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Bafllarken...ii çç ii nn dd ee kk ii ll ee rr
Geçti¤imiz y›l bu s›ralarda büyük bir heyecanla sizlerle buluflturdu¤umuz
dergimiz +1, birinci y›l›n› doldurdu. Geriye dönüp bakt›¤›m›zda dergimiz ara-
c›l›¤›yla güzel ve do¤ru ifllere imza atm›fl olman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz. 

Sizlerin görüfl ve fikirleriyle her say›m›zda daha iyiye do¤ru ad›m att›¤›m›z
+1’in bu say›s›nda, yaflam›m›za biraz daha de¤er katmay› hedefledik. Yeni bir
dönemin efli¤inde olmam›z ve birinci yafl›m›z› doldurmam›z sebebiyle, ön
yüzümüzde ve içeri¤imizde bir ad›m daha ileri gittik. +1’i hep birlikte Toplu-
lu¤umuzun dinamik, yenilikçi, büyüyen ve sorumluluk sahibi yüzünü yans›-
tan bir yay›n haline getirdi¤imize inan›yoruz.

Önümüzde umutlarla ve hedeflerle dolu yeni bir dönem var. Bu yeni döne-
min ülkemizde ekonominin kalk›nmas›, istihdam ve refah gücünün yükselme-
si için yat›r›mlar arac›l›¤›yla sanayie a¤›rl›k verilen bir dönem olmas›n› diliyo-
ruz. Anlaml› amaçlar u¤runda de¤erlendirilmek üzere daha çok kazanmak is-
teyen Toplulu¤umuzun bu ay›rt edici fark›n› da ortaya koyan, “Toplumdan al-
d›¤›n› topluma geri ver” felsefesi do¤rultusunda, geçti¤imiz üç ayl›k dönem için-
de yine önemli yat›r›mlara imza att›k. Bunlardan belki de en önde geleni, ODTÜ Teknokent’te kurdu¤umuz Ar-Ge üssü,
Elginkan Araflt›rma Gelifltirme Ticaret A.fi. (TAREL) oldu. Sayfalar›m›zda söz konusu yat›r›mla ve bu kapsamda bafllat›lan
yeni bir projeyle ilgili bilgilerin en az bizler kadar sizleri de heyecanland›raca¤›na inan›yoruz. Bizler için büyük önem
tafl›yan yat›r›mlar›m›z, toplumumuza ve ülkemize daha fazla de¤er katma ilkemizi yaflama geçirme arzumuzu adeta kö-
rüklüyor. Bunun yan› s›ra baflar› için küresel ekonominin çetin flartlar›nda bir “dünya flirketi” olma gere¤ini de destekle-
yen yat›r›mlar›m›z›, 2007 y›l›nda da art›rarak sürdürmeyi planl›yoruz. Bu vizyondan hareketle, Ekim 2006 itibariyle
modernizasyon sürecini bafllatan SEREL’in yan› s›ra, makine ve otomotiv sektörü için yat›r›m yapan ODÖKSAN, dün-
ya pazar›nda tan›nan markalar olmay› hedefliyor. Manisa’daki VALF Sanayii A.fi. Fabrika Müdürü Ahmet Bilgili de
özellikle E.C.A. markas›ndan yola ç›karak bu konudaki kararl›l›¤› kendisiyle yapt›¤›m›z söyleflide ortaya koyuyor.

+1’in bu say›s›nda, kendi içlerinde var olan ve her geçen gün fazlalaflt›rarak ülkemize kazand›rd›klar› “art›lar”› keflfetti¤i-
miz keman virtüözü Cihat Aflk›n, JAXA’da görev yapan Türk bilim adam› Serkan An›l›r ve sahne tasar›mc›s› Osman fien-
gezer’e de yer verdik. Birbirinden de¤erli bu üç isimle gerçeklefltirdi¤imiz sohbetlerin hayata bak›fl aç›n›z› bir ad›m daha
geniflletece¤ine inan›yoruz.

* * *

Bildi¤iniz gibi her toplumun ve her kurumun bir yaflam ritmi var ve yenilikleri hayata geçirebilme yetene¤imizin ge-
liflmiflli¤i ölçüsünde bu ritm düflüyor ya da h›zlan›yor. 83. yafl›na basmaya haz›rlanan Cumhuriyetimizin 29 Ekim’de-
ki bayram›n› kutlarken kendimize flu temel soruyu soruyoruz: “Varoldu¤umuzdan bu yana içinde yaflad›¤›m›z top-
luma ne kadar katk›da bulunabildik ve gelecek için güçlü bir enerjiye sahip miyiz?” Böyle düflününce Toplulu¤u-
muz ad›na “yürek ferahlat›c›” sonuçlar› görebiliyoruz. “Az zamanda çok ifller yapt›k” diyen Atatürk’e ve Cumhuri-
yet’e olan gönül ba¤›n›n günümüzdeki ölçüsünü parlak sözler yerine, hâlâ dar zamanlarda çok fazla iflin üstesinden
gelmek zorunda oldu¤umuzun bilinciyle yapt›¤›m›z ifllerde aramak gerekti¤ine inan›yoruz. Bu amaçlardan yola ç›-
kan çal›flma hayat›m›zdaki ritmimiz ne kadar canl›ysa o kadar var›z. 

Keyifli okumalar dile¤iyle, Ramazan ve Cumhuriyet bayram›m›z hepimize kutlu olsun... 

Jülide Nemlio¤lu

“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, 
hiçbir donmufl ve kal›plaflm›fl kural
b›rakm›yorum.
Benim manevi miras›m ilim ve ak›ld›r.
Benden sonrakiler, bizim aflmak zorunda
oldu¤umuz çetin ve köklü zorluklar
karfl›s›nda, belki gayelere tamamen
eremedi¤imizi, fakat asla taviz
vermedi¤imizi, ak›l ve ilmi rehber 
edindi¤imizi tasdik edeceklerdir.
Zaman süratle ilerliyor.
Milletlerin, toplumlar›n, kiflilerin 
mutluluk ve mutsuzluk anlay›fllar› 
bile de¤ifliyor.
Böyle bir dünyada asla de¤iflmeyecek 
hükümler getirdi¤ini iddia etmek, akl›n 
ve ilmin geliflimini inkâr etmek olur.
Benim Türk milleti için yapmak 
istediklerim ve baflarmaya çal›flt›klar›m
ortadad›r.
Benden sonra beni benimsemek 
isteyenler, bu temel eksen üzerinde 
ak›l ve ilmin rehberli¤ini kabul ederlerse,
manevi mirasç›lar›m olurlar.
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi 
sistemiyle devlet flekli demektir.
Biz Cumhuriyet’i kurduk.
Cumhuriyet, demokrasinin bütün
icaplar›n› s›ras› geldikçe tatbikata 
koymal›d›r.”

Mustafa Kemal

Elginkan Toplulu¤u,
Cumhuriyetimizin
83. y›l›n›
sayg›yla kutlar.

“Manevi Miras›m
Ak›l ve Bilimdir”

(1933, Cumhuriyet Bayram› Aç›l›fl Konuflmas›’ndan)
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z›m. Üçüncüsü ise Toplulu¤umuz, yarat›c› olmam›z ve fikirlerimizi paylafl-
mam›z yönünde çal›flanlar› sonuna kadar destekler. Beni en fazla motive
eden unsurlar bunlar olmufltur.

Elginkan Toplulu¤u’nun bugüne kadar ald›¤› yol hakk›ndaki tespit-
leriniz neler?

1980’ler büyümeye devam etti¤imiz y›llar. 1990’l› y›llar Baflkan›m›z›n
“dikey büyüme” olarak ifade etti¤i, uzmanlaflmaya yöneldi¤imiz bir dö-
nem. 1990’dan sonraki dönemde iyi bildi¤imizi düflündü¤ümüz alan-
larda profesyonelleflmeye yönelik çal›flmaya bafllad›k. Büyümenin flek-
li de¤iflti. Yatayda daralma olurken dikey olarak büyüdük. O zamanla
flimdi aras›ndaki en önemli fark, o y›llarda iç pazar›n çok büyük önem
tafl›mas›yd›. D›fl pazar denilen bir kavram neredeyse yok denecek ka-
dar azd›. Bugünse tam tersini yafl›yoruz. Art›k iç pazar diye bir fley kal-
mad›. fiimdi baz› flirketlerde s›çramal› büyüme dönemini yafl›yoruz. Es-
kiden rekabet çok fazla de¤ildi, flimdiyse, Türkiye’de sadece kombi pa-
zar›nda yaklafl›k 40 adet marka var. Günümüzde h›z baflar›l› olman›n
flartlar›ndan biri. Hizmetinizle, ürün gelifltirmenizle, yat›r›mlar›n›z ve
kapasitelerinizle bu h›z› yakalaman›z laz›m. 

Is› sektörünün günümüzde bulundu¤u noktay› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz? 

Türkiye’deki ›s› sektörü ifl hacmi büyüklü¤ü itibariyle Avrupa’n›n üçün-
cüsü konumunda. En büyü¤ü ‹ngiltere, daha sonra Almanya geliyor.
Son dört y›lda sektörde, ekonomideki büyümenin üzerinde bir büyüme
var ve bu büyüme devam edecek. Ancak bundan sonra iç pazarda da-
ha mütevaz› büyümeler bekliyoruz. Son senelerdeki gibi yüksek s›çra-
mal› büyümeler olmayabilir.

Is› Grubu’nun önümüzdeki y›l için hedefleri neler?

Sadece Türkiye’deki iç pazar› hedeflemiyoruz, art›k dünya pazar›na uza-
nan bir hale geldik. Baz› flirketlerimizde üretimin yüzde 65’ini d›fl piya-
saya ihraç ediyoruz. EMAS’ta bu y›l kombi ürünümüzde ilk yurtd›fl› lans-
manlar›m›z bafllad›. Global pazarlarda ilk örgütlenme sürecini yafl›yoruz.
Önümüzdeki y›l ‹ngiltere ve Almanya baflta olmak üzere daha büyük bir
s›çrama hareketimiz olacak. Dolay›s›yla k›sa vadede Is› Grubu’nda daha
global olmak ve ölçek ekonomisine yönelmek gibi hedeflerimiz var. Bu-
nun için teknolojik anlamda planlad›¤›m›z baz› projelerimiz var. Yeni ta-
sar›mlar›n yan› s›ra flirket sat›n almalar›, yurtd›fl›nda üretim yat›r›mlar› ve
ortakl›klar› tesis etmek gibi konular gündeme gelebilir. Almanya merkez-
li büyük rakiplerimiz var. Bunlar sektörde 200-300 y›ll›k tecrübesi olan
firmalar. Her ne kadar genç bir grupsak da bizim de 10 y›l içinde Avru-
pa’n›n beflincisi olmak gibi bir hedefimiz var.

Üretim teknolojilerinin ve kullan›lan enerjinin çevreye zarar ver-
memesi için Ar-Ge’ye nas›l bir yat›r›m yap›yorsunuz?

Ürün grubumuz çevre dostu olan do¤algaz a¤›rl›kl› enerjiler kullan›yor.
Üretim proseslerinde de yine çevre normlar›na uygun sistemlerle çal›fl›-

yoruz. Çevre dostu olmak art›k bir fark de¤il; bu, olmazsa olmaz kural-
lardan biri. Dolay›s›yla Ar-Ge’nin görevinin gelecekte daha da artaca¤›-
n› düflünüyorum. Çevre dostu olmak, teknolojik olmak ve yeni enerji
kaynaklar›na adapte olabilmek gibi konular yurtd›fl›nda bizim gibi hedef-
leri olan bir firma için olmazsa olmazlard›r. 

Peki, yeni enerji kaynaklar› araflt›racak m›s›n›z?

Yeni enerji kayna¤› araflt›rmak çok büyük bir yat›r›m gerektiriyor. Bu nokta-
da, yeni enerji kayna¤› bulmufl birileriyle stratejik ortakl›k yapmak gibi
çözümler de gündeme geliyor. Ürünlerimizde solar enerjiyi do¤algaz›n ya-
n›nda ikinci bir kaynak olarak kullanabilme çal›flmalar›m›z var. Yine solar
enerjiden elektrik üretmek gibi yeni konular›m›z var. Netice olarak enerjinin
çeflitlenmesi, ürün gam›n›n da çeflitlenmesi ve genifllemesi anlam›na geliyor.

Elginkan Toplulu¤u markalar› neden tercih edilmeli?

Her fleyden önce ürünlerimiz garanti süresinin bitmesinden sonra bile bi-
zim sorumlulu¤umuzda. Garantisi bitti diye hiçbir müflteri ya da partneri-
mize hizmet vermememiz söz konusu de¤il. Bir vatandafl olarak d›flardan
bir gözle bakarsam, bu toplulu¤un kendi mal›m oldu¤unu düflünürüm.
Çünkü Elginkan kurulufllar›, bir vakf›n sahiplik etti¤i kurulufllard›r. Dolay›-
s›yla Topluluk fiirketlerinin istihdam yaratmak, büyümek ve kazand›¤›n›
toplumla paylaflmaktan öteye geçen bir yaklafl›m› ve amac› olamaz.

Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu, günümüzde yaklafl›k 90 ülkeye yap-
t›¤› ihracatla Türkiye ekonomisine önemli oranda katma de¤er sa¤-
l›yor. Son y›llarda d›fl pazar› hedef alan Is› Grubu’nun Koordinatörü
Murat Adafl, 10 y›l içinde Avrupa’n›n beflincisi olmay› hedeflediklerini
belirtiyor. Grupta yaklafl›k 30 y›ll›k tecrübeye sahip olan Adafl, bu ba¤l›-
l›¤› Elginkan Toplulu¤u’nun hakkaniyeti gözeten, sosyal sorumlulu¤unun
bilincinde ve çal›flanlar›n geliflimini destekleyen bir kurum olmas›na ba¤-
l›yor. ‹flte Adafl’›n cümleleriyle Is› Grubu’nun hedefleri, sektör de¤erlen-
dirmesi ve markalar›n farkl›l›klar›...

Elginkan ailesine nas›l ve ne zaman kat›ld›n›z?

1979 Aral›k’ta ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i bölümünden mezun oldum.
May›s 1980’de Elginkan Toplulu¤u’nda, ayn› zamanda ilk ifl yerim olan
ELSEL’de kalite kontrol flefi olarak göreve bafllad›m. 1982’de askerlik için
dört ay ara verdikten sonra Tekirda¤’da EVAR Kesici Tak›mlar diye ad-
land›r›lan flirketimizde çal›flmaya bafllad›m. Bu flirkette iki sene ‹malat ve
Planlama fiefli¤i görevini sürdürdüm. Daha sonra yine ELSEL fiirketimize
Makine Atölyesi fiefi olarak tayin edildim. 1986 y›l›nda ELSEL flirketimiz
bünyesinde do¤algazla ilgili mamul üretimi yapmas› için bir yat›r›m gru-
bu kuruldu ve bu grupla ayn› zamanda ‹stanbul’un ilk do¤algaz da¤›t›m
flebekesi yap›m› ihalesine Alman konsorsiyum orta¤›m›zla girdik. ‹haleyi
ikinci olarak kaybettik. Do¤algaz, o y›llarda Türkiye için oldukça yeni bir
sektördü. Amac›m›z ithal edilmesi gereken do¤algazla ilgili ürünlerin
Türkiye’de üretimini yapmakt›. ‹haleyi alamam›fl olsak da, o zaman plan-
lad›¤›m›z do¤algaz sayaçlar›, regülatörleri, vanalar›, sobalar› ve kombile-
ri gibi ürünlerin yat›r›mlar›n›n tamam›n› gerçeklefltirdik. Bu ürün grubu
içinde fiilen sorumlulu¤unu üstlendi¤im do¤algaz sayaç vana ve regüla-
törlerinin makine yat›r›mlar›n›n yap›lmas›, lisans, patent tedarikleri, üre-
tim-sat›fl faaliyetlerinin sürdürülmesi ve son olarak 1997’de lisansör fir-

mayla yüzde 50-yüzde 50 joint-venture teflkili gerçeklefltirilerek 2000 y›-
l›nda Toplulu¤un d›fl ticaret firmas› olan ELEKS A.fi.’ye fiirket Müdürü
olarak tayin edildim. Halen bu görevimin yan› s›ra Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri Is› Grubu Koordinatörü olarak devam etmekteyim. 

1980’den bu yana kurumda çal›fl›yorsunuz. Bu ba¤l›l›¤›n sebebi-
ni nas›l aç›klars›n›z? Bize üç neden sayabilir misiniz?

Her fleyden önce çal›flmaya bafllamadan bana en ilginç gelen, Elginkan
Toplulu¤u’nun istedi¤imin üstünde bir maafl verece¤ini aç›klamas› ol-
du. Bu bana göre kurumsal bir duruflun göstergesiydi ve benim için olduk-
ça etkileyiciydi. ‹kincisi, iflinizi de¤ifltirmeniz için bir s›k›nt›n›z›n olmas› la-

Elginkan Is› Grubu, günümüzde
Avrupa’n›n üçüncüsü konumundaki
Türkiye ›s› sektörünün önemli
aktörlerinden. Grubun bafl›nda ifl
hayat›na Elginkan Toplulu¤u’nda
bafllayan bir isim var: Murat Adafl.
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri Is› Grubu
Koordinatörü olarak görev yapan Adafl,
2007 y›l›n›, global pazarlarda aktif rol
almak için yat›r›mlar›n artaca¤› bir
dönem olarak de¤erlendiriyor.

2007 y›l› 
Is› Grubu’nun

ihracatta daha
h›zl› büyüme

dönemi
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Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu,
teknolojik ürünleri ithal ikâme-
si yaratarak Türkiye’ye kazan-
d›rd›. Türkiye’de ilk kez do¤al-
gaz sayac›, regülatörü, vanas›,
sobas› gibi ürünlerin üretimini
gerçeklefltirdik. Yine kombide
de Türkiye’nin ilkleri aras›nda-
y›z. Bundan sonras› için reka-
bet gücümüzü ve farkl›l›¤›m›z›
daha art›rmak için yurtiçi ve
yurtd›fl›ndan sistem destekleri
almay› düflünüyoruz. Bu konu-
da görüflmelerimiz devam et-
mekte olup k›sa süre sonra
ürünlerimize yans›taca¤›z.

“Topluluk
olarak

Türkiye’ye
birçok ilk

kazand›rd›k”
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fiirketlerden/YATIRIMLAR

ODTÜ 
Teknokent’te 
Ar-Ge üssü

OODDTTÜÜ  
TTeekknnookkeenntt’’ttee  
AArr--GGee  üüssssüü

1994’de Manisa’da ve 2003’te Bolu’da faaliyete geçen Elginkan Vakf›
Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezleri’nin üçüncüsü olan “Ahmet Elginkan
Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi” (AEMTEM) ‹zmit’te hizmete aç›l›yor.
Aç›l›fl›n›n Kas›m 2006’da gerçeklefltirilmesi planlanan AEMTEM’de bugün-
lerde son haz›rl›klar›n tamamlanmas› için çal›flmalar yap›l›yor.

“Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi”, vakf›n di¤er e¤itim
merkezleriyle ayn› model ve sistem içinde iflleyecek. Manisa ve Bolu’daki
E¤itim Merkezlerimizde oldu¤u gibi AEMTEM’de de gerek halk›n gerek sa-
nayi çal›flanlar›n›n ihtiyaç duydu¤u  e¤itimler verilecek. Bu e¤itimler mes-
lek kurslar›, mesleki gelifltirme ve uyum kurslar› ile toplam kalite seminer-
leri olmak üzere üç ana bafll›k alt›nda yürütülecek. E¤itimlerle meslek
edindirmenin yan› s›ra mesleki bilgi ve becerilerin gelifltirilmesi, mesleki ve
teknik alanlardaki yeniliklerin izlenerek aktar›lmas›, yeni uygulamalar›n ta-
kip edilerek ö¤retilmesi hedefleniyor.

Bilgisayar kurslar› bafllad›

Yaklafl›k 8.000 m2 aç›k alan üzerinde toplam 4.080 m2’lik alandan oluflan
E¤itim Merkezi’nde; bilgisayar, otomatik kumanda PLC güç devrelerinde
kompanzasyon, temel elektronik dijital ve endüstriyel elektronik, hidrolik-
pnömatik, kombi do¤algaz ve s›hhi tesisat ile ilkyard›m laboratuarlar›
bulunuyor. 

Eylül 2006 döneminde ilk e¤itimine bafllayan AEMTEM’de halihaz›rda bil-
gisayar kurslar› veriliyor. E¤itim Merkezi’nde ayr›ca bir kaynak atölyesi
binas› da yer al›yor. 

Türkiye genelinde mesleki e¤itim
imkânlar›n› yayg›nlaflt›rarak sanayide
üretim, verim ve kalitenin artmas›na
katk›da bulunmay› hedefleyen Elginkan
Vakf›, bu alandaki hizmetlerine “Ahmet
Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim
Merkezi” ile bir yenisini daha ekliyor.

Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik
E¤itim Merkezi hizmete aç›l›yor

Elginkan Toplulu¤u, sanayide sürekli ve s›çramal› kalk›nman›n tekno-
lojik araflt›rma, gelifltirme ve yeni bulufllar ile mümkün olaca¤›na ina-
n›yor. Bu düflünceyle Topluluk, hem ülke kalk›nmas›nda hem de ken-
di flirketlerinin gelifliminde büyük önem tafl›yan bir ad›mla, Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi bünyesindeki ODTÜ-Teknokent’te bir Ar-Ge üssü
kurarak teknolojik araflt›rma çal›flmalar›n›n bir üst düzeye tafl›nmas›na
karar verdi. fiirketin amac›, öncelikle Toplulu¤un faaliyet gösterdi¤i
alanlarda “teknoloji üretmekten teknoloji yaratma düzeyine geçmek”
olarak belirlendi. Bu ba¤lamda 110 hektarl›k bir alandan oluflan OD-
TÜ-Teknokent Teknoloji Gelifltirme Bölgesi içinde, Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri’nin sermaye katk›lar›yla kurulan TAREL Teknolojik Araflt›rma
Sanayi ve Ticaret A.fi., Türkiye’de teknoloji çerçevesinde inovatif pro-
jelere imza atmaya haz›rlan›yor.

Kurum; üretim ve hizmet sektörlerine yönelik her türlü araflt›rma ve ge-
lifltirme projeleri gelifltirmek, bu gibi projelerin oluflturulmas›n› teflvik et-
mek, projeler için gerekli olan teknolojiyi tasarlamak, üretmek ve uygu-
lamak misyonuyla kuruldu. TAREL’in amaçlar›ndan bir di¤eri de, konu-
suyla ilgili mühendislik faaliyetlerinde bulunmak ve ayn› zamanda tek-
noloji, yaz›l›m, donan›m gelifltirme konular›nda çal›flmak.

Yukar›da bahsedilen amaçlar do¤rultusunda TAREL Teknolojik Araflt›rma
Sanayi ve Ticaret A.fi., flu alanlarda faaliyet göstermeyi hedefliyor:

• Üretti¤i ve gelifltirdi¤i yenilik, teknoloji, prototip ve üretim yöntemleri-
ni pazarlamak, satmak, kiralamak ve benzeri unsurlar› sat›n almak. 
• Amaçlarla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, bu çerçevede ilgili
konularda veri oluflturmaya ve karar almaya yönelik pazar araflt›rmala-
r›, ekonomik, mali, sosyal ve di¤er teknik araflt›rmalar› yapman›n yan›
s›ra yap›lmalar›na da destek olmak.
• Altyap› tesislerini ve ekipmanlar›n› gelifltirmek, kurmak, kiralamak,
montaj›n› yapmak, da¤›tmak, satmak, üretmek ve bu faaliyetleri di¤er
kurulufllara yapt›rmak.
• Amaçlar do¤rultusunda her türlü ticari, s›nai ve di¤er muhtelif ifllem-

leri yapmak, faaliyetleriyle ilgili olarak lisans, know-how, teknik destek,
al›m, sat›m, kiralama, finansal kiralama, hizmet ve di¤er sözleflmeleri
akdetmek, ithalat ve ihracat yapmak.
• Gerekti¤i takdirde her türlü lisans, muvafakat, patent, know-how, im-
tiyaz, marka ve tüm gayri maddi ve/veya fikri mülkiyet haklar›n›, k›smen
ya da tamamen tescil etmek, almak, iktisap etmek, kiralama yoluyla kul-
lanmak veya sat›n almak. Bu haklar› k›smen veya tamamen üçüncü ki-
fli ve/veya kurulufllara satmak, kiralamak, devretmek ve lisans sözleflme-
si yoluyla kulland›rmak. Bunlar›n d›fl›nda söz konusu haklar› üçüncü ki-
fli ve/veya kurulufllardan almak.
• Yerli ve yabanc› flirketlerle iflbirli¤i yapmak, sözleflmeler akdetmek. 
• Yerli ve yabanc› kiflilerin veya tüzel kiflilerin kat›l›m›yla yeni ortak-
l›klar kurmak. 

‹lk proje start ald›
TAREL Teknolojik Araflt›rma Sanayi ve Ticaret A.fi., kurulufl amaçlar›
do¤rultusunda ilk projesine ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya
Bölümü Ö¤retim Görevlisi Prof. Dr. Erdal Bayraml› önderli¤inde bafl-
lad›. “Düflük Bas›nç Polimer Kal›p Araflt›rma Projesi” ad›n› alan proje-
nin amac›; seramik parça üretiminde, düflük bas›nç veya vakum orta-
m›nda çal›flan ve alç› kal›p yerine de kullan›labilen polimer kal›p ge-
lifltirmek. Proje kapsam›nda Prof. Dr. Erdal Bayraml›, TAREL ile birlik-
te oluflturdu¤u proje ekibiyle çal›flmalar›n› sürdürüyor.  

2006 y›l›nda yat›r›mlar›na h›z kazand›ran
Elginkan Toplulu¤u’nun hayata geçirdi¤i
son projelerden biri de ODTÜ-Teknokent’te
kurulan TAREL Teknolojik Araflt›rma
Sanayi ve Ticaret A.fi. oldu.
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ODÖKSAN A.fi.
yeni yat›r›mlar›yla 
2007’de iddial›

1973 y›l›nda kurulan ve günden güne büyüyen ODÖKSAN A.fi., 2007
y›l›na h›zl› bir girifl yapmaya haz›rlan›yor. Yeni yat›r›m›yla 60 bin ton
ergitme kapasitesine ulaflacak olan ODÖKSAN, Türkiye’nin önde ge-
len büyük dökümhanelerinden biri olma yolunda ilerliyor. Elginkan
Toplulu¤u içinde yüzde 98 gibi bir oranda ihracata yönelik çal›flan tek
üretici olan ODÖKSAN, bu yat›r›m›yla global pazarlarda rekabet
gücünü art›rmay› hedefliyor.

‹flte yat›r›mlar...
2006 senesini; karar verme, yat›r›m, uygulama, tan›t›m ve yeni hedef-
lere odaklanma dönemi, k›saca “gelece¤e haz›rl›k y›l›” olarak belirle-
yen ODÖKSAN’›n 2007’ye aylar kala gerçeklefltirdi¤i yeni yat›r›mlar›
aras›nda flunlar yer al›yor:

• 3000 kW gücünde, orta frekansl› ve 5 ton pota kapasiteli VIP
DUAL-TRAK ergitme sistemi siparifl edildi. Otomotiv ve makine
parçalar›n›n dökümü için gerekli alafl›ml› metalin haz›rlanmas›nda
ve sfero dökümde kullan›lacak sistemden ayn› zamanda kapasite
art›r›c› ve dar bo¤az giderici olarak faydalan›lacak.
• 200 kW gücünde, 50 hz, 5 ton kapasiteli gri ve sfero döküme uygun olan
otomatik döküm oca¤›, maksimum 300 kal›p/saat döküm kabiliyetine sa-
hip. ‹ngiltere’ye siparifl edilen ocak, derecesiz kal›plama hatt› olan Hat II-
I’te dar bo¤az giderici ve kapasite art›r›c› olarak kullan›lacak.
• Üretim kapasitesini art›rma ve özellikle orta/büyük parça üretim kabili-
yetine sahip olan reçineli kal›plama hatt›, Hat IV olarak görev yapacak.
30 ton/saat kapasiteli bir mikseri bulunan hat, iki bölümden olufluyor.
Seri kal›plama bölümünde a¤›rl›¤› bir tona kadar olan gri ve sfero ifller,
6-8 kal›p/saat h›z›yla kal›plan›p dökülebiliyor. Bu hatta ayr›ca Hat I’de
dökülemeyen Victorian tarz› küvetlerin dökülmesi de planlan›yor. Söz
konusu hat, 2000x1000x850/850 mm’lik derece ölçüleri ve kal›plama

h›z› dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye’deki en büyük reçineli kal›plama olma
özelli¤ine sahip. Elle kal›plama bölümünde 25 tona kadar gri ve sfero tek
parça dökümü gerçeklefltirilmesi planlan›yor.
ODÖKSAN, bu yat›r›mlar›n yan› s›ra mevcut üretim hatlar›n› da gözden
geçirerek gerekli iyilefltirme çal›flmalar›n› yap›yor. Bunlar›n aras›nda,
• Hat I’deki s›k›flt›rma kafalar›n›n çok pistonlu s›k›flt›rma kafas› haline
dönüfltürülmesi,
• Derecesiz kal›plama hatt› olan Hat III’ün komple revizyonu ve tekrar
devreye al›nmas› projesi ve
•Hat III kum haz›rlama sisteminin yap›lmas› say›labilir.

Yat›r›mlar 4 milyon dolar› aflacak
Kuruluflundan bu yana iç ve d›fl piyasalar için radyatör ve küvet ürete-
rek bugünlere gelen ODÖKSAN, yeni ve iyilefltirme yat›r›mlar›yla üre-
tim kabiliyetini art›r›yor, ürün çeflidini zenginlefltiriyor. Bu amaçla
2006 y›l› içinde yap›lan yat›r›m tutar›n›n, iyilefltirmelerle birlikte top-
lam 4 milyon dolar› aflmas› bekleniyor. Bu ba¤lamda Türkiye’de tek ve
dünyada dördüncü apronlu küvet üreticisi konumunda bulunan
ODÖKSAN, mevcut ürün yelpazesini geniflletebilmek ve pazara öz-
gün modeller sunabilmek amac›yla bafllat›lan çal›flmalar sonunda, iki
küvet ve bir evye modelini ürün gam›na ilave etti. 

Kaliteden de ödün verilmiyor
ODÖKSAN, kapasite art›r›c› yat›r›mlar›n yan› s›ra kalite konusunda
da gerekli yat›r›m çal›flmalar›n› yap›yor. Bu ba¤lamda otomotiv sek-
törüne yan sanayi olabilmek için gerekli olan ISO/TS 16949:2002
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne 2006 y›l› sonuna kadar sahip ol-
may› hedefliyor. Proaktif ve vizyoner çal›flanlarla hedeflerine ilerle-
mek amac›yla insan kayna¤›n›n da gerekli e¤itimleri almas› için ça-
l›flmalar yapan ODÖKSAN, bu konuda EMAR flirketinin imkânlar›n-
dan da faydalan›yor. Özellikle parça kontrol ve mekanik laboratuar-
da eksiklikleri görülen ultrason, endeskop, çatlak kontrol ve sferolafl-
ma kontrol cihaz› gibi tahribats›z muayene ekipmanlar› ile çekme ci-
haz›, seri üretime uygun sertlik cihaz›, döküm similasyonu program›
ve metal s›cakl›¤› kontrol sisteminin tedari¤i için çal›flmalar bafllatt›. 

2007 y›l›nda, Elginkan Toplulu¤u içinde katma de¤erini yükseltecek
ve döküm sektörüne yenilikler getirecek projeler üzerinde 2005 sene-
sinin ortalar›nda çal›flmaya bafllayan ODÖKSAN, hedefleri do¤rultu-
sunda h›zla yol al›yor.

Temel faaliyet alan› döküm mamuller ve
yar› mamuller olan Elginkan Toplulu¤u’nun 
kuruluflu ODÖKSAN A.fi.; küvet, radyatör
ve evye üretiminin yan› s›ra flimdi de
makine ve otomotiv sektörü için yat›r›m
yap›yor.

Bir dünya flirketi olma vizyonuyla hiz-
met veren SEREL, sürekli artan oyuncu-
larla zor bir pazar› paylaflt›¤› bugünler-
de, do¤ru orant›l› olarak art›rmas› gere-
ken rekabet gücüne sahip olabilmek
için köklü bir modernizasyon hamlesi
yapmaya haz›rlan›yor. SEREL, bu at›l›m
kapsam›nda;

• Mevcutlar›n yerine daha yüksek verimli
üretim birimlerinin oluflturulmas›, 

• Mevcut kapasitenin daha efektif kullan›-
m›yla üretimin art›r›lmas›, böylelikle pa-
zara ve müflteri taleplerine mümkün olan
en k›sa sürede cevap verilebilmesi, 

• Maliyetlerin düflürülerek pazarda daha

esnek ve güçlü kozlara sahip olunmas›, 

• Sürdürülebilir kalitede üretime endeksli
daha uygun iflletme flartlar›n›n yarat›lmas›
ve her kademede kaliteden emin, güveni-
li0r bir süreç zincirinin oluflturulmas›,

• Teknolojinin de yard›m›yla do¤al kay-
naklar›n ve enerjinin daha az kullan›larak
ekolojik anlamda da yaflama ve topluma
de¤er kat›lmas›n› amaçl›yor.

Üretim süreçlerinin her kademesi itiba-
riyle 2006 y›l›n›n Ekim ay›nda bafllat›l-
mas› planlanan modernizasyon hareketi-
nin 2007 senesinin sonuna kadar ta-
mamlanmas› planlan›yor. 

SEREL, modernizasyonla
rekabet gücünü art›r›yor

Latincede “yeniden do¤ufl” anlam›na gelen “Renata” ile SEREL, seramik sa¤l›k
gereçlerinde al›fl›lagelmiflin d›fl›nda yepyeni bir çizgi ve estetik anlay›fl›n› pazara sunuyor.

SEREL’in “imaj”›n› ifade eden banyo tak›m-
lar› için, de¤iflen dünyada de¤iflkenlik göste-
ren tüketici ihtiyaçlar› ve hayat›n her alan›n-

da oldu¤u gibi banyolarda da yaflanmak iste-
nen “gelecek” kavram›ndan yola ç›k›l›yor. Bu

sebeple yeni bir banyo tak›m›n›n haz›rlanmas›n-
da “zaman›n gösterdi¤i ihtiyaçlar›n” ve “al›fl›lm›fl

çözümsel yaklafl›mlar›n” önünde olma misyonuy-
la hareket eden SEREL, ürün gam›na yeni ekledi¤i Renata ile tüketicinin
estetik ve s›ra d›fl› banyo ihtiyac›na ideal bir çözüm sunuyor. 

Daha ak›c› ve yal›n bir tasar›m
SEREL’in yeni banyo tak›m› Renata ve yak›n gelecekte pazara sunulmas›
planlanan di¤er yeni nesil tak›mlar›yla belirledi¤i yeni çizgisi, al›fl›lagelmifl
stabil çizgilerin ötesinde, daha ak›c› ve yal›n formlara do¤ru ilerliyor. “Sert
köfle”lere doymufl tüketicinin bu paralelde de¤iflen ihtiyaçlar›, di¤er sektör-
lerin gösterdi¤i geliflmelerden de anlafl›l›yor. Bu sebeple tüketicinin ya-
flam alanlar›ndaki beklentilerinin ötesinde ürünler yaratmak için çal›flan
SEREL’in üretim skalas›ndaki yeni nesil tak›mlar›nda yer alan parçalar,
banyoda bütünlük sa¤l›yor. 

Renata’dan kompakt çözümler

Renata Banyo Tak›m›’n›n bütün parçalar›, banyolarda yakalanmas› bek-
lenen bütünlü¤ü sa¤l›yor. Parçalar ayr› ayr› incelendi¤inde bile, ayn› es-
tetik çözümlemenin varl›¤›, tak›ma kimli¤ini kazand›ran formlar›n bütün
standart s›n›rlamalara ra¤men korundu¤u ve devaml›l›¤›n›n bir bütün
içinde sergilendi¤i görülüyor.

“Tam aya¤›n” bu tak›mda kullan›lmamas›, yine al›fl›lm›fl bir s›n›rlamay›
ortadan kald›r›yor. Buna ba¤l› olarak kullan›mda kalan “yar›m ayak” ter-
cihi, özellikle asma setler ile tak›m›n oluflturdu¤u estetik uyumu kolay
fark edilir k›l›yor.

Pazarda bir “ilk” olan “Monoblok Rezervuar” al›fl›lagelmifl seramik
rezervuar kavram›n›n ötesinde kendi s›n›f›n› oluflturuyor. Rezervu-
ar iç tak›m› içine entegre edilmifl, kolay montaj imkân› sunan, kul-
lan›c› dostu gibi özellikleriyle “Monoblok Rezervuar”, bir bütün
olarak kullan›ld›¤› ›slak mekâna sofistike bir hava kat›yor.

SEREL, sahip oldu¤u bilgi birikimi ve tecrübesiyle
tasar›mlar›nda her zaman bir ad›m daha önde
olmay› hedefliyor.

