
Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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Selim Çiçek: “Madenciliği çevre bilinciyle
yapan bir grubuz”

Veda

Vak›f’tan

Is› Grubu’nun yurtiçi ve yurtdışı
bayileri Antalya’da bir araya 
geldi

EMAS’tan Konya’da Doğalgaz
Dersanesi

A¤ao¤lu’nun tercihi E.C.A.

E.C.A. ve SEREL, TURQUALITY®

programında

Confeo Premix’in ilk yurtdışı
lansmanı Almanya ve 
İngiltere’de yapıldı

Mimar D’Aranco’nun gözünden 
eski İstanbul

Kostantiniyye’den İstanbul’a

Tasar›mla rekabette başarılı bir
örnek: Finlandiya

Cengiz Bektafl: “Karaköy farklı
kültürleri birleştiren bir örgüdür”

Ahmet Taner Özkalkan: “2007 öncelikli
hedefimiz yüzde 20 büyümek”

Dünya 2050 y›l› için alarm veriyor

Erol Evgin: “Dünyaya şarkı söylemek
için geldim”

Her köflesi tarih kokan 
bir başkent: Prag

Ajanda

4-5

Bafllarken...i ç i n d e k i l e r

6

Yepyeni bir y›l›n efli¤indeyiz ve oldukça heyecanl›y›z...
Elginkan Toplulu¤u olarak 2006 senesini yat›r›mlarla,
markalar›m›z›n gerek yurtiçi gerek yurtd›fl›nda yapt›¤›
çal›flmalarla ve ülkemize kazand›rd›¤›m›z e¤itim ku-
rumlar›yla geride b›rakt›k. Bu yolda Toplulu¤umuz’un
en büyük destekçisi tabii ki ürettiklerimiz... 2007 y›l›-
n›n bu ilk say›s›nda “Üretim” bölümünde yer verdi¤i-
miz Manisa’daki flirketimiz ELSAN A.fi.’de dergi ekibi
olarak geçirdi¤imiz bir gün, bizlere bir kez daha iflçile-
rimizin eme¤inin geldi¤imiz noktadaki pay›n›n ne ka-
dar da önemli oldu¤unu hat›rlatt›. Canla baflla çal›flan
arkadafllar›m›z›n gayretleri, gelecek için ümitli olmam›-
z› sa¤l›yor. Ayn› zamanda biliyoruz ki bizi güçlü k›lan
bir di¤er unsur da Kurucumuz Ekrem Elginkan’›n “Biz-
den sonra geleceklere örnek olma” felsefesiyle oluflturdu¤u kurum kültürümüz. Bu kültür, Topluluk
olarak her geçen y›l yeni yat›r›mlar ve aram›za kat›lan yeni çal›flanlar›m›zla daha da büyümemizi,
ülkemize daha çok katk›da bulunmam›z› sa¤l›yor.

“Art› Bir” dergimizin alt›nc› say›s›nda sizlere yine içimizdeki ve çevremizdeki de¤erleri aktarmak
istedik. Bunlardan belki de en önemlisi, Elginkan Vakf›’n›n Aral›k ay›nda ‹zmit’e kazand›rd›¤› yeni
okulumuz, Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi. Okulumuzun ülkemize nice de¤erler
kazand›raca¤› düflüncesi bizleri sevindiriyor, ayn› zamanda di¤er kurumlara örnek ve özendirici
olabilmek için yeni projelere yelken aç›yoruz.

Bu tür mutlu haberleri pek çok kez birlikte yaflad›¤›m›z, kendisi de içinde yaflad›¤› topluma ve çevreye
karfl› vicdani sorumluluk hisleriyle dopdolu bir büyü¤ümüz olan Kamil Oba’y› Aral›k ay›nda son
yolculu¤una u¤urlad›k. Ekrem Elginkan’›n da yak›n arkadafl› olan ve Elginkan Toplulu¤u’na çok
önemli katk›lar sa¤lam›fl Kamil Oba’y› bu vesileyle bir kez daha an›yor, yak›n çevresi ve tüm
Toplulu¤umuza baflsa¤l›¤› diliyoruz...

Is› Grubumuz’un Aral›k ay› bafl›nda Antalya’da gerçeklefltirdi¤i “E.C.A. 2006 Bayi Toplant›s›”nda
markalar›m›z, flirketlerimiz, bayilerimiz ve tüm çal›flanlar›m›z aç›s›ndan nas›l da umut verici anlar
yaflad›k... Tüm bayilerimizle fikir al›flveriflinde bulundu¤umuz bu toplant› bizlere bir kez daha ne
kadar büyük bir “aile” oldu¤umuzu göstermifl oldu.

“Art› Bir”in çevremizdeki ve yaflam›m›zdaki de¤erleri yans›tan bölümlerinde ise bu say›da Cengiz
Bektafl, Prof. Dr. Orhan Yenigün ve Erol Evgin ile buluflacaks›n›z. Alanlar›n›n duayenlerinden olan
her üç isim de kendi derinliklerinden bizlere yeni pencereler aç›yor.

Keyifli bir bayram tatili ve yeni y›l›n hepimiz için “art›lar” ile dolu olmas› dile¤iyle... 

Jülide Nemlio¤lu
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“Madencili¤i

Vizyon

Do¤ay› korumaya özen gösteren ve çevre bilinci politikas›yla ifl yapan
MATEL’in bafl›nda, kurumun do¤umundan bugünlere geliflim sürecine
tan›kl›k etmifl bir isim var: Selim Çiçek. MATEL A.fi. fiirket Müdürü ola-
rak görev yapan Çiçek, pazar pay›n›n giderek artt›¤›n› ve bunu 
MATEL’in sektördeki güvenilirli¤ine, tedarikte zamanlamaya verdi¤i
öneme, k›sacas› müflteri memnuniyetine ba¤lad›¤›n› belirtiyor. 
‹flte Selim Çiçek’in cümleleriyle günümüzde ve gelecekte MATEL... 

MATEL’de çal›flmaya ne zaman ve nas›l bafllad›n›z? 

1949 y›l›nda Yugoslavya'da do¤dum. 1975 y›l›nda ‹stanbul Üniversi-
tesi Jeoloji Mühendisli¤i bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimden
sonra iki sene Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde çal›flt›m. Askerli¤imi
de tamamlamam›n ard›ndan Devlet Su iflleri’ne girdim. Bir sene bu ku-
rumda çal›flt›ktan sonra ‹stanbul’a geldim. MATEL, 1980 y›l›nda SEREL
Seramik Fabrikam›z’a hammadde temin etmek amac›yla kuruldu.
1980 y›l›n›n May›s ay›ndan bu yana MATEL’de çal›fl›yorum. Jeoloji
mühendisi olarak göreve bafllad›m. fiu anda ise Elginkan'da iki göre-
vim var: Hem MATEL’de hem de inflaat firmam›z olan Eke ‹nflaat'ta
fiirket Müdürlü¤ü yap›yorum. 

MATEL'in çevre politikas› nedir? 

Madencili¤i her yerde yapma flans›m›z yok. Sonuçta madenin bulun-
du¤u yerde bu ifli yapmak zorunday›z. Bu nedenle madeni al›rken do-
¤an›n topografyas›n› k›sa bir süre için bozmak durumunda kal›yoruz.
Bu ifllem s›ras›nda restorasyon için devlete ödedi¤imiz bir bedel var.
Bedel ödememize ra¤men restorasyon çal›flmalar›n› da kendi arzu-
muzla yap›p do¤ay› ilk hali nas›lsa öyle teslim ediyoruz. Yapt›¤›m›z ti-
tiz çal›flmalardan dolay› ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan 2000 y›l›nda
madencilik sektörüne ilk kez verilen "Çevre Ödülü"nü kazand›k. Bu
ödül bizi çevre konusunda daha da duyarl› olmaya teflvik etti ve a¤aç-
land›rma çal›flmalar›m›za özellikle önem veriyoruz. Yönetim Kurulu
Baflkan› olarak görev ald›¤›m Seramik Hammadde Üreticileri Derne¤i-
miz’de de çevre faktörünü devaml› gündemde tutuyoruz. Dolay›s›yla
madencili¤i çevre bilinciyle yapan bir grup ortaya ç›k›yor. 

MATEL’in seramik hammaddeleri sektöründeki konumu nedir? 

A¤›rl›kl› üretim bölgemiz ‹stanbul. ‹stanbul’da bu ifl birkaç madencinin

kontrolünde ama genel anlamda bak›ld›¤›nda kil rezervinin yar›s› bi-
zim kontrolümüzde bulunuyor. Seramik kaplama malzemeleri üretim
alan›nda ülke olarak Avrupa'da üçüncü, dünyada yedinci durumda-
y›z. Bu baflar›y› elde etmemizin en büyük nedeni kulland›¤›m›z ham-
maddenin tamam›na yak›n yerli olmas›. Bunun yan› s›ra MATEL’in bü-
yük bir Ar-Ge laboratuvar› var. Bilecik'teki tesisimizde her türlü sera-
mik hammadde analizi yapabilecek bir laboratuvara sahibiz. MATEL
olarak sat›fl›m›z›n yüzde üçünü Toplulu¤umuz’a yap›yoruz. Geri kalan
yüzde 97'yi Türkiye’de bulunan bütün seramik fabrikalar› oluflturuyor;
Kale, Vitra, Paflabahçe, Kütahya Porselen ve Porland bunlardan sade-
ce birkaç›. 

Yurtd›fl›nda hangi ülkelerde sat›fl gerçeklefltiriyorsunuz? 

Bilecik'teki tesisimizde iflledi¤imiz hammaddeleri Avrupa, ‹talya, Suri-

25 milyon tonla Türkiye'deki kil rezervinin önemli bölümüne sahip olan MATEL A.fi., 
Elginkan Toplulu¤u'nun en köklü kurulufllar›ndan biri. Temelleri 26 y›l önce at›lan MATEL,
Türkiye'de büyük rezervler keflfederek seramik sektörüne ivme kazand›rm›fl bir kurum. 
Bu katma de¤erlerden biri de MATEL'in nefelin-siyenit madeninin sektörde hammadde
girdisi olarak kullan›m›na öncülük etmesi oldu. 

4 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

“Madeni al›rken do¤an›n topografyas›n› k›sa bir
süre için bozmak durumunda kal›yoruz. Ancak
restorasyon çal›flmalar› sonucu do¤ay› ilk hali
nas›lsa öyle teslim ediyoruz. Yapt›¤›m›z titiz 
çal›flmalardan dolay› ‹stanbul Sanayi Odas› 
taraf›ndan 2000 y›l›nda madencilik sektörüne
ilk kez verilen ‘Çevre Ödülü’nü kazand›k.”

MATEL A.fi. fiirket Müdürü Selim Çiçek:

“Madencili¤i çevre bilinciyle 
yapan bir grubuz”
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ye, Ürdün, M›s›r gibi Avrupa ve Ortado¤u
ülkelerine ihraç ediyoruz. 

Bilecik'teki merkeziniz d›fl›nda di¤er iller-
de sahip oldu¤unuz tesislerden bahseder
misiniz? 

Bilecik'te hem araflt›rma hem de hammad-
de zenginlefltirme tesislerimiz var. Bile-
cik'te bulunan kumlu killeri rafine ederek
seramik sanayiinde kullan›lmak üzere ha-
z›rlad›¤›m›z bir kil tesisimiz var. Bu tesisin
kapasitesi 40.000 ton/y›l. Bunun d›fl›nda
sahip oldu¤umuz mikronize ö¤ütme tesis-
lerimizin kapasitesi yeni yat›r›mlarla
40.000 ton/y›ldan 100.000 ton/y›l ç›k›yor.
Ayr›ca Bilecik’te kum zenginlefltirme, Mi-
las'ta hammadde k›rma ve ‹stanbul'da kum
y›kama tesisimiz bulunuyor. 

MATEL'in 2006 y›l› hedefleri nas›l sonuç-
land›? 

2006 y›l› için 750.000 ton/y›l üretim-sat›fl
hedeflemifltik, 2006 Kas›m ay› sonu itiba-
riyle 775.000 ton/y›l üretim-sat›fl gerçek-
lefltirdik. Hatta 2006 y›l›n›n sonuna kadar
bu üretim-sat›fl miktar›n› biraz daha art›-
raca¤›z. 

Seramik hammaddeleri sektörünün Türki-
ye'deki durumu hakk›nda bilgi verebilir
misiniz? 

Büyük miktarda hammadde kullanan sek-
tör yer-duvar kaplama malzemeleri üreten
sektördür. Türkiye'de bu sektöre ba¤l› yaklafl›k 270 milyon m2 kurulu
kapasite var. Bu da yaklafl›k 7 milyon ton hammaddeyi gerektiriyor. Bu
ihtiyac›n tamam›na yak›n› yerli kaynaklardan karfl›lan›yor. Yurtd›fl›nda

seramik sanayiinin geliflti¤i iki ülke oldu¤u-
nu görüyoruz. Bunlar ‹talya ve ‹spanya. ‹s-
panya kulland›¤› hammaddenin bir k›sm›n›
kendi üretiyor ama ‹talya tamam›na yak›-
n›n› ithal ediyor. Bizim üretimimiz kurulu-
flumuzun ilk y›llar›nda 15.000 ton/y›l geç-
mezdi. fiu anda ise 750.000 ton/y›l gibi
ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 

MATEL’in kuruluflundan bugüne dek esas
al›nan ve bundan sonra da uygulanmaya
devam edilecek olan çal›flma ilkeleri neler? 

Yapaca¤›m›z ifli en ince ayr›nt›s›na kadar ir-
deleyerek, yetenekli bir ekiple sürdürdü¤ü-
müz için baflar› bütün bunlar›n ard›ndan
kendili¤inden geliyor. Sa¤l›kl› büyüme he-
defimizi ad›m ad›m gerçeklefltirebiliyor ol-
mak bizim için büyük bir gurur. Pazar pay›-
m›z giderek art›yor. Bunun nedeni sektör-
deki güvenilirli¤imiz, tedarikte zamanlama-
ya verdi¤imiz önem, k›sacas› müflteri mem-
nuniyetimiz. 

AB'ye uyum sürecindeki sektöre ba¤l›
olarak ald›¤›n›z önlemlerden söz eder mi-
siniz? 

Avrupa toplumunun geçmifli madene da-
yan›yor. Dolay›s›yla Avrupa'da maden ol-
mazsa olmaz bir üretim konusu. Ba¤l› ol-
du¤umuz sivil toplum örgütlerinden biri
olan Türkiye Madenciler Derne¤i sektö-
rün AB’deki kuruluflu EUROM‹N ile de-
vaml› etkileflim içinde. Dernek arac›l›¤›y-

la bilgi donan›m› anlam›nda Avrupa'y› yak›ndan takip ediyoruz. Uy-
gulamada ise tesislerimizi yaparken Avrupa normlar›na uyum sa¤la-
mak için gayret gösteriyoruz. 

Bir Elginkan Toplulu¤u kuruluflu olan MATEL,
1980 y›l›nda Topluluk seramik fabrikalar›n›n
hammadde ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla ku-
ruldu. Bilecik bölgesinde 1989'da 10.000
ton/y›l kapasiteli Kil Süzme Tesisi kuruldu ve
kapasitesi 2005’de 40.000 ton/y›l’a ç›kar›ld›. 
1990'da ‹stanbul fiile kil, kömür, kum maden
sahas›n›n devir al›nmas›yla büyümede ivme
kazan›ld›. 1993'te Milas'ta ihracata yönelik
olarak 100 bin ton/y›l kapasiteli Milas-Güllük
Maden K›rma ve Haz›rlama Tesisi kuruldu ve
ihracat miktar›ndaki art›fla paralel olarak kapa-

sitesi 1999'da 250.000 ton/y›la ç›kar›ld›.
1995'te Bilecik'te X-Ray Spektrometre, X-Ray
Difraktometre ve seramik sanayii için gerekli
tüm analizleri yapabilecek özelliklere sahip,
di¤er aparatlarla her türlü kimyasal, mineralo-
jik ve fiziksel analizlerin yap›ld›¤› tam teflek-
küllü laboratuvar kuruldu. 
Yine Bilecik'te 1997 y›l›nda seramik, döküm,
kimyasal yap›flt›r›c› ve temizlik ürünleri sektö-
ründe kullan›lmak üzere 40 bin ton/y›l kapasi-
teli Silis Kumu Ar›tma Tesisi kuruldu. Bursa
Orhaneli siyenit sahas›nda 100 bin ton/y›l ka-

pasiteli Maden K›rma ve Haz›rlama Tesisi
1996 y›l›nda faaliyete bafllad›. 2000 y›l›nda Bi-
lecik'te 50 bin ton/y›l kapasiteli Sert Maden
Ö¤ütme Tesisi devreye al›nd›. ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olan
MATEL, ülke genelinde yedi ayr› flehirde bulu-
nan ve y›ll›k toplam 1.000.000 ton/y›l üretim
kapasitesine sahip irili ufakl› 19 adet maden ifl-
letmeleri ve toplam 500.000 ton/y›l kapasiteli
üç ayr› maden k›rma ve haz›rlama tesisi ile se-
ramik, cam ve çimento sanayilerine hammad-
de üretiyor. 

MATEL Hammadde Sanayi ve Ticaret A.fi.

Vizyon
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Veda

Kamil Oba an›s›na...

Baflta ailesi ve yak›n çevresi
olmak üzere tüm Topluluk
çal›flanlar›m›z›n bafl› sa¤ ol-
sun...

Kamil Oba’n›n 
cümleleriyle Elginkan 
an›lar›ndan bir kesit
“1942 y›l›nda Yüksek Mü-
hendis Mektebi imtihanlar›n›
kazand›k. Ekrem Bey maki-
neyi, bense elektri¤i seçmifl-
tim. Yat›l› de¤ildik. Ben Sü-
merbank bursu al›yordum.
Ö¤le yemekleri için Beflik-
tafl’ta fiark Lokantas›’na gidi-
yorduk. Bir grubumuz vard›, ‘fiark Postas›’ diyorduk. Baz› günler 
Ekrem Bey de geliyordu.

1990’l› y›llarda bazen o günleri konuflurduk. ‘fiark Postas›’n› hat›rlar,
o gruptaki arkadafllarla toplan›p Gümüflsuyu’ndan Befliktafl’a yürüye-
lim isterdi.

1944 ve 1945 seneleri yaz aylar›nda Ayaza¤a’da kamp yapt›k, bir y›l
Ekrem Bey manga çavuflumuzdu. Mahruti çad›rda 10 kifli ot yataklar-
da yat›yorduk. Birkaç resmimiz var, mutlu görünüyoruz. O zor flart-
lardaki güler yüzümüzü, sonraki y›llarda ifl hayat›n›n stresi içinde
gördük mü, bilmiyorum...

1967 y›l›nda Sümerbank Teknik Genel Müdür Yard›mc›s› ve ‹dare
Meclisi Üyesi idim. Y›l›n ilk aylar›nda bir gün Ekrem Bey geldi ve
E.C.A. fiirketi’nde çal›flmam› teklif etti. 1967 Temmuz’unda
E.C.A.’dayd›m.

O dönem üç flirket faaldi: E.C.A., ELMOR ve AR. Ekrem Bey Genel 
Koordinatör’dü, flirketlerin yönetimini yap›yordu. Türkiye’de ilk defa
pres dökümle yap›lan armatürler pazara tam hakim olmufltu, fabrika
mamul yetifltirmekte zorlan›yordu. Ekrem Bey kaliteye çok önem veri-

yordu, nadiren müflteriden dönen bir mamul olursa çal›flanlar ikaz edi-
lirdi. Bir y›l kadar sonra Sanayi Bakan› Mehmet Turgut, beraberinde
bir grup milletvekiliyle E.C.A.’ya geldi. Ekrem Bey çok güzel bir ko-
nuflma yapt›, E.C.A.’y› neden kurdu¤unu ve neler yapmak istedi¤ini
anlatt›.

