriyle çok yak›n iflbirli¤i içeri-
sinde bulunuyor.

Gutenberg flehri: MAINZ
Günümüz modern medyas›n›n temeli-
ni oluflturan matbaan›n kaflifi Johannes Gutenberg, Mainz ile birlikte
an›l›yor, Mozart’›n Salzburg ile an›ld›¤› gibi. Gutenberg 1998 y›l›nda
ABD’de yay›mlanan “1000 y›l-1000 insan” kitab›nda ikinci bin y›l›n
en önemli kiflisi seçildi.

Bask› sanat›n›n Gutenberg döneminden çok öncelere gitti¤i biliniyor.
Çin’de M.Ö. 5000 y›llar›na ait seramik, tafl ve bronz üzerine bask›lar
söz konusu. Ancak de¤ifltirilebilen harflerle ka¤›t üzerine bask›, di¤er
bir deyiflle matbaa ilk kez 15. yüzy›lda Gutenberg taraf›ndan bulundu
ve kullan›ld›.

1372 y›l›nda Mainz’e yerleflen Gutenberg’in babas› Friele 
Gensfleisch, 1386 y›l›nda ikinci evlili¤ini Else Wirich ile yap›yor. 
1394-1404 y›llar› aras›nda do¤du¤u tahmin edilen Gutenberberg’in 
do¤um tarihi 1400 olarak kabul ediliyor. 1411 y›l›nda yönetim tara-
f›ndan 117 aile Mainz’dan sürülüyor ve Gutenberg ailesi de 
Mainz’e çok yak›n olan Eltville’ye yerlefliyor. Gutenberg’in çocuklu-
¤u ve e¤itimi hakk›nda fazla bilgi mevcut de¤il. ‹lk ö¤renimini 
Mainz’da, daha sonra yüksek ö¤renimini Erfurt’ta sürdürdü¤ü 
düflünülüyor.

1419 y›l›nda babas›n›n ölümünden sonraki y›llara ait yine 
Gutenberg’in yaflam›na ait kesin bilgiler yok ancak Mainz’da bulun-
mad›¤› da biliniyor. 1434 tarihli bir mektuptan Gutenberg’in o tarih-

lerde anne yak›nlar›n›n bulundu¤u 
Strasburg’ta yaflad›¤› ö¤reniliyor. 1444 ta-
rihine kadar burada kalan Gutenberg giz-
li tuttu¤u projesi üzerinde çal›fl›yor ve çe-
flitli ticaret iflleriyle u¤rafl›yor. 1448 tarihin-
de kay›nbiraderinden borç alarak do¤um
yeri Mainz’e yerlefliyor. Burada bir bask›
atölyesi oluflturuyor ancak projesine de-
vam edebilmek için finansman aramak zo-
runda kal›yor.

Gutenberg’in yeni projesi ‹ncil bas›m› ifl
adam› Johannes Fust’a ilginç geliyor ve
1449 y›l›nda 800 Florin nakitle projeye
destek veriyor. Gutenberg projesi için ayn›
miktar paray› 1452 y›l›nda tekrar istiyor.
1453-1454 y›llar›na gelindi¤inde bask›

afla¤› yukar› haz›r hale geliyor ancak Fust ile aralar› aç›ld›¤›ndan Fust,
Gutenberg’i mahkemeye veriyor ve bask› atölyesini Gutenberg’in
elinden al›yor.

1462 y›l›nda Mainz’da yaflanan iç savaflta 400 kiflinin ölmesiyle pek
çok kifli flehir d›fl›na sürülüyor. Gutenberg ve ekibi de yine sürgünde
yaflamak zorunda kal›yor ve tekrar Eltville’ye yerlefliyor. Burada yeni
bir bask› atölyesi oluflturan Gutenberg bask› ifllerini sürdürüyor ve 
3 fiubat 1968 tarihinde fakir bir kifli olarak hayata gözlerini kap›yor.
Mainz’de bir kilise avlusuna gömülen Gutenberg’in mezar› savafl y›l-
lar›nda kayboldu ve günümüzde mezar yeri bilinmiyor.