SEREL Renata® ile banyolarda kusursuz konfor
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fiirketlerden/EMARfiirketlerden/EMAS

Müflteri memnuniyetine ifl hedefleri içinde öncelikli yer veren
EMAR A.fi., bu konudaki çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu do¤rultuda;
müflteri marka ba¤l›l›¤›n›n ve EMAR’›n yetkili servislerine ait böl-
gedeki etkinli¤inin yükseltilmesi, ayn› zamanda mamullerde ba-
k›m taleplerinin art›r›larak uzun ömürlü ve sorunsuz çal›flmalar›-
n›n temin edilmesi için, 2002 y›l›ndan itibaren yap›lan indirimli
bak›m kampanyas›, bu y›l 1 A¤ustos-31 Ekim tarihleri aras›nda
gerçeklefltiriliyor. 

Kampanya, do¤algaz bulunan iller (‹stanbul, Ankara, ‹zmit, Bursa,
Eskiflehir, Konya, Kayseri, Çorum, Kütahya, Tekirda¤, Erzurum,
K›rflehir, Zonguldak, Düzce ve Bal›kesir) ile yak›n zamanda do¤al-
gaz gelecek olan ‹zmir ve Manisa illerindeki kombi ve kat kalori-
feri kullan›c›lar›na yönelik olarak uygulan›yor.

EMAR, kampanya süresince kombi bak›m iflçilik ücretlerine yüzde
20, bak›m s›ras›nda olas› yedek parça de¤iflimlerinde müflterileri-
ne yüzde 10 iskonto uyguluyor.

EMAR, veri taban›na kay›tl› olan müflterilerinin 75 bin kifliye mektup-
la, 30 bin kifliye ise telefonla olmak üzere toplamda 100 bin müflteri-
sine ulafl›yor.

E.C.A. Kombi
Bak›m Kampanyas› 
devam ediyor

EMAR ve
EMAS’tan yurt
genelinde e¤itim

TÜB‹TAK ve Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›’ndan (TTGV) Ar-Ge
deste¤i alm›fl ilk yo¤uflmal› kombi olan “E.C.A. Confeo Premix”, 
Elginkan Holding Is› Grubu’na ba¤l› E.C.A. markal› ürünlerin üreticisi
EMAS taraf›ndan Eylül 2006 itibariyle piyasaya sunuldu. 

“E.C.A. Confeo Premix”in Ar-Ge’si tamamen Türk mühendisleri taraf›n-
dan  gerçeklefltirilerek  üretildi¤inden EMAS, yo¤uflmal› teknolojisi hakk›n-
da her türlü bilgiye sahip. Bu da, EMAS’› ve “E.C.A. Confeo Premix”i di-
¤er firmalardan ve ürünlerden ay›ran bir özellik olarak ön plana ç›k›yor. 

Fark yaratan ilkler...

• “E.C.A. Confeo Premix”, normal kombilerde var olan 6 ile 14 aras›n-
daki emniyet sistemini de 17’ye ç›kard›. Bu özelli¤iyle rakipleri aras›n-
da fark yaratan E.C.A.’n›n yo¤uflmal› kombisi ayn› zamanda kompakt-
l›¤› ve estetikli¤iyle de dikkat çekiyor.
• “E.C.A. Confeo Premix”te kullan›m suyu kapasitesi art›r›ld›. Nor-
malde 24 kW olan konvansiyonel bir kombi, kullanma suyunu da
24 kW olarak ›s›t›rken, EMAS’›n üretti¤i ilk yerli yo¤uflmal› kombi-
lerde; 24 kW’l›k cihaz›n kullanma suyunu ›s›tma kapasitesi 26 kW,
30 kW’l›k cihaz›nki ise 31 kW. Böylelikle 24 kW’l›k bir cihazda kul-
lan›m suyu kapasitesi dakikada 12 litreye, 30 kW’l›k bir cihazdaysa da-
kikada 14 litreye ç›kar›ld›. Dolay›s›yla “E.C.A. Confeo Premix” ile kon-
vansiyonel kombilere göre kullan›m suyu kapasitesi yüzde 20 art›r›ld›.
• Kullan›m suyu al›flkanl›klar›n› ö¤renme özelli¤ine sahip olan  “E.C.A.
Confeo Premix”, tüketicinin son 24 saat içindeki al›flkanl›klar›n› kayde-
diyor. Elde etti¤i bilgilere göre, sonraki 24 saat içinde oluflabilecek kul-

lan›m suyu taleplerini tahmin ederek s›cak suyu haz›rl›yor. Böylelikle
daha k›sa sürede kullan›m suyu temin edebiliyor.
•“E.C.A. Confeo Premix”in di¤er avantaj› da kombilerle birlikte kullan›-
lan hermetik bacalar›n maksimum uzunlu¤u. Normalde 60 santimetre-
den 12 metreye varan at›k gaz baca uzunlu¤u, ço¤u uzun baca boyu ile
kulland›r›lmaz. E.C.A.’n›n sundu¤u yo¤uflmal› kombiyse, 12 metre yatay
ve 12 metre dikey bacay› emisyon de¤erleri bozulmadan kullan›labiliyor.
Ayr›ca ikiz baca uygulamalar›yla (at›k gaz ve taze hava emifl borular› bir-
birinden ayr›) 32 metreye kadar baca uzunlu¤una eriflilebiliyor.
•“E.C.A. Confeo Premix”in üç tip farkl› modeli var: Plakal› eflanjör ile
kullan›m suyu veren model, sadece ›s›tma amaçl› kullan›lan duvar tipi
modeli ve kullan›m suyu ihtiyaçlar›n›n fazla oldu¤u durumlarda hari-
ci boyler ba¤lanabilen kazan modeli.

E.C.A. Confeo Premix; Bursa, ‹zmir, Samsun, Eskiflehir ve Konya’da
gerçeklefltirilen yerel bas›n sohbetleri arac›l›¤›yla kamuoyuna tan›t›ld›.
Toplant›larda konuflma yapan EMAS A.fi. fiirket Müdürü Önder K›rat-
l›lar, ilk Ar-Ge destekli yo¤uflmal› kombiyi üreten EMAS’›n bu vesiley-
le Manisa’da 50 milyon dolara yeni bir kombi fabrikas› kurma çal›flma-
lar›na bafllad›¤› müjdesini de verdi.

EMAS A.fi. taraf›ndan üretilen yo¤uflmal›
kombi “E.C.A. Confeo Premix”, befl ilde
düzenlenen yerel bas›n toplant›lar› s›ras›nda
tan›t›ld›.

E.C.A. bayileri e-montaj
puan ile hediyeler kazan›yor
Elginkan Is› Grubu fiirketleri’nden EMAS
A.fi., 2002 y›l›ndan bu yana uygulad›¤›
Montaj Puan sistemini yeni devreye soktu¤u
yaz›l›m› e-montaj puan ile internete tafl›d›.
May›s ay› itibariyle E.C.A. bayileri
gerçeklefltirdikleri her tesisat için internet
üzerinden veri girifli yaparak puanlar
topluyor ve hediyeler kazan›yor.

Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A.
markal› Is› Grubu ürünlerine yönelik
olarak bafllatt›¤› e¤itim programlar›
yurt genelinde devam ediyor.

EMAS A.fi. taraf›ndan uygulamaya
geçirilen e-Montaj Puan, Türkiye’de
internet üzerinden bayilere yönelik
ilk puanlama sistemi olmas›yla dik-
kat çekiyor. Sistem, taahhütçü firma-
lar ve E.C.A. bayilerinin gerçeklefltir-
dikleri tüm E.C.A ve EMAS markal›

kombi (hermetik ve/veya bacal›), yo¤uflmal› kombi, kat kaloriferi, her-
metik ve bacal› do¤algaz soba montajlar› sonras›nda bilgilerin özel
olarak haz›rlanm›fl bir veri taban›na girilmesiyle çal›flmaya bafll›yor.
Veri taban›na her girilen montaj bilgisi karfl›l›¤›nda, belli bir e-
Montaj Puan elde ediliyor. Bu puanlar› biriktiren bayi ve taahhütçü
bayiler istedikleri zaman puanlar› karfl›l›¤› E.C.A. ›s› ürünleri içinden
hediye seçebiliyor. Taahhütçü e-montaj puan sistemi, hem E.C.A. ifl or-
taklar› aras›nda bir iletiflim platformu oluflturmay›, hem de müflteri ve-
ri taban›n› sürekli güncel tutabilmeyi amaçl›yor.
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E.C.A. markal› ürünlerin yurtiçi sat›fl firmas› EMAS A.fi. ve sat›fl son-
ras› hizmetler flirketi EMAR A.fi. taraf›ndan Türkiye genelinde 2006
y›l› bafl›ndan bu yana planl› e¤itim programlar› düzenleniyor.          

2006 y›l›n›n Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›nda Manisa, ‹zmir,
Sivas, Malatya, Kahramanmarafl ve Gaziantep’te E.C.A. markal›
Is› Grubu ürünlerini (kombi, kat kaloriferi, do¤algaz sobas›, panel
radyatör, merkezi ›s›tma sistemleri -çelik ve döküm kazanlar-, kli-
malar ve do¤algaz sayaçlar›) tüketicilerle buluflturan bayilerin ya-
n› s›ra mühendisler ve tesisat ustalar› gibi uygulamac›lara, do¤al-
gaz da¤›t›m flirketlerine ve tüketicilere yönelik e¤itim ve seminer-
ler düzenlendi. Söz konusu e¤itimler do¤algazl› cihazlar hakk›n-
da bilgi vermek, son teknolojileri aktarmak ve güvenli yak›c› ci-
haz kullan›m› konusunda bilinç oluflturmak amac›yla; tesisat, ifl
güvenli¤i, montaj kurallar›, yak›t ekonomisi ve müflteri memnu-
niyeti konular›nda düzenlendi. 

‹lgili bölgelerde yapılan uygulamalarda montör e¤itimine 187 tesi-
sat ustası, mühendis e¤itimine 62 makine mühendisi ve ürün semi-
nerlerine toplam 478 sektör ilgilisi katıld›.

Ekim-Aral›k döneminde e¤itim ve seminer uygulamalar›n›n Ni¤-
de ile Nevflehir’de yap›lmas› planlan›yor.

10 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

TÜB‹TAK/TTGV destekli ilk yerli 
yo¤uflmal› kombi: E.C.A. Confeo Premix
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E.C.A. ve SEREL, Antalya Expo Center’da bu y›l ikincisi düzenlenen “An-
cera Akdeniz Seramik, Banyo, Mutfak Fuar›”nda sektörün profesyonel-
leri ve ziyaretçileriyle bir araya gelerek 196 m2’lik stand›nda farkl› çö-
zümler yaratan ürünlerini sergiledi. Yap› sektörüne yön veren markala-
r›n biraraya geldi¤i fuarda, E.C.A. ve SEREL’in en yeni tasar›mlar› aras›n-
da yer alan “E.C.A. Lotus Serisi”, “Serel Renata Banyo Tak›m›” ve “Serel
Orca Serisi” kat›l›mc›lar taraf›ndan büyük ilgi gördü.

E.C.A.’n›n hijyenik ürünleri fark yaratt›
E.C.A. ve SEREL stand›nda sergilenen “E.C.A. Lotus Serisi”; tek gövde la-
vabo bataryas›, tek gövde ku¤u borulu evye bataryas› ve banyo batarya-
s›yla göz doldururken seride kullan›lan tüm komponentlerin hijyen bel-
geli olmas›; suya hiçbir flekilde toksik madde b›rakmama ve mikro orga-
nik yap›lanmalara yol açmama sonuçlar›yla dikkat çekti. Di¤er tüm se-
rilerde oldu¤u gibi “E.C.A. Lotus Serisi”nde de kullan›lan hammadde,
ELSAN A.fi. taraf›ndan ABD’de NSF 61, Almanya’da W270 ve Fransa’da
ACS olarak belirlenen standartlara uygun olarak üretiliyor. 

SEREL Renata ve Orca’ya büyük ilgi
Sat›fl›na lavabo, yar›m ayak, klozet ve rezervuar parçalar›yla bafllanan,
ard›ndan asma klozet ve gömme rezervuarl› klozet parçalar› da pazara
sunulan “SEREL Renata Banyo Tak›m›” ise kendi tarz›n› yaratan farkl› ta-
sar›m›, sessiz ve güvenli kullan›ma sahip yavafl kapanan klozet kapakla-
r›yla fuar›n ilgi gören ürünleri aras›nda yer ald›.

SEREL’in tasar›mda ulaflt›¤› son nokta “SEREL Orca Tak›m›” ise yo¤un il-
gi gördü. Al›fl›lm›fl›n d›fl›nda kendine özgü formuyla Orca Banyo Tak›-
m›, iki farkl› lavabo seçene¤i ve gömme rezervuarla kullan›ma uygun as-
ma klozet ve yere oturan klozet seçeneklerini sundu. Orca klozetler SE-
REL’in tüm yeni ürünlerinde oldu¤u gibi yavafl kapanan klozet kapakla-
r›yla fonksiyonel olarak da zengin hale getiriliyor.

fiirketlerden/ELMOR/ELEKS

Yurtd›fl›nda markalaflma
çal›flmalar›na h›z veren E.C.A., hedef
pazarlar›ndaki partnerlerini her
aç›dan desteklemeye devam ediyor.
Uluslararas› pazarlarda marka imaj› ve bilinirli¤ine büyük önem ve-
ren E.C.A., hedef pazarlar›n›n bafl›nda yeralan Ukrayna ve Azerbay-
can’da partnerlerine pazarlama destekleri veriyor.

E.C.A., Ukrayna ve Azerbaycan’da marka olma yolunda...
ELEKS A.fi.’nin 2001 y›l›ndan bu yana birlikte çal›flt›¤› Ukrayna’da-
ki Vybor-K firmas› ile öncelikli olarak bafllat›lan marka çal›flmalar›
kapsam›nda, E.C.A.’n›n da destekledi¤i bir reklam ve tan›t›m kam-
panyas› bafllat›ld›. Bu amaçla Ukrayna’da yay›mlanan yayg›n sektö-
rel dergilerde ve gazetelerde kombi-panel radyatör ilanlar›, el ilan-
lar› ve bilbordlar ile desteklenen kampanyadan oldukça yüksek ge-
ri dönüfller al›n›yor. Y›l sonuna kadar devam edecek olan kampan-
yan›n ilk aya¤›n›n sonunda, 2007 y›l› için marka bilinirli¤inin daha
da artaca¤› öngörülüyor.

ELEKS’in en önemli partnerlerinden biri olan, Azerbaycan’daki
“Türk ‹nflaat” firmas› ile bafllat›lan marka çal›flmalar›; sektörel dergi,
gazete, TV, radyo ve bilbord reklamlar›yla kapsaml› bir flekilde de-
vam ediyor. Üç ayr› ma¤azayla Azerbaycan’da E.C.A. markas›n›n
tan›t›m, pazarlama ve sat›fl›n› yapan “Türk ‹nflaat” firmas›, k›sa süre-
de E.C.A. ve SEREL markal› ürünlerin sat›fllar›n› art›rd› ve marka bi-
linilirli¤ini büyük ölçüde sa¤lad›.

ELEKS, Ukrayna ve Azerbaycan ile bafllanan markalaflma çal›flmalar›-
n›n önümüzdeki dönemde di¤er hedef ülkelerde de devam ettirmeyi
ve E.C.A.’y› global bir marka haline getirmeyi amaçl›yor.

E.C.A. markas› dünyan›n
dört bir yan›na yay›l›yor

Mutfak ve banyolarda yeniliklere yön
veren E.C.A., genifl ürün gam›na yeni
bir armatür serisi daha ekledi: E.C.A.
Lotus Serisi. Modern çizgilere sahip
olan seri, sa¤lad›¤› hijyen ile
tüketicilere güvenli kullan›m sunuyor.

E.C.A. Lotus Serisi armatürleri, di¤er tüm E.C.A. armatürlerinde oldu¤u gibi
ürün kalitesini uygun fiyat yap›s›yla piyasaya sunarak kullan›ld›¤› yap›lara ve
tüketicilere yüksek katma de¤er sa¤l›yor.

Seride Ø40 mm. seramik kartufl kullan›l›yor. TS EN 817 standartlar›na uygun
olarak üretilen Lotus Serisi, di¤er E.C.A. s›hhi tesisat armatürleri gibi tamamen
hijyenik olmas›yla ön plana ç›k›yor. Seride kullan›lan tüm komponentler hij-
yen belgeli olup; suya hiçbir flekilde toksik madde salm›yor, mikro organik
yap›lanmalara yol açm›yor. Di¤er tüm serilerde oldu¤u gibi E.C.A. Lotus Se-
risi’nde de kullan›lan hammadde, ELSAN A.fi. taraf›ndan, ABD’de NSF 61,
Almanya’da W 270 ve Fransa’da ACS olarak belirlenen standartlara uygun
olarak üretiliyor. Bu standartlar dünya çap›nda maksimum hijyen koflullar›n›
sa¤layan süreçler olarak de¤erlendiriliyor.

Üstün kaliteyi, uygun fiyatlarla tüketicilerle buluflturan E.C.A. Lotus Serisi flu
fonksiyonlardan olufluyor: Tek Gövde Lavabo Bataryas›, Tek Gövde Ku¤u
Borulu Eviye Bataryas› ve Banyo Bataryas›. Lotus Serisi’nin bu fonksiyonlar
aras›nda yer alan eviye bataryas›, uzun ku¤u borusu sayesinde kullan›m ko-
layl›¤› sa¤l›yor.

Yüksek kaliteli 
ve hijyenik
E.C.A. Lotus Serisi

Uflak Buluflmas›’nda 
E.C.A. ve SEREL
tali bayilerle bir araya geldi
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E.C.A. ve SEREL’in bilgi ve deneyimlerini sektörle paylaflmak ama-
c›yla düzenledi¤i  bir “buluflma” daha gerçekleflti.

15 Eylül’de Uflak’taki De¤irmen Restaurant’da “Uflak Buluflmas›” dü-
zenlendi. Yaklafl›k 250 kiflilik tali bayi ve ustan›n kat›l›m›yla gerçekle-
flen toplant›da, E.C.A. ve SEREL yöneticileriyle sektör profesyonelleri
bir araya geldi. Etkinlik ayn› zamanda kat›l›mc›lar aras›nda etkili bir
iletiflim platformu yaratt›. 

ELMOR Pazarlama departman›ndan E.C.A. Armatür, SEREL Seramik
Sa¤l›k Gereçleri ve E.C.A. Teknik Ürünler, ürün sorumlular›; E.C.A.
“‹nsan ve Çevre Dostu Armatürler” ile tüketici be¤enileri do¤rultu-
sunda oluflturulan yeni “E.C.A. Lotus serisi”, “SEREL Renata Banyo
Tak›m›” ve “SEREL Orca Banyo Tak›m›” gibi lansman› yap›lacak ye-
ni ürünlerin tan›t›m›n› yapt›. Kat›l›mc›lar›n çeflitli sorularla renk kat-
t›¤› toplant› oldukça verimli geçti.