Aile, Topluluk flirketlerinden kâr almad›¤› için yat›r›mlar h›zla devam
ediyordu. fiirketler büyüyor, yeni flirketler ilave oluyordu. fiirketler,
gruplar halinde toplanm›flt›, grup koordinatörleri genel koordinatöre
ba¤l›yd›lar. Toplulu¤un finansman, yat›r›m, personel politikalar› gibi
konular icra komitesinde görüflülüyor, kararlar Ekrem Bey’in onay›yla
yürürlü¤e giriyordu. Oldukça kompleks olan bu yönetim tarz›, Ekrem
Bey’in ve yönetici kadronun birbirini iyi tan›mas›yla baflar›l› oluyordu.

1970’li y›llar›n sonuna do¤ru tarihi musluklar› toplamaya bafllam›fl-
t›k, Kapal› Çarfl›’dan birer ikifler al›yorduk. Ayasofya Müzesi Müdürü
Hadi Altay, Yüksek Mimar Taner Bey ve ben bir süre beraber çal›fl-
t›k. 1993’te Elginkan Vakf›’n›n yay›nlad›¤› ‘Tarihi Geliflim ‹çinde
Musluklar’ kitab›n› yay›nlad›k.

1985’te valide han›m›n vefat› Ekrem Bey ve Topluluk için büyük bir ka-
y›p, üzüntü oldu. Ümmehan Han›m her zaman mütebessim, iyiliksever
haliyle Ekrem Bey’e ve hepimize destek oluyor, moral veriyordu.

1995 y›l›nda Topluluk’tan ayr›ld›m. Elginkan’da çal›flt›¤›m 28 y›l 
Ekrem Bey’in nezaketi ve sevgisiyle çok mutlu geçti.

Kamil Oba hakk›nda
1 Temmuz 1967 tarihinde Elginkan Holding A.fi.’de ifle bafllad›. 1 Temmuz
1978’de E.C.A. A.fi.’ye geçifl yapt›. 30 Temmuz 1987’de emekli olduktan
sonra 1 A¤ustos 1987’de emekli olarak tekrar E.C.A. A.fi.’ye girdi. 25 Ma-
y›s 1995 tarihinde E.C.A. A.fi.’den sa¤l›k sebepleri dolay›s›yla ayr›ld›. 

Toplulu¤umuza uzun y›llar hizmet vermifl
de¤erli büyü¤ümüz, Elginkan Holding A.fi.
Baflkan Yard›mc›s› ve E.C.A. A.fi. fiirket
Müdürü Say›n Kamil Oba’y› geçti¤imiz
günlerde son yolculu¤una u¤urlad›k. 

Kamil Oba arkadafllar›yla birlikte...
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‹novatif projeye birincilik ödülü
ODTÜ bilgisayar mühendisli¤inden
yeni mezun olan Münir Ercen, Gürkan
Caner Birer ve Mustafa Ayan ile yük-
sek lisans ö¤rencisi Furkan Kuru’dan
oluflan PalMAX grubunun “Oyna ve
Ö¤ren” projesi fizik deneylerinde kul-
lan›lacak yenilikçi bir ürün gelifltiril-
mesine dayan›yor. Gelifltirilecek olan
ürün bir kamera ve bir yaz›l›mdan olu-
fluyor. Bilgisayara ba¤l› bir kamera
arac›l›¤›yla al›nan görüntü, resim iflle-
me birimi taraf›ndan ifllenip gerçek
nesnelerin üç boyutlu koordinatlar›
belirleniyor. Ard›ndan grafik birimi ta-
raf›ndan oluflturulan sanal nesneler
gerçek nesnelere göre istenilen yerlere
oturtulup görüntü ekrana çiziliyor. Bu
ürün ayn› zamanda savunma sanayii
ve reklam gibi farkl› sektörlerde de
kullan›labiliyor. 

‹kincilik ödülü görme engelliler için
Final töreninde PalMAX grubu ile bafla
bafl giden ve ikinci olan Köprü grubuna
da 10 bin YTL tutar›nda Özel Jüri Ödü-
lü verilece¤i aç›kland›. Köprü grubu-
nun projesi ise görme engellilerin yaz›-
l› eserleri dokunarak okumalar›na ve
dinlemelerine imkân tan›yacak bir ürü-
nü içeriyor.

Amaç giriflimcili¤i desteklemek
ODTÜ taraf›ndan düzenlenen “Yeni
Fikirler Yeni ‹fller” yar›flmas›n›n iki y›ld›r
ana sponsorlu¤unu üstlenen Elginkan
Vakf›, seneye de ana sponsor olarak 50
bin YTL ba¤›fllayacak. Yar›flma ODTÜ
baflta olmak üzere üniversite ö¤rencileri
aras›nda teknolojiye ve yenilikçili¤e
dayal› giriflimcili¤i teflvik etmeyi ve des-
teklemeyi hedefliyor.

“Yeni Fikirler Yeni ‹fller”
yar›flmas› iki yafl›nda!

50.000 YTL

ODTÜ’nün düzenledi¤i ve Elginkan Vakf›’n›n ana sponsoru
oldu¤u “Yeni Fikirler Yeni ‹fller” yar›flmas›n›n ikincisi 
11 Kas›m’da gerçeklefltirilen final töreniyle sonuçland›.
Yar›flmada finale kalan dört ekip aras›ndan PalMAX grubu
birinci olarak 50 bin YTL ödül ve üç y›l boyunca 
ODTÜ Teknokent’te ofis sahibi olma hakk› kazand›.
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Elginkan Vakf›, ‹zmit’te sanayinin ihtiyaç duydu¤u nitelikli iflgücü say›-
s›n› art›racak bir e¤itim kurumuna daha imza att›. Geçti¤imiz y›l aç›lan
“Cahit Elginkan Anadolu Lisesi”nin yan›bafl›nda hizmete sunulan “Ah-
met Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi”(AEMTEM), 23 Aral›k’ta
düzenlenen bir törenle aç›ld›. Sanayinin arad›¤› nitelikte vas›fl› iflgücünü
yetifltirmeyi hedefleyen Merkez’in aç›l›fl töreni, Elginkan Toplulu¤u fiir-
ketleri’nin yöneticileri, Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu ve Mütevelli He-
yeti Baflkan› ve Üyeleri’nin yan› s›ra Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflka-
n› ‹brahim Karaosmano¤lu, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer ve Milli Savun-
ma Bakan› M. Vecdi Gönül’ün de kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n hep bir a¤›zdan söylenmesiyle baflla-
yan törende, bando tak›m› ve folklör ekibi, kat›l›mc›lara keyifli anlar ya-
flatt›. Gösterilerin ard›ndan aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere kürsüye
Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail H. Bal›kç› davet edildi.
Bal›kç›, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade etti¤i gibi ‘En
mühim ve feyizli vazifelerimiz e¤itim ve ö¤retim iflleridir’” diyerek bafl-
lad›¤› konuflmas›nda, Elginkan Vakf›’n›n bu inançla okul yat›r›mlar›n›
gerçeklefltirerek milli e¤itime katk›da bulundu¤unu vurgulad›. Yaklafl›k
bir buçuk y›l önce temel at›ld›¤›n› belirten Bal›kç›, Merkez’i büyük bir
titizlikle yürütülen çal›flmalar sonucunda tam donan›ml› modern bir
e¤itim kurumu haline getirdiklerini ifade etti. Genç, dinamik bir yöne-
tici ve e¤itici kadrosu oluflturduklar›n› da söyleyen Bal›kç›, “Amac›m›z,
Kocaeli halk›na en iyi flekilde hizmet verebilmektir” dedi. Bal›kç› ko-
nuflmas›na flöyle devam etti: “Kocaeli’nin gönlümüzde ayr› bir yere sa-

hip oldu¤unu vurgulamak isterim. Kurucumuz Elginkan Ailesi’nden ba-
ba Ahmet Elginkan ve o¤lu Cahit Elginkan’› Kocaeli’nde adlar›n› tafl›-
yan okulumuz ve merkezimizle an›yor, yaflat›yoruz. ‹zinden yürüdü¤ü-
müz Elginkan Ailesi, bu Vak›f’› memleketinin ve milletinin yarar›na
sunmak istedi. Elginkan Vakf›, hepimizin vakf›, Türkiyemizin vakf›...
Bizler, bu Vak›f’› yönetirken kurucular›m›za lay›k olmaya çal›fl›yoruz.”

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail H. Bal›kç›’n›n ard›ndan
söz alan Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano¤lu,
Merkez’in aç›l›fl›yla devlet-millet kaynaflmas›n›n en güzel örne¤ine fla-
hit olduklar›n› belirtti. Elginkan Vakf›’n›n al›fl›lagelmiflin tersine herfleyi
devletten beklemenin “ötesinde” bir düflünceyle hareket etti¤ini vurgu-
layan Karaosmano¤lu, “Derneklerimizle, vak›flar›m›zla ve ifladamlar›-
m›zla birlikte ülke kalk›nmas›n›n ad›m ad›m gerçekleflti¤ini görmek he-
pimizi mutlu ediyor. Elginkan Ailesi e¤itime yapt›¤› katk›yla ebediyen
an›lacak. Bu kentin en büyük eksiklerinden biri nitelikli iflgücü. Vak-
f›’m›z›n açt›¤› bu okul, art›k ‹zmit’in kaliteli çal›flanlar›n› yetifltirecek”
dedi. Elginkan Vakf›’n› kaliteli ürünleri sebebiyle ayr›ca kutlayan Kara-
osmano¤lu, “Elginkan Vakf› ifl dünyas›nda da kalitenin öncüsü ve örne-
¤i durumunda. Bir E.C.A. muslu¤unu evimi ald›¤›m tarihten itibaren se-
kiz y›ld›r hiç ar›za yapmadan kullan›yorum” dedi. 

Törende Kocaeli Valisi Gökhan Sözer de bir konuflma yapt›. Vali Sözer,
temel e¤itimi ülke genelinde yaflatman›n devletin ve Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›’n›n görevi oldu¤unu, ancak bu görevin ülkenin her yerinde des-

1999 y›l›nda yaflad›¤› y›k›c› depremin ard›ndan sanayisi ile kalk›nmaya çal›flan ‹zmit 
(Kocaeli), Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin sahibi Elginkan Vakf›’n›n yat›r›m›yla bir e¤itim
kurumuna daha kavufltu.

Elginkan Vakf›’ndan bir okul daha!
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teklenen düzeyde, ihtiyaç oran›nda sunulabilmesinin her zaman müm-
kün olamad›¤›n› ifade etti. Bu nedenle Elginkan Vakf›’n›n yapt›¤› bu tür
ba¤›fllar›n oldukça de¤erli oldu¤unu vurgulad›. Vali Sözer konuflmas›-
na flöyle devam etti: “Mesleki ve teknik e¤itim ‹zmit ilimiz için oldu¤u
gibi ülkemizin kalk›nmas› için de çok gerekli. fiayet bu e¤itimi yeterin-
ce ve yerinde yapabilirsek sanayimize ve ülkemize ihtiyaç duydu¤u-
muz insangücünü temin edebiliriz. Bu imkân› sa¤layan Elginkan Vakf›
ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’ne bir kez daha teflekkür ederim.” 

“Elginkan Vakf› tüm Türkiye’ye hizmet ediyor”
Aç›l›fl töreninin son konuflmas›n› Milli Savunma Bakan› M. Vecdi Gö-
nül gerçeklefltirdi. Sözlerine Elginkan Vakf›’na ikinci büyük eserlerin-
den dolay› flükranlar›n› sunarak bafllayan Bakan Gönül, “Elginkan Vak-
f›, tüm Türkiye’ye hizmet ediyor ancak Kocaeli’ne biraz daha fazla za-
man ve imkân ay›r›yor” dedi. Dünyan›n en fakir ülkesi say›lan ancak bi-
liflim teknolojisine yapt›¤› yat›r›mla büyük bir at›l›m gerçeklefltiren Hin-
distan’dan da örnek veren Bakan Gönül konuflmas›n› flu flekilde sürdür-
dü: “Bu okul bir baflka anlam daha tafl›yor. Özellikle teknolojinin çok
h›zl› geliflti¤i zaman›m›zda bu tür kurumlara büyük oranda ihtiyac›m›z
var. Art›k klasik e¤itimden çok teknolojiye ve mesleki e¤itime önem ve-
rilmesi gerekiyor. K›s›tl› imkânlar›yla da olsa e¤itime ay›rd›¤› bütçe de
Türkiye’nin ayn› yolda oldu¤unu gösteriyor.”

Konuflmalar›n›n ard›ndan Milli Savunma Bakan› M. Vecdi Gönül, Ko-
caeli Valisi Gökhan Sözer, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹bra-
him Karaosmano¤lu ve Saraybahçe Belediye Baflkan› Halil Yenice’ye
Elginkan Vakf› ve Topluluk yöneticileri taraf›ndan plaketleri takdim
edildi. Daha sonra okulun aç›l›fl›n› yapan Bakan Gönül, beraberindeki
yönetici grubuyla birlikte okuldaki derslikleri ve laboratuvarlar› gezdi.
Di¤er kat›l›mc›lar›n da okulu dolaflma f›rsat› buldu¤u etkinlik binada
verilen ikramla sona erdi.

Vak›f’tan mesleki e¤itime 4 milyon YTL’lik katk›
4 milyon YTL’ye mal olan “Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim

Merkezi” yaklafl›k 8.000 m2 aç›k alan üzerinde toplam 4.097 m2’lik ka-
pal› alandan olufluyor. Kapal› alan, ana bina ile kaynakç›l›k e¤itiminin
verilece¤i kaynak atölyesi binas›n› kaps›yor. Merkez’de bilgisayar labo-
ratuvarlar›, otomatik kumanda, hidrolik-pnömatik, dijital ve endüstriyel
elektronik, kombi do¤algaz ve s›hhi tesisat gibi çeflitli mesleki e¤itim la-
boratuvarlar› ve derslikler bulunuyor. Ülke genelinde istihdam imkân-
lar›n›n art›r›lmas› amac›yla yat›r›mlar yapan Elginkan Vakf›, “Ahmet El-
ginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi” ile açt›¤› e¤itim kurumlar›-
n›n say›s›n› üçe ç›kard›. Vak›f ilk e¤itim merkezini 1994 y›l›nda Mani-
sa’da, ikincisini 2003 y›l›nda Bolu’da hizmete açt›. Bu e¤itim merkez-
lerinde bugüne kadar toplam 126 bin kifliye ücretsiz e¤itim verildi.

Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz: 
“‹flsizlerin meslek ve ifl sahibi olmas›n› amaçl›yoruz”

“E¤itime büyük önem veren ve çal›flmalar›n›n ço¤unu bu alanda ya-
pan Elginkan Vakf›’n›n en büyük hedeflerinden birini daha yaflama ge-
çirdik. Vak›f olarak 1999 y›l›nda meydana gelen depremde büyük za-
rar görmesinden dolay› ‹zmit’e öncelik vermeyi amaçlad›k. ‹zmit’e yö-
nelik projelerimizde bir amac›m›z da vas›fl› iflgücü yetifltirmek suretiy-
le bölge sanayiinde üretim, verim ve kalitenin artmas›na katk›da bulu-
nacak bir mesleki e¤itim merkezi kurmakt›. Merkezimiz, bu hedef
do¤rultusunda hizmet verecek. Öncelikli
amac›m›z, iflsizlerimizin meslek ve ifl sahibi
olmas›. Bir y›ll›k dönemde yaklafl›k 10 bin ki-
flinin e¤itim almas›n› hedefliyoruz. Merkezi-
miz’de ayr›ca bir kaynak atölyesi binam›z da
var ki Türkiye’deki en iyi kaynak e¤itimi ve-
recek okullardan biri olma iddias›yla kurul-
du. Vak›f olarak kal›c› eserler b›rakmak iste-
dik, bunu yaparken çevrenin korunmas› ve
güzellefltirilmesine de büyük önem verdik.
E¤itim Merkezimiz’in bölge halk›na hay›rl›
olmas›n› temenni ediyorum.

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail H. Bal›kç›: 
“Nitelikli e¤itim verece¤iz çünkü bu ifli senelerdir yap›yoruz”

“Kurucular›m›za karfl› bir görevimizi daha yerine getirdi¤imiz için
çok mutluyuz. Bu görev onlar›n arzu ettikleri yönde geliflti¤i için de
ayr›ca sevinçliyiz. Çünkü Elginkan Ailesi, her zaman e¤itime katk›
sa¤lamay› ön planda tuttu. Asl›nda bugün iki adet okul açm›fl olu-
yoruz. Çünkü k›sa bir zaman önce ‹zmit’te Cahit Elginkan Anado-

lu Lisesi’nin aç›l›fl›n› yapt›k. fiimdi de ifli
olmayanlara mesleki e¤itimi verecek bu
Merkezimiz, ifl bulmada imkan sa¤lam›fl
olacak. Buras› ‹zmit halk›na ve çevre il-
lerimizden geleceklere dönük nitelikli
e¤itimler verecek, çünkü biz bu ifli sene-
lerdir yap›yoruz. Manisa ve Bolu’da hâlâ
faaliyet gösteren okullar›m›z var. Bu e¤i-
tim kurumlar›n›n bir benzerini daha ‹z-
mit’te açm›fl olmaktan gurur duyuyoruz
ve ‹zmit halk› için çok faydal› bir ifl yap-
t›¤›m›za inan›yoruz.”

Okulun aç›l›fl›n› gerçeklefltiren Milli Savunma Bakan› M. Vecdi Gönül ve Elginkan
Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, beraberindeki yönetici
grubu ve misafirlerle birlikte okuldaki derslikler ile laboratuvarlar› gezdi.
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Antalya’da toplam 427 kiflilik bayi ve çal›flan›n bir araya geldi¤i
“E.C.A 2006 Bayi Toplant›s›”nda 2006 y›l› de¤erlendirilerek 2007’ye
iliflkin beklenti ve yenilikler sunuldu. 7 Aral›k’ta bafllayan ve üç gün
süren organizasyonda, ilk gün yurtiçi ve yurtd›fl›ndan gelen konuklar
“Hoflgeldiniz kokteyli” ile karfl›land›lar. Animasyonlarla renklenen ilk
günün ard›ndan toplant›n›n ikinci günü yo¤un çal›flmalarla geçti. Is›
Grubu Koordinatörü ve ELEKS A.fi. fiirket Müdürü Murat Adafl, top-
lant›da yapt›¤› konuflmada 55 y›l önce ›s› tesisat projeleri ve merkezi
›s›tma kazanlar› üretim ve sat›fl›yla bafllanan çal›flmalarda, bugün glo-
bal bir flirket olma hedefine gelindi¤ini belirtti.

EMAS A.fi. fiirket Müdürü Önder K›ratl›lar da bayileri “paydafl” olarak
gördüklerini belirterek Eylül ay›nda üretilen yo¤uflmal› kombi Confeo
Premix’in sat›fllara yans›yan olumlu etkilerinden söz etti. Daha sonra söz
alan EMAS A.fi. Pazarlama Müdürü Zafer Sa¤lam, “2006’da yap›lanlar
ve 2007 Pazarlama Plan›”n› dinleyicilere sundu. Sa¤lam, 2006’da yeni
ürünler sunuldu¤unu, bayilerin montaj puan› sisteminin elektronik or-
tamda ifllemeye bafllad›¤›n› hat›rlatt›. ELEKS A.fi. Pazarlama Müdürü 
Halid Alpdo¤an, flirketin son alt› y›l içinde dört kat büyüdü¤ünü belirte-
rek, “2006’da 101 milyon dolar› afl›yoruz. Önümüzdeki y›l amac›m›z
130 milyon dolar ihracat yapmak. Hedefimiz kombi ihracat›m›z›

Is› Grubu’nun yurtiçi ve yurtd›fl›
bayileri Antalya’da bir araya geldi

7-10 Aral›k tarihleri aras›nda Antalya Miracle De Luxe Resort’ta gerçeklefltirilen 
“E.C.A. 2006 Bayi Toplant›s›”, E.C.A. ailesinin bir araya geldi¤i önemli bir organizasyondu.
Üst düzey yöneticilerin, çal›flan ve ifl ortaklar›yla bir araya geldi¤i etkinlikte, 2006 y›l› 
de¤erlendirildi ve yeni senenin hedefleri paylafl›ld›.