24 Haziran 1900 y›l›nda Gutenberg’in 500. do¤um gününde 
Mainz’da Gutenberg Derne¤i’nin kurulmas› ve Gutenberg’in çal›flma-
lar›n›n toplanarak bir müze aç›lmas› üzerine anlafl›lmas› tarih ve 
Mainz aç›s›ndan önemli bir karar niteli¤i tafl›yor. Bu karardan tam bir
y›l sonra 23 Haziran 1901 y›l›nda Gutenberg Müzesi aç›l›yor. 2. Dün-
ya Savafl›’nda büyük hasar gören müzede baz› önemli eserler de kay-
boluyor. 1962 y›l›nda bugünkü binas›na tafl›nan müze en son 
1998-1999 y›llar›nda tadilat görerek bugünkü halini al›yor. Konusun-
da dünya çap›nda ünlü olan müzenin en de¤erli ürünü ise Gutenberg
taraf›ndan bas›lan orijinal ‹ncil.

Gezgin
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42. Dünya Planlama Kongresi
Tarih: 14-18 Eylül 2006

Yer: Y.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi

Global Kent Nedir?
Tarih: 20-30 Temmuz 2006

Yer: Liverpool

2. Decoyap Bodrum
Tarih: 31 A¤ustos-3 Eylül 2006 

Yer: Bodrum

Uluslararas› fiehir ve Bölge Planc›lar› Birli¤i
(ISoCaRP)’nin 42. Uluslararas› Kongresi; Y›l-

d›z Teknik Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi, fiehir
ve Bölge Planlama Bölümü iflbirli¤iyle düzenlene-
cek. Kongrenin temas›, “Bütünleflme ve Ayr›flma
Aras›nda Kentler: F›rsatlar ve Tehditler.” Kongrede
günümüzün küreselleflen dünyas›nda kentlerin bir
yandan dünyayla bütünleflme, di¤er yandan kent-
sel sorunlarla bafl etme çabalar› ele al›nacak.

Betonart Mimarl›k Yaz Okulu
Tarih: 22-29 Temmuz 2006

Yer: Erciyes Üniversitesi, Kayseri
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Narrated Spaces Araflt›rma Grubu taraf›ndan
organize edilen konferans uluslararas› nitelik

tafl›yor. Konferans, “Global Kent”in sunumu, tarihi,
planlamas› gibi bafll›klarda disiplinler aras› etkile-
flimi cesaretlendirmeyi hedefliyor. “Global Kent”
kavram›na ek olarak çeflitli disiplinlerce üretilmifl
“global köy”, “mega kentler”, “kozmopolis”, “em-
peryal metropol”, “dünya kentleri”, “post-metro-
pol” gibi kavramlar› da tart›flmaya aç›yor.

ODTÜ’nün tasarlad›¤›, lisans ve lisansüstü
programlara kay›tl› ö¤rencilerin kat›l›m›na

aç›k olan “Yeni ‹fller Yeni Fikirler” yar›flmas›
2006, teknoloji tabanl› bir fikri baflar›l› bir

ifle dönüfltürme amac›n› tafl›yor. Türkiye’de e¤i-
tim ve araflt›rmaya verdi¤i desteklerle ad›ndan
söz ettiren Elginkan Vakf›’n›n ana sponsorlu-
¤unda düzenlenen yar›flmada finale kalan ilk on
ekip, haz›rlad›klar› ifl planlar›n› 1 Eylül 2006’ya
kadar teslim edecek. Yar›flman›n sonuçlar› ise
11 Kas›m’da aç›klanacak. 

Demos Fuar flirketinin organizasyonunda
gerçekleflecek olan 2. Decoyap Bodrum

Fuar›’nda, dekorasyon ve inflaat malzemeleri
yer alacak. Fuar; inflaat sektöründe yer alan 
turizm iflletmelerini, müteahhitleri ve profesyo-
nelleri bir araya getirecek.

Yeni ‹fller Yeni Fikirler 
2006

Son teslim tarihi: 1 Eylül 2006

Betonart dergisinin çimento ve betonun 
alternatif kullan›m olanaklar›n› araflt›r-

mak, çevre duyarl›l›¤›n› ve fiziksel çevre ka-
litesini art›rmak amac›yla mimarl›k bölümü
ö¤rencileri için düzenledi¤i e¤itim program›,
Erciyes Üniversitesi iflbirli¤iyle gerçeklefle-
cek. 2006 Betonart Mimarl›k Yaz Okulu’nun
proje konsepti ise “Madde ve Doku olarak
Beton”.

Yaz› ve foto¤raflar: Do¤an Y›ld›ran
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