Yap› sektörünün tasar›m ve
kalitede öncü markalar› E.C.A. ve
SEREL, 7-10 Eylül tarihleri aras›nda
“Ancera Akdeniz Seramik, Banyo,
Mutfak Fuar›”na kat›ld›.

E.C.A. ve SEREL
Antalya’da göz doldurdu



ELEKS A.fi.’den
uluslararas› 
partnerlerine e¤itim
ELEKS A.fi., yüksek kalite
standartlar›na sahip E.C.A. markal›
ürünlerini uluslararas› platformda
yayg›nlaflt›rmaya devam ediyor. Bu
amaçla, dünya çap›ndaki partnerlerine
sadece ürün tan›tmakla kalmayan
ELEKS, ayn› zamanda teknik e¤itimler
için de destek olmaya devam ediyor.

2006 y›l›nda karar verme, yat›r›m,
uygulama, tan›t›m, yeni ürün hedeflerine
odaklanma ve bunlar› hayata geçirme
gibi süreçlere a¤›rl›k veren ODÖKSAN
A.fi., yepyeni ürünleriyle rakiplerine bir
ad›m daha yak›n.

ELEKS A.fi., E.C.A. markas›n›n uluslararas› pazarlarda yayg›nlafl-
mas› amac›yla hedef ülkelerinde pazarlama faaliyetlerine son h›z-
la devam ediyor.

Bu ülkelerin bafl›nda yer alan Gürcistan’da yerleflik Gorgia firmas› ile
üç y›ld›r süren s›k› iliflkileri güçlendirmek ve hizmet kalitesini yük-
seltmek amac›yla ELEKS A.fi.; firman›n, ikisi makine mühendisi olan
üç sat›fl ve pazarlama çal›flan› ile üç sat›nalma çal›flan›ndan oluflan
alt› yetkilisine 5-7 Eylül 2006 tarihleri aras›nda Calora, Confeo Diji-
tal ve Fortius modellerinin tümünü kapsayan kombi e¤itimi verdi.
EMAR A.fi.’de gerçeklefltirilen e¤itim kapsam›nda yetkililere kombi-
lerin genel özellikleri, emniyet sistemleri ve aksesuarlar› hakk›nda
detayl› bilgi verildi. Daha sonra cihaz üzerinde uygulamal› olarak
komponentlerin tan›t›m› yap›larak teknik servis e¤itimi de verildi.

Türkiye’deki bayileri de gezme olana¤› bulan firma yetkilileri, e¤i-
timden ve bayilerden çok etkilendiklerini dile getirdiler.

ELEKS A.fi.,önümüzdeki dönemde Azerbaycan, Ukrayna ve Ro-
manya gibi hedef pazarlardaki partnerleriyle de e¤itim program›na
devam edecektir.

ODÖKSAN A.fi., 2006 y›l› sonuna kadar tamamlayaca¤› yat›r›m
planlar›n›n ard›ndan yeni ürün tasar›mlar›na ve tan›t›mlar›na a¤›r-
l›k verdi. Üç yeni küvet ve evye tasar›m›n› baflar›yla tamamlayan
ODÖKSAN, Ukrayna ve Rusya gibi hedef pazarlar›nda emin
ad›mlarla yoluna devam ediyor.

‹ki yeni model küvetiyle pazara girifl yapan ODÖKSAN, özellik-
le yeni ürünlerinde kulland›¤› ve bundan sonras› için standartlafl-
t›rd›¤› AA kalite emaye ile rakiplerine göre fark yaratt›. Yeni mo-
dellerin hijyenik olmas›, yumuflak doku hissi veren daha pürüz-
süz yüzeyi, yuvarlak hatlar› ve özgün tasar›mlar› al›c›lar›n ilgisini
çekiyor.

Türkiye’de bir ilk: Apronlu Küvet
Dünyada sadece dört fabrika taraf›ndan üretilebilen Apronlu
Küvet’i, Türkiye’de ilk defa ODÖKSAN’n›n deneyimli tasar›m
ekibi özel olarak tasarlad›. Standartlaflt›rd›¤› AA kalite emayesi
ve benzeri olmayan yekpare paneliyle ODÖKSAN bir ilke daha
imza att›.

‹lk defa KBIS 2006 Chicago Fuar›’nda görücüye ç›kan Apronlu
Küvet, oldukça be¤eni toplad› ve bir tasar›m modeli olarak pazar-
da kabul gördü.

Son olarak ABD pazar› için özgün ve fl›k bir tasar›mla üretime ge-
çirdi¤i, AA kalite emayeli evyeleriyle de ODÖKSAN, yenilikçi ve
modern yüzünü uluslararas› pazarda bir kez daha ortaya koydu. 

Tüm yeni ürünlerinin yan› s›ra parça üretimine yönelik yat›r›mla-
r›yla birlikte, bünyesinde otomotiv sektörü için Sfero döküm
(GGG) gerçeklefltiren ODÖKSAN, bu yeni yat›r›m›yla beraber
otomotiv sektöründe de varl›¤›n› sürdürebilece¤ini gösterdi.

Bütün bu yat›r›mlar› ve yeni modelleriyle birlikte ODÖKSAN,
2007 y›l›na oldukça iddial› bir girifl yapmaya haz›rlan›yor.

ODÖKSAN A.fi. 
uluslararas› pazarlarda 
emin ad›mlarla ilerliyor

fiirketlerden/ELMOR/ELEKS fiirketlerden/ELEKS

E.C.A. markas›
‹ngiltere pazar›nda 
h›zla büyüyor

Yaklafl›k 15 y›ld›r ‹ngiltere’de ana distribütör olarak Ak Ticaret ile
çal›flmay› sürdüren ELEKS A.fi., uzun dönemli iflbirli¤inin meyve-
lerini topluyor. A¤›rl›kl› olarak Yap› Grubu ürünleriyle bafllayan
ihracat iliflkilerinin, ilerleyen y›llarda tüm ürün gam›n› kapsayacak
flekilde geniflledi¤i görülüyor. ELEKS; mevcut iliflkiler, de¤iflen
trendler ve pazar talepleri do¤rultusunda Is› Grubu ürünlerinde,
Ak Ticaret ile profesyonel kanal ve yap› marketler zinciriyle yay-
g›n faaliyetlerine devam ediyor.

‹ngiltere pazar› büyüyor
‹ngiltere pazar›nda ›s› ürünleri sektöründe 1990’lardan bu yana
ciddi bir geliflme oldu¤u gözlemleniyor. Son 10 y›l›n bafl›nda ko-
nut yenileme projeleri ve ev fiyatlar›n›n düflük olmas› nedeniyle
olumsuz etkilenen ›s› ürünleri pazar›, 1999-2000 y›llar›na gelindi-
¤inde ev fiyatlar› ve konut yenileme projelerinin artmas›yla ›s›
ürünleri sat›fl›n› en üst noktalara ulaflt›rd›. Hükümetin yerel yetkili

kazan sat›c›lar›n›, arac› kurumlarla yap›lan leasing konusunda
desteklemesi de sektörün geliflmesine büyük katk› sa¤lad›.

1 Nisan 2005’te yürürlü¤e giren emisyon regülasyonu sebebiyle ‹n-
giltere pazar› için gelece¤e yönelik projeksiyonlar aras›nda; konven-
siyonel kombiler ve su ›s›t›c›lar›n›n pazar pay›n›n düflmesi, yo¤ufl-
mal› tip kombilerin de yüksek verimlilik nedeniyle kullan›m›n›n art-
mas› yer al›yor. Yo¤uflmal› kombi pazar›n›n ‹ngiltere’de 1.3 milyon
adede ulaflaca¤› da öngörülüyor.

2007’de pazar pay›n›n büyümesi bekleniyor

EMAS’›n Eylül ay›nda piyasaya ç›kard›¤› “E.C.A. Confeo Premix”
yo¤uflmal› kombisiyle, toplam ihracat›n›n yüzde 31’lik pay›n› ger-
çeklefltirdi¤i ‹ngiltere pazar›ndan daha büyük bir yüzde almas›
bekleniyor. Bu öngörüden hareketle ELEKS, ana distribütörü Ak Ti-
caret ile birlikte 2007 y›l›na daha güvenli bak›yor.

Yurtd›fl›ndaki partnerleriyle y›llard›r
emin ad›mlarla yoluna devam eden
ELEKS A.fi., E.C.A. markas›yla
flimdilerde ‹ngiltere’de bu istikrar›n›n
olumlu sonuçlar›n› al›yor.
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E.C.A. ve SEREL, yeni kurulan bir aileyi sevindirdi
E.C.A. ve SEREL taraf›ndan düzenlenen hediye kampanyas› “Otobanyo”,
dünya evine ad›m atan bir çifti araba sahibi yaparak sevindirdi.

Türkiye genelindeki E.C.A. ve SEREL sat›fl noktalar›ndan 5 Haziran-8 Temmuz tarihleri aras›nda,
199 YTL ve üzeri al›flverifl yaparak “Otobanyo” kampanyas›na kat›lanlar aras›nda yer alan Bur-
sal› Alp Günalp, 2006 model Renault Megan Sedan Authentique 1.5 dCi Dizel model bir ara-
ban›n sahibi oldu. Otomobilinin anahtar›n› ELMOR A.fi. fiirket Müdürü Hakan Günderen’in
elinden teslim alan Günalp duygular›n› flöyle ifade etti: “Evlilik haz›rl›klar› s›ras›nda yeni evimi-
zin mutfak ve banyo yenilemesi için tam iki ay araflt›rma yapt›k, sonunda E.C.A. ve SEREL’i ter-
cih ettik. Bu tercihle güzel bir dü¤ün hediyesine sahip olduk. Eflim ve ben çok mutluyuz.”

“Otobanyo” kampanyas›na kat›lan 1300 kifli aras›ndan iki kifli Renault Megane Sedan, 20 kifli
Arçelik plazma TV, 10 kifli E.C.A. kombi ve 20 kifli E.C.A. klima sahibi oldu.



Parlak kariyerine karfl›n ülkesi Fran-
sa'da bile unutulmaya yüz tutmufl
bir isim Albert Gabriel (1883-1972).
11 Kas›m’a kadar Yap› Kredi Kültür
Merkezi Kâz›m Taflkent Galerisi’nde
düzenlenen “Albert Gabriel (1883-
1972): Ressam, Mimar, Arkeolog,
Gezgin” bafll›kl› serginin küratörü ve
ayn› zamanda Paris Üniversitesi Ö¤-
retim Görevlisi Dr. Pierre Pinon, bu-
nun sebebini Gabriel’in Fransa'da
çok yaflamay›p her y›l nisandan
ekime kadar Türkiye'de kalmas›na
ba¤l›yor. 

Sanatç›n›n Türkiye a¤›rl›kl› çal›flmalar›n› gözler önüne seren sergide;
mimari çizimler, Amasya'dan Mardin'e Bursa'dan Diyarbak›r'a çekti¤i
50 adet foto¤raf, Türkiye, Yunanistan, Ortado¤u ve Avrupa'y› betimle-
yen suluboyalar, Rodos Adas›’yla ilgili suluboyalar ve büyük boyutlu
desenler, Bo¤aziçi yal›lar›, Mardin, Anadolu camileri ve medreseleri
betimleyen desenler, Güzel Sanatlar Okulu'na yapt›¤› eserler, çal›flma-
lar›nda kulland›¤› malzemeler ve kiflisel eflyalar› yer ald›. Bu eserler,
Gabriel'in Bar-sur-Aube'daki 1973'ten beri kullan›lmayan evinde, Pier-
re Pinon taraf›ndan keflfedildi. 

Gabriel’in Türkiye’ye katt›klar›...
Collège de France'da hocal›k yapan, ayn› zamanda Güzel Sanatlar
Akademisi üyesi olan Gabriel, genelde ‹slam arkeolojisi üzerine olan
uzmanl›¤›yla biliniyor. Gabriel, 1926-1930 y›llar› aras›nda ‹stanbul
Üniversitesi Sanat Tarihi kürsüsünün bafl›na geçmekle kalmad›, ad› da-
ha sonra “Frans›z Anadolu Araflt›rmalar› Enstitüsü” olan “‹stanbul Fran-
s›z Arkeoloji Enstitüsü”nü de kurdu ve yöneticili¤ini yapt›. Hasankeyf
araflt›rmalar› ile foto¤raflar›n›n bulundu¤u “Voyage Arcêologiques
Dans la Turqui Orientales” adl› kitab› 1940’ta Paris’te yay›nland›.
1930-40 y›llar› aras›nda Anadolu ve ‹stanbul'daki önemli tarihi yap›lar
hakk›nda monografiler haz›rlad›. ‹stanbul ve Anadolu’daki Osmanl›
yap›tlar›n› inceledi. Gabriel’in Osmanl› mimarl›¤›na iliflkin çal›flmalar›
aras›nda Bursa üzerine haz›rlad›¤› bir kitap da yer al›yor. 

1908-1959 y›llar› aras›nda Türkiye’de 40’›n üzerinde seyahat düzenle-
yen Gabriel, Türk hükümetinin iste¤i üzerine 1925'ten 1960'lara kadar
tarihi yap›lar›n araflt›r›lmas›, korunmas› ve restorasyonu üzerine pek
çok çal›flma yapt›. Zamanla genç Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa ara-
s›nda entelektüel bir köprü oluflturan ve pek çok Türk araflt›rmac›n›n
Fransa'da e¤itim görmesini sa¤layan Gabriel, ‹stanbul'da say›s›z kon-
ferans verdi, yaz›lar yay›mlad›. Hatta ‹stanbul'un ilk naz›m plan›n›n
haz›rlay›c›s› olan Henri Prost’un “Fransa'n›n Türkiye'deki gerçek bü-
yükelçisi” olarak tan›mlad›¤› Gabriel için Türkiye’deki sanat tarihçileri
de “Türk sanat tarihi araflt›rmalar›n›n babas›” diyor. 

20.yüzy›l›n ça¤dafl foto¤raf sanatç›lar› Henri Cartier-Bresson, Berenice
Abbott, Larry Fink, Lynn Geesaman, Kenneth Josephson ve Nadav Kan-
der gibi isimler aras›nda, foto¤raf sanat›nda mimari yap›lar üzerine yap-
t›¤› çal›flmalarla farkl›l›k yaratan bir usta Julius Shulman. Garanti Gale-
ri, ünlü sanatç›y› 1 A¤ustos-16 Eylül tarihleri aras›nda yer verdi¤i “Mi-
marl›¤a Adanm›fl Bir Ömür: Foto¤rafç› Julius Shulman” isimli sergiyle
gündeme tafl›d›. Sergide, mimari foto¤rafç›l›¤›n›n duayeni Shulman’›n
Kaliforniya’n›n modern mimarisini belgeledi¤i foto¤raflar›ndan olu-
flan genifl bir seçki sunuldu. Frankfurt’taki Alman Mimarl›k Müzesi
(Deutsches Architektur Museum, Frankfurt am Main) taraf›ndan dü-
zenlenen sergi, usta foto¤rafç›n›n 1930’lu y›llardan bu yana çekti¤i fo-
to¤raflardan genifl bir yelpaze sunarak mimarideki geliflimi de gözler
önüne serdi.  

“Her fley flans eseri bafllad›”

Julius Shulman’›n kariyerinin nas›l bafllad›¤› sorusuna verdi¤i yan›t, bir
masal›n aç›l›fl cümlesini and›r›yor: “Her fley flans eseri bafllad›.” 20’li
yafllar›n›n ortas›ndaki genç adam› mimarl›k foto¤rafç›s› yapan fley, ger-
çekten de flans eseri bir karfl›laflma. Bu hikâyenin Shulman d›fl›ndaki di-
¤er kahramanlar›, Shulman’›n k›z kardefli ve onun evinde pansiyoner
olarak kalan genç bir teknik ressam. Shulman’la gelecekteki patronu
Avusturyal›-Amerikal› mimar Richard Neutra’y› bir araya getiren bu tek-
nik ressam oluyor. Shulman’›n kaderini de¤ifltiren bu karfl›laflma 1936
y›l›nda gerçeklefliyor. O s›ralar Neutra, modernist mimarl›¤›n ABD’deki
ikonlar›ndan biri olan Hollywood Hills’deki Kun Evi’nin son rötufllar›n›

yap›yor. Shulman evin foto¤raflar›n› çekiyor ve Neutra’ya teslim ediyor.
Bunlardan büyük bir heyecan duyan Neutra, Shulman’a ifl vererek onu
baflka mimarlara da tavsiye ediyor.

Serginin perde arkas›
‹stanbul’da izleyiciyle buluflan sergi, geçti¤imiz y›l da Alman Mimarl›k
Müzesi’nde gerçeklefltirilmiflti. 20. yüzy›l mimarl›¤›n›n ABD ve d›fl›nda-
ki geliflimiyle ilgili ola¤anüstü bir belge niteli¤i tafl›yan foto¤raflar›n dün-
yan›n çeflitli ülkelerinde sergilenmesi fikriyse, Getty Araflt›rma Enstitü-
sü’nün Aral›k 2004’te Shulman’›n 260 bin foto¤raftan oluflan arflivinden
yaklafl›k 100 bin negatifi devralmas›ndan birkaç hafta önce olufltu. Ar-
flivin enstitüye devredilmesinden önce, Alman Mimarl›k Müzesi’ne is-
tedi¤i foto¤raflar› seçmesi ve ABD d›fl›nda bir Shulman sergisinde gös-
termesi izni verildi. Bu uluslararas› serginin duraklar›ndan biri de ça¤›-
m›z›n kültür merkezlerinden biri haline gelen ‹stanbul oldu.
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Mimarinin 
tarihini ›fl›kla
yazan bir usta: 
Julius Shulman

Türkiye âfl›¤› bir Frans›z entelektüel:
Albert Gabriel

Büyüteç

Albert Gabriel, Fransa’dan çok Türkiye’de yaflam›fl bir ressam, mimar, arkeolog,
gezgin. K›saca o, yaflam›n› Türkiye’deki çal›flmalar›na adam›fl bir entelektüel...

Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles, Kaliforniya
Foto¤raf: Julius Shulman, Jürgen Nogai, 2004
Mimar: Frank O. Gehry, 1999-2003
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96 yafl›nda hâlâ 
yarat›c› ve üretken... 
Foto¤raflar›yla 
kentlerde, mimaride
“özel olan›” 
keflfetmek için 
düflündüren ve 
ilham veren, 
ça¤›m›z›n yaflayan 
efsanelerinden biri
Julius Shulman.



çarpan çal›flmalar›na ve kat›l›mc› firma standlar›na ayr›ld›. Alt katta ise
ba¤›ms›z tasar›mc›lar, sergi ve sempozyumlar için bölümler yer ald›. Ta-
sar›m›n farkl› alanlar›n› endüstri ürünleri, iletiflim, moda, çevre, mühen-
dislik gibi bafll›klar alt›nda gruplayan Design Week’e kat›lan genç yete-
nekler ve dünya markalar›na ifl yapan Türk tasar›mc›larla konuflan “+1”
dergisi, içimizdeki “art›”lar› ortaya ç›kard›.