2011’de 70 milyon dolara ç›karmak” dedi. ELBA, VALF, EMAR ve
ODÖKSAN sunumlar›nda, flirket yetkilileri bayi sinerjisinin art›r›lmas›na
yönelik önerilerini s›ralayarak ürünler hakk›nda bilgi verdiler. 
ODÖKSAN fiirket Müdürü Teoman Alt›nok, 2006 y›l›n› yeni yat›r›mlar-
la ve 2007 için haz›rl›klar yaparak geçirdiklerini belirterek otomotiv sek-
törüne yönelik makina parçalar› üretimine geçecekleri haberini verdi.
Otomotiv sektöründe hizmet verecek kurulufllar›n olmazsa olmaz belge-
lerinden biri olan IS0 TSE 16949 belgesini ald›klar›n› da an›msatan Alt›-
nok, otomotivde 7 bin ton üretime ulaflmay› amaçlad›klar›n› söyledi.
VALF Sanayii A.fi. Fabrika Müdürü Ahmet Bilgili, fliketlerinin Yap› Gru-
bu bünyesinde olmakla birlikte ürün gam› içinde Is› Grubu ile ilgili ürün-
lerin çok olmas› nedeniyle hem EMAS hem ELMOR kanal›nda sat›fllar›
bulundu¤unu belirtti. Bilgili “Amac›m›z sinerji yarat›p bayilerimize kom-
biyle beraber hangi radyatör vanalar›n›n, hangi ba¤lant› valflerinin kul-
lanabilece¤ini, hangi ürünlerin nas›l üretildi¤ini anlatmak. ‹ç piyasaya ile
d›fl piyasaya verdi¤imiz ürün gam› çok farkl›. Türkiye’de de de¤iflen bir
tesisat yap›s› var ve istenildi¤i zaman d›fl piyasaya verilen kimi ürünleri
iç piyasaya sunmam›z mümkün olacak” dedi.

Bayiler: “Faaliyetlerimizi Türk halk›na anlatal›m”
‹ki gün süren etkinli¤in en verimli çal›flmalar›ndan biri, 15’er bayinin 23
grup halinde bir araya gelerek yapt›¤› focus grup çal›flmas› oldu. Çal›fl-
mada Elginkan Toplulu¤u ve E.C.A. markas›na yönelik olumlu ve olum-
suz görüfllerini belirtmeleri istenen bayiler, içlerinden bir temsilci arac›l›-
¤›yla görüfllerini bir sunum haline getirdiler. fiirket yetkilileri ve bayiler-
den oluflan jürinin her sunuma verdi¤i puanlar sonucunda “En iyi sunu-
mu haz›rlayan grup”  seçildi. 64.8’le en yüksek puan› alan Grup 1’in
sunumunu yapan Erdal Y›ld›z “Bu sinerjiyi yarat›p bu beyin f›rt›nas›n›
yaratan yöneticilerimize ve bayi arkadafllar›ma teflekkür ediyorum” dedi.
Akflam yap›lan animasyon gösterileri eflli¤inde ise futbol, dart ve tavla
turnuvas› galiplerine de ödülleri sunuldu. Bayilerin önerilerini de¤erlen-
diren EMAS A.fi. fiirket Müdürü Önder K›ratl›lar geri bildirimlerle ilgili

“Bizi bizden daha iyi anlatt›lar” yorumunda bulundu. K›ratl›lar, “Bu ça-
l›flmayla bir aile oldu¤umuz duygusunu pekifltirmifl olduk. Sonuçta
Topluluk faaliyetlerinin bas›nda ön plana ç›kar›lmas› ve tüm ürünlerin
E.C.A. markal› olmas› konusuna vurgu yap›ld›. Ar-Ge çal›flmalar›na ver-
di¤imiz önemin, sat›fl sonras› müflteri hizmetlerimizin tüketiciye daha iyi
anlat›lmas› gerekti¤ini ifade ettiler. Yani bayilerimiz diyor ki:
Faaliyetlerimizi Türk halk›na anlatal›m” dedi.

2007’de yeni ürünler yolda
EMAS A.fi. Teknik Müdürü Bora Önen, bayilere yeni ürünler aras›nda
yer alan Confeo Premix ve DICOM sistem kombi hakk›nda bilgi verdi.
Yo¤uflmal› kombinin sa¤lad›¤› yak›t tasarrufuyla ilgi gören bir ürün ola-
ca¤›n› belirten Önen, “Yo¤uflmal› kombi, gelece¤in ürünü. Konvansiyo-
nel kombileri biraz modifiye ederek yo¤uflmal› hale getirmek mümkün
ama verimleri yüzde 4-5 civar›nda artar. Premix kombilerse, hava ile ga-
z› yakmadan önce iyice kar›flt›r›yorlar ve en yüksek yanma verimini ger-
çeklefltiriyorlar. Confeo Premix’i ‹ngiltere, Almanya gibi yo¤uflmal› kom-
bilerin kabul gördü¤ü ülkelere ihraç etmek istiyoruz” dedi. Önen ayr›ca
yavafl yanan ve yavafl sönen, böylece sessiz çal›flan bir sistem olan DI-
COM sistem kombileri de tan›tt›. Bu kombilerin üretimine 2007’nin ilk
çeyre¤inde bafllanacak.

“Çin, 2035’te dünyan›n en büyük ekonomisi olacak”
Organizasyonun üçüncü gününde Prof. Dr. ‹brahim Kavrako¤lu,
“Dünyada ve Türkiye’de Geliflmeler” bafll›kl› bir konferans verdi. Son
20 y›l›n en önemli de¤ifliminin “küreselleflme” olgusu oldu¤unu belir-
ten Prof. Kavrako¤lu, küreselleflme ile Sovyet ve Çin’in de dünya eko-
nomisine entegre oldu¤unu ifade etti. Çin’in emtia, Hindistan’›n ise
hizmet üretiminde gelece¤in dünya devleri olaca¤›n› söyleyen Prof.
Kavrako¤lu, 2035 y›l›nda Çin’in dünyan›n en büyük ekonomisi olaca-
¤›n›, 2040 y›l›nda ise Hindistan’›n ikinci büyük ekonomi haline gele-
ce¤ini ve ABD’nin üçüncü s›raya düflece¤ini öne sürdü. Çin ve Hin-
distan’›n teknoloji at›l›m›yla bu sürece girdiklerini belirten Prof. Kavra-

fiirketlerden/EMAS

OCAK 2007 11

Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu Koordinatörü ve ELEKS A.fi. fiirket Müdürü Murat Adafl, Toplulu¤un
yeni ürünleriyle çetin bir pazara girdi¤ini ancak bu y›l oldukça iddial› olduklar›n› belirtti. Adafl flöy-
le konufltu: “Kombide art›k üretici konumunday›z. Bu, Topluluk aç›s›ndan teknolojik bir s›çrama.
fiimdi bu s›çrama noktas›n› daha ileriye götürmeliyiz. 2006’da Kafkaslar, Azerbaycan, Gürcistan,
Ukrayna, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerde ilk ad›mlar›m›z› att›k. Fransa’da da bir at›l›m ger-
çeklefltirdik. 2007’den itibaren Almanya ve ‹ngiltere’de etkili olaca¤›z. Bu oyunu global oynayaca-
¤›z. Bu noktada markal› sat›fl önemli bir rol oynayacak. Paydafllar›m›zla iletiflimde geliflme sa¤l›yo-
ruz. Ar-Ge bütçelerimizi yükselttik ve ODTÜ Teknokent’te bir Ar-Ge merkezi kurduk” dedi. Antal-
ya’da düzenlenen bayi toplant›s›n›n amac›yla ilgili olarak, Toplulu¤un teknoloji at›l›mlar›n› duyur-
may› ve art›k iç-d›fl pazar fark›n›n kalkt›¤›n› anlatmay› hedeflediklerini belirten Adafl, “‹flimizde gü-
ven, istikrar ve adalet, üzerinde durdu¤umuz kavramlar. Bunlardan biri eksik olursa iflimizi yürüt-
memiz mümkün de¤il. Bu sebeple bu hislerimizi üreticilerimize, paydafllar›m›za ve çal›flanlar›m›-
za da vermek istedik” dedi. Is› Grubu Koordinatörü ayr›ca, önümüzdeki 10 y›l sonunda Is› Gru-
bu’nun dünyada ilk befl firma aras›nda girmek hedefinde oldu¤unu ifade etti. Adafl, “120 bin kom-
bi üretim kapasitemiz var ve bu rakam› kademeli olarak 700 bine ç›karaca¤›z. Bu, Toplulu¤un h›z-
l› büyümesine katk›da bulunacak bir kulvar, bunu de¤erlendirmeliyiz” fleklinde konufltu.

Murat Adafl: “Her alanda vitesi yükseltiyoruz”
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ko¤lu, teknoloji olmaks›z›n geliflmenin mümkün olmaya-
ca¤›n› ifade etti. Ülkenin ve ekonominin iyi yönetilmesi
durumunda Türkiye’nin “Akdeniz’in yeni ‹spanya’s›, Av-
rupa’n›n Çin’i, Rusya’n›n K›r›m’›, Ortado¤u’nun finans
merkezi” olabilece¤ini de belirtti.

Organizasyonun son akflam›nda yap›lan gala yeme¤inde
“2006’n›n En ‹yileri Ödül Töreni” düzenlendi. “En iyilere”
Uzakdo¤u seyahati hediye edildi. Sunuculu¤unu Yüksel
Ak’›n yapt›¤› gece Ebru Gündefl’in konseriyle sona erdi. 

E.C.A. bayilerinin görüflleri...
Samsun bayilerinden Orhan Cazg›r: “30 y›ld›r ›s›tma
sektöründeyim. Kazan üretimi yaparak E.C.A.’ya yan
sanayi hizmeti de veriyorum. EMAS, son befl y›ld›r bü-
yük atak içinde. Sektöründe ilk üçte ve flimdi Avrupa’y›
zorluyor. D›fl pazarlarda da olursan›z markan›z ve geli-
riniz büyür. E.C.A. flu anda bunu yap›yor. Burada güzel
bir beyin f›rt›nas› yap›ld› ve E.C.A. çok iyi mesajlar ver-
di. Bu mesajlar E.C.A. bayileri için moral kayna¤› olu-
yor. Ben de bu toplant›dan çok mutlu ayr›l›yorum çün-
kü ata¤a kalkan bir flirketle çal›flt›¤›m› biliyorum.”

‹stanbul-Göztepe bayilerinden Bekir Murato¤lu: “E.C.A.
ile tan›flal› tam 25 sene oldu. E.C.A. Is› Grubu’ndaki her

ürünü sat›yoruz ve bunun d›fl›nda bir marka satm›yoruz. Bu
toplant›da bayilerin tek tek fikirlerinin al›nmas› güzel bir çal›fl-
ma oldu. Bu, aray›p bulunamayacak bir f›rsatt›. Y›llardan beri
beraber çal›fl›yoruz ve kendimizi E.C.A. ile bir aile gibi hisse-
diyoruz.”

Sivas bayilerinden Murat Ünal: “Üç y›ld›r E.C.A.’n›n ana bayi-
li¤ini yap›yorum. Bu bayili¤i almam›zdaki en önemli etken ku-
rumun bir vak›f flirketi olmas›. E¤itim ve sa¤l›k amaçl› yat›r›mla-
ra böylelikle destek oldu¤umu düflünüyorum. Bu organizasyo-
nu her y›l düzenli olarak yap›lmas›n› isterim. Burada E.C.A.’n›n
olumlu ve olumsuz yönlerini masaya yat›rd›k. Daha h›zl› hare-
ket edilmesini ve reklama a¤›rl›k verilmesini istiyoruz.”

Eskiflehir bayilerinden Sefa Uyguner: “1996’dan beri E.C.A. ba-
yisiyim ve E.C.A. bu y›l Eskiflehir’de ilk üçe girdi. Sadece E.C.A.
ürünlerini sat›yorum ve evimde de baflka ürün kullanm›yorum.
Süreklili¤in, sat›fl baflar›s›nda çok önemli bir yeri var. 10 y›ld›r
ayn› markayla çal›flmak bu baflar›y› getiriyor.”

‹zmit bayilerinden Adil Ergül: “1999 y›l›nda E.C.A. ile çal›flma-
ya bafllad›m. E.C.A.’n›n en güçlü yan› flu: Üretimi kendisinin, te-
darikçi firmalar kendisine ba¤l›, sat›fl bölümü ve servis a¤› ken-
di bünyesinde. Arkan›zda böyle bir güç olunca ayaklar›n›z ye-
re sa¤lam bas›yor.”

Azerbaycan’dan Dr. Bayram Gorçiyev: “E.C.A. ile 1996’da
tan›flt›k. 1997’de y›ll›k al›flveriflimiz 50-60 bin dolar civar›n-
dayd›. fiu anda bu rakam› 40 kat›na ç›kard›k. E.C.A. ile flu an-
da çok güzel iliflkilerimiz var. ‹fllerin düzgün gitmesinde hem
bizim eme¤imizin hem E.C.A.’n›n çal›flanlar›ma düzgün e¤i-
tim vermesinin hem de Azerbaycan’a gelip benimle bizzat
çal›flmas›n›n etkisi var. Buradaki toplant›yla E.C.A.’n›n Türki-
ye’de de çok büyük bir flirket oldu¤unu görmüfl olduk.”

Ukrayna’dan Victoria Suraena: “Is›tma malzemeleri sat›fl› üzerine çal›flan
küçük bir firmada uzman olarak ifle bafllad›m, daha sonra genel müdürlü¤e
kadar yükseldim. Genel müdür oldu¤umda firman›n sahibi ile görüfl ayr›l›k-
lar›m›z oldu. Ben de kendi flirketimi kurmaya karar verdim. O dönem ELBA
ile panel radyatör alan›nda çal›fl›yorduk. fiirketimi kurunca 2006 y›l›nda
E.C.A.’dan 1282 adet kombi ald›k ve 600 bin dolarl›k ciro yapt›k. 1 milyon
600 bin dolar da panel radyatör ciromuz var. 25 kiflilik bir sat›fl ve servis eki-
biyle çal›fl›yorum. 2007’de sat›fllar› iki kat›na ç›karmak için u¤raflaca¤›m.”

Yurtd›fl›ndan paydafllar neler dediler?

2006'n›n en baflar›l› E.C.A. bayileri
En Yüksek Cirolu Toptanc› Bayi Necmettin Sertafl Nemak Makina ‹stanbul

En Yüksek Cirolu Toptanc› Taahhütçü H. Keskin-A. Erzan Keskinler Ltd.fiti Kocaeli

En Yüksek Cirolu E.C.A Markal› ‹hr. Müfl. Victoria Suraena Vibor-K Ukrayna

Kurum Kimli¤ini En ‹yi Yans›tan Bayi Orhan Cazg›r Cazg›r ‹nflaat Samsun

Kurum Kimli¤ini En ‹yi Yans›tan ‹hr. Müfl. Dr.Bayram Gorçiyev Komplekt ‹nfl. Azerbaycan 

En Yüksek Performans› Gösteren Bayi Sefa Uyguner Ataman Do¤algaz Eskiflehir

Özel Projelerde Baflar›l› Bayi Bahad›r Demircan Drc Makina. Konya

En Baflar›l› Sat›fl Temsilcisi Erkal Özdemir Diyarbak›r

Prof. Dr. ‹brahim 
Kavrako¤lu 

Futbol turnuvas› 
da düzenlenen
etkinlikler
aras›ndayd›...
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EMAS bayii
MTT’nin
‹zmir’deki yeni
showroom’unda
E.C.A. flöleni
Is› sistemlerinde E.C.A. markas›yla ileri teknolojinin ve dünya
standartlar›n›n temsilcisi olan EMAS’›n ‹zmir’de en güçlü mühen-
dislik birikimine sahip bayilerinden MTT Is›tma So¤utma Sistem-
leri Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti., E.C.A. ›s› ürünlerinin çal›fl›r olarak
sergilendi¤i showroom’una kavufltu. 

MTT firmas› uzun y›llard›r sahip oldu¤u sektörel tecrübe ve mü-
hendislik birikimini art›k ‹zmir’in Karfl›yaka semtindeki yeni

showroom’undan müflterilerine  sunacak. Tüm E.C.A. ›s›tma ve
do¤algaz ürünlerinin sat›fl ve sergisinin gerçeklefltirilece¤i show-
room’un aç›l›fl›n› 11 Kas›m’da ‹zmir Gaz Genel Müdürü Recep
Aslantay gerçeklefltirdi. 

Aç›l›fl E.C.A. markas›n›n ‹nfomobil araç deste¤iyle daha da renk-
lendi. EMAS A.fi. Sat›fl Müdürü Semih Güner de aç›l›fla kat›lanlar
aras›nda yer ald›.

EMAS’tan Konya’da
Do¤algaz Dershanesi

Türkiye’de ihtiyaç duyulan teknik ara insan gücünün yetifltiril-
mesine katk›da bulunan EMAS, okullardaki e¤itim laboratuvar-
lar›na do¤algazl› ›s›tma ürünleri yard›m› sa¤layarak e¤itime des-
tek oluyor. Bu amaçla EMAS, Konya’da Kad›han› Meslek Yük-
sek Okulu’na kurulan laboratuvara çeflitli kombi, soba, kat ka-
loriferi, termosifon, panel radyatör, havlupan ve flofben ürünle-
riyle bir kez daha katk›da bulundu.

Laboratuvar›n kurulmas›n›n ard›ndan, Konya Valisi A. Atilla
Osmançelebio¤lu, Konya Büyükflehir Belediye Baflkan› Tahir
Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Okudan ve E.C.A. temsilcilerinin haz›r bulundu¤u aç›l›fl 
9 Kas›m’da gerçekleflti.

Kuruldu¤u günden bu yana sanayi ve e¤itimin
geliflmesine katk›da bulunan Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri’nden EMAS A.fi., son olarak Konya’da bir
Do¤algaz Dershanesi’nin hizmete sunulmas›n› sa¤lad›.

EMAS A.fi. ile geçti¤imiz günlerde, üç y›lda 65 bin adet “De 
Dietrich” markal› kombi üretimi için anlaflma imzalayan ›s› sektörü-
nün lider üreticilerinden De Dietrich’in Avrupa’daki bayileri aras›n-
da yer alan 28 kiflilik bir grup, 23-26 Kas›m tarihleri aras›nda EMAS’›
ziyaret etti. 

Bayileri s›cak bir organizasyonla karfl›layan EMAS, buluflman›n ilk
gününde gruba üretim tesisini gezdirerek, üretim hatt› ve kombiler
hakk›nda bilgi edinmelerini sa¤lad›. Organizasyonun ikinci gününde
‹stanbul turuna ç›kar›lan konuklar, geceyi K›z Kulesi’nde bir yemek-
le noktalad›lar. De Dietrich firmas›n›n bayileri EMAS taraf›ndan ha-
z›rlanan organizasyondan ve iflbirli¤inden oldukça memnun kalarak
‹stanbul’dan ayr›ld›.

Avrupa’n›n en büyük kazan üreticilerinden ve ›s› sektörü
liderlerinden De Dietrich firmas›n›n bayileri Kas›m ay›nda
‹stanbul’a gelerek EMAS A.fi.’yi ziyaret etti. 

De Dietrich bayilerinden
EMAS ziyareti
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Ankara Kalite Derne¤i taraf›ndan ODTÜ Kültür ve Kongre Merke-
zi’nde 5 Ekim’de “Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Yöneti-
mi” konulu bir panel gerçeklefltirildi. Organizasyonda konuflmac› ola-
rak yer alan EMAR A.fi. fiirket Müdürü Neslihan Yeflilyurt, gerçeklefltir-
di¤i bir sunumla EMAR’›n toplam kalite yönetimi konusundaki dene-
yimlerini kat›l›mc›lara aktard›. 

Yeflilyurt, EMAR’›n uygulad›¤› “Balanced Scorecard” isimli performans
ölçüm tekni¤ini panelde ele ald›. Buna göre, son y›llarda organizas-
yonlar›n fiziksel varl›klar›n›n yan›nda maddi olmayan de¤erlerinin de
fark›na varmalar› sonucunda, temelinde bilgi olan de¤erleri ölçmek
için çeflitli teknikler uygulanmas› veya yeni ölçüm sistemleri gelifltiril-
mesiyle ilgili olarak bilgiden stratejiye ulaflmada “Balanced Scorecard”
analiz edildi. Söz konusu de¤erlendirme afla¤›daki anahtar sorular›n
cevaplar›yla flekillendirildi:

• ‹flletme içi verilerin de¤erlendirilmesi sonucunda elde edilen maliyet
bilgileri yöneticilerin sa¤l›kl› karar almalar› için yeterli mi?
• fiirketlerin geliflimini engelleyen unsurlardan, sorgulanmayan al›fl-
kanl›klar ve f›rsatlara dar görüflle yaklaflmas› ve mevcut yönetim çerçe-
vesini oluflturan tart›fl›lmaz varsay›mlar›n boyutu biliniyor mu?
• Çevresel de¤ifliklikler yeterince dikkate al›n›p de¤erlendiriliyor mu?
• Elektronik ticaretin temellendirdi¤i “yeni ekonomi” içinde iflletmeler

maddi olmayan de¤erleri dikkate al›yorlar m›?
• Bir performans ölçüm tekni¤i olarak “Balanced Scorecard” hangi te-
mele dayan›yor ve hangi yöntemin biçimine daha çok hizmet ediyor?

Arama konferans› fleklinde yap›lan analizde EMAR’›n stratejik yöneti-
me iliflkin uygulamalar› ve “Balanced Scorecard” hakk›nda sunum ger-
çeklefltiren Neslihan Yeflilyurt, 200 kiflilik bir kat›l›mc› grubuyla bilgi
paylafl›m›nda bulundu. 

ODTÜ’de toplam kalite yönetimi üzerine
EMAR A.fi. “toplam kalite yönetimi” konusundaki tecrübelerini Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi’nde düzenlenen bir panel arac›l›¤›yla kamu ve özel sektör ile paylaflt›.

EMAR yurtd›fl› e¤itimlerinde de aktif
Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu fiirketleri’nin, yaklafl›k 90 ülkeye
yapt›¤› ihracatla Türkiye ekonomisine yüksek seviyede katma de-
¤er sa¤l›yor. Bu kapsamda Is› Grubu ürünleri içinde yer alan
E.C.A. markal› kombiler, Fransa, Azerbaycan, Ukrayna, Romanya,
Gürcistan ve benzeri ülkelerde be¤eniyle kullan›l›yor. Is› Gru-
bu’nun yurtd›fl›ndaki müflterilerinin ülke pazarlar›na arz ettikleri
ürünlerin sat›fl öncesi ve sonras›nda sunulan hizmetler, müflteri
memnuniyetini etkileyen en önemli unsurlar aras›nda yer al›yor.
Yurtiçinde müflteri hizmetleri konusunda birçok ilke imza atan
EMAR, yurtd›fl› hizmet projeleriyle, ilgili ülkelerdeki müflterilerine
yönelik çal›flmalar gerçeklefltiriyor. Bu kapsamda ELEKS A.fi.’nin
anlaflma sa¤lad›¤› müflterilerine ‹stanbul Maltepe E¤itim Merke-
zi’nde, EMAS fabrika tesislerinde ve ilgili ülkede yerinde e¤itim ya
da seminerler düzenleniyor. E¤itimler,
• Sat›fl ve/veya pazarlama çal›flanlar› için ürün ve tesisat gibi tek-
nik sat›fl e¤itimleri, 

• Sat›fl sonras› çal›flanlar›na ürün, tesisat, ilk çal›flt›rma, ba-
k›m/onar›m ve uygulamal› saha teknik e¤itimleri,
• ‹lgili ülkedeki alt bayi ile tesisatç›lara yönelik kombiler ve tesi-
sat içerikli seminer konular›n› kaps›yor.
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E.C.A. ve SEREL profesyonellerle bulufltu
E.C.A. ile SEREL’in, bilgi ve deneyimlerini sektörle paylaflmak amac›yla düzenledi¤i
“Profesyoneller Buluflmas›” toplant›lar›, 9 Kas›m’da Bodrum Dedeman Otel’de, 
11 Kas›m’da Antalya Sheraton’da ve 16 Kas›m’da Trabzon Zorlu Otel’de gerçekleflti.

Türkiye’de yaflam kalitesini art›ran ürünlere imza atan E.C.A. ve SE-
REL markalar›, sektörün profesyonelleriyle tecrübelerini ve bilgilerini
paylaflmak, ayn› zamanda ürün ve hizmetlerini tan›tmak amac›yla Ka-
s›m ay›nda üç flehirde “Profesyoneller Buluflmas›” düzenledi. Toplan-
t›lar, bölgelerin önde gelen otellerinde, teknik sat›n alma, müteahhit,
mimar ve inflaat flirketi yetkilileriyle E.C.A. ile SEREL yöneticileri ve
sektör profesyonellerini buluflturan, önemli bir iletiflim platformu olufl-
turulmas›na zemin haz›rlad›.

Su tasarrufunda E.C.A. katk›s›
E.C.A. markal› krom ürünler yetkilisi, “‹nsan ve Çevre Dostu Arma-
türler” bafll›kl› sunumda, dünyada su tasarrufu konusuna dair geliflti-
rilen çözümlere, E.C.A’n›n da armatürleriyle katk› sa¤lad›¤›na de¤in-
di. SEREL A.fi. yetkilisi ise, “SEREL’den Islak Mekânlarda Sinerjik Çö-
zümler” konulu anlat›m›nda, SEREL’in yeni gelifltirdi¤i ürün yelpaze-

si Orca ve Renata Banyo Tak›m›’n› profesyonellere tan›tt›. “Enerji Ta-
sarrufunda Mükemmel Çözümler” ve “Çevreye Duyarl› Hizmetler”
bafll›kl› sunumlarla da E.C.A. ve SEREL’in üretimden sat›fl sürecine
kadar sürdürdü¤ü bilinçli yaklafl›m›n yans›t›ld›¤› toplant›, sektör pro-
fesyonelleri ile E.C.A. ve SEREL yetkililerinin bir arada oldu¤u akflam
yeme¤iyle son buldu.

Türkiye’nin önde gelen konut ve turizm flirketlerinden biri olan A¤ao¤lu, Bafl-
bakanl›k TOK‹ ifltiraki Emlak Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. öncülü¤ünde
bafllatt›¤› “My World” projesinde sat›fl› devam eden konutlar›nda tercihini
E.C.A. markas›ndan yana kulland›.

‹stanbul’un Ataflehir ilçesinde kurulacak olan “My World” projesi toplam sekiz
site, 3636 daireden olufluyor. A¤ao¤lu bu büyük projede Elginkan Toplulu¤u
markalar›n›n uzmanl›¤›na ve kalitesine duydu¤u itibarla sat›fl› devam eden befl
sitenin “Andromeda, Suncity, Moontown ve Highpark” konutlar›ndaki arma-
türlerde E.C.A. markal› krom ürünler kullan›lmas›na karar verdi.

A¤ao¤lu’nun
tercihi E.C.A.
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Modern mimarinin simgelerinden biri haline gelmeye aday olan
A¤ao¤lu’nun “My World” projesinde 2 bin 324 konutta
kullan›lacak E.C.A. armatürler yaflam kalitesini yükseltecek.
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E.C.A. ve SEREL, TURQUALITY® program›nda
E.C.A. ve SEREL markalar› dünyan›n ilk ve tek devlet destekli markalaflma program›
TURQUALITY’e® birlikte kabul edildi. Art›k her iki markan›n da yurtd›fl›nda yapt›¤› yat›r›mlar›n
yüzde 50’si program taraf›ndan karfl›lanacak.

VALFSEL yeni serisi Tammy ile fark yarat›yor
VALFSEL A.fi., tasar›mda simetri ve asimetriyi birlefltiren yeni ürünü Tammy 
ile uluslararas› pazarlarda rakiplerinin bir ad›m önüne geçmeye haz›rlan›yor.

VALFSEL’in lavabo, banyo ve evye bataryas›ndan oluflan yeni
Tammy serisi ürünleri, fonksiyonelli¤in ve esteti¤in bir kombi-
nasyonu olarak k›sa süre içinde yurtd›fl›nda liderli¤e aday ol-
du¤u sinyallerini veriyor. E.C.A. ürün gam›na çok k›sa bir süre
önce dahil olmalar›na ra¤men Tammy serisi mamullerinin
Rusya, Almanya ve Bulgaristan pazar›na sat›fllar›na baflland›
ve di¤er ülkelerden de talepler geliyor. Tammy ürünleri, göv-
de içine gömülü perlatör ile di¤er ürünlerden farkl› bir tasar›m
çizgisine sahip. Tammy lavabo bataryas›nda lavabo üzerinden
perlatöre olan yükseklik, di¤er serilere ait tek gövde lavabo ba-

taryalar›na göre aç›k ara üstünlük kazan›yor.
Ayr›ca lavabo bataryas›n›n belirli bir aç›yla yük-
selmesi ve belirli bir aç›yla suyun ak›fl›n› sa¤lamas›
üstün bir kullan›m kolayl›¤›n›n yan› s›ra lavabonun her
zaman temiz kalmas›n› da sa¤l›yor. Tammy serisi 40 mili-
metre kartufllu olarak, ayr›ca talep edilmesi durumunda ›s› ve
debi limitörlü kartufl kullan›m›na uygun üretilebiliyor. Ayr›ca
serinin mamulleri, VALFSEL’in di¤er ürünlerinde oldu¤u gibi
EN817 standartlar›nda ve akustik olarak GR1 s›n›f›nda (yani
20 dB’in alt›nda gürültü seviyesiyle) üretiliyor.

Kaliteli Türk ürünlerinin, d›fl pazarlarda müflte-
ri odakl› olarak dinamik tekniklerle tan›t›m ve
pazarlanmas›n› sa¤lamak amac›yla D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M)
ve ‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç› Bir-
likleri taraf›ndan kurulan TURQUALITY® bu
y›l 33 markay› daha destek kapsam›na ald›. G›-
dadan kuyumculuk sektörüne kadar çeflitli fir-
malar› içeren listeye E.C.A. ve SEREL markalar›
da birlikte dahil olma baflar›s›n› gösterdi.
Böylece TURQUALITY® bu y›l ilk defa E.C.A.
ve SEREL’in faaliyet gösterdi¤i sektöre de veril-
mifl oldu.

10 y›lda 10 dünya markas› 
2023 y›l›nda 500 milyar dolarl›k ihracat raka-
m›na ulaflmay› ve 10 y›lda 10 dünya markas›
yaratmay› hedefleyen program, ilk olarak
2004 y›l›nda haz›r giyim sektörüne destek
vermek amac›yla bafllat›ld›. Program›n geçen
y›l ilk kez düzenlenen biçimine göre iki
önemli farkl›l›¤› var. Bunlardan biri, bu y›l se-
çilen 33 firma aras›nda farkl› sektörlerin de yer almas›. Di¤eri ise flir-
ketlere sa¤lanacak deste¤in tutar›yla ilgili. Buna göre, geçti¤imiz dö-
nem flirketlerin yurtd›fl›nda markalaflma ad›na yapt›klar› 1 milyon do-
larl›k harcamalar›n yüzde 50’sini karfl›layan TURQUALITY® art›k üst

limit olmaks›z›n kurumlar›n bütün yat›r›mlar›n›n
yüzde 50’sini karfl›layacak.

E.C.A. ve SEREL kurumsal yönetiflimde lider
Programa aday olan kurumlar denetleme flirke-
ti Deloitte’un yapt›¤› incelemeler sonucunda
belirli kriterlere göre de¤erlendirildiler. Bu kri-
terler; marka yönetimi, marka performans›,
stratejik planlama ve kurumsal performans,
ürün tasar›m› ve gelifltirme, pazarlama, müflteri
ve ticaret yönetimi, insan kaynaklar›, kurumsal
yönetiflim ve bilgi sistemleri gibi bafll›klar alt›n-
da topland›.

Alt› y›ll›k uzun ve bilinçli bir haz›rl›k dönemin-
den sonra TURQUALITY’e® girmeyi baflaran
E.C.A. ve SEREL, “kurumsal yönetiflim”de yüzde
80’lik baflar› grafi¤iyle programa dahil olan flir-
ketler aras›nda lider konumda yer ald›. E.C.A. ve
SEREL’in güçlü ve geliflmeye aç›k noktalar›n› tes-
pit eden Deloitte, 2007 y›l›n›n fiubat ay›nda daha
kapsaml› bir inceleme gerçeklefltirecek. Deloitte

ayn› zamanda, E.C.A. ve SEREL’in uluslararas› platformdaki güçlü ra-
kiplerinin dünya markas› olurken izledikleri yolu ve dan›flmanl›k al-
d›klar› firmalar› belirleyerek global birer marka olmalar› yolunda her
iki flirkete de ›fl›k tutacak.

Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen’den TURQUALITY®

program›na kabul belgesini E.C.A. ad›na Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri Baflkan› A. Yücel Unan, SEREL 
ad›na ise Yap› Grubu Koordinatörü Muzaffer Zeren ald›.
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ELEKS A.fi., E.C.A. markas›n›n uluslararas› pazarlarda yayg›nlaflmas›
ve markalaflmas› amac›yla hedef ülkelerde pazarlama faaliyetlerine
son h›zla devam ediyor. ELEKS, hedef ülkelerin bafl›nda yer alan
Azerbaycan’da, 18 Kas›m’da tesisatç›lara yönelik genifl kapsaml› tek-
nik bir e¤itim gerçeklefltirdi. Bakü Ambassodor Hotel’de düzenlenen
e¤itim; kombi, radyatör, kalorifer tesisat› ve ekipmanlar› hakk›nda te-
sisatç›lara detayl› bilgi verme amac›yla yap›ld›. EMAR A.fi. fiirket
Müdürü Neslihan Yeflilyurt ile Ekrem Erkut taraf›ndan verilen e¤itime
Azerbaycan genelinde 80 tesisatç›n›n kat›l›m› sa¤land›. Tüm gün sü-
ren e¤itimin ard›ndan tesisatç›lara otelde bir akflam yeme¤i verildi.
Etkinliklerden memnun kalan tesisatç›lar, teknik e¤itimlerin çok fay-
dal› oldu¤unu ve tekrarlanmas› gerekti¤ini de vurgulad›lar. ELEKS,
önümüzdeki dönemde Azerbaycan, Ukrayna ve Romanya gibi hedef
pazarlardaki partnerleriyle de e¤itim program›na devam edecek.

ELEKS A.fi. tüm dünyada yüksek kalite standartlar›na
sahip E.C.A. markal› ürünlerini yayg›nlaflt›rmaya, öncelikle
hedef ülkelerdeki uluslararas› partnerlerine verdi¤i teknik
e¤itimlerle devam ediyor. Ukrayna’dan sonra flimdi s›ra
Azerbaycan’da...

ELEKS’ten Ukrayna’da e¤itim
ELEKS A.fi., hedef ülkeleri aras›nda yer alan Ukrayna’da 15-18 Ekim tarihleri aras›nda
partneri Vibor-K ile birlikte genifl kapsaml› teknik bir e¤itim gerçeklefltirdi. Vibor-K’n›n
e¤itim salonunda gerçeklefltirilen organizasyona ELEKS’in partnerinin Ukrayna genelin-
deki bayi ve tesisatç›lar›ndan 15 kifli kat›ld›. EMAR A.fi. fiirket Müdürü Neslihan 
Yeflilyurt ve Teknik fief Koray Meydano¤lu taraf›ndan verilen e¤itimde; Calora, Confeo 
Dijital, Fortius ve Confeo Premix modellerinin tümünü kapsayacak flekilde, kombilerin
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 ve tesisat bilgileri verildi. ELEKS’in amac› di¤er hedef pazarlardaki partnerleriy-
le de e¤itim program›na devam etmek.

Confeo Premix’in ilk yurtd›fl›
lansman› Almanya ve
‹ngiltere’de yap›ld›

Yo¤uflmal› kombinin üretimini Is› Grubu
bünyesinde gelifltirerek Türkiye’ye bir
teknoloji kazand›ran E.C.A. markas›, ilk
olarak Almanya ve ‹ngiltere’de ELEKS
taraf›ndan pazara sunuluyor. 

Almanya’da, “E.C.A. Germany GmbH”
arac›l›¤›yla lansman çal›flmalar›na baflla-
yan ELEKS, tüm ülkeyi kapsayan bir sat›fl
ve pazarlama organizasyonu oluflturu-
yor. Ocak 2007’de bafllayacak ve Al-
manya’daki tüm sektörel dergileri kap-
sayan, Confeo Premix’in üstün olan
özelliklerini ve kullan›m kolayl›¤›n› vur-
gulayan bir reklam kampanyas›na da
bafllanacak. ELEKS, Mart ay›nda yap›la-
cak sektördeki en büyük fuarlardan ISH
2007’de düzenleyece¤i organizasyonlar ve avantajl› kampanyalar-
la da rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. ‹ngiltere’de E.C.A.
markas›yla piyasaya ç›kacak olan Confeo Premix’in lansman› için
altyap› çal›flmalar› tamamlan›yor. Almanya ile eflzamanl› olarak ‹n-
giltere’de de devam edecek tan›t›m, pazarlama ve reklam çal›flma-
lar› fiubat ay›nda Birmingham’da yap›lacak H&V 2007 Fuar›’nda
üst noktaya ulaflacak. ELEKS, ‹ngiltere kombi pazar›nda ciddi bir
pay sahibi olmay› hedefliyor.

TÜB‹TAK ve Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›’ndan
(TTGV) Ar-Ge deste¤i alan ilk yo¤uflmal› kombi
E.C.A. Confeo Premix, ELEKS A.fi. taraf›ndan 
Ocak 2007 itibar›yla piyasaya sunuluyor.

E¤itimde ikinci ad›m 

Azerbaycan



Büyüteç

Osmanl› mimarl›¤›n›n bir dönemine ve 20. yüzy›l bafl› ‹stanbul’una
damgas›n› vuran ünlü ‹talyan mimar Raimondo D’Aronco, 
18 Eylül-15 Aral›k tarihleri aras›nda Suna ve ‹nan K›raç Vakf›na ait, ‹s-
tanbul Araflt›rmalar› Enstitüsü’nde 1894 y›l›n›n ‹stanbul’unu tasvir
eden eserleriyle yer ald›. Mimar›n özgün çizimleri, karakalem ve sulu-
boya çal›flmalar› ile kitapl›¤›ndan yap›lan bir seçkiyi bir araya getiren
“Osmanl› Mimar› D’Aronco 1893 - 1909 ‹stanbul Projeleri” sergisi, da-
ha önce “Avrupa’da Türkler” projesi çerçevesinde Udine San 
Francesco Kilisesi’nde sergilenmifl ve büyük övgüler alm›flt›. 

Küratörlü¤ünü Prof. Diana Barillari’nin yapt›¤› sergi, 1893-1909
y›llar› aras›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun kozmopolit baflkentin-
de yaflayan ve çal›flan ünlü ‹talyan mimar Raimondo D’Aron-
co’nun gerçeklefltirdi¤i eserlerini ve projelerini tan›tt›. Sergi; proje-

ler (23 panel ve 24 orijinal desen), restorasyonlar ve kitaplar olmak
üzere üç bölümden olufltu.

Yo¤un ilgi nedeniyle sergi süresi uzat›ld›
Serginin en ilgi çekici yan› 1894’te ‹stanbul’da meydana gelen depre-
min ard›ndan flehre gelerek Kapal›çarfl›, Mihrimah Sultan Camii ve
Ayasofya Bazilikas›’n› restore etme yükümlülü¤ünü üstlenen 
D’Aronco’nun bu çal›flmalar›n›n yan› s›ra di¤er yap›lar›n›n eskizlerinin
de ziyaretçiyle buluflmas›yd›. 