DESIGN WEEK’TE PARLAYANLAR

‹smail Öklügil - ‹ç Mimar
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversite-
si’nde ‹ç Mimarl›k bölümlerini birincilikle bitiren ‹smail Öklügil, IDW 06’n›n
umut vaat eden tasar›mc›lar› aras›ndayd›. 27 yafl›nda olmas›na ra¤men pek
çok baflar›ya imza atm›fl olan Öklügil, Domus Academy ve Türkiye E¤itim
Vakf› burslusu olarak Milano’da tasar›m konusunda yüksek lisans yapm›fl. fiu
anda ‹stanbul’un yan› s›ra ‹talya’da da çal›flmalar yapan Öklügil’in Design
Week’te “Gezgin Tasar›mlar›” ana bafll›¤› alt›nda biri “Aba Ask›” di¤eri “Ka-
buk Koltuk” isminde iki tasar›m› yer ald›.

“T“Tasar›m›n Gelece¤i” bafll›¤›yla 12-17 Eylül tarihleri aras›nda Balat’ta-
ki eski Galata Köprüsü üzerinde, bu y›l ikincisi gerçeklefltirilen ‹stan-
bul Design Week (IDW / ‹stanbul Tasar›m Haftas›) giderek görselli¤in
a¤›rl›k kazand›¤› bugünlerde üretici firmalar›, tasar›mc›lar›, genç yete-
nekleri, profesyonelleri ve tasar›m tutkunlar›n› ayn› çat› alt›nda bulufl-
turdu. Seminerler, paneller, konferanslar ve sergilerle renklendirilen
IDW 06 arac›l›¤›yla dünyan›n en ünlü tasar›mc›lar› ‹stanbul’da befl
gün boyunca A’dan Z’ye tasar›m› konufltu.

AB taraf›ndan 2010 y›l›nda Avrupa’n›n “Kültür Baflkenti” ilan edilen
‹stanbul’u, dünyada tasar›m›n kurumsal ve deneysel merkezi olarak
konumlamay› da hedefleyen organizasyon; modadan mobilyaya, tek-
nolojiden mimariye ve yay›nc›l›ktan g›daya kadar pek çok sektörde
tüketiciyle buluflan ürünlere son noktay› koyan “tasar›m” konusunda-
ki yeni bak›fl aç›lar›n› da ortaya koydu.

IDW 06’da eski Galata Köprüsü’nün üst kat› tasar›m ofislerinin göze

IDW 06’da ‹stanbul tasar›mla dolup taflt›

21. yüzy›l›n önde gelen trendi hiç süphesiz “tasar›m”.
Fütürolog John Naisbitt’in de gelece¤i belirleyen dört
ana trendden biri olarak gösterdi¤i “tasar›m”a dair her
fley Eylül ay›nda ‹stanbul Design Week’teydi.

21. yüzy›l›n önde gelen trendi hiç süphesiz “tasar›m”.
Fütürolog John Naisbitt’in de gelece¤i belirleyen dört
ana trendden biri olarak gösterdi¤i “tasar›m”a dair her
fley Eylül ay›nda ‹stanbul Design Week’teydi.
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KABUK KOLTUK

S›rr›m›z kum inceli¤inde...
Gizlemeye çal›flt›kça biz,
Bir o kadar hevesli kendini göstermeye…
D›fltan himayeci,
‹çten rüzgara bekçi…
Bir dura¤›n, bir solu¤un ev sahibi…
Dünün âdeti, bugünün tasviri…

ABA ASKI

‹steyene anlamas› kolay
‹steyene anlatmas› kolay

Basit... do¤al... güçlü... yaklafl›mlar
Sevdik , dokunduk...

Ellerimizle flekil verdik....
Ruhumuzu içinden geçirdik...
Gücünün karfl›s›nda e¤ildik...

K›r›lgan ruhunu koruduk...
Geçmiflle harmanlay›p endüstriyle yorumlad›k...



DDesign Week 06 kapsam›nda konferans vermek ve ö¤rencilere uzay
teknolojileri alan›nda yaflanan geliflmeleri aktarmak amac›yla, bera-
berindeki Japon ö¤renci ve akademisyenlerden oluflan ekiple Türki-
ye’ye gelen Doç. Dr. Serkan An›l›r, henüz 33 yafl›nda bir bilim ada-
m›. fiu anda JAXA’daki görevinin yan› s›ra Tokyo Üniversitesi’nde
doçent olarak çal›flan An›l›r’›n en büyük hedefi, Türkiye’deki ö¤ren-
cileri motive edecek iyi bir örnek teflkil etmek. An›l›r bu amaçla her
gitti¤i flehirde okullar› ziyaret ediyor, konferanslar veriyor ve ö¤ren-
cilerin sorular›n› tek tek yan›tl›yor. “Dünya ve teknoloji ilerliyor,
Türkiye de yerinde saymamal›” diyen Doç. Dr. Serkan An›l›r,
Türkiye’de bulundu¤u k›s›tl› zaman içinde sorular›m›z› yan›tlad›.

Öncelikle oldukça kapal› bir kültüre sahip olan Japonya gibi
bir ülkede JAXA’ya girmeyi nas›l baflard›n›z?

JAXA’ya girifl hikâyem asl›nda çok ilginç. Çünkü normalde bir yaban-
c›n›n Japonya’da bir devlet kurumunda çal›flmas› imkâns›zd›r. Ancak
Atatürk’ten esinlenerek “ATA” ad›n› verdi¤im “Uzay Asansörü” proje-

“Türkiye gereksiz
tart›flmalarla vakit 
kaybetmemeli”

Doç. Dr. Serkan An›l›r, Japon
Uzay Havac›l›k Dairesi JAXA’da
çal›flan tek Türk ve tek yabanc›
bilim adam›. Ayn› zamanda bir
mimar olan An›l›r’› “ATA” isimli
“Uzay Asansörü” projesiyle önce
NASA, daha sonra Japonya
keflfetti. O ise yurtd›fl›nda edindi¤i
deneyim ve bilgilerini flimdilerde
Türk gençlerine aktarmak için
u¤rafl›yor. 

Tasar›mlar›n ana ç›k›fl noktas›, Anadolu
medeniyetlerinden bugünün teknolojisine
k›r›lgan yolculuk... Bu yolculu¤un baflrol
oyuncusu ise ayn› zamanda filozof olan
gezgin bir çoban. Kendi yöresindeki çeflitli
noktalar› gezen çoban için “Aba” isminde
bir ask›l›k tasarlayan Öklügil, ask›n›n uç k›-
s›mlar›n›n k›vr›lmas›yla çoban›n üzerine
att›¤› heybeye gönderme yap›yor. “Kabuk
Koltuk” ise gezgin çoban›n çölde oturuflu-
na dair bir metafor.

‹stanbul’da bir tasar›m etkinli¤i yap›lmas›n›,
kendisi ve di¤er tasar›mc›lar için heyecan
verici buldu¤unu söyleyen ‹smail Öklügil’in
amac›, farkl› bak›fl aç›lar› sunarak insanlar›n
kafalar›nda “Acaba ne anlatmaya çal›flm›fl?”
diye bir soru iflareti yaratmak.

“Kendimi ifade etti¤im yer; yerim, yurdum-
dur. Mühim olan, tasar›m ve üretmek” diyen
Öklügil, daha yolun bafl›nda oldu¤unu ve
Türkiye için pek çok fley yapmak istedi¤ini
belirtiyor. 

Aykut Erol - Endüstriyel Tasar›mc›
Mimar Sinan Üniversitesi, Endüstri Ürünle-
ri Tasar›m› bölümünden mezun olan Aykut
Erol, 2000 y›l›na kadar stand ve mekân ta-
sar›m›yla ilgilenmifl. 2000‘de stand tasar›-
m›n› Irox ad›nda modüler bir sisteme dö-

ken Erol, flu s›ralar uluslararas› birçok kuru-
ma  ma¤aza, stand ve showroom tasar›mla-
r› yarat›yor. 

IDW 06’daki stand›nda, kent mobilyas› ta-
sar›m›yla yer alan Erol, ürünlerini ev, bahçe
ve parklarda kullan›lmak üzere tasarlam›fl.
Stand›nda çim siluetlerine de yer veren ta-
sar›mc›, bahçede yer almas› planlanan kol-
tuklar›, içine oturan kiflinin kamufle olmas›-
n› düflünerek tasarlam›fl. Duvara monte edi-
len ünitede ise hedef kitle gençler. Katlan-
d›ktan sonra duvarda bir santimetre yer
kaplayan, bir çizginin devam› fleklinde
oluflturulan tasar›mda k›yafetin as›labilece¤i

bir ask›, kitaplar›n dizilebilece¤i bir raf ve
hatta bir fliflenin konabilece¤i bir bölüm de
mevcut. Amaç ise, bütün ev ihtiyaçlar›n› tek
bir çizgide çözebilmek.

Geçmifl y›llardaki organizasyonlara da kat›-
lan Aykut Erol, Prof. Önder Küçükerman’›n
koordinatörlü¤ünde gerçekleflen bu seneki
etkinlikten daha çok keyif ald›¤›n› söylüyor.
Erol’un tek dile¤i, Desing Week’e gelecek
y›llarda daha çok tasar›mc›n›n kat›lmas›. 

Ramazan Murat Erkan 
Endüstriyel Tasar›mc›
Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasar›m› bölümünden mezun olan Rama-
zan Murat Erkan’›n IDW 06’da yer alan ta-
sar›m›, iletiflim yoksunu bir topluma gönder-
me yap›yor. Erkan, insanlar aras›ndaki ileti-
flimin ciddi boyutta azald›¤›na iliflkin öngö-
rüsüyle özellikle çiftleri hedefleyen bir tasa-
r›ma imza atm›fl. “Muhabbet” isimli ürünün-
de kad›n ve erke¤i yüz yüze getirecek bir
oturma çevresi yaratan tasar›mc›n›n amac›,
insanlar›n birbiriyle konuflmas›n›, iletiflim
kurmas›n› körüklemek. “Hiçbir fley konufla-
mad›¤›n›z anda bile, “Muhabbet”te yer alan
özel aparatlar›n üzerine koyabilece¤iniz ki-
tab›n›z› ya da derginizi birbirinize okuyabi-
lir, iletiflim aç›c› nesnelere sahip olabilirsi-
niz” diyen Erol, ürün arac›l›¤›yla insanlara
iletiflime dair bir fleyler anlatmaya çal›flt›¤›n›
söylüyor. Ürünün siyah ve beyazdan oluflan
renkleriyse, kad›n ve erke¤in aras›ndaki
uçurumu ifade ediyor. 

Ramazan Murat Erkan’›n endüstriyel tasar›-
m›n geliflimi için bir iste¤i var: Bu konuda
çal›flma yapan tüm genç mezunlar› bir çat›
alt›nda toplamak. Çünkü Erol, en büyük ek-
sikli¤i meslekte birlik duygusu olmamas›na
ba¤l›yor. 

Aykut Erol

Endüstriyel

Tasar›mc›

‹smail Öklügil

‹ç Mimar
Ramazan Murat Erkan
Endüstriyel Tasar›mc›

Büyüteç Akademik görüfl
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Bunun temel nedeni e¤itim eksikli¤i. E¤itimi yayg›nlaflt›rabilirsek tek-
noloji de tehlikeli bir fley olmaktan ç›kar ve hayat› kolaylaflt›r›r.

“ATA”n›n da as›l amac› uzaya insan ç›karmak de¤il, tekno-
loji transferiydi. Bu anlamda “ATA” ne gibi yeniliklere f›r-
sat verdi?

“ATA”dan sonra yüksek binalardaki kolonlarla ilgili çal›flmalar›m›z
oldu. “ATA” asansörlü binalar› güçlendirmek üzerine bir teknoloji ya-
ratt›. Otellerin malzemesi bile de¤iflti. Yine pillerin uzun ömürlü ol-

mas›n› sa¤lad›. Mesela masaüstü bilgisayar›mda kulland›¤›m piller
“ATA”n›n gelifltirdi¤i teknoloji sayesinde herkesinkinden daha uzun
süre dayanabiliyor. Ancak bu henüz proje aflamas›nda ve bütçesi çok
büyük. Arkas›nda büyük flirketler var, bunlar bizden uzun ömürlü pil-
ler istiyorlar.

Gelecekte su kaynaklar›n›n azalmas› ve böyle bir durumda
at›k sudan içme suyu elde edilmesi söz konusu olabilir mi?

Uzay istasyonlar›nda yapt›¤›m›z çal›flmalarda gelifltirilmifl hayat des-
tek üniteleri kullan›yoruz. Uzayda bir altyap› olmad›¤› için yemek,
hava, su ve elektri¤i istasyonun içinde düflünmemiz gerekiyor. Su ih-
tiyac› için idrar sürekli temizlenip geri veriliyor. At›k suyu da temizle-
yebiliriz tabii ama içme suyu olan bir bölgede buna gerek yok. Zaten
su kaynaklar›m›z da tükenmez. Dünyada nüfus yükselmeye devam
ederken g›da üretimi giderek düflüyor. Her fley giderek sanayileflti¤i
için makineleflme oluyor. Do¤al kaynaklar da yavafl yavafl tükeniyor.
Ancak deprem gibi ola¤anüstü durumlarda kaynaklar›n kesilmesi
an›nda içme suyu elde etmek ad›na bu tür projeleri gelifltiriyoruz. Me-
sela bu projeleri Güneydo¤u illerinde kullanabiliriz. Oradaki insanlar
da su, elektrik gibi hayatlar›n› kolaylaflt›racak, insan gibi yaflamalar›n›
sa¤layacak sistemlere sahip olmal›lar. Teknoloji bu flekilde insanlara
yard›mc› olmal›.

Son olarak ö¤rencilere ve gençlere vermek istedi¤iniz bir
mesaj var m›?

Ülkemiz gereksiz tart›flmalarla vakit kaybediyor. Atatürk’ü sevme-
min en önemli nedeni dünyaca say›lan biri olmas›n›n ötesinde bili-
me, akla ve bar›fla önem vermesi. Bunlar insana mutluluk getiriyor.
Dünya ve teknoloji ilerliyor, bizse ayn› yerde say›yoruz. D›flar›dan
bak›ld›¤›nda oldukça geri kalm›fl bir ülkeyiz. Ancak ben vizyonu
olan gençlere inan›yorum. E¤er onlara daha çok vizyon katarsak 10
y›l sonra farkl› bir noktada olabiliriz. Hayal etmemiz gerekiyor. Tür-
kiye’de birçok insana baz› fleyler saçma geliyor. Ancak bilime ve ak-
la önem veren bir ülkede hemen bütçe ç›kar ve üretime bafllan›r.
Vizyonu olan ülke kazan›r. 

Akademik görüfl Akademik görüfl

NASA’da 2002’de temel astronot e¤itimini bitirdim. 2004 Aral›k’ta da
uygulamal› astronot e¤itimini alarak mezun oldum. fiu anda bir aday
aday›y›m. Ama Türkiye uzaya astronot gönderecekse öncelikle bir
uzay ajans›na ihtiyac›m›z var. Büyük ihtimalle bu da AB’ye girme-
mizle birlikte olacak. Uzaya gitmek isteyen biri de¤ilim ama böyle bir
f›rsat vard› ve ben de de¤erlendirdim. ‹lk Türk astronotu uzaya gidi-
yor, düflünsenize... Bu, çocuklar için büyük bir ilham kayna¤› olurdu.
Japonya’da astronot arkadafllar›m›z var ve flimdilerde insanlarla kolay
iletiflim kuram›yorlar, çünkü kendilerini daha üstün görüyorlar. E¤er
benim böyle bir imkân›m olursa döndükten sonra hayat›m› her gün
bir lise gezerek geçirmek istiyorum.

siyle Tokyo Üniversitesi’nden burs kazand›m. Burada e¤itimime de-
vam etti¤im s›rada NASA’n›n üzerinde çal›flt›¤› uzay merdiveni proje-
sinde “ATA” ile birincilik kazan›nca NASA’da SISCA adl› ekibin bafl›-
na getirildim. Daha sonra Japonya’ya geri dönerek JAXA’ya kabul
edildim. JAXA’n›n beni kabul etme sebebi, genç yafl›ma ra¤men gü-
nefl antenleri, aç›l›p kapanan pnömatik sistemler gibi projeler üzerin-
deki tecrübelerimi de¤erlendirmek istemeleri oldu. Bu nedenle 30 ya-
fl›nda Tokyo Üniversitesi’nde doçent oldum.

Peki JAXA’daki tek yabanc› olman›z nedeniyle zorluklar ya-
flad›n›z m›?

Kesinlikle zorland›¤›m› söyleyebilirim; çünkü Japonya çok kapal› bir
toplum. Kendilerine göre kurallar› var. Mesela genç yaflta olmama
ra¤men JAXA’da alt kadromda benden büyük yaflta Japonlar›n çal›fl-
mas›n›, çal›flanlar oldukça garip karfl›lad›. Sonuçta Japonya’da yafl ko-
nusunda bir hiyerarfli var. Ama flimdi anlaflamad›¤›m baz› kifliler d›-
fl›nda hemen herkesle aram çok iyi.

Türkiye’deki ö¤rencilerden ne gibi
tepkiler al›yorsunuz?

Türkiye’de bana en çok ö¤rencilerden
destek geliyor. Fikirlerini paylafl›yorlar
ve Japonya’ya gelmek istediklerini
söylüyorlar. Ben de baz› yay›n kuru-

lufllar›nda yazd›¤›m makalelerle on-
lara haberler, fikirler vermeye

çal›fl›yorum. Mesela Japon-
ya’da bir çocuk program›
yap›yorum. Maalesef Türki-
ye’de benzer bir çal›flma
yapma f›rsat› bulamad›m.
Ancak gelen her talebi
karfl›lamaya çal›fl›yorum.
Türkiye’ye gelmeden ön-
ce, meslek lisesinden bir
ö¤retmen bana
okullar›nda konuflma
yapmam› istedi¤ini be-
lirten bir e-posta att›.
Hemen kabul ettim. Si-
zinle görüfltükten sonra

oraya gidip, ö¤rencilerle
konuflaca¤›m. Zaten en
büyük arzum gençlere bil-
gimi ve deneyimlerimi ak-
tarabilmek. Benim için as›l
baflar› bu. Bunu yapmaz-

sam böyle bir noktada olma-
m›n benim için anlam› yok.