D’Aronco ‹stanbul’da bulundu¤u süre boyunca sadece restorasyon ça-
l›flmas›yla de¤il sultan›n özel ikametgâh› olan Y›ld›z Saray›’ndaki baz›
binalar›n yeniden yap›land›r›lmas›yla da ilgilendi. Ziraat, Orman ve
Maadin Nezareti ile dört y›ll›k bir anlaflma imzalayan mimar›n çal›fl-
malar›, Bizans ve Osmanl› figüratif kültürüyle karfl›laflma niteli¤i de ta-
fl›yor. En güzel örnekleri aras›nda Sultanahmet Meydan›’ndaki Ziraat,
Orman ve Maadin Nezareti, yeni Tophane Çeflmesi ve Mekteb-i fiaha-
ne Binas› yer al›yor.

‹stanbul’a birçok önemli yap› kazand›rd›
1901’de Torino’daki Uluslararas› Modern Dekoratif Sanatlar Sergisi
binalar› için proje yar›flmas›n› kazanan D’Aronco’nun kurdu¤u sergi
pavyonlar›, yeni ‹talyan mimarisinin manifestosu olarak kabul edildi.
Daha sonra Udine Bölgesel Sergisi pavyonlar›n› tasarlayan mimar,
baflyap›tlar›n› da 1902-1906 aras›nda verdi. Bunlar aras›nda Beflik-
tafl’taki fieyh Zafir Külliyesi, Karaköy Mescidi, Türklerin siparifl etti¤i
yal›lar ve Tarabya'daki ‹talyan Büyükelçili¤i yer al›yor. Bu yap›tlarda,
Osmanl› mimarisinin yaflam gücüyle Orta Avrupa Sezession* sanat›
birbiriyle bütünlefliyor.

* 1897’de Viyana’da bir grup sanatç›n›n (ressamlar, heykelt›rafllar ve mimar-
lar) kurdu¤u bir sanat birli¤i. Öncülü¤ünü Gustav Klimt’in yapt›¤› Sezessi-
on’un amac› ticari amaçlar› olmayan sergilerle uluslararas› ak›mlar›n tan›n-
mas›n› sa¤lamakt›.

Yüzy›ldan fazla bir zaman önce, 
1894 y›l›nda, ‹stanbul bir depremle
sars›ld›¤›nda ‹talyan hükümeti dönemin
ünlü mimar› Raimondo D’Aronco’yu kenti
ziyaret etmek üzere görevlendirdi. Kenti
harap eden deprem sonras›nda ‹stanbul’a
gelen D’Aronco flehirle ilgili gözlemlerini
özgün çizimleri, karakalem ve suluboya
çal›flmalar›yla belgeledi. ‹flte bu belgeler
‹stanbul’da sergilendi.

Mimar D’Aronco’nun gözünden eski ‹stanbul
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Konstantiniyye’den ‹stanbul’a
Dönemin usta foto¤rafç›lar›ndan Caranza, Robertson, Kargopulo, Pascal Sébah,
Abdullah Biraderler ve Gülmez Biraderler’in Karaköy’den Rumelikava¤›’na uzanan
foto¤raflar› Pera Müzesi’nde sergilendi.

Suna ve ‹nan K›raç Vakf› Pera Müzesi, 20 Ekim 2006 - 7 Ocak 2007 
tarihleri aras›nda Suna ve ‹nan K›raç’›n Eski ‹stanbul Foto¤raflar› Kolek-
siyonu’ndan derlenen bir sergiye yer verdi. “Konstantiniyye’den ‹stan-
bul’a - 19. Yüzy›l Ortalar›ndan 20. Yüzy›la Bo¤aziçi’nin Rumeli Yaka-
s› Foto¤raflar›” isimli sergiye, yüksek mimar Dr. Sinan Genim ile arafl-
t›rmac› Ahmet Abut’un “Suna ve ‹nan K›raç Vakf› ‹stanbul Araflt›rmala-
r› Enstitüsü” için haz›rlad›klar› ayn› adl› kitap da efllik etti.

Eski flehrin hat›ralar›
Sergi, dönemin Caranza, Robertson, Kargopulo, Pascal Sébah, 
Abdullah Biraderler ve Gülmez Biraderler gibi ‹stanbul’da yaflam›fl usta
foto¤rafç›lar›n›n Karaköy’den Rumelikava¤›’na uzanan seçkisinden
olufltu. O dönemde ‹stanbul’da faaliyet gösteren foto¤raf ustalar›n›n ya-
p›tlar›, Osmanl› baflkentinin bu dönemdeki fiziksel ve sosyokültürel ya-
p›s› üstüne fikir vermesinin yan› s›ra, flehrin bugün ço¤u flekil de¤ifltir-
mifl veya kaybolmufl güzelliklerini de hat›rlamaya imkân sa¤lad›.

Sergi, foto¤raflar›n çekildi¤i dönemden günümüze ‹stanbul’un kazand›-
¤› yeni çehreye, bir sanayi flehrine, büyük bir metropole, ‹stanbul silu-
etlerine, mimarisinin, tafl›tlar›n›n, köprülerinin, r›ht›mlar›n›n, caddeleri-
nin ve meydanlar›n›n geliflimine ›fl›k tuttu. 

Dr. Sinan Genim’den sergiyle eflzamanl› kitap
‹çinde 450 eski Bo¤aziçi Rumeli Yakas› foto¤raf›n›n bulundu¤u kitaba efl-
lik eden “Konstantiniyye’den ‹stanbul’a” sergisinde 100’ü aflk›n eski fo-
to¤raf yer ald›. Fransa’da yaflayan ve konusunun önde gelen isimlerinden
olan araflt›rmac› Ahmet Abut’un y›llar boyunca toplayarak Suna ve ‹nan
K›raç koleksiyonlar›na katt›¤› eski foto¤raflar› kaleme alan yüksek mimar
Dr. Sinan Genim kitapla ilgili flunlar› dile getiriyor: “Görece¤iniz karele-
ri çekenlerin gerçek hayatta yalanc› olup olmad›klar›n› bilmiyoruz. An-
cak, çektikleri foto¤raflar bir dönemin ‹stanbul’unun gerçeklerini yans›t-
makta. Efsane ve hikâyeler zaman zaman çarp›t›labilir, ama görsel belge-
ler bizim do¤rudan gerçeklerle yüz yüze gelmemizi sa¤lar. Görünmez
flehirler vard›r, do¤an›n aras›na s›k›flm›fl veya hayal dünyam›zda kurgula-
d›¤›m›z. Bizimle yaflayan, bize ait olan flehirler. Bir de ölümsüz flehirler
vard›r. Herkese ait olan ve de hiç kimseye ait olmayan. O flehirler ki bi-
zi sarar sarmalar, an›lar›m›z› oluflturur. O flehirlerde an›lar›m›zla yaflar›z
ve onlarla var oluruz. Ans›z›n bir hayal âlemi peyda olur, göçeriz hep bir-
likte o hayal âlemine. Latifi’nin de söyledi¤i gibi bizim için bu flehir ‹s-
tanbul’dur. Onu kuran, onunla yaflayan insanlar taraf›ndan defalarca yer-
le bir edilse de, korkutamaz y›k›nt›lar›n görünümü hiç kimseyi, yeniden
yap›l›r.”

19. Yüzy›l Ortalar›ndan 20. Yüzy›la Bo¤aziçi’nin Rumeli Yakas› Foto¤raflar›

Galata R›ht›m› Tophane



Büyüteç

20 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

Tasar›mla rekabette
baflar›l› bir örnek:

Finlandiya

‹TÜ Endüstriyel Tasar›m Toplant›lar›’n›n yedincisi, Finlan-
diya Büyükelçili¤i’nin iflbirli¤i, Helsinki Sanat ve Tasar›m
Üniversitesi (University of Art&Design Helsinki-UIAH),
ICON (Türkiye) Tasar›m Dergisi ve ETMK ‹stanbul fiube-
si’nin deste¤iyle gerçekleflti. 1998’den bu yana düzenle-
nen ‹TÜ Endüstriyel Tasar›m Toplant›s› bu y›l “Tasar›mla
Rekabet: Finlandiya Örne¤i” bafll›¤› ile 8 Aral›k’ta ‹TÜ Mi-
marl›k Fakültesi’nde düzenlendi. Finlandiya Büyükelçisi
Maria Serenius’un da kat›ld›¤› toplant›da, Helsinki Sanat
ve Tasar›m Üniversitesi (UIAH) Rektörü Prof. Yrjö 
Sotamaa, Nokia Tasar›m Direktörü Euro Miettinen ve Fis-
kars ürünlerinin tan›t›m› için endüstriyel tasar›mc› 
Antti Siltavuori konuflmac› olarak kat›ld›. Toplant›da, tasa-
r›m›n Fin ulusal inovasyon sistemindeki yeri ve Finlandi-
ya’n›n ulusal tasar›m politikalar›n›n yan› s›ra Nokia ve
Fiskars gibi farkl› sektördeki iki firman›n inovasyon ve ta-
sar›m süreçlerindeki çal›flmalar› da ele al›nd›.

Tasar›m ülkesi Finlandiya
Finlandiya, tasar›m› inovasyon sürecinin temel unsuru
olarak gören, ulusal inovasyon sistemine entegre eden ve
tasar›ma dair politikalar oluflturan bir ülke olarak öne ç›-
k›yor. Endüstriyel tasar›m için ulusal bilim ve teknoloji
kuruluflu (TEKES) kapsam›nda destek programlar› da olufl-

turan Finlandiya, World Economic Forum’un rekabetçilik
indekslerinde ilk s›ralarda yer al›yor. Finlandiya’n›n sahip
oldu¤u bu konuma gelme hikâyesi, ülkenin kaynaklar ba-
k›m›ndan fakir olmas› gerçe¤inin kabul edilmesiyle bafll›-
yor. Küresel pazarda rekabetçi olabilmek ad›na farkl› bir
yol izlemesi gerekti¤ine karar veren Finlandiya, tasar›m
alan›ndaki çal›flmalar›na h›z vererek bu konuda dünya
markas› olmay› baflarm›fl bir ülke. 2005 y›l›n› “tasar›m y›-
l›” olarak kutlayan Finlandiya için tasar›m adeta ulusal bir
sembole dönüflmüfl durumda. 

Finlandiya’n›n bu alandaki baflar›s›n› Türkiye’deki ulusal
tasar›m, inovasyon ve rekabet gündemine tafl›yan ‹TÜ En-
düstriyel Tasar›m Toplant›lar›’n›n bu y›lki konusu Finlan-
diya’n›n tasar›mla rekabette elde etti¤i baflar› oldu. Ça¤-
dafl Fin tasar›m›ndan örnekler içeren “Global-Local Hel-
sinki” tasar›m sergisi de 6-22 Aral›k tarihleri aras›nda ‹TÜ
Taflk›flla kampüsünde ziyaretçilerini a¤›rlad›.

Prof. Yrjö Sotamaa: 
“Ülkeler yaflam kalitesini gelifltirebilir”
Toplant›ya konuflmac› olarak kat›lan Helsinki Sanat ve
Tasar›m Üniversitesi Rektörü Prof. Yrjö Sotamaa, tasar›-
m›n sihirli bir an de¤il uzun süreli bir etkinlik sonucunda

‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Endüstriyel
Tasar›m Toplant›lar›’n›n bu y›lki konusu
Finlandiya’yd›. Amaç ülkenin tasar›m›
inovasyon sürecinin asli unsuru olarak
kullanmas›n› Türkiye’deki ulusal tasar›m,
inovasyon ve rekabet gündemine tafl›mak
ve ayn› zamanda baflar›l› bir örnek olan
tasar›m tarihinin önemli isimlerinden mimar
Alvar Aalto’nun vatan›n› incelemekti...

Helsinki Sanat ve
Tasar›m Üniversitesi

Rektörü 
Prof. Yrjö Sotamaa

‹TÜ Endüstriyel Tasar›m Toplant›lar›’n›n yedincisinde
Finlandiya’dan getirilen birçok tasar›m da sergilendi.
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gerçekleflti¤ini söyleyerek Finlandiya’n›n bu süreçteki
yolu üç temel ad›mla ald›¤›n› belirtti. Bu üç ad›mdan il-
kinin insanlar›n ihtiyaçlar›n› belirlemek oldu¤unu ifade
eden Prof. Sotamaa, di¤erlerinin de endüstrinin ihtiyaç-
lar›n› tespit etmek ve ulusal bir marka oluflturmak oldu-
¤unu söyledi. Prof. Sotamaa, dünyadaki di¤er ülkelerin
de tasar›ma önem vermeye bafllamas›na karfl›l›k Finlan-
diya’n›n gelifltirdi¤i yeni stratejiden bahsetti. Bu strate-
jiye göre, öncelikle tasar›m kalitesinin gelifltirilmesi, ta-
sar›m kullan›m›n›n artmas› ve tasar›m›n sosyal misyonu
gere¤i yaflam kalitesini gelifltirmede farkl› bir ulusal kül-
tür yarat›lmas› hedefleniyor.

Antti Siltavuori: “Tasar›m, ürünlerin kullan›m
kolayl›¤›n› art›r›yor”
‹TÜ Endüstriyel Tasar›m Toplant›s›’nda Fin markalar›n-
dan biri olan Fiskars’›n tasar›m ve inovasyon ad›na yap-
t›¤› çal›flmalar› paylaflmak ad›na bir sunum gerçekleflti-
ren Endüstriyel tasar›mc› Antti Siltavuori, çim biçme
makinelerinden küçük el baltalar›na ve bahçe kürekle-
rine kadar, basit kabul edilen el aletlerinde uygulanan
tasar›m›n kullan›m kolayl›¤›n› nas›l art›rd›¤›n› ve ergo-
nomik anlamda ne tür yararlar getirdi¤ini ele ald›. 

Euro Miettinen: “Yeni bir tasar›m 
disiplini oluflturulmal›”
Global pazarda oldukça baflar›l› bir marka
kabul edilen Nokia da bir Fin flirketi. 
Nokia Tasar›m Direktörü Euro Miettinen
toplant›da, “Finlandiyal› Tasar›m Markas›
Nokia, Finlandiya’daki Tasar›mlar› Küre-
sel Markaya Dönüfltürmenin S›rr› Nedir ve
Nokia da Bunun Bir Parças› m›?” bafll›kl›
bir sunum yapt›. 

Miettinen sunumunda, Finlandiya’daki tasa-
r›m çal›flmalar›ndan örnekler verirken,  tasa-
r›m›n bafll› bafl›na bir sektör haline geldi¤ini
ve art›k endüstriyel tasar›m ya da grafik tasa-
r›m olarak bölümlenemeyece¤ini söyledi.
Miettinen ayr›ca, farkl› disiplinlerin bir araya
getirilerek yeni bir tasar›m disiplini olufltu-
rulmas› gerekti¤ini de belirtti. Nokia’n›n ta-
sar›m anlay›fl›n›n ise Finlandiya’n›n da öte-
sinde, global bir anlay›fl oldu¤unu vurgula-
yan Miettinen, sanat ile teknolojinin bulufl-
mas›ndan söz ederek, Nokia’n›n sanata ver-
di¤i önemden bahsetti.

Nokia Tasar›m Direktörü 
Euro Miettinen

Endüstriyel Tasar›mc› Antti Siltavuori



Penceremizden

“Karaköy farkl› kültürleri 
birlefltiren bir örgüdür”
Do¤u’nun ve Bat›’n›n, eskinin ve yeninin, geçmiflin ve gelece¤in ay-
n› anda bir araya gelebildi¤i bir kent ‹stanbul; ve bu kentin en eski
semtlerinden biri olan Karaköy’deki Elginkan Holding binas› da bir-
birinden de¤erli kültürel mirasla çevrili. Bu yap›lar içinde ön plana
ç›kan K›l›ç Ali Pafla Külliyesi, Aya Andrea Rus Kilisesi, Tophane-i
Amire ve K›l›ç Ali Pafla Hamam› adeta birer ayna gibi geçmiflin izle-
rini günümüze yans›t›yor. Söz konusu yap›lar üzerine görüfllerini al-
d›¤›m›z yüksek mimar Cengiz Bektafl’a göre
özellikle Karaköy ve çevresi, gerek tarihi ge-
rekse kültürel eserleriyle insanlar› bir araya ge-
tiren, farkl› kültürleri birlefltiren bir örgü niteli-
¤i tafl›yor.

Mimar Sinan’›n eserleri içinde K›l›ç Ali Pafla
Külliyesi’nin nas›l bir yeri var?
‹stanbul’da çok say›da hamam var. K›l›ç Ali Pa-
fla Külliyesi’nin bunlar aras›ndaki yeri çok
önemli. Külliye; türbe, sebil, cami, medrese ve
hamamdan olufluyor. Mimar Sinan taraf›ndan
yap›lan bu külliye çok güzel bir konuma sahip.
Turistler hamam için yazl›k yerlerden buraya

kadar geliyorlar. fiu anda burada bulunan ha-
mam onar›lacak ve bunun için görüflmelere
bafllad›k. Külliye yeni geliflen yerlerde sosyal
ve kültürel bir merkez olarak ön plana ç›k›yor.
Temel amac› da belli noktalarda bu sosyalli¤i
gerçeklefltirerek insanlar› bir araya toplamak.
Yap›n›n Mimar Sinan taraf›ndan yap›lm›fl ol-
mas› da bir ayr›cal›k. Çünkü Mimar Sinan ya-
p›n›n neresinde ne kullan›laca¤›n› en iyi bilen
mimarlardan biri.

Bu cami için “Ayasofya’n›n ufak bir modeli”
benzetmesini do¤ru buluyor musunuz?
K›l›ç Ali Pafla Külliyesi flema olarak klasik bir

Yüksek mimarl›¤›n›n yan› s›ra yazar ve flair
kiflili¤iyle de tan›nan Cengiz Bektafl ile
Karaköy’deki Elginkan Holding çevresindeki
kültürel miras›m›z üzerine görüfltük. 

Aya Andrea Rus Kilisesi
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Penceremizden
yap›. Ayasofya ile Süleymani-
ye’nin flemalar›ndaki yak›nl›k, K›-
l›ç Ali yap›s›nda da karfl›m›za ç›-
k›yor. ‹ki yar›m kubbe ve daya-
nak duvarlar›yla desteklenmifl bu
yap›lar aras›nda benzerlik oldu¤u
do¤ru. Fakat sadece d›flar›dan ba-
karak bu yap›lar›n ayn› oldu¤unu
söylemek çok yanl›fl olur. Ayasof-
ya’n›n kubbesinden, yuvarlak
plan›ndan kare plan›na geçiflte
bir acemilik var. Hatta yap›ld›k-
tan yaklafl›k 21 y›l sonra y›k›l›p
yenilendi. Kullan›m aç›s›ndan da
farkl›l›klar gösteren K›l›ç Ali Pafla
Külliyesi’nin Ayasofya’ya yak›nl›-
¤›, sadece plan flemas›ndan kay-
naklan›yor. Ayasofya’n›n içine
girdi¤inizde mekân kaybolur, ko-
lonlar›n arkas›nda ne var, neresi,
nereye gidiyor göremezsiniz.
Halbuki Mimar Sinan’›n yap›lar›nda her kolonun arkas›nda ne oldu-
¤unu rahatl›kla görebilirsiniz, her ayr›nt› kendini fark ettirir nitelikte
düzenlenmifltir. ‹ç ve d›fl yap› birbiriyle tam uyuflur biçimdedir. T›p-
k› bir insan›n yüzünden onun iç dünyas›n› anlayabilece¤iniz gibi Si-
nan’›n yap›lar›nda da mükemmel bir uyum vard›r.

Tophane-i Amire hakk›ndaki düflünceleriniz neler?
Tophane-i Amire derslere konu olan çok önemli ve güzel bir yap›.
Ama bence daha çok kullan›lmas› gerekiyor. Çünkü bu yap› sadece
sergi de¤il baflka etkinliklere de çok müsait, dolay›s›yla daha aktif fle-
kilde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Bu yap›lara neden önem vermeliyiz?
‹stanbul’un tarihine bakt›¤›m›zda bu kentten çok insan›n gelip geçti¤i-
ni görüyoruz. Bu insanlar›n hepsi de farkl› düflünce ve farkl› kültürler-
dendir. Roma ‹mparatorlu¤u, Bizans ‹mparatorlu¤u ve Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u eserleri ‹stanbul’da birleflmifltir. Önemli olan da bu impara-
torluklar›n birbirlerinin eserlerini korumalar›d›r. ‹stanbul’un kent kur-
gusu oldukça eski ve bu flehirden baflka hiçbir yerde bu duyguyu böy-
lesine yo¤un flekilde hissedemezsiniz. Bizim de görevimiz bu eserlere
sahip ç›kmak. Aksi takdirde insanl›k kültürüne karfl› suç ifllemifl oluruz.
Bunun bilincinde olmam›z için yayg›n e¤itim gerekiyor. Bu eserleri ko-
rumak en baflta tiyatro, resim, heykel ve di¤er görsel sanatlarla ilgile-
nen kiflilere düflüyor.

Sizce bu yap›lar› yeterince koruyabiliyor muyuz? Gelece¤e tafl›nma-
lar› için nas›l bir politikaya sahip olmak gerek?
Mimar Sinan’›n bir an›s› vard›r: Zaman›nda Ayasofya’y› onarmaya ka-
rar veriyorlar ve çevresine yap›lacak binalar için belli kurallar koyuyor-
lar. Bunun için de Mimar Sinan’dan yard›m istiyorlar. Mimar Sinan
halk aras›nda ç›kan söylentilerden dolay› fieyhülislam’a giderek bu ya-
p›n›n bir Müslüman taraf›ndan desteklenmesinin do¤ru olup olmaya-
ca¤›n› soruyor. fieyhülislam’›n yan›t› “O yap›ya gâvur yap›s› diyenin

boynu vurulsa gerektir” fleklinde oluyor. Bu yap›lar›n korunmas› bir
kültür düzeyidir. Bugün de ‹stanbul’da böyle insanlar var ama birkaç
kiflinin düflüncesi maalesef herkesi kapsam›yor.

Bu yap›lar›n kent yaflam›nda nas›l bir yeri ve anlam› var? Örne¤in yu-
kar›da ad› geçen eserler Karaköy çevresindeki günlük yaflam üzerin-
de nas›l bir etkiye sahipler?
Bu yap›lar sosyal alanlard›r. Buraya gelen insanlar giyimlerine özen
gösteriyorlar, birbirlerine selam veriyorlar, hep birlikte flark› söylüyor-
lar. Bütün inan›fllar›n kendine özgü gelenekleri var ve burada bu gele-
nekler uygulanarak insanlar yak›nlaflt›r›l›yor. Bu çerçeveden bak›nca
Karaköy’ün farkl› kültürleri birlefltiren bir örgü oldu¤unu söyleyebiliriz.

Sizce bugün de, gelecekte bu eserler gibi ad›ndan söz ettirecek yap›-
lar meydana getirmek mümkün mü? Bu anlamda bir yap›n›n “kültü-
rel miras” niteli¤i kazanabilmesi için temel gereklilikler neler?
fiu anda önünden geçerken hiç önemsemeyece¤imiz bir yap› gelece-
¤e tarihi eser olarak kalabilir. Günün de¤er yarg›lar› de¤ifltikçe öz olan
kal›yor. Öz olanla karfl›laflt›¤›m›zda ise bu kültürel bir miras oluyor.
fiimdi Mimar Sinan’›n bir eserinin ayn›s›n› betondan yaparsak o kültü-
rel miras› tafl›mas› mümkün olmaz. Önemli olan bu yap›lar›n o döne-
min kültürleriyle yo¤rulmufl olmalar›.
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K›l›ç Ali Pafla Hamam›

K›l›ç Ali Pafla Medresesi

Tophane-i Amire



ELSAN Hammadde Sanayii A.fi. Mali ve ‹dari ‹fller Müdürü Ahmet
Taner Özkalkan, Elginkan Toplulu¤u’nun sad›k çal›flanlar›ndan biri.
Kurum gibi kendisi de Manisal› olan Özkalkan, memur olarak ad›m
att›¤› ELSAN’da müdürlü¤e kadar yükselmeyi baflarm›fl bir isim. Bafl-
ta ABD ve Kanada olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan 
ELSAN’›n 2007 y›l›ndaki hedefini yüzde 20 büyüme elde etmek, yer-
li ve yabanc› piyasalardaki pay›n› artt›rmak olarak belirten Özkalkan
ile ELSAN’›n Manisa’daki tesislerinde keyifli bir görüflme yapt›k.

Elginkan Toplulu¤u’na nas›l ve ne zaman kat›ld›n›z?
1962 y›l›nda Manisa’da do¤dum. ‹lkokul, ortaokul ve lise e¤itimimi
Manisa’da tamamlad›ktan sonra Ege Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari Bilimler
Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldum. 1987 y›l›nda Ara 
Alüminyum Radyatör Sanayii’ne girerek Elginkan Toplulu¤u’na kat›l-
d›m. 1992 y›l›nda ELSAN’a memur olarak girdim ve müdürlü¤e kadar
yükseldim. 1997 y›l›nda Elba Jant Sanayii’nin kuruluflunda görev al-
d›m. Bu flirkette Almanlar ile iletiflim içindeydim ve bu hem kültürel
hem de ifl geliflimi aç›s›ndan bana büyük avantajlar sa¤lad›. 1999 y›-
l›nda flirketi Koç Grubuna ba¤l› Döktafl’a devrettik. Ben Topluluk flir-
ketlerinden Kal›p Tak›m Sanayii’ne geçtim. 2000 y›l›nda hayat›mda
önemli bir yeri olan ELSAN’a tayin oldum. De¤iflik Topluluk flirketle-
rinde çal›flarak pek çok farkl› konuda tecrübeler edindim. Yönetimiy-
le, oluflumuyla, altyap›s›yla Türkiye’nin say›l› organizasyonlar›ndan bi-
rinde görev ald›¤›ma inan›yorum. 

ELSAN’›n sektördeki konumundan bahseder misiniz?
Türkiye’de pirinç sektöründe kapasite olarak üçüncü s›rada yer al›yo-
ruz. Temel olarak Toplulu¤umuzun hammade ihtiyac›n› karfl›lamak
için kurulmufl bir iflletmeyiz. Kapasitemizin Toplulu¤umuzdan artan
k›sm›n› iç piyasaya sat›yoruz. Bunun yan› s›ra ihracat›m›z› art›rmak
için büyük çaba sarf ediyoruz. Fiyatlar›m›z› Londra Metal Borsas› de-

¤erlerine göre oluflturuyoruz. Ancak uluslararas› piyasada fiyat yakala-
mak çok zor. Çünkü çok de¤iflken bir fiyat politikas› var ve uluslararas›
haks›z rekabet söz konusu. Dolay›s›yla rekabet etmekte zorlan›yor-
sunuz. Kalite ne olursa olsun genelde fiyatla mukayese ediliyorsunuz.
Temel felsefemiz ise asla kaliteden ödün vermeden uluslararas› stan-

“2007’deki öncelikli hedefimiz 
yüzde 20 büyümek”
“2007’de inflaat sektöründeki canl›l›ktan pay almak istiyoruz. Böylece yerli piyasada ad›m›zdan
daha fazla söz ettirmek ve ihracat miktar›m›z› art›rmak hedeflerimizin bafl›nda geliyor.”

ELSAN HAMMADDE SANAY‹‹ A.fi.
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ELSAN A.fi. Mali ve ‹dari ‹fller Müdürü Ahmet Taner Özkalkan:

Toplulu¤un hammadde ihtiyac›n› karfl›lamak üzere 1969 y›l›nda kuma pirinç döküm ya-
pan basit bir dökümhane olarak ‹stanbul Kartal Maltepe’de kuruldu. 1990 y›l›nda Mani-
sa Organize Sanayi Bölgesi’ne tafl›nan ELSAN, bugün Kontinü Döküm Hatlar›, alçak ba-
s›nç döküm sistemleri için Külçe Üretim Hatt›, Modern Ekstrüzyon Presi ve Çubuk Çek-
me ve Do¤rultma Makinalar› ile 16 bin ton/y›l Pirinç Çubuk, 5 bin ton/y›l Pirinç Külçe
ve 5 bin ton/y›l Pirinç Kütük üretim kapasitesine sahip.  ELSAN, yuvarlak ve alt› köfle oto-
mat ve pres çubuklar yan›nda kal›n etli pirinç ham boru, kolektör borusu, barel ve kap›
kollar› gibi çeflitli profiller üretiyor. E.C.A. markal› pirinç esasl› mamullerin hammadde-
sini oluflturan ürünler TS EN ve ASTM normlar›na uygun üretiliyor. ELSAN, TS EN ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip. Kimyasal ve mekanik deneylerin ya-
p›ld›¤› Elsan Metalurji laboratuar› TS EN ISO 17025 standard›na uygun iflletilmektedir.
Kapasite art›rmaya ve otomasyona yönelik yat›r›mlar›n› sürdüren ELSAN’da 1990’l› y›l-
larda ortalama 130 çal›flanla yap›lan faaliyetler, bugün ortalama 90 çal›flanla yap›l›yor.
Çevreyi korumay› ilke edinen kurumda, Sürekli Döküm bölümüne ilk olarak 1992’de
kurulan ve 2000’de yap›lan revizyonla 93 bin m3/h kapasiteye ulaflan filtrasyon tesisi sa-
yesinde tehlikeli emisyonlar›n önüne geçiliyor. Ayn› zamanda bu aflamada oluflan tehli-
keli at›klar geri kazan›larak bir baflka sanayi dal›na hammadde kayna¤› yarat›l›yor; olu-
flan at›k ›s› tekrar kullan›larak enerji tasarrufu sa¤lan›yor. ELSAN, 2000 y›l›nda ald›¤›
Emisyon ‹zin Belgesi ve Birinci S›n›f Gayr› S›hhi Müessese Ruhsat› ile çevreye sayg›s›n›
da kan›tlam›fl bir kurum. ELSAN’da sat›fllar Topluluk a¤›rl›kl› olmakla birlikte, iç piyasa-
ya sat›fllar ile baflta Kanada ve Amerika olmak üzere birçok ülkeye de ihracat yap›l›yor.
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Üretim

dartlara uygun çal›flmak. Kurumsal bir flirketiz, yapt›¤›m›z herfley kay›t-
l› ve aç›k flekilde yap›l›yor. Çal›flanlar bu nedenle huzurlu ve gururlu
bir flekilde ifllerine devam ediyorlar. ‹flletmenin sa¤l›kl› çal›flmas› aç›-
s›ndan bu çok önemli bir nokta. 

Hizmet ile üretim flirketlerinin muhasebe bölümleri aras›nda ne gibi
farkl›l›klar var?
Hep üretim flirketlerinde muhasebeci olarak çal›flt›m. ‹flletmenin hava-
s›, kokusu benim için bambaflka. Hizmet flirketinin mali iflleriyle üre-
tim iflletmelerinin mali iflleri birbirinden çok farkl›. Bunun nedeni, üre-
tim flirketlerindeki mali ifllerin daha komplike olmas›. Üretimde teknik
kiflilerle iç içesiniz, farkl› konularda fikir sahibi olabiliyorsunuz, dola-
y›s›yla da kendinizi gelifltirmeniz çok daha kolay oluyor. Her zaman
bir hedefiniz olmal›. Örne¤in ben 10 senedir müdürlük yap›yorum, ar-
t›k müdür oldum diye kendime hedef koymamam beni yok eder. Do-
lay›s›yla tüm çal›flma arkadafllar›ma bir hedefiniz olsun derim. 

2006 y›l› sizin için nas›l bir dönemdi?
2006 y›l› bizim için çok verimli geçti. En önemli sorunumuz Londra

Metal Borsas› fiyatlar›n›n ikiye katlanmas›yla çok ciddi tutars›zl›klar
yaflanmas› oldu. Hammadde fiyatlar›ndaki ola¤an d›fl› hareketlili¤e
ra¤men Topluluk flirketlerimizin artan taleplerini rahatl›kla karfl›laya-
bildik. Personel, ›skarta ve enerji gibi temel verimlilik göstergelerimiz-
de son 5 y›l›n en iyi de¤erlerine ulaflt›k. 

2007 y›l› hedefleriniz neler?
2007’de yüzde 20 büyüme hedefledik. ‹nflaat sektöründeki canl›l›ktan
pay almak istiyoruz. Böylece yerli piyasada ad›m›zdan daha fazla söz
ettirmek ve ihracat miktar›m›z› artt›rmak hedeflerimizin bafl›nda geli-
yor. Hammadde fiyatlar› her ne kadar de¤iflken olsa da ihracat› hiçbir
zaman göz ard› etmiyoruz. Dünyada metal sektöründe çok büyük dal-
galanmalar var. Kaynaklar yetersizleflmeye bafll›yor. Geliflmifl ülkeler
genelde dünya kaynaklar›n› düflüncesizce kullanarak bunlar›n yok ol-
mas›na neden oluyorlar. Bu maalesef sektörümüz için de geçerli. 

Grup olarak çevreyi korumak sizin için çok önemli. ELSAN’da bu ko-
nuda neler yap›l›yor?
ELSAN faaliyetleri s›ras›nda çevreyi korumay› ilke edinmifltir. Filitras-
yon tesisi ile  at›klar tutulmakta ve bir baflka sanayi dal›na hammadde
kayna¤› yarat›lmaktad›r. Hatta bu aflamada oluflan at›k ›s› dahi tekrar
kullan›larak enerji tasarrufu sa¤lanmaktad›r.  

Ergonomi konular›nda iyileflme hedefleriniz neyi içeriyor?
Çal›flmalar›m›z s›ras›nda personel say›m›z› optimumda tutuyoruz. Do-
lay›s›yla personelin verimli çal›flmas› bizim için çok önemli. Dünya
düzeni art›k teknolojiyi gerektiriyor. Bu verimlili¤i de art›r›c› bir özel-
lik. Yapt›¤›m›z ürün çeflitlili¤i , kalite artt›r›c›, maliyet azalt›c› çal›flma-
lar›m›zda, ergonomiyi ön planda tutarak ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ine
önem veriyoruz.

“‹nsan gücünü en az düzeyde
kullan›yoruz. Dünya düzeni art›k

teknolojiyi gerektiriyor. Bu verimlili¤i
de art›r›c› bir özellik. Sürekli olarak
ürün çeflitlili¤i ve kalitesini artt›r›c›,

maliyet azalt›c›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
ile ergonomi konular›nda iyileflme

sa¤lamak için modernizasyon
çal›flmalar›na devam ediyoruz.”

ELSAN’daki görevinin yan› s›ra Manisa Organize Sana-

yi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Taner

Özkalkan, MOSB-Enerji flirketinin Genel Müdürü ve

MOSBAR Lojistik flirketinin de Yönetim Kurulu üyesi-

dir. Say›n Özkalkan ile “BALO” projesini konufltuk.  

“MOSBAR fiirketinde , demiryolunu OSB lojistik alan›

içine getirerek Sanayicilerin ‹zmir liman›na ba¤lanma

projesi devam etmektedir. Ayr›ca ihracatç› ve sanayici-

nin mallar›n›n h›zl›, ucuz ve zaman›nda blok tren ile
tafl›nmas›n› sa¤lamak için Bat› Anadolu Bölgesi’nde fa-
aliyet gösteren ihracatç› ve sanayicilere lojistik destek
vermek amac› ile  “Bat› Anadolu Lojistik Organizas-
yonlar›-BALO” ad› verilen  proje yürütülmektedir. ‹le-
ride bu sayede grup halinde ürünlerimizi Avrupa ülke-
lerine direkt blok trenle teslim edebilece¤iz. Bu da
konteyner bafl›na 500 euro avantaj sa¤layaca¤›m›z an-
lam›na geliyor.”

“Konteyner bafl›na 500 euro avantaj sa¤layaca¤›z”
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Dünya 2050 y›l› için alarm veriyor!
Bo¤aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Baflkan› Prof. Dr. Orhan Yenigün, dünyan›n
2000’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren meydana gelebilecek en kötü senaryo için bugünden
alarm verdi¤ini belirtiyor ve uyar›yor: “Amerika baflta olmak üzere ülkeler ‘küresel iklim
de¤iflikli¤i’ konusunu ciddiye almal›.”

Bugünlerde herkes küresel ›s›nma, tükenen enerji kaynaklar› ve kir-
lili¤in ekolojik düzen üzerine etkilerini konufluyor. Düzenlenen pa-
nellerde gelecek senaryolar› üzerine beyin f›rt›nalar› yapan uzman-
lar pek de olumlu bir tablo çizemiyorlar. Küresel ›s›nmayla mücade-
leyi öngören Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflme-
si’ne imza atan Türkiye’de Bo¤aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Ens-
titüsü bu konular üzerinde çal›flan öncü kurumlardan biri. Enstitü
Baflkan› Prof. Dr. Orhan Yenigün bu konuda özellikle endüstri kuru-
lufllar›na ve bu kurulufllar›n üst yönetimlerine görev düfltü¤ünü belir-
tiyor. Önümüzdeki 100 y›lda dünyan›n ortalama s›cakl›¤›n›n belirli
bir düzeyi aflmas› durumunda, geri dönülemez biçimde bir iklim kar-
mafl›kl›¤› yaflayaca¤›m›z› söyleyen Prof. Dr. Yenigün ile dünyada ne-
ler olup bitti¤i üzerine görüfltük.

Karbondioksit oran› art›yor, buzullar eriyor, orman yang›nlar› ço¤a-
l›yor, k›fl s›cakl›klar› art›yor, sonhabar gecikiyor, bitkiler zamans›z
çiçek aç›yor... Sizce dünyaya neler oluyor?

Küresel ›s›nmayla ilgili görüflleri do¤rular flekilde havalar mevsim
normallerinin üzerinde seyrediyor. Dolay›s›yla küresel ›s›nma konu-
su güncelli¤ini koruyor. Küresel ›s›nma yerine “küresel iklim de¤iflik-
li¤i” terimini kullanmak asl›nda daha do¤ru. Çünkü bu olay›n ana
nedeni iklimlerin de¤iflmesi.

Peki iklimler neden de¤ifliyor?

‹klimlerin de¤iflme nedeni seneler boyunca endüstriyel kaynaklar-
dan, trafikten ve ›s›nmadan dolay› -baflta karbondioksit olmak üzere-
“sera gaz›” dedi¤imiz gazlar›n atmosferdeki konsantrasyonlar›n›n
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artmas›. Bildi¤iniz gibi atmosferin günefl ›fl›¤›n› geçirirken dünya yü-
zeyinden yans›yan ›s›y› tutma özelli¤i var ve ›s›y› tutan da atmosfer-
deki su buhar› ve sera gazlar›. Atmosferin ›s›y› hapsetme özelli¤ine
“sera etkisi” diyoruz. Bu olay olmasa geceleri yeryüzünde s›cakl›klar
anormal derecede düfler ve bildi¤imiz flekliyle dünyada yaflam ol-
maz. Ama çeflitli faaliyetlerle insanlar bu sera etkisindeki hassas den-
genin bozulmas›na neden oluyorlar. Örnek olarak atmosferdeki kar-
bondioksit bin y›l önce milyonda 280 civar›ndayken endüstriyel
devrimden sonra bu oran bugün 360’›n üzerine ç›kt›. Di¤er bir sera
gaz› olan metan gaz›n›n etkisini de buna eklemek laz›m çünkü ayn›
biçimde metan emisyonu da zaman içinde art›yor. K›sacas›, karbon-
dioksit ve di¤er sera gazlar›n›n atmosferdeki miktar›ndaki art›fl, at-
mosferde tutulan ›s›n›n art›fl›na ve dolay›s›yla ortalama s›cakl›klar›n
artmas›na neden oluyor. Atmosferin ortalama s›cakl›¤›ndaki art›fl da
baz› baflka olaylar› tetikliyor ve ›s›nmay› daha da art›racak flekilde
pozitif geri besleme yap›yor. Dünyan›n ortalama s›cakl›¤› önümüz-
deki 100 y›lda belirli bir düzeyi aflarsa geri dönülemez biçimde bir
iklim karmafl›kl›¤› yaflayaca¤›m›z öngörülüyor.