Bir ö¤retim görevlisi olarak ve global bak›fl aç›n›zla Türki-
ye’deki ö¤rencilerin vizyonunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Maalesef Türkiye’de gençler tecrübe olarak çok eksik durumdalar.
Çünkü ö¤retmenlerin olanaks›zl›¤› çocuklara da yans›yor. Ö¤retmen-
ler k›v›lc›m yakmal›lar. Benimle buluflmalar› bile onlar için bir tecrü-
be. Küçükken bana kimse vizyon vermedi. Mesela lisedeki fizik ö¤ret-
menim, s›navda baflar›l› oldu¤um zaman “Kopya çekiyorsun. Sen en
iyisi fizikle u¤raflma, yapamazs›n bu ifli” demiflti. fiimdi JAXA’da Uzay
Fizik Bölümü Baflkan›’y›m. Ö¤retmenler ö¤rencilerin hevesini k›rma-
mal›lar. Ben de bu anlamda onlar için motive edici bir örne¤im. Be-
nim yapt›¤›m› onlar da yapabilirler.

Design Week kapsam›nda bir konferans verdiniz. Bu y›lki or-
ganizasyon hakk›ndaki düflünceleriniz neler?

10 y›l önce Design Week diye bir fley yoktu. Kat›l›m› yüksek diyorlar
ama baflar›l› olup olmad›¤›n› ben yarg›layamam. Sadece organizasyo-
nun yap›ld›¤› yeri do¤ru bulmad›m. Çünkü Balat’a ulafl›m çok zor.
Metro a¤› olsayd› çok baflar›l› olabilirdi. Herkesin ulaflabilece¤i bir
noktada olmal›yd›. Bana göre ‹stanbul’un altyap›s›ndan kaynaklanan
sorunlar da oldu. Böyle organizasyonlar çok kapsaml› çal›flmalar ge-
rektiriyor. Üniversite ö¤rencileri aç›s›ndan bakarsak her fleye ra¤men
iyi bir etkinlik oldu¤unu söyleyebilirim. 

Konferansta özellikle do¤al yaflam› korumaya ve kaynaklar-
dan yararlanmaya de¤indiniz. Bu anlamda Japonya’da ne gi-
bi çal›flmalar yap›l›yor?

Japonya bu konuda bir numara. JAXA’da günefl antenleri üzerinde ça-
l›fl›yoruz. Günefl enerjisini antenler arac›l›¤›yla toplay›p bir noktaya
yönlendirmeye çal›fl›yoruz. 2020’de böyle bir kurulum hedefleniyor.
Bunun yan› s›ra “Dünya fiehirleri” isimli projemiz var. Örne¤in Japon-
ya’da yükselen düzeyde bir gecekondulaflma var ve bunlarda çok bü-
yük altyap› sorunlar› bulunuyor. Hijyenden uzaklar. Bunlar› nas›l ge-
lifltirebilece¤imize dair çal›flmalar yap›yoruz. Biz altyap›n›n da sa¤lam
olaca¤› yap›lar oluflturmak için çal›fl›yoruz. Amaç, insanlara daha iyi
flartlar sa¤lamak. Bu proje Türkiye’de de uygulanabilir ancak devletin
de bu ifl için bütçe ay›rmas› gerekiyor. Devlet gecekondular› y›karak
onlar›n yerine daha iyi binalar infla ederse kendisi de kazan›r. 

Bütün bu teknolojik geliflmeler heyecanland›r›c› oldu¤u ka-
dar endifle de verebiliyor. Sonuçta nükleer enerjinin bulun-
mas› atom bombas›n›n yap›m› gibi bir sonucu da do¤urmufl-
tu. Sizce teknolojiyle ilgili geliflmeler gelecek için ne gibi teh-
ditler do¤urabilir?

Teknoloji çok h›zl› ilerliyor ve en çok bundan 50 y›l sonra nas›l bir
noktada olaca¤›m›z› merak ediyorum. Çünkü flu anda bile inan›lmaz
teknolojiler var. Mesela robot Asimo’dan çok korkuyorum. Önemli
olan bu teknolojiyi nas›l kullanaca¤›n›z. Biz ne kadar iyi anlamda kul-
lanmaya çal›flsak da kötü anlamda kullanmaya çal›flanlar da ç›k›yor.
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“‹lk Türk astronotlu¤una aday›m”
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Dile kolay, Ahmet Bilgili’nin
Elginkan Toplulu¤u’na ad›m
atmas›ndan bu yana aradan tam
27 y›l geçmifl. Bugün VALF
Sanayii A.fi. Fabrika Müdürü
olarak görev yapan Bilgili, sat›fllar›
üzerinde büyük etkisi olan E.C.A.
markas›n›n itibar› ve güvenilirli¤iyle
ihracat yapt›klar›n›n alt›n› çiziyor ve
ekliyor: “Öncelikli hedefimiz bir
dünya flirketi olmak. Bunun için
sürekli kapasite art›ran ve teknoloji
gelifltiren yat›r›mlar yap›yoruz.”

VALF Sanayii A.fi. günümüzde Ege Bölgesi’nin en büyük organize
sanayi bölgelerinden birine sahip olan Manisa’da kurulmufl ilk fab-
rika. 1971 y›l›nda faaliyete geçen VALF A.fi.’nin kap› numaras›nda
bu nedenle “1” yaz›yor. Manisa’n›n bu ilk fabrikas› bugünlerde
dünya pazar›nda tan›nan bir marka olabilme hedefiyle yo¤un bir
flekilde çal›fl›yor. Halihaz›rda yaklafl›k 30 ülkeye ihracat yapan
VALF A.fi.’de 478 kifli görev yap›yor. Çevre dostu, insan sa¤l›¤›na
zarar vermeyen, enerji tasarrufu sa¤layan ürünler sunan VALF Sa-
nayii A.fi. ile ilgili geçmiflten gelece¤e hemen her noktay› fabrika
müdürü Ahmet Bilgili ile yapt›¤›m›z söyleflide ele ald›k.

Öncelikle Elginkan Toplulu¤u ile birlikteli¤inizin perde arkas›n›
anlatabilir misiniz?
Elginkan Toplulu¤u ile tan›flmam okuldaki staj dönemimde gerçek-
leflti. Ege Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisli¤i bölü-
münden mezunum. 1979 y›l›nda Elginkan Toplulu¤u’na ELBA
A.fi.’nin Bursa flubesinde ‹malat Mühendisi olarak girdim ve 21 y›l
ayn› iflletmede çeflitli görevlerde bulundum. Alt› y›ld›r da Manisa’da
VALF Sanayii A.fi.’de çal›fl›yorum. 

“Güvenilirli¤iniz”den taviz vermemek
için nas›l bir strateji izliyorsunuz?

Standartlar›n ve müflterilerin belirledi¤i
de¤erlerle üretim yapan VALF A.fi., üreti-
min her aflamas›nda kaliteye önem verir
ve bu ba¤lamda; mevcut kalite seviyesini
daha ileriye tafl›yabilmek, verimlili¤i art›-
rabilmek için teknolojiyi yak›ndan takip
ederek makine teçhizat yat›r›mlar› yapar.
Ayr›ca “Kalite, kontrol edilmez üretilir” ve
“Do¤ruyu bir kerede yapabilmek” mant›-
¤›yla çal›fl›lan VALF A.fi.’de üretim ve sa-
t›fl sonras› elde edilen veriler de¤erlendiri-
lerek çal›flanlarla paylafl›l›r.

E.C.A.’n›n marka de¤eri olarak sat›fllar›-
n›z üzerinde nas›l bir etkisi var?

E.C.A. kaliteli ürünleriyle 50 y›ld›r Türki-
ye’de yerleflmifl bir marka. Markam›z kali-
teyle özdeflleflti¤i için sat›fllar›m›zda bu
güvencenin etkisi çok büyük oluyor. Ürün-
lerinin birço¤unu E.C.A. markas›yla üreten
VALF A.fi., Avrupa’dan Güney Amerika’ya
Orta Do¤u’dan Afrika’ya ve Türk Cumhuri-

yetleri’nden Avustralya’ya kadar ihracat ya-
p›yor. VALF A.fi. taraf›ndan tümü standart-
lara uygun olarak üretilen mamuller, E.C.A.
marka ve kalitesiyle pazara sunuldu¤undan
mühendisler ve mimarlar taraf›ndan tercih
ediliyor. Özetle kaliteden ödün vermeyen-
ler E.C.A.’y› tercih ediyorlar.

2007 hedefleriniz neler?

Kalite yönetim sistemini gözden geçirerek
öncelikli hedefimizi bir “dünya flirketi” ol-
mak fleklinde belirledik. Bu paralelde ebe-
di bir müessese olmak, pazarda liderlik ve
di¤er büyük flirketlerle rekabet etmek de

hedeflerimiz aras›na girdi. 2000 y›l›nda
gaz mamullerinin VALF Sanayii A.fi.’de
üretilmeye bafllamas› ve yo¤unlaflan tak›m
çal›flmas› sonucunda oluflan sinerji, pazar-
da uygun bir flekilde kullan›ld›. Yukar›da
bahsetti¤im e¤itim ve yat›r›mlar›n da ya-
p›lmas›yla VALF, üretimini ve sat›fllar›n›
adetsel olarak son befl y›lda üç kat›na ç›-
kard›. Önümüzdeki befl y›l içinde de mev-
cut durumu üç kat›na ç›karmay› planl›yo-
ruz. Amac›m›z yukar›daki hedefler do¤-
rultusunda rekabet flans›m›z› art›rarak fon
yaratma kabiliyetimizi sürekli tutmak ve
güncel teknolojiyi kullanabilmek.

“VALF, befl y›l öncesine
göre üretimini üçe katlad›.
Önümüzdeki befl y›l içinde
bunu da üçe katlamay›
planl›yoruz.”

Manisa’n›n “1” numaras› 
dünyada 1 numara olmay› hedefliyor

“Kalite kavram›n› Türkiye’ye
Elginkan Toplulu¤u kazand›rd›”

‹fle bafllad›¤›mda bir mühendis olarak özellikle uygulama konusunda
pek bilgim yoktu, E.C.A. bana öncelikle hayat tecrübesi verdi. Beni en
çok etkileyen ise Toplulu¤un kalite ve kalite sistemleri konusundaki
yaklafl›m› oldu. Türkiye’de henüz ISO 9000 kalite yönetim sistemleri,
iflletmelerde gündemde de¤ilken “kalite” kavram›n› E.C.A. markas›yla
özdefllefltiren Topluluk, elde edilen birikimleri 1970’li y›llarda sistem
haline getirdi ve tüm flirketlerde uygulamaya ald›. Böyle önemli bir
kavram› ülkemizde sistem haline getiren bir Topluluk’ta çal›flmak,
bize hakl› olarak ayr› bir gurur veriyor.
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Öncelikle, keman›n sizin için tarifi nedir? Bu enstrüman› ar-
t›k vücudunuzun uzuvlar›ndan biri gibi görüyor musunuz?

Keman çocukluk y›llar›mda en çok istedi¤im fleydi. Bir aflkt› benim
için. ‹lkokul s›ralar›nda keman çalmaya karar verdim. Keman benim
için bir yaflama biçimi. ‹nsan olabilmek için bir araç asl›nda. Keman
çalmad›¤›m günlerde ruhen bir eksiklik hissediyorum. Böyle za-
manlarda sanki ibadetini yapamam›fl bir ermifl gibi vicdan azab› çe-
kiyorum. Keman› kesinlikle uzuvlar›mdan biri gibi görüyorum. Za-
ten bana kal›rsa, keman çalmak çok do¤al olmal›. Bu nedenle ke-
man çalmay› günlük ihtiyaçlar kategorisine koyarak ayr› bir yer
edinmesini sa¤lad›m. E¤er onu ayr› bir kategoride görseydim çal›fl-
mak daha zor olurdu ve vücudumun bir parças› olarak göremez-
dim. Keman benim için bir sevgi yuma¤› ve dost. Bana hiçbir za-
man s›rt›n› dönmeyecek bir varl›k. 

Bir enstrümana virtüöz seviyesinde hakim olmak için nas›l bir
disipline sahip olmak gerekiyor?

Her gün belirli bir çal›flma yapmak gerekiyor. Çal›flmalar›m›n süresi 15
dakika da olabiliyor, dört saat de; bu her zaman de¤ifliyor. 30-40 da-
kikal›k eseri de uzun süre çal›flmam gerekiyor. Ancak önümde bir he-
def varsa çal›flmaya çok daha iyi bir flekilde konsantre olabiliyorum. 

Günümüzde h›zl› ve kolay tüketim bir moda haline geldi.
Mevsimsel olarak a¤›zlardan düflmeyen flark›lar ve bir anda
meflhur olup sonra ortalardan kaybolan “star”larla yafl›yoruz.
Bu anlamda pop müzi¤i nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Herkesin bir alg›lama yafl› var. Büyüyoruz ve olgunlu¤a ulafl›yoruz. ‹n-
sanlar bir döneme gelene kadar hayat görüflleri itibariyle belirli bir bil-
gi birikimini edinmek zorundalar. Gün gelip de yaln›z kald›¤›n›zda bir
“çaylak” gibi ortada kalmaman›z için bu gerekli. fiu anki gençlikte bu
“çaylakl›¤›” görüyorum. Yeteneklerini gelifltirmemifller, bu nedenle de
düflünme kapasiteleri son derece düflük.

Popüler müzik de bu durumu körüklüyor mu?

Bana göre popüler müzik gerekli. Hayat›m›zda günlük ihtiyaçlar›m›z›
da karfl›layan fleyler olmal›. Müzi¤in popüler ya da arabesk olmas› be-
nim için önemli de¤il, önemli olan kalitesi. Ancak maalesef hayat›m›z-
da kalitesiz o kadar fazla örnek var ki... Bunlar  toplumumuza özel
radyo ve TV’ler vas›tas›yla enjekte ediliyor. Böylecek kültürü, tarihi ve
insanl›k de¤erlerini yeterince anlayamayan bir gençlik ortaya ç›k›yor.
Günümüzde popüler müzi¤e bakt›¤›n›zda belirli kal›plar üzerine ku-
rulmufl, saçma sapan sözleri olan “fleyler”le karfl›lafl›yorsunuz. Böyle
bir kültür, insan›n ufkunu ne kadar açabilir? Bu kültürsüzlük 1980’li
y›llardan geliyor; tüketim toplumu olma peflinde kofltu¤umuz için sü-
rekli bu tip fleyleri tükettik. Günümüzde her fley bir tüketim malzeme-
si ve bunun arkas›nda üretimden yoksun olan bir toplumun can çekifl-
mesi var. Mümkün oldu¤u kadar üretmek gerekiyor. Örne¤in flu s›ra-
lar gündemde olan, özel bir GSM flirketinin “s›k›nt›” reklamlar›na ba-
k›n. Reklam›n konseptine göre, klasik müzik dinleyen bir kifli s›k›l›yor
ve bu flirket o kifliye hemen arabesk gibi seçenekleri sunuyor. Bu res-
men kalitesiz müzi¤in kaliteli müzi¤e karfl› galibiyetini canland›rmaya
çal›flan bir reklam. Ancak anlamam›z gereken bir nokta var: Klasik
müzik sadece Bat›’n›n de¤il; bizim de klasik müzi¤imiz var.
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Ufak bir çocuktu, bir gün babas› Sami Bey, elinden tutarak onu ‹stanbul’da Befliktafl Gü-
zellefltirme Cemiyeti’ne götürdü ve orada Mesut Duran isimli kemanc›yla tan›flt›rd›. Du-
ran’›n Türk müzi¤i eserlerinden örnekler çalmaya bafllamas›yla birlikte küçük çocuk da o
sesleri ç›karmak istedi. Bu keman sevgisi ve fark edilen yetene¤i onu, 11 yafl›nda ‹TÜ Türk
Müzi¤i Devlet Konservatuar›’nda Özel Yetenekli Çocuklar S›n›f›’na soktu. Burada Profe-
sör Ayhan Turan ile keman e¤itimine bafllad›. 1989’da mezun olduktan sonra Londra’ya
giderek Kraliyet Müzik Koleji’nde Profesör Rodney Friend ile çal›flt› ve solist diplomas› al-
d›. Akabinde City Üniversitesi’nde Prof. Yfrah Neaman ile çal›flmalar›na devam ederek
1993’te yüksek lisans, 1996’da doktoras›n› tamamlad› ve Müzik Doktoru unvan›n› ald›.
1998’de yapt›¤› akademik çal›flmalar› nedeniyle Doçent unvan›n› alarak ‹TÜ Türk Müzi-
¤i Devlet Konservatuar›’nda ö¤retim görevlisi oldu. O küçük çocuk flimdi günümüzün en
de¤erli keman virtüözlerinden Cihat Aflk›n oldu.

Tüm konserlerinde ‹TÜ Rektörlü¤ü taraf›ndan kendisine verilen Jean-Baptiste Vuillaume
(1846) keman kullanan Aflk›n, bugünkü baflar›s›n› çal›flmak kadar, yetene¤inin küçük yafl-
larda bilincinde olmas›na da ba¤l›yor. “‹leride neler yapabilece¤imizi küçük yafllarda gör-
memiz gerekiyor. 12 yafl›nda ben bunun fark›ndayd›m ve bu sorumlulu¤un bilincinde
olarak her zaman çal›flt›m” diyen Cihat Aflk›n ile ‹TÜ Müzik ‹leri Araflt›rmalar Merke-
zi’ndeki (M‹AM) odas›nda müzi¤i, ö¤rencileri ve keman› üzerine sohbet ettik.

Cihat Aflk›n’a göre bir insan›n müzisyen ola-
bilmesi için gerekli dört temel flart var. Bun-
lar Aflk›n’›n küçük yafllardan bu yana benim-
sedi¤i ve ö¤rencilerine de ö¤ütledi¤i kurallar
zinciri:

1. Her fleyden önce “yetene¤inizin” olmas›
gerekiyor. Yetenek baz›lar›na göre do¤ufltan
sahip olunan bir kuvvet, baz›lar›na göre ise
genlerle geçen bir fley. Baz›lar›na göre de in-
san bunu gelifltirebiliyor. Bunlar›n hepsine
inan›yorum. Sonuçta çevrenin ve ailenin et-

kilemesiyle de bunlar ortaya ç›k›yor. Genler-
le de gelmesi gerekiyor. Tanr›sal da olmas›
gerekiyor. Bu yetenek olmad›¤› zaman bir
fley yapam›yorsunuz.
2. ‹kinci olarak “ak›l” gerekiyor. Çok yete-
nekli insanlar var ama bu kifliler ak›llar›n›
kullanamad›klar› için fikirlerini hayata geçi-
remiyorlar. Yetene¤i gelifltirmek için mant›¤›
ve akl› kullanmak gerekiyor. Yoksa yetene¤i
köreltiyoruz. 
3. Üçüncü önemli flart ise “ahlak”. Yetene¤i-

niz var, çok da ak›ll›s›n›z ancak bunlar› han-
gi amaç için kullanacaks›n›z? Gelip geçici
zevkler için kullanacaksan›z bu ahlakl›l›k ol-
muyor. Yapt›¤›n›z ifl, sadece ömürle s›n›rl› ol-
mamal›, bir kitap gibi 500 y›l kalabilmeli. ‹n-
sanl›k tarihi için önemli bir de¤er ortaya koy-
mal›s›n›z. Bunun için de ahlak gerekiyor. Bu
yetene¤i zekân›zla iyi yönlendirebiliyorsan›z
o zaman çok daha iyi bir fleyler b›rakabiliyor-
sunuz yar›na.
4. En sonuncu flart da “çal›flmak”. 