Ülke baz›nda bakacak olursak sizce “küresel iklim de¤iflikli¤i”ni en
çok körükleyen ülke hangisi?

Kyoto Protokolü çerçevesinde geliflmifl ülkeler 2008-2012 y›llar› ara-
s›nda karbondioksit oran›n› 1990 seviyesine göre yüzde 8 azaltmak
konusunda fikir birli¤ine vard›lar. Fakat en büyük karbondioksit üre-
ticisi ülke olan Amerika bu anlaflmaya uymuyor. Gereklilikler yerine
getirilmedi¤i sürece 2000’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren çok ciddi s›-
k›nt›lar yaflayaca¤›m›z öngörülüyor.

“Küresel iklim de¤iflikli¤i”nin herhangi bir olumlu etkisi oldu¤undan
söz edebilir miyiz?

Asl›nda olumlu etkileri de yok de¤il, mesela ›s›nma sayesinde kuzey
yar›mkürede çok so¤uk olan baz› bölgeler yaflanabilir hale gelecek.
Ama bunun d›fl›nda buz kütlelerinin erimesi ve deniz suyunun s›cak-
l›kla genifllemesiyle okyanus ve deniz seviyelerinde yükselme bekle-
niyor. Kurakl›k nedeniyle flu anda çok verimli olan yerlerde tar›m
ürünlerinin yetiflemez hale gelece¤i düflünülüyor. Genel anlamda

bakt›¤›m›zda olumsuz etkileri olumlulardan çok daha fazla.

“Küresel iklim de¤iflikli¤i”nin dünyay› geri dönülmez bir noktaya ge-
tirmesi sizce mümkün mü? Böyle bir sonuç ne kadar süre alabilir?

“Birleflmifl Milletler Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli”nin
(IPCC) öngördü¤ü muhtemel senaryolar var. Dünya nüfusunun art›fl
e¤ilimini, ülke ekonomilerini ve enerji kullan›m›ndaki tercihleri fark-
l› flekillerde ele alan alt› farkl› senaryo var. En uç senaryoya göre
2100 y›l›na kadar dünya ortalama s›cakl›¤›n›n günümüzle k›yaslan-
d›¤›nda dört ile befl derece artmas› bekleniyor. Yine en kötü senar-
yoya göre, atmosferdeki karbondioksit oran›n›n 360’tan 900’ün üze-
rine ç›kaca¤› öngörülüyor. Okyanuslardaki su seviyesinin 2100 y›l›-
na kadar 80 cm’ye kadar yükselmesi bir di¤er beklenti. Avrupa Bir-
li¤i bu tehditleri ciddiye al›yor. Bu olay› bafl›ndan beri ciddiye alma-
yan sadece Amerikan yönetimi. Bunun d›fl›nda Çin, Brezilya ve Hin-
distan gibi Kyoto Protokolü yapt›r›m› alt›nda olmayan ülkelerin de
“küresel iklim de¤iflikli¤i” konusunu ciddiye almalar› gerekiyor.
Çünkü baflka türlü sonuca var›lmas› mümkün olmayacak.

“En uç senaryoya göre 2100 y›l›nda dünya
ortalama s›cakl›¤›n›n günümüzle
k›yasland›¤›nda dört ile befl derece artmas›
bekleniyor. Yine en kötü senaryoya göre,
atmosferdeki karbondioksit oran›n›n 360’tan
900’ün üzerine ç›kaca¤› öngörülüyor.”
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“Kyoto Protokolü
çerçevesinde geliflmifl
ülkeler 
2008-2012 y›llar›
aras›nda karbondioksit
oran›n› yüzde 8
azaltmak konusunda
fikir birli¤ine vard›lar.
Fakat en büyük
karbondioksit üreticisi
ülke olan Amerika bu
anlaflmaya uymuyor.”

Türkiye’nin bu konudaki tutumunu nas›l buluyorsunuz?

Geliflmifl ülkeler grubunda gösterildi¤inden 1992 y›l›nda yap›lan
“Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi”nden
(UNFCCC) Türkiye’ye de çok ciddi yükümlülükler verilmiflti. 
Türkiye bu sözleflmeye de uzun süre taraf olmad›. 1997’de Kyoto
Protokolü geldi. Protokolün öngördü¤ü yapt›r›mlardan zaten bahset-
tim.  Türkiye, geliflmifl ülkeler grubunda bir ülke olarak gösterildi¤in-
den ve bu yapt›r›mlara tabi oldu¤undan, Kyoto Protokolü’ne imza at-
mad›. Çünkü protokole uydu¤u takdirde, Türkiye sera gaz› emisyon-
lar›n› 1990 seviyesinin alt›na çekmeyi kabullenmifl olacakt›, yani en-
düstriyel geliflmesini kendi elleriyle yavafllatm›fl, hatta durdurmufl
olacakt›. Daha sonra Türkiye, “Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i
Çerçeve Sözleflmesi”, EK 2 listesinden ç›kar›lmas›yla birlikte 2004 y›-
l›nda bu sözleflmeye taraf oldu. Ancak halen, Kyoto Protokolü’ne ta-
raf olmayan çok az ülkeden biriyiz. Avrupa Birli¤i yolunda bu da çö-
zülmesi gereken karmafl›k bir mesele.

“Küresel iklim de¤iflikli¤i”nin önüne geçmek için yap›lmas› gere-
kenler neler? Bir devlet politikas› olmas›n›n d›fl›nda bununla ilgili bi-
reysel olarak yap›labilecek fleyler de var m›?

‹nsanlar›n günlük hayatlar›ndan vazgeçmeleri tabii ki beklenemez.
Fakat bu konuyla ilgili sivil toplum örgütlerine destek vererek bilinç-
li hareket etmeleri gerekiyor.

Bo¤aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nün bu konularda
yapt›¤› çal›flmalardan söz eder misiniz?

Enstitüde öncelikle tüm ö¤rencilere aç›k “küresel iklim de¤iflikli¤i”
ad› alt›nda bir ders veriyoruz. ‹nan›yoruz ki, bir üniversite ö¤rencisi
gelece¤ini ilgilendiren bu konuda bilgilenip daha bilinçli hale gel-

meli. Bunun d›fl›nda enstitü olarak Avrupa Birli¤i projelerine kat›lma-
y› hedefliyoruz. fiu anda da sürdürdü¤ümüz baz› projeler var.

Kurumlara dünyay› bu tehditlerden korumak için sizce ne gibi gö-
revler düflüyor?

Özellikle endüstriyel kurulufllar›n minimum at›k oluflturacak ve ener-
ji tasarrufu yapacak flekilde üretim yapmalar› gerekiyor. fiirketlerin
üst yönetiminin bu konular› çok ciddiye almas› ve peflini b›rakma-
mas› laz›m. Bunun d›fl›nda bünyelerindeki çal›flanlar› bilinçlendire-
cek e¤itim vermeleri de faydal› olur.
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“Politika olarak karbondioksit üretmeyen, alternatif enerji kay-
naklar›n›n (rüzgar enerjisi, jeotermel enerji, gelgitten elde edi-
len enerji gibi) üzerine gidilmesi gerekiyor. Ayr›ca havadaki
karbondioksitin dörtte birini trafikteki araçlar oluflturuyor. Bu-
nu önleyecek bir teknoloji de “yak›t hücresi teknolojisi”. Bu
teknolojide, hidrojen havan›n oksijeniyle birleflerek (yanma ol-
madan) elektrik enerjisi üretiyor ve at›k olarak su ç›k›yor. Önü-
müzdeki befl y›l içinde bu teknolojiyi kullanan tafl›tlar›n ticari
olarak üretilmeye bafllanmas› bekleniyor. Yak›t hücresi tekno-
lojisi evsel ve endüstriyel ›s›nmada da kullan›l›yor, ancak he-
nüz emekleme safhas›nda. Di¤er taraftan insanl›k bir flekilde
günefl enerjisinden daha verimli bir flekilde yararlanmay› kefl-
fetmeli. Önümüzdeki 100 y›l içinde teknolojik anlamda çok
büyük ilerlemeler olaca¤›n› düflünüyorum.”

“Günefl enerjisinden
yararlanmay› keflfetmeliyiz”
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“Dünyaya flark› 
söylemek için geldim”

‹nsan›n ruhunu okflayan bir sesi var Erol Evgin’in. Söyledi¤i flark›lar içi-
nize hafif bir meltem esintisiyle dokunuyor. Konuflurken dudaklar›n-
dan dökülen sözcükler bile insanda bu etkiyi yarat›yor. 

Evgin’in yaflam›nda sanat adeta renkli bir kanaviçe. Müzik kimli¤i ka-
naviçedeki günefl, mimarl›¤› bereketli toprak ve ressaml›¤› yemyeflil bir
bitki örtüsü. Henüz küçük bir çocukken, dünyaya flark› söylemek için
geldi¤ini düflünmeye bafllayan Evgin, biraz da babas›n›n ›srarlar›yla
bafllad›¤› mimarl›k e¤itimi s›ras›nda bu mesle¤in büyüleyici oldu¤unu
keflfetmifl. fiimdilerde “Mimarl›k, susmufl bir müziktir” diyen Evgin, mi-
marl›¤› müzi¤e en yak›n meslek olarak gördü¤ü için seçti¤ini belirti-
yor. Müzik, mimarl›¤›n kap›s›n› aralarken, mimarl›k da resmin büyülü
dünyas›na davet etmifl onu. “Miras” ad›n› verdi¤i ilk resim sergisi, tari-
hin bizlere miras b›rakt›¤› mimari eserleri konu al›yor. 

Erol Evgin’in evine gitti¤imizde kap›y› gülümseyen yüzüyle efli 
Emel Evgin aç›yor ve bizi salona al›yor. Evgin’lerin evlerinde sanatç›y-
la keyifli bir söylefli gerçeklefltiriyoruz. Beyefendili¤inden hayattaki du-
rufluna, flark›lar›ndan resimlerine kadar, gülerken gözlerinin içi gülen,
bakarken insan›n derinliklerini gören bir sanatç› Erol Evgin... 

Yaflam›n›zda müzik ve mimarl›k nas›l kesiflti? Ö¤rencilik y›llar›n›zda,
gelece¤e dönük planlar›n›zda hangisi yer al›yordu? 
Küçük bir çocukken karar›m› vermifltim, flark› söylecektim, hatta
dünyaya flark› söylemek için geldi¤imi düflünüyordum. Babam ise
çocuklar›n›n o y›llar›n popüler mesleklerinden birini seçmelerini is-

tiyordu. Doktor, avukat, mühendis gibi mesleklerdi bunlar. A¤abey-
lerimden biri makine mühendisi di¤eriyse inflaat mühendisi. Di¤er
ikisi de borsac› ve sanayici oldular. Ben müzi¤e en yak›n meslek ola-
rak gördü¤üm için mimarl›¤› seçtim. Bu seçimi yaparken “Mimarl›-
¤›n mesleki kurallar›n› ö¤renirim ama daha sonra müzik yapar›m” di-
ye düflünüyordum. Güzel Sanatlar Akademisi, bu e¤itim için en uy-
gun yerdi. Sanat e¤itimi veren bir okuldu, bir baflka deyiflle bir sanat
yuvas›yd›. Akademiye girdikten sonra ise mimarl›¤›n büyülü bir mes-
lek oldu¤unu anlad›m. Mimarl›k, dünyay› organize eden, insanlar›n
yaflad›klar› çevreyi ve mekânlar› tasarlayan bir meslekti ve heyecan
vericiydi. Giderek mimarl›¤› daha çok sevdim. Hatta mimarl›k e¤iti-
mimi tamamlad›ktan sonra bir süre üniversitede asistanl›k yapt›m.

Güle sormufllar, “Niye kokars›n?” diye, 
o da “‹badetimdir” demifl... “Benim
ibadetim de flark› söylemek” diyor ve
dünyaya flark› söylemek için geldi¤ine
inan›yor Erol Evgin. Müzi¤e en yak›n
meslek olarak gördü¤ü için “mimarl›k”
e¤itimi alan sanatç›, son y›llarda üstlendi¤i
ressam kimli¤i ile de sanat› yaflam
biçimine dönüfltürmüfl bir isim.
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Fakat, flark›lar ›srarla beni ça¤›rd›. Onlar›n sesine kulak verdim ve 10
y›l boyunca flark› söyledim. 1986 y›l›na geldi¤imizde ise yüksek mi-
mar olan eflimle birlikte mimarl›k ofisi kurduk. Müzik hayat›mda ba-
zen iflim, bazen de hobim oldu. Müzik ve mimarl›¤›n hayat›mda bir-
likte yer edinmesinde, mimarl›¤›n müzikle iç içe oldu¤unu düflünme-
min katk›s› büyüktür. Benim için mimarl›k, susmufl bir müziktir. Dö-
nemlerin müziklerine ve mimarisine bakt›¤›n›z zaman ayn› özellikle-
ri tafl›d›¤›n› görürsünüz. 

Gerek müzi¤inizle gerekse hayattaki duruflunuzla insanlar›n gözünde
ayr› bir yer edindiniz. Bu yola ç›karken koydu¤unuz kurallar, esas al-
d›¤›n›z temel ilkeler var m›yd›? 
Bafllarken hiçbir kural›m yoktu. Ama zaman içinde baz› fleyler öyle bir
gelifliyor ki onlar kuraldan öte yasa gibi oluyor. Elbette bir duruflumuz
vard›. Büyük kentte yafl›yorduk, kolejde okumufltuk ve yabanc› dil e¤i-
timi alm›flt›k. Dolay›s›yla dünyaya daha çabuk entegre olduk. Bir kere
ölçe¤imiz dünya ölçe¤iydi. Bunu ben kural olarak koymad›m, ister is-
temez geliflti. Dünyadaki di¤er sanatç›lar›n plaklar›n› al›yorsunuz, on-
lar›n çal›fllar›n›, söyleyifllerini inceliyorsunuz. Onlara bakarak bir stan-
dart yakal›yorsunuz ve onun alt›ndaki iflleri be¤enmiyorsunuz. Di¤er

taraftan insan›n do¤du¤u yer de çok önemli. Do¤du¤umuz yer bize ka-
liteyi getirdi. Zaman içinde de tutarl›, içten ve samimi olmay› ö¤ren-
dim. Müzi¤e bafllad›¤›m zamanlarda “imaj” kelimesi de yoktu, “imaj
maker” da... Mevlânâ’n›n “Ya oldu¤un gibi görün ya da göründü¤ün
gibi ol” sözünü benimsemifltik. Dolay›s›yla içtenli¤i ve samimiyeti ya-
kalad›k. O samimiyet bize tutarl›l›¤› getirdi. Bir süre sonra ne yap›p
yapmayaca¤›m›z›n karar›n› içimizden geldi¤i flekilde vermeye baflla-
d›k ve bu tutarl›l›kla düzeyli bir flekilde yolumuza devam ettik. Tabii
bazen paran›z olmuyor, seyirciniz de olmuyor ama bunlar çok da
önemli de¤il. Yapt›¤›n›z ifle inanman›z, samimi olman›z daha önemli.

Müzi¤inizle insanlar›n anlay›fl›n› gelifltirdi¤inize inan›yor musunuz?
Çi¤dem Talu ve Melih Kibar ile yapt›¤›n›z çal›flmalarda müzikal an-
lamda ortak amac›n›z neydi?
Biz kimlikli bir kent türküsü oluflturduk. Kentin ve k›rsal kesimin birbi-
rinden farkl› müzikleri vard›r. K›rsal kesimin müzi¤i daha çok topra¤a
ba¤l›d›r ve saz eflli¤indedir. Kent müzi¤i dedi¤imiz ise daha çok klasik
müziktir. Pop müzik dedi¤imiz ise, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kent-
leflmenin müzi¤i oldu. ‹nsanlar kentleflirken, kentin ifadesini pop mü-
zikte buldular. Kentin kendine özgü sesi ve temposu pop müzi¤e yan-

“Müzik ve mimarl›¤›n
hayat›mda birlikte yer
edinmesinde, mimarl›¤›n
müzikle iç içe oldu¤unu
düflünmemin katk›s›
büyüktür. Benim için
mimarl›k, susmufl bir
müziktir.”
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s›d›. 1970’li y›llar›n ikinci yar›s›nda Çi¤dem Talu derinli¤i olan sözler
yazd›; Melih Kibar, Türk müzi¤ine özgü notalar› ve aksak ritimleri kul-
lanarak çal›flmalar yapt›. Ben de do¤ru bir prosodiyle içten bir yorum
getirdim. Üçümüzün bu çabas› birleflti¤inde kimlikli bir kent türküsü
olufltu. Ortak inanc›m›z, bir ülkenin popüler müzi¤inin, o ülkenin kla-
sik müzi¤i ve folklorunun güncel bir uzant›s› oldu¤uydu. Bunu yapar-
ken “elit olal›m” kayg›s›yla yola ç›kmad›k. Elbette sanatç› bir ad›m ön-
de olmal›d›r. Biraz ileride olacaks›n›z, farkl› olacaks›n›z ama halk›n
anlayamayaca¤› kadar da uçmayacaks›n›z. Biz de birlikte bunu yapt›k.

Peki, resim yapmaya nas›l bafllad›n›z? 
Mimarl›k e¤itimi ald›¤›m y›llarda, resim, heykel ve hat dersleri de al-
d›m. Ö¤rencilik y›llar›mda resim ö¤retmenlerim Türk resmine damga-
lar›n› vurmufl iki büyük sanatç› olan Cemal Tollu ve Devrim Erbil idi.
Heykelde Türk heykel sanat›n›n büyük isimlerinden fiadi Çal›k, hat
sanat›nda ise Emin Bar›n ö¤retmenlerim aras›ndayd›. Onlardan çok
fley ö¤rendim. Mimarl›kta eskizlerle düflünmeye al›flt›m. Ö¤rencilik
y›llar›mda arkadafllar›m›n ders eskizlerini ben çizerdim. Resme önce-
leri koleksiyoner olarak bafllad›m. Resim yapmay› asl›nda uzun y›llar-
dan beri istiyordum. Sürekli desenler çal›fl›yordum. 2001 y›l›nda yafla-
d›¤›m›z ekonomik krizde ofisimde haberleri seyrederken, “Bu sene ho-
bilerime ay›racak çok vaktim olacak” diye düflündüm ve ofisten ç›k›p
ressam Zahir Güvemli’nin atölyesine gittim. Ondan, bana resmin tek-
niklerini ö¤retmesini istedim ve iki y›l desen çal›flt›m, son dört y›ld›r da
ya¤l›boyaya a¤›rl›k verdim.

Bu çal›flmalar›n›zla son olarak Trabzon’da bir sergi açt›n›z. Biraz bu
sergilerden söz eder misiniz?
Bu topraklar üzerinde, bu topraklarda yaflam›fl kifliler taraf›ndan, bizle-
re miras b›rak›lan çok say›da mimari eser var. Bu yap›lara bakt›¤›mda
onlar›n gururlu ve ma¤rur ifadelerini, bilinçli ruhlar›n› ve zaman› aflan
durufllar›n› görüyorum. Bir de tabii ki son yüzy›ldaki küskün yaln›zl›k-
lar›n›... Bütün bunlar› resimlerime yans›tmaya çal›flt›m ve ilk olarak
Ortaköy Sanat Galerisi’nde açt›¤›m sergiye “Miras” ad›n› verdim. Ay-

n› sergiyi, ‹zmir Resim Heykel Müzesi’nde, Ürgüp’te ve son olarak
Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nde
açt›m. fiimdi yeni konular ve resimler üzerinde çal›fl›yorum.