Keman virtüözü, besteci ve
akademisyen Cihat Aflk›n için

keman çalmak bir yaflama biçimi;
keman› ise en büyük dostu,

vücudunun ayr›lmaz bir parças›. 

“Keman benim için  uzuvlar›mdan biri”

EKİM 2006 27

Müzisyen olman›n dört flart›: Yetenek, ak›l, ahlak ve çal›flmak



O

Ö¤retim üyesi ola-
rak görev yapman›z,
bu gidifle dur deme

gayretinin bir so-
nucu mu?

Bana göre, herke-
sin böyle bir mis-
yonu üstlenmesi
gerekiyor. Mezun

olunca araflt›rma gö-
revlisi oldum çünkü

ancak bu flekilde yurtd›fl›na giderek yük-
sek lisans ve doktora yapabiliyordum. Türki-

ye’ye döndükten sonra da ö¤retim üyeli¤ine
bafllad›m. Bunun en güzel yanlar›ndan biri

gençlerle birlikte olmam. Ö¤rencilerimi sadece
müzisyen olarak de¤il, fikir insan› olarak da yetifl-

tirmeye çal›fl›yorum.

‹TÜ Türk Müzi¤i Devlet Konservatuar› bünye-
sinde aç›lan Müzik Yüksek Lisans Progra-
m›’ndan bahseder misiniz?

Bu program ‹TÜ bünyesinde Müzik ‹leri Araflt›rma-
lar Merkezi’nde (M‹AM) yap›l›yor. Dr. Erol Üçer’in
maddi katk›s›yla kurulan bir program. Müzik yük-
sek lisans ve doktora program›m›z var. Program
dahilinde ‹ngilizce e¤itim de var çünkü her ö¤-
rencinin yurtd›fl›nda bizi temsil etmesini istiyo-
ruz. E¤itim elbette Türkçe olmal› ama Edir-
ne’nin d›fl›na ç›kt›¤›m›zda zorlanmayal›m is-
tiyoruz. Yetifltirdi¤imiz çocuklar›n gelecek-
lerini de düflünüyoruz. Kompozisyon, icra,
müzik teorisi, ‹ngilizce ve tonmaister ala-
n›nda e¤itimler veriyoruz. Balkanlar ve

Ortado¤u bölgesindeki en iyi üçüncü
stüdyoya sahibiz. Kütüphane-

mizde çok genifl kaynaklar

mevcut. fiu anda 105 ö¤rencimiz var ve bunlar›n yüzde 70’i yüksek li-
sans, yüzde 30’u doktora ö¤rencisi. Program›m›z Türkiye’nin bütün ille-
rinden ö¤rencilere aç›k. Ö¤rencileri mülakatla kabul ediyoruz. Konser-
vatuar mezunu olmak da flart de¤il. Bir elektrik mühendisi ayn› zaman-
da çok iyi bir ses mühendisi de olabiliyor. Ö¤rencilerimiz Türkiye’nin
her yerine da¤›l›yorlar, hatta yurtd›fl›na gidenler de var. Kurulal› henüz
alt› y›l olmas›na ra¤men e¤itim kurumumuzun amac›na ulaflt›¤›n› düflü-
nüyorum. Türkiye’nin en önemli müzik e¤itim kurumlar›ndan biriyiz.

Ö¤rencilerinizin kültürel geliflimi için nas›l bir yol izliyorsunuz?

De¤iflik enstrüman gruplar›ndan ö¤rencilerim var. Onlara sahne psikolo-
jisi, nefes alma, toplum önüne ç›kma konular›nda dersler veriyorum. Li-
sans, yüksek lisans ve  doktora seviyelerinde ö¤rencilerim var. Ancak en
coflkulu olan› küçük çocuklarla çal›flt›¤›m›z proje. De¤iflik illerdeki 8-10
yafl aras› çocuklarla çal›flmaktan daha fazla keyif al›yorum çünkü onlar
sadece keman çalmak istiyorlar. Kariyerlerine de yard›mc› olmaya çal›-
fl›yorum. Belirli bir kültürel birikimi onlara kazand›rmak gerekiyor. Etra-
f›mda geliflen tematik olaylara, aktivitelere onlar› da götürmeye çal›fl›yo-
rum. Sadece okuldaki derslerle bir fley olamayaca¤›n› söylüyorum. Kitap,
sergi ve yaflam›n kendisinden beslenmeleri gerekiyor.

Uluslararas› platformda baflar›l› olmufl Türk sanatç›lar›m›z›n ad›-
n› az duymam›z›n sebebi sizce nedir?

Fransa’ya bakt›¤›n›zda sanatç›lar yereldir. Resim ve edebiyat hariç
her fley kendi içindedir. Yurtd›fl›nda sayg›nl›k kazanabilmek sadece
iflini iyi yapabilmekle olmuyor. ‹flini kötü yapanlar›n da iyi yerlere
geldi¤ini görüyoruz. Çünkü arkalar›nda parasal destek var. Rusya
güçlüyken daha farkl›yd›. fiimdilerde iyi bir flark› yapt›¤›n›zda, arka-
n›zda destek varsa hemen klip çekerek lanse ediliyorsunuz. Göster-
ge ünlü olmaksa bunun tamamen ticari bir albenisi var. Türkiye’de
çok iyi sanatç›lar var ama bunlar› bilmememizin nedeni devlet ola-
rak bir politika gelifltirememifl olmam›z. Bunlar› kullansayd›k daha
sayg›n bir yerde olurduk. Bireysel olarak baflar›lar›m›z var ama bun-
lar da son derece yetersiz. 

Keyifli buluflmalar Tasar›m dünyas›ndan
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Osman fiengezer’in bafll›¤a
tafl›d›¤›m›z bu cümlesi, kendisinin
mutfaktan yetiflmifl bir sanatç›
olarak Türk tiyatrosunda verdi¤i
mücadeleyi ortaya koyuyor.
Yaflam›n› tiyatroya adam›fl bir usta
olan fiengezer’e göre Türk
tiyatrosu epey yol ald› ancak
dekoratörlerin olanaklar› hâlâ s›n›rl›.

Oyuncular›, müzisyenleri, entelektüelleri, k›sacas› yaflam›n› kültür ve
sanata adam›fl ustalar› a¤›rlayan Taksim’in S›raselviler Caddesi’nde,
holdeki duvarlar› farkl› ülkelerden toplanm›fl maskelerle süslenmifl, sa-
lonu yüzlerce kitap, CD ve arfliv belgeleriyle donat›lm›fl bir eve konuk
olduk. Sahibinin kimli¤ini her köflesindeki sanat eserleriyle yans›tan bu
evde, y›llard›r Türk tiyatrosuna verdi¤i hizmetlerle tan›nan sahne tasa-
r›mc›s› Osman fiengezer ile görüfltük.

Türkiye’de 1960 y›l›ndan bu yana dekor ve kostüm tasar›mlar›yla
ad›ndan söz ettiren Osman fiengezer için tiyatro onun efli, çocu¤u, ar-
kadafl›, k›sacas› tüm yaflam› demek. 

Y›llard›r Haldun Dormen, Y›ld›z Kenter ve Nisa Serezli gibi sanatç›lar-
la çal›flan fiengezer, tiyatro, opera ve balenin mutfa¤›ndan yetiflmifl bir
usta. ‹ngiltere’den Tunus’a, M›s›r’dan Almanya’ya kadar pek çok ülke-
de izleyiciye dekor ve kostüm tasar›mlar› sunan fiengezer, bugüne ka-
dar yaklafl›k 460 adet oyuna dekor ve kostüm haz›rlam›fl. Kendisiyle
deneyimleri, Türk tiyatrosuna katt›klar›, dekor ve kostümün önemi
üzerine konufltuk.

“Sahne tasar›mc›s›” olmak planlar›n›z aras›nda m›yd› yoksa
hayat›n ak›fl› sizi bu alana do¤ru mu yöneltti?

Küçüklü¤ümden beri resme, fliire ve tiyatroya merakl›yd›m. Ama ti-
yatroyu hiçbir zaman sahneye ç›kmak ya da aktörlük yapmak olarak
düflünmedim. Her zaman perde arkas›nda rol alan kifli olmak iste-
dim; yani, düflünen, yapan, tasarlayan ve yöneten bir kifli olmal›y-
d›m. Bu nedenle resme ve mimariye de merakl› oldu¤umdan, tiyat-

“Beni yabanc›lar keflfetti, kendimi
Türkiye’ye sonradan kabul ettirdim”
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2001’de gönüllü olarak 28 küçük ö¤renciyle bafllatt›¤›m›z “Cihat Aflk›n
ve Küçük Arkadafllar›” (CAKA) projesiyle Türkiye’nin de¤iflik yörelerin-
den yetenekli çocuklar› yetifltirdik. Bu çal›flmadan befl y›l içinde yaklafl›k
60 kifli istifade etti ve proje büyüdü. Ancak sponsorluk anlaflmam›z bitin-
ce hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›m. Çünkü bu, sosyal yönü a¤›r basan bir proje.
fiimdi baflka bir sponsorla yolumuza devam edece¤iz. CAKA ile yerel
bazda yetenekleri keflfederek onlar›n kemana bafllamalar›n› sa¤l›yoruz.
Hepsinin kendi ö¤retmenleri var. Belirli bir seviyeye geldiklerinde yafla-
d›klar› flehirlerde onlara konserler verdirtiyoruz. Bu küçük yeteneklerin
yurtd›fl›na da giderek uluslararas› platforma ç›kmalar›n› sa¤l›yoruz. Dün-
ya standartlar›nda alt›-yedi çocu¤umuz konserler veriyor ve ödüller ka-
zand›lar. Güzel sonuçlar almaya devam edece¤imize inan›yorum.

“CAKA ile yetenekleri keflfediyoruz”



fiimdiye kadar kaç tane kostüm ve dekora imza att›n›z?

Avrupa’da ve Türkiye’de 460 tane oyuna çizim yapt›m. Yani rekor k›rd›m
diyebilirim. Haldun Dormen ve Y›ld›z Kenter ile birlikte pek çok turneye
kat›ld›m. Yetiflme ça¤›nda yabanc› rejisörlerle ve büyük isimlerle çal›fl-
t›m. Bu kiflilerden çok fley ö¤rendim. Yurtd›fl›na gittim ama insanlar da
bana çok geldiler. Mesela Türk balesinin oluflumunda önemli katk›lar›
bulunan, ‹ngiliz Kraliyet Balesi’nin kurucusu Ninette de Valois beni ülke-
sine davet etti. Uzun y›llar onunla çal›flt›m. Ben önce yabanc›lar taraf›n-
dan görüldüm, daha sonra kendimi Türkiye’ye kabul ettirdim.

Deneyimlerinizi ve ustal›¤›n›z› gençlerle paylafl›yor musunuz?
Mesela ö¤rencileriniz var m›?

Asl›na bakarsan›z e¤itmenlik yapmay› pek sevmiyorum. Ama seminer-
lerim ve konferanslar›m oluyor. Uzun y›llard›r Türk balesi ve operas›
hakk›nda yaz›lar yazd›m. Üç  tane kitab›m var. Ben e¤itimin bu flekil-
de olmas› gerekti¤ine inan›yorum. Genel kültürle e¤itmek daha etkili
oluyor. Yapt›¤›m her fleyin e¤itici bir yönü var.

‹flinizin en keyifli yan› sizce nedir?

Yo¤un çal›flma süreci sonunda eserlerinizi sahnede görmek çok keyif-
li. Benim için özellikle seyircinin dekorla karfl›laflt›¤› andaki tepkisini
ölçmek son derece önemli. Bunu elefltirmenler için söylemiyorum,
çünkü elefltirmenler d›fl›nda seyircilerin gördükleri ilk fley dekor olu-
yor. Perde aç›lmaya bafllad›¤› andan itibaren oluflan aral›ktan içeri
bakmaya ve birkaç fley görünce de yorumlamaya bafll›yorlar. Perde
aç›lmaya bafllad›¤›nda ilk etkileflim dekor, ikincisi ise kostüm oluyor.
Oyun süresince de bu devam ediyor. 

Perde aç›ld›¤› anda alk›fl koparsa, neler hissediyorsunuz?

Tersine, dekor aç›ld›¤› zaman alk›fl al›p almad›¤›na bakmam. Çünkü
bence dekorun da bir grafi¤i var. Bale nas›l devam ediyorsa dekor da
oyunla ve rejiyle beraber bir grafik çizer ve biter. Tiyatroda her fley bir
bütündür. En sonunda alk›fl al›yorsa bu benim için de bir baflar› say›-
labilir. Bu iflin bir mozai¤i olmal›. Ben oyunla birlikte yaflayan, geliflen
ve biten dekor ile kostümlerden hofllan›yorum. 

Türk tiyatrosu sizce nas›l bir yöne do¤ru ilerliyor?

Türkiye’de bu konuda bir sanayi olmamas›na ra¤men Türk kos-
tümcüleri ve dekoratörleri ola¤anüstü ifller yap›yor. Devletin atöl-
yeleri var, özel tiyatrolar›n da yeni yeni oluyor. Avrupa’da bir fley
istedi¤inizde size haz›r olarak getiriyorlar. Çünkü orada bu iflin sa-
nayisi var. Dekor ve kostüm için üretim yapan fabrikalar var. Tür-
kiye’de ise malzemenizi de keflfetmek zorundas›n›z. Bu nedenle
biz sadece sanat yapm›yoruz, teknik de bilmek zorunday›z. Yurt-
d›fl›ndaysa sadece sanat düflünebiliyorsunuz. Avrupa ve Amerika
bu yüzden daha geliflmifl durumda. Ben Türkiye’de dekor yapma-
ya bafllad›¤›m zaman sadece siyah ve beyaz foto¤raf vard›. Tutkal
bile do¤ru düzgün de¤ildi. fiimdilerde ise malzeme ço¤ald› ve ile-

tiflim h›zland›. Ancak herfleye ra¤men Türk dekoratörlerinin çal›fl-
ma olanaklar› bugün çok k›s›tl›. 

Ayn› zamanda titiz bir arflivcisiniz ve arfliviniz, Türk sahne sa-
natlar› tarihinin büyük bir bölümünü bar›nd›r›yor. Bu biriktir-
me, saklama, geçmifle de¤er verme hali iflinizin do¤as›n›n bir
gere¤i midir?

Arflive küçüklü¤ümde bafllad›m. Büyük bir afifl koleksiyonum var.
Her fleyi biriktiriyorum. fiimdi 400’ten fazla afiflim var. Dolab›m› ne
zaman açsam üzerime bir fleyler düflüyor. Opera ve baleden tüm
belgeleri, haberleri biriktirdim. Beni Ankara gazetecileri çok destek-
ledi. Gençlik y›llar›mda bana “Alt›n Çocuk” lakab›n› takm›fllard›.

Bu ifle ne kadar daha devam etmeyi planl›yorsunuz?

Buna seyirci karar verecek. Ben hiç y›lmad›m ve ölene kadar da bu ifle
devam etmeyi düflünüyorum. Hâlâ çok çal›fl›yorum. Çünkü bu iflin bir
hayat biçimi oldu¤una inan›yorum. Bu nedenle de evlenmedim ve ço-
cu¤um yok. Bunu bilinçli olarak yapt›m. ‹flinizi yaflam biçimi yapt›¤›-
n›z zaman ne olursa olsun bunu elinizden alamazlar. Benim de elim-
de sadece mesle¤im var.

ronun yarat›c› kadrosunda yer almay› tercih ettim; dolay›s›yla dekor
yapmaya bafllad›m. Yavafl yavafl özel tiyatrolara girdim. O dönem
Ankara Devlet Tiyatrolar›’n›n bafldekoratörü olan ünlü Alman sanat-
ç› Ulrich Damrau, yapt›¤›m maketi görünce benimle çal›flmak istedi
ve bunun üzerine 1960 y›l›ndan itibaren kendisinin yan›nda asistan-
l›k yapt›m. O süre içinde birçok teknik resim yapt›m, maketler haz›r-
lad›m ve Ulrich Damrau’dan dersler ald›m. Dolay›s›yla dekoratörlü-
¤ü iflin mutfa¤›nda ö¤rendim.

Tam bu noktada de¤inmek gerekirse, sizce alayl› olman›n
bu ifli akademi bünyesinde ö¤renmeye göre ne gibi farkl›l›k-
lar› var?  

Bence Türkiye’deki güzel sanatlar akademilerinin en önemli sorunu uy-
gulama eksikli¤i olmas›. Ö¤renciler bu iflleri pratik yapmadan sadece
teorik kapsam›nda ö¤renmeye çal›fl›yorlar. Bu çocuklar çok güzel boya
yap›yorlar ancak dekorlar› ayakta durmuyor. ‹talya’da ve ‹ngiltere’de ise

okulu bitirdikten sonra iki ya da üç y›l staj yapmadan asla dekoratör ola-
m›yorsunuz. K›sacas› bu ifli mutfa¤›n› bilmeden yapamazs›n›z.

Asl›na bakarsan›z sizin de temelinizde yar›m kalm›fl da olsa
bir mimarl›k e¤itimi var. Bu e¤itime neden gerek duydunuz ve
nas›l b›rakt›n›z?

Annem ve babam sanata merakl› oldu¤um için “Bari mimar ol” diyor-
lard›. Ben de uzun bir süre çal›flarak ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’ni ka-
zand›m. O dönem ODTÜ’nün Amerikal›lar dönemi oldu¤undan ad›
“Middle East Technical Univercity” idi. Bu bölümde iki y›l sanat tarihi,
mimarl›k tarihi, mimarl›k kuram› ve teknik dersleri ald›m. Hatta Abdul-
lah Kuran ile birlikte ODTÜ Tiyatro Kulübü’nü kurdum. Ancak daha
sonra bu iflin olmayaca¤›n› anlad›m, çünkü sanat dersleri d›fl›ndakiler-
den yani teknik derslerden hiç keyif alm›yordum. Bu nedenle okulu b›-
rakt›m ve zaten hemen arkas›ndan da asistanl›¤a bafllad›m. Düflünen,
tasarlayan kiflilerle birlikte çal›flt›m. Ulrich de Türkiye’den gidince ye-
rine çok ünlü bir dekoratör olan Refik Eren geldi ve beni kadroya ald›.
Neredeyse tüm ünlü dekoratörlerin Ankara’daki tek asistan› oldum. 

Mimarl›k e¤itimi alman›z›n iflinize bir katk›s› oldu mu?

Elbette oldu. Sonuçta her fleyi yorumlayabilmek gerekiyor. Derdinizi
anlatabilmeniz için resim de çizmeniz gerekiyor. Ancak sadece resim
çizerek de tiyatrocu olunmuyor. Bunun yan› s›ra mimariden ve müzik-
ten de anlaman›z laz›m. Tiyatro, opera ve bale sonunda yoruma gidi-
yor. Bu nedenle ben önce yazar› ya da müzisyeni araflt›r›p ö¤renirim.
Mesela, bestecinin eseri ne zaman ve ne flekilde yazd›¤›na bakar›m.
Arkas›ndan bu eserin ne dedi¤ini görmeye çal›fl›r›m. Daha sonra da bu
oyunun ne mesaj vermeye çal›flt›¤›n› anlamaya çal›fl›r›m. Sonuçta
amac›m söz konusu mesaja katk› yapmaya çal›flmak olur. Bu çak›flma-
y› düflünürüm. Birlefltirdi¤im mesaj› seyirciye nas›l anlataca¤›m üzeri-
ne kafa yorar›m. fiimdilerde tan›d›¤›m baz› kifliler, benden gelinlik yap-
mam› istiyorlar. Ancak ben modac› de¤ilim, ancak yorum yapabilirim.

Tasar›m dünyas›ndan Tasar›m dünyas›ndan
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“Türk tiyatrosuna katt›¤›m pek çok de¤er oldu. Mesela Türkiye’de ilk
kez seyircinin gözü önünde perdeyi kapatmadan sadece ›fl›klar›
söndürerek dekor de¤iflimini gerçeklefltirdim. Yine renkler konusunda
önemli bir geliflmeye imza att›m. Yurtd›fl›ndan döndükten sonra Türk
tiyatrosunda renklerde sadece kontrast kullan›m› vard›. Örne¤in
dekor yeflilse baflrol oynayan kad›n›n kostümü mutlaka k›rm›z› olur-
du. Yani oyuncunun ön plana ç›kmas› için tam ters renk kullan›lmas›
söz konusuydu. Ben Türk tiyatrosunda bu gelene¤i k›ran biri oldum.
Sahnede renk tonlar›n›n çeflitlili¤ini kullanma anlay›fl›n› getirdim.
Renklerin türevlerini iyi bilmek gerekti¤ini ö¤rettim. Tüm bunlar
nedeniyle de ben çok tatmin olmufl bir dekoratörüm.”

“Tatmin olmufl bir dekoratörüm”



Lizbon’un di¤er flehirlerden farkl›, kendine özgü havas›, eski evleri, dar
sokaklar›, efsanevi müzi¤i fado ve tarihi binalar›yla her daim hüzünlü
ama gururlu bir ifadesi var.

Tejo Nehri’nin ikiye ay›rd›¤› baflkent Lizbon, Atlantik Okyanusu’nun k›-
y›s›nda yer al›yor. Sessiz bir kent olmas›n›n yan›nda, kalabal›k al›flverifl
merkezleri, kafeteryalar›yla da bir o kadar canl›... Yemek saatlerinde
bal›kç›lardan gelen nefleli sesler adeta flehrin rengini de¤ifltiriyor.

Portekiz’in ‹stanbul’u
T›pk› ‹stanbul gibi Lizbon da yedi tepe üzerine kurulmufl, siluetiyle
büyüleyen bir flehir. Daha önce ‹stanbul’da yaflam›fl ve Lizbon’a ge-
lenlerin zaman zaman bildik bir flehirde dolafl›yormufl gibi hissetme-
lerinin sebebi bu. 

Bu ruh halini yaratan nedenlerden biri, belki de Lizbon’un da arnavut
kald›r›ml› dar sokaklar›nda bir evden di¤erine gerilmifl iplere çamafl›r
asan, camdan cama sohbet eden kad›nlar›n›n olmas›. Baflkentin ‹stan-
bul’a benzeyen di¤er yan› da, flehrin t›pk› Bo¤az’›n ‹stanbul’u ay›rd›-
¤› gibi Tejo Nehri taraf›ndan iki ayr› yakaya bölünmesi. 

Kentin hüzünlü ve ma¤rur ezgisi
Lizbon’un bilinen özelliklerinden biri de flehirle adeta bütünleflmifl
müzi¤i fado. Bu müzi¤in ortaya ç›k›fl hikâyesi de oldukça dramatik:
Bir deniz ülkesi olan Portekiz’de tarih boyunca erkekler uzak deniz-
lere aç›lm›fl. Geride kalan efller ise her gün b›k›p usanmadan gözleri
ufukta sevgililerini beklemifl. T›pk› annelerin, ayn› gemilerle gönder-
dikleri o¤ullar›n›n dönece¤i günü hasretle beklemeleri gibi... Bu yüz-
den hüzünlü, özlem dolu, bir o kadar da ma¤rur bir müzik fado. Fa-
donun Latince “kader” anlam›na gelmesi tesadüf olmasa gerek... Za-

Gezgin Gezgin
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Bir Ortaça¤ masal›ndan kopup
gelen kent: Lizbon
Avrupa’n›n en melankolik flehirlerinden 
biridir Lizbon... Ortaça¤dan kalma, 
boyalar› dökülmüfl binalar› ve köprüleriyle
adeta masallardan günümüze gelmifl bir
kent izlenimi uyand›r›r. Portekiz’in tarihi ve
kültürüyle bütünleflmifl bu baflkenti, ayn›
zamanda ülkenin en büyük ve en zengin
flehirlerinden biri.

manla bu müzi¤e gururlu bir ifade de eklenmifl; sanki üzgün ama
güçlü afl›klar› anlat›yor. ‹flte flehrin havas›ndaki melankolik bu
müzikten geliyor.

Bir zamanlar›n el-Uflbuna’s›
1260 y›l›ndan bu yana Portekiz’in baflkenti olan Lizbon, en parlak
dönemini 16. yüzy›lda Portekiz ‹mparatorlu¤u döneminde yafla-
m›fl. Daha eskilere gidecek olursak, 711 y›l›nda Lizbon’un Arapla-
r›n eline geçti¤ini görüyoruz. Lizbon’un o zamanki ad› ise el-Ufl-
buna. Araplar o y›llarda kendi kültürlerine özgü yap›lar infla etmifl-
ler ve bugün bile Lizbon’da Arap kültürünün izlerine rastlamak
mümkün.

Bir Akdeniz kenti
Lizbon’un çok say›da turisti a¤›rlamas›n›n baflta gelen nedeni
tarihi yap›lar› ve melankolisiyle kentin sahip oldu¤u farkl› kim-
lik. Merkezde yer alan ve Alfama’y› da içeren eski flehir, Liz-
bon’da görülmesi gereken yerlerin bafl›nda geliyor. Kentin en
önemli an›tlar›ndan biri Belém’de yer alan Belém Kulesi. ‹kinci
büyük an›tsa Jerónimos Katedrali. Söylentilere göre Vasco da
Gama, Hindistan yolculu¤una ç›kmadan önce bütün gece bu-
rada dua etmifl. Katedral, zaman›nda Vasco da Gama ve gezi-
lerini anlatan bir flairin hikâyesini de günümüze tafl›yor. 

fiehirde gezerken, ünlü Portekizli flair Fernando Pessoa’n›n evi-
ne rastlamak mümkün. Ayn› flekide ünlü fado sanatç›lar›n›n ya-
flad›¤› evlerden biri herhangi bir sokakta yürürken karfl›n›za ç›-
kabilir. Lizbon pek çok müzesiyle de sanatseverleri kente çeki-
yor. Bunlardan belki de en önemlileri, Lizbon’un kültürel yafla-
m›nda önemli bir yeri olan “Gulbenkian Müzesi” ile “Centro de
Arte Moderna” (Modern Sanat Galerisi). Bu sanat merkezleri,
“Fundação Calouste Gulbenkian” bölgesinde mükemmel bir
bahçe içinde yer al›yor. Ayr›ca Portekiz’in “Museu Nacional de
Arte Antiga” isimli ulusal galerisini de unutmamak gerek. 

Lizbon’la bütünleflmifl fado müzi¤i günümüzde sadece Portekizliler tara-
f›ndan dinlenmiyor. Portekiz’in bu yerel müzi¤i art›k dünyan›n birçok ül-
kesinde de biliniyor. Bu tarz›n en ünlü gruplar›ndan biri de geçti¤imiz y›l-
larda Türkiye’de çeflitli festivallere kat›lan Madredeus. Grup dünyan›n
farkl› ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip. Bunun en önemli ne-
deni, Portekizce bilmenize gerek kalmadan, müzi¤in anlatmak istedi¤ini
dinleyicisine ulaflt›rmas› ve tabii ki grubun “voice of angel-melek sesli”
olarak an›lan güzel solisti Teresa Salgueiro’nun huzur veren sesi. Salguei-
ro birinin veya bir fleyin gelece¤i beklentisi içinde ufka bak›yormuflças›na
flark›lar›n› söylerken, di¤er müzisyenler sahnenin lofl bir köflesinde enst-
rümanlar›yla ona efllik ediyor.
“Portekizce konuflma maceras›” olarak da tan›mlanan Madredeus, ulusla-
raras› sanat çevrelerinde evrensel bir kültür de¤eri olarak çoktan kabul
edildi bile. ‹lk albümünü 1987’de ç›karan grup, konserlerini tiyatrolar,
parklar ve an›tlar gibi özellikle sakin yerlerde vermeye özen gösteriyor.
Madredeus bunu belki de Lizbon’un sessizli¤ini gitti¤i ülkelere götürmek
ve dinleyicilerin kendilerini fado müzi¤inin do¤du¤u ve özdeflleflti¤i Liz-
bon’daym›fl gibi hissetmeleri için tercih ediyor. Madredeus ve fado yafla-
m›m›za art› bir katan de¤erlerden...

Lizbon’u ikiye bölen Tejo Nehri’nin 
üzerindeki köprü, yedi tepesinden sonra 

kentin ‹stanbul’a benzeyen bir baflka yönü...

Portekiz’in melek sesi 
Teresa Salgueiro



Eylül ay›nda gerçekleflen seyahatler kapsam›nda bayiler; Moskova,
Yalta, Budapeflte-Prag ve Lizbon-Madrid turlar›na kat›ld›lar. Brezil-
ya’ya yap›lacak seyahatin ülkedeki hava flartlar›n›n daha elveriflli ola-
ca¤› Kas›m ay›nda yap›lmas› planlan›rken, yine kas›mda düzenlen-
mesi planlanan bir baflka seyahat de Lizbon-Madrid turuna kat›lacak
di¤er bayi grubu için gerçeklefltirilecek.

Eylül’de ilk aya¤› düzenlenen Madrid-Lizbon turuna kat›lan bayi gru-
bunun ilk dura¤› Madrid oldu. Bayiler flehirdeki ilk günlerini bir fle-
hir turu yaparak Belediye Meydan›, Puerta Del Sol Meydan›, Neptün
Çeflmesi, Cibeles Meydan›, Alcala Caddesi ve Krall›k Saray› gibi fleh-
rin turistik ve tarihi yerlerini gezerek tamamlad›. Madrid gezisinin
ikinci gününde ‹spanya’n›n aç›k hava müze flehri olarak nitelendiri-
len ve ortaça¤›n en önemli merkezlerinden biri kabul edilen “Tole-
do”da bir gezi yap›ld›. Tejo Nehri’nin k›vr›m yapt›¤› kayal›k bir böl-
ge üzerinde kurulan Toledo’nun tarihi dokusunun yan› s›ra ‹slamiye-
ti, H›ristiyanl›¤› ve Musevili¤i bar›nd›ran kültürü ziyaretçilerin ilgisi-
ni çekti. ‹spanya’da geçen son gündeyse, ülkenin en eski flehirlerin-
den Segovia ve Avilla ziyaret edildi. Ertesi gün Portekiz’in baflkenti
Lizbon’a geçen bayiler, burada Rossio Avenue, St. Georges fiatosu ve
Alfama Meydan›’n› gezdiler. Black Horse Square’e kadar Tejo Neh-
ri boyunca ilerleyen grup, Tagust’a geçip Belem Kulesi, Keflifler An›-
t›, Jeronimus Manast›r› gibi flehrin yaflayan tarihini görme f›rsat› bul-
du. Gezi turunun beflinci günü UNESCO’nun dünya miras› listesin-
deki tarihi Sintra kasabas›, mutfak bacalar›yla ünlü “Palacio de Vila”,
Avrupa’n›n en bat›s›ndaki “Cabo de Roca”, Guincho Burnu, Casca-
is yak›n›nda “Boca de Inferno” kayal›klar›, Cascais’in merkezinde
bal›kç› liman› ve Lizbon dönüflü casino’su ile meflhur Estoril u¤ranan
yerler aras›ndayd›. Gezilere kat›lan bayi ve tali bayiler, birçok e¤len-
ce unsurunu da içinde bar›nd›ran turlar boyunca, tarihi ve kültürel
miraslara ev sahipli¤i yapan flehirlerde oldukça keyifli anlar yaflad›.

Gezgin
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ELMOR bayileri
Lizbon’dayd›
ELMOR, bayi ve tali bayileriyle iliflkilerini
güçlendirmek, ticari ve kurumsal ba¤lar› art›rmak
amac›yla düzenledi¤i yurtd›fl› turlar›n› tamamlad›.

AB’nin en zenginlerinden
Lizbon, 2001 y›l›nda 565 bine yaklaflan nüfusuyla oldukça küçük bir
flehir. Kentin de içinde bulundu¤u Lizbon Metropalitan Alan›’n›n nü-
fusuysa yaklafl›k olarak 2 milyon 700 bin. Lizbon, Avrupa Birli¤i orta-
lamas›n›n üzerindeki refah düzeyiyle ayn› zamanda Portekiz’in en
zengin bölgelerinden biri konumunda.

Lizbon’un ekonomik yap›s› daha çok hizmet sektörüne odaklanm›fl
durumda. Portekiz’de yer alan uluslararas› pek çok flirketin merkezi
de kentte yer al›yor. Endüstriyel olarak kentin en geliflmifl yeri Tejo
Nehri’nin güneyinde yer alan “Lizbon Metropolitan Bölgesi” (Lisbon
Metropolitan Area). Portekiz’in milli has›las›n›n (GDP) yüzde 45’ini
üreten Lizbon, gelecek y›llarda AB’den ald›¤› ekonomik deste¤e ihti-
yaç duymayacakm›fl gibi görünüyor.

Lizbon’daki ünlü meydan “Praça do Rossio”.

>
>

Mimarlar Odas› taraf›ndan iki y›lda bir Mimar Sinan’›n
an›s›na düzenlenen Ulusal Mimarl›k Sergisi, ödül tö-

reninin ard›ndan Türkiye’nin çeflitli illerini gezmeye baflla-
d›. Eserler 16-28 Ekim tarihleri aras›nda Bal›kesir’de, 9-12
Kas›m tarihleri aras›nda ‹zmir Yap› Fuar›’nda sergilenecek.
Bir sonraki dura¤› Diyarbak›r olan sergi, son olarak Aral›k
ay›n›n ilk 10 günü Konya’da ziyaretçileriyle buluflacak.>

YARIfiMA

X. Ulusal Mimarl›k
Sergisi

16-18 Ekim 2006 / Bal›kesir
9-12 Kas›m / ‹zmir
20-30 Kas›m / Diyarbak›r
1-10 Aral›k / Konya

“150. Y›l›nda
Dolmabahçe Saray›”
Uluslararas›
Sempozyumu

23 - 25 Kas›m 2006
Dolmabahçe Saray›
Medhal Salonu

KONGRE

SERG‹

PERYÖN taraf›ndan “MozaiK; ‹nsan Yönetmek
Sanatt›r” ana temas›yla 4-6 Ekim aras›nda dü-

zenlenen kongrenin ard›ndan derne¤in Ankara
fiubesi de Kas›m ay›nda “AB ve ‹nsan Kaynaklar›”
konulu bir organizasyona imza atacak. Kongrenin
üçüncü gününde Elginkan Holding A.fi. ‹nsan
Kaynaklar› Müdürü Habibe Akflit, “‹fl Hayat›nda
Etik” ana bafll›¤› alt›nda Elginkan Holding’in ku-
rumsal sosyal sorumluluk çal›flmalar›n› ele alan
bir sunum gerçeklefltirecek.

Uluslararas› tasar›m dergisi I.D. taraf›ndan düzenle-
nen, Amerika'daki en köklü ve genifl çapl› tasar›m

yar›flmalar›ndan biri olan 53. Annual Design Review
dünyan›n her yerinden tasar›mc›lara aç›k. Yar›flma; am-
balaj, tüketici ürünleri, grafik, ekipman, mekân, kavram
ve mobilya kategorilerinde düzenlenecek. Ödüllü tasa-
r›mlar I.D.'nin A¤ustos 2007 say›s›nda yer alacak.

53. Annual Design Review
Son Kat›l›m Tarihi: 31 Aral›k 2006

14. Ulusal ‹nsan Yönetimi
Kongresi 
9 Kas›m 2006

“150. Y›l›nda Dolmabahçe Saray›” Uluslararas› Sempozyu-
mu, TBMM Milli Saraylar Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan yerli -
yabanc› akademisyen, uzman ve araflt›rmac›lar›n kat›l›m›yla
düzenlenecek. Sempozyum, Dolmabahçe Saray›’n›n
1856’da aç›l›fl›ndan günümüze kadar geçen 150 y›lda, saray
yap›s› ile saraydaki sosyal ve siyasi ortam›, gelenek ve kural-
lar› çok yönlü ele almay›, farkl› disiplinlerde sarayla ilgili ger-
çeklefltirilen yeni çal›flmalar› de¤erlendirerek, Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u ve Cumhuriyet y›llar›nda saray›n kimli¤ini, konu-
munu ve tafl›d›¤› önemi yeniden yorumlamay› amaçl›yor.  

Ajanda

ELMOR A.fi. taraf›ndan 2005 y›-
l›ndan bu yana düzenlenen,
“Profesyoneller Buluflmas›” Ka-
s›m ay›nda da Antalya, Trabzon
ve Bodrum’da yap›lacak. Yap›
sektöründeki profesyonelleri bir
araya getiren organizasyon kap-
sam›nda, kat›l›mc›lara E.C.A. ve
SEREL markal› ürünler, sat›fl son-
ras› hizmetler, ElmorClub sistemi
ve son yeniliklerle ilgili bilgiler
verilecek.

>BULUfiMA

“Profesyoneller
Buluflmas›”

>FUAR



Ruhun g›das› oldu¤u için... 

(M. Kemal Atatürk)

‹fade edilemeyenleri 

anlatt›¤› için... 

(Victor Hugo)

Onsuz yaflam bir hata 

olaca¤› için... 

(F. Wilhelm Nietzsche)

Duygular›n stenografisi

oldu¤u için... 

(Leo Tolstoy)

‹nsan tabiat›n›n onsuz 

yapamayaca¤› türden bir

haz üretti¤i için... 

(Konfüçyus)

Müzik yaflam›m›za
neden “art›” bir

kat›yor?

Suyun sesi E.C.A. ve SEREL...