Bir mimar gözüyle son y›llarda yarat›lan yap›lar› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz? Kent mimarisindeki düzensizlik sizi rahats›z ediyor mu?
Art›k büyük flehirlerde mimars›z mimariler var. Bu mimarisizlik
Anadolu’daki mimarisizli¤e benzemez. Anadolu’da insanlar yüz-
y›llar boyunca mimar olmadan evler, yap›lar yapm›fllar ama gele-
ne¤e ba¤l› kalabilmifller. Betonun girmedi¤i bir Anadolu kasabas›-
na veya köyüne bakt›¤›n›zda, bir yamaca dizilmifl evlerin hepsinin
birbirine sayg›l› oldu¤unu görürsünüz. Birbirlerinin önünü kapat-
mam›fl, birbirlerine fazla yaklaflmam›fllard›r. Üstelik bütün bunlar
için orada ne yaz›l› bir kural ne de mimar vard›r. Oysa ayn› insan-
lar büyük kentlere göç ettiklerinde etraflar›ndaki evlere hiç sayg›-
lar› olmadan binalar infla ederler. Binalar yan yanad›r, camlar ara-
s›nda neredeyse mesafe yoktur. O insanlar birbirlerine komflu de-
¤il, düflmand›r asl›nda. Yaflad›¤›m kent yani ‹stanbul, birkaç bin
y›ll›k tarihinden gelen birikimiyle tüm bu çarp›kl›¤a ra¤men güzel-
li¤ini koruyabiliyor. Ama Anadolu’daki kentlerde son y›llarda du-
rum çok farkl›. Oralardaki kentleflme gerçekten çok çarp›k. Keflke
mimarlar ufak mebla¤lara planlar üretse ve bu planlar kolay bir fle-
kilde insanlara ulaflt›r›lsa... Elbette her fleyden önce devletin bir ko-
nut politikas› belirlemesi gerekiyor. 

Peki bir mimar gözüyle en be¤endi¤iniz flehir, mimar ve yap› nedir?
Benim için en büyüleyici flehir hâlâ ‹stanbul. Mimar Sinan da benim
gibi bütün dünyan›n bildi¤i ve sayg› duydu¤u bir mimar. Büyük say-
g› duydu¤um di¤er bir mimar da ö¤rencisi oldu¤um Sedat Hakk› 
Eldem. Kendisi geleneksel Türk mimarisinin ç›k›fl noktas› olarak 
20. yüzy›la çok büyük eserler b›rakt›. En be¤endi¤im yap› ise 
Bo¤az‘daki Amcazade Yal›s›. Büyük bir k›sm› y›k›ld› ama o yap›n›n
oranlar›, deniz kenar›ndaki alçakgönüllülü¤ü ve sayg›n duruflu beni
çok etkiler. Ne yaz›k ki do¤an›n tahribat›na b›rak›lm›fl durumda.

“‘Mustafa Kemal’i Gördüm Düflümde’
projesi ç›¤ gibi büyüyor”

“‹ki y›l önce Ifl›k Lisesi’nden arad›lar ve 29 Ekim töreni için ne yapabilece¤imi sordu-
lar. Haz›rl›k yapmak için süre istedim ve yaz dönemi boyunca araflt›rma yapt›m. Ata-
türk ve Kurtulufl Savafl› hakk›nda birçok kitap okudum. Sonuçta bu devletin nas›l ku-
ruldu¤unu, nas›l bir ruh ve bilinçle olufltu¤unu anlatan bir kurgu ç›kt› ortaya. Projeye
“Mustafa Kemal’i Gördüm Düflümde” ad›n› verdik. Önceleri milli bayramlarda gös-
teri yap›yorduk, daha sonra üniversitelerde de yapmaya bafllad›k. fiimdiyse, son bir
ayda 15 tane konser verdik. Bu ifl ç›¤ gibi büyüyor. Gösteri arac›l›¤›yla dinleyicilerim-
le buluflmaya bafllad›k. Bunun d›fl›nda ‹stanbul’da Plaza Otel’de Cumartesi günleri se-
venlerimle bulufluyorum. Geçti¤imiz y›l, 1976-1980 y›llar› aras›nda söyledi¤im 20
unutulmaz flark›y› toplad›¤›m bir albümüm ç›kt›. 2007’de de bu albümün devam› ola-
rak 1980-1983 y›llar› aras›ndaki 15 flark›y› kapsayan ‘Tüm Bir Yaflam’ isminde yeni
albüm ç›karaca¤›m.”
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Bin y›ll›k tarihiyle Prag, Avrupa co¤rafyas› içinde stratejik rotalar›n
kesiflim noktas›nda h›zla büyüyen ve geliflen bir kent. Son y›llarda
bilimsel araflt›rmalar, ticaret, sanat ve zanaat alanlar›nda büyük bir
ivme kazanan kentin bu baflar›s›nda jeopolitik konumunun ve gelifl-
me için uygun iklimin yarat›lm›fl olmas›n›n büyük önemi var. Geçen
yüzy›la ait en belirgin izleri sanat ve mimarl›k konular›nda tafl›yan
kent, UNESCO taraf›ndan dünya kültür miraslar›ndan biri olarak ka-
bul ediliyor. 

Prag’da demokrasi bahar›
Prag, 1918’de 1. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kurulan devletlerden bi-
ri olan Çekoslavakya’n›n baflkenti olarak siyaset sahnesindeki yerini
ald›. Münih Antlaflmas›yla 1938’de Nazi iflgaline giren kent, 1945’e
kadar nasyonalistlerin elinde kald›. Bu tarihte ayaklanan Pragl›lar,
K›z›l Ordu’nun deste¤i gelene kadar direnifllerini sürdürdüler. Çekos-
lavakya, 1968’de Alexander Dubcek taraf›ndan bafllat›lan reform ha-

reketlerine kadar “demir perde” ülkesi olarak an›ld›. Prag Bahar› ola-
rak an›lan bu reformist hareketler, Sovyet askeri birliklerinin müdaha-
lesiyle engellense de 1989’da ülkede yaflanan liberalleflme sonucu
zincirler k›r›ld›. 1993’te Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak bölünen
topraklarda Prag da Çek Cumhuriyeti’ne baflkentli¤ini sürdürdü. 

Bir solukta Prag notlar›
K›saca tarihine göz att›ktan sonra gelelim Prag’› görülmeye de¤er k›-
lan unsurlara. Kenti gezmeye bafllad›¤›n›zda ne kadar çok turistin si-

Kent dokusunu oluflturan tarihsel yap›lar›,
yüzy›llara meydan okuyan flatolar› ve yemyeflil
co¤rafyas›yla Avrupa’n›n en güzel durak
noktalar›ndan biridir Prag. Bu “alt›n flehrin”
ününe ün katan baflka unsurlar da var elbet;
Bohemya kristalleri, üstat Kafka’n›n evi,
yüzlerce bira çeflidinin efllik etti¤i renkli gece
hayat› ve güzellikleriyle büyüleyen Çek k›zlar›...

Her köflesi tarih kokan bir
baflkent: PRAG



Gezgin

OCAK 2007 33

zinle birlikte bu güzellikleri keflfetmekte oldu¤unun fark›na var›yor-
sunuz. Y›lda ortalama 80 milyon turist a¤›rlayan kent yaz aylar›nda
daha da kalabal›klafl›yor. E¤er daha sakin bir Prag görmek istiyorsa-
n›z Eylül ve ilkbahar iyi bir zamanlama olabilir. Bu dönemlerde ara
ara ya¤mur damlac›klar› isabet etse de ço¤unlukla günefl keflfinize
efllik ediyor. 

Kenti elinizde bir haritayla kolayl›kla gezmeniz mümkün. Ulafl›m met-
ro, elektrikli troleybüs ve otobüslerle yürütülüyor, üstelik de çok ucuz.
Hatta ald›¤›n›z yolculuk kartlar›n› belli bir süre içinde birden çok ula-
fl›m arac›nda kullanabiliyorsunuz. Aman dikkat, s›k s›k yap›lan kont-
rollerde e¤er zaman› geçen bir biletle yolculuk etti¤iniz fark edilirse
ceza kaç›n›lmaz. Türkiye’deki gibi “yabanc›s›y›z, bilmiyorduk” aç›kla-
malar›n›n hiçbir hükmü yok. 

Geleneksel Çek yemeklerinin porsiyonlar› oldukça büyük. Et, tavuk ya
da bal›k tercihinizin yan›nda mutlaka hafllanm›fl, sebze, püre vb. gar-
nitürler oluyor. ‹lginç bir baflka nokta da Prag’da biran›n sudan daha
ucuz bir fiyata sat›l›yor olmas›. Prag bira kültürü aç›s›ndan son derece
geliflmifl bir kent. Çok fazla say›da bira çeflidi var. 

Küçük Eyfel, küçük Venedik 
Prag, kentsel dokusuyla buram buram tarih kokan bir kent. Binalar›n
ço¤u orijinal görüntülerini korumufl, hatta çat› kenarlar›ndaki bronz ve
alt›n sar›s› heykeller dahi bozulmadan duruyor. Bu korunmufllu¤un ge-
risinde 2. Dünya Savafl› sonras›nda kentin tarihsel yap›lar›n›n ve mer-
kezinin korunmas›n› amaçlayan flehir planc›l›¤›n›n etkisi var. Kenti

süsleyen pek çok heykelin orijinalleri müzelerde saklan›yor. 

Prag di¤er ülkelerin güzelliklerini de bir flekilde bünyesine katm›fl: Kü-
çük Eyfel, Paris’tekine öykünerek Prag’› neredeyse kuflbak›fl› görebile-
ce¤iniz demirden bir kule. Asansör olmad›¤› gibi uzun, dar ve döne-
rek ç›k›lan merdivenle zirveye ulaflabiliyorsunuz. Yaklafl›k 15 dakika-
l›k bu t›rman›fl›n ard›ndan gözlerinizin önünde uzanan manzara yor-
gunlu¤unuza de¤iyor. Vltava Nehri’nin böldü¤ü kentin her iki yan›n-
da tarihi yap›lar›yla dikkat çeken yükseltiler ve kente bambaflka bir ha-
va veren k›rm›z› tu¤lal› flehir panoramas› gerçekten müthifl.

Küçük Venedik ise, gondol sefas›n› k›sac›k bir turla da olsa yaflamak is-
teyenler için ideal... Kampa denilen yar›mada biçimindeki alanda gon-
dol turunuzun ard›ndan nefis yemeklerin yap›ld›¤› çok güzel restoran-
lar› ziyaret ederek aç›k havan›n tetikledi¤i ifltah›n›z› söndürebilirsiniz.

Hizmet sektöründeki aksamalar
Prag’da belki de aksayan tek nokta hizmet sektörü. Turizm, ülke eko-
nomisi için çok önemli bir gelir kayna¤› ama hizmet üretenler için pek
de öyle alg›lanm›yor sanki. Bir restorana gitti¤inizde ya da kahveye
oturdu¤unuzda uzunca bir süre garsonun sizinle ilgilenmesini bekli-



yorsunuz. Sipariflinizi vermede en ufak bir tereddüt gösterir ya da bah-
flifl vermeyi unutursan›z imal› bak›fllara maruz kal›yorsunuz. Bizdeki
gibi güler yüz ve misafirperverlik gibi kavramlar›n pek geçerlili¤i yok. 

Kafka’dan geçmeden olmaz
Ça¤›m›z insan›n yaln›zl›¤›n›, yabanc›laflmas›n›, korkular›n› ve iletiflim-
sizli¤ini anlatt›¤› romanlar›yla edebi alana damgas›n› vuran Franz Kaf-
ka’n›n evi de eski kent dokusu içine s›k›flm›fl küçücük bir yap›. 

Eski kent turistlerin en çok ilgisini çeken bölüm ayn› zamanda. Nostal-
jik dokusuyla cazibe yaratan eski kentin dar sokaklar› içinde zaman
zaman küçük kaybolufllar yaflamaktan korkmay›n. Keflfedecekleriniz
inan›n bu bilinmezli¤e de¤er. Üstelik bir bak›yorsunuz daha önce geç-
ti¤iniz bir yere ç›k›yorsunuz. Kuklalar, flövalye biblolar ve Bohemya
kristalleri satan ma¤azalar da bu hatt›n sad›k bekçileri aras›nda.

Prag tarihinin en önemli flahsiyeti: 4. Charles
Kutsal Roma Germen ‹mparatoru 4. Charles 14. yüzy›l ortalar›nda tah-
ta geçtikten sonra Prag ve Çek ülkesinde benzeri görülmemifl bir kül-
türel ve sanatsal at›l›m gerçeklefltirmifl. Kendi ad›n› tafl›yan Charles
Üniversitesi’ni kurarak Avrupa’da yüksek ö¤retimi ilk kez uygulamaya
koymufl. Prag’da pek çok yerde karfl›n›za ç›kan heykeller bu dönem-
den kalan eserler. Özellikle Vltava Nehri üzerinde kendi ad›n› tafl›yan
köprü en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. 1342’de sel tafl-
k›n›yla y›k›lan Judita Köprüsü’nün yerine 1402’de infla edilen Charles
Köprüsü, yüzlerce sahnenin yer ald›¤› büyük bir gösteri merkezi ade-
ta. Yeteneklerini sergilemek ve bundan kazanç sa¤lamak isteyenler
sa¤l› sollu köprünün kenarlar›n› mesken tutuyorlar. Müzik performans-
lar› ço¤unlukta olmakla birlikte, ressamlar, pandomimciler, sihirbazlar
da sizi selamlamak için yar›fl›yor adeta. Köprünün dikkat çekici bir di-
¤er özelli¤i de her iki yakas›ndaki heykeller. 515 metre uzunlu¤unda-

ki köprüde tarihi ve ruhani kiflilikleri simgeleyen, hatta aralar›nda bir
Osmanl› heykelinin de yer ald›¤› 30 heykel bulunuyor.

Saat kulesindeki kuklalar›n selam›
Eski kentin merkezi say›lan büyük meydanda kalabal›k her saat bafl›
daha da art›yor, çünkü meydan›n hemen girflinde yer alan saat kule-
sindeki 12 kukla saat bafllar›nda merakl› turistleri selaml›yor. Meydan›
çevreleyen tarihi binalar›n bir k›sm›nda klasik müzik konserleri düzen-
leniyor. Daha çok binalar›n bodrum katlar›nda küçük ama flirin caz
kulüpleri de yer al›yor. 

600 y›ll›k katedral 
Yap›m› yüzy›llar süren “St. Vitus, St. Wenceslas, St. Adalbert” ad›yla
an›lan katedral Prag’›n görülmeye de¤er tarihi yap›lar› aras›nda.
1344’te yap›m›na bafllanan katedral 1929’da tamamlan›yor. 600 y›ll›k
uzun bir süreyi kapsayan inflas› sebebiyle mimari aç›dan eklektik bir
görünüme sahip. Büyüklü¤ünün yan› s›ra ilk göze çarpan unsurlar do-
¤al olarak gotik ve barok sanat›n izlerini tafl›yan figürler oluyor. 

Gezgin

34 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden ELMOR A.fi., 9-14 Eylül tarihleri
aras›nda bayiler ve tali bayilerine yönelik Prag gezisi düzenledi. Çek
Cumhuriyeti’nin tarihi baflkentine yap›lan yolculukta, tekne turu ve
Karlovy Vary flehrine yap›lan ziyaret bayilerin tatiline renk katt›. 

Karlovy Vary turu 
ELMOR bayii ve tali bayilerinin Prag gezisi s›ras›nda ziyaret etti¤i Tep-
la Nehri’nin vadisinde kurulu olan ve Çek Cumhuriyeti’nin en önem-
li ikinci turistik flehri Karlovy Vary, ayn› zamanda dünyaca tan›nm›fl
bir içme ve kapl›ca merkezi olarak da ün kazanm›fl bir kent. Bir ma-
sal dünyas›n› and›ran bu flehrin önemli misafirleri aras›nda, Atatürk,
Chopin, Lenin, Paganini ve Bismarck gibi önemli isimler de yer al›yor. 

Nehirden Prag bir baflka güzel
Prag’› bir buçuk saatlik tekne gezintisi boyunca nehirden de izleme
f›rsat› bulan bayi ve tali bayileri, tüm heybetiyle kentin tarihi ve turis-
tik yap›lar› büyüledi. Prag Kalesi, St. Vitus Katedrali, eski flehir, barok
kiliseler, Charles Köprüsü görülen yerler aras›ndayd›.

Bayiler Eylül’de de Prag’a ç›karma yapt›



>YARIfiMA

Türkiye’de ilk kez, bir yetifltirme yurdu foto¤raf
sanatç›lar›na kap›lar›n› aç›yor. Foto¤raf sanatç›s›
Merih Ako¤ul ile Afyonkarahisarl› ö¤rencisi Osman
Cavit Turunç, birlikte haz›rlad›klar› projeyle Fevzi
Çakmak Yetifltirme Yurdu’nun koridorlar›n› galeriye
dönüfltürdüler. Sergi ikilinin ayn› zamanda bir albüm
olarak da yay›nlanacak “Siyah Beyaz Afyonkarahisar”
adl› çal›flmas›ndan olufluyor.

Siyah Beyaz
Afyonkarahisar
Bitifl Tarihi: 10 fiubat 2007
Afyonkarahisar

Bünyesinde 26 bini aflk›n ihracatç› firmay›
bar›nd›ran ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç›
Birlikleri (‹MM‹B); Endüstriyel Tasar›mc›lar
Meslek Kuruluflu (ETMK) iflbirli¤iyle dünya
piyasalar›nda Türk ihracatç›lar›n›n güçlü bir yer
edinmesini sa¤lamak, Türkiye’ye yeni markalar,
yeni tasar›mlar kazand›rmak amac›yla ‹MM‹B
Endüstriyel Tasar›m Yar›flmalar›’n› üçüncü kez
düzenliyor.

‹MM‹B Endüstriyel 
Tasar›m Yar›flmalar› 07
Son kay›t tarihi: 2 fiubat 2007
Ödül töreni: 21 Mart 2007

Ajanda

>
SERG‹

>FUAR

H&V 07
27 fiubat - 1 Mart 2007
‹ngiltere/Birmingham
Is›tma ve havaland›rma sektörünün dünyadaki en
büyük fuarlar›ndan biri olan H&V 07 (Heating
and Ventilating Event), bu y›l ‹ngiltere’nin
Birmingham kentinde gerçekleflecek. ELEKS’in de
kat›laca¤› fuarda sektörün en büyük markalar› da
yer alacak. Fuar iki y›lda bir düzenleniyor.

AQUA THERM 2007 MOSKOVA
27 fiubat - 2 Mart 2007
Rusya/Moskova

ELEKS’in E.C.A. ve SEREL markalar›yla kat›laca¤› Aqua Therm 2007,
yeni y›lda Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin dev Rusya pazar›ndaki
konumunu güçlendirmesi amac›na hizmet edebilecek etkinlikler
aras›nda yer al›yor. 11. kez düzenlenecek olan fuar, uluslararas›
›s›tma, havaland›rma, tesisat, yal›t›m, havuz teknolojileri, banyo 
ekipmanlar› sektörlerinden yaklafl›k 500 firmay› a¤›rlamaya
haz›rlan›yor. Aqua Therm, üretici, sat›c›, al›c› ve profesyonel 
ziyaretçilerin bir araya gelip, yeni ifl ba¤lant›lar› yapmalar›n› sa¤layan
en baflar›l› platformalardan biri olarak kabul ediliyor.

Dünyan›n lider ticari fuarlar›ndan biri olan ve
iki y›lda bir düzenlenen ISH 2007 de ELEKS
A.fi.’nin bu y›l içinde kat›laca¤› fuarlar
aras›nda yer al›yor. Firmalar bu fuarda,
valfler, tesisat materyalleri, klimalar, sa¤l›¤a
uygun seramikler, ›s›tma sistemleri, 
aksesuarlar›, havaland›rma ekipmanlar›, baca
yap›m›, ölçü sistemleri ve pompalar gibi 
ürünler sergileyecekler.

ISH 2007
6 - 10 Mart 2007
Almanya/Frankfurt



Yeni y›lda
kendinize hangi

katabilece¤inizi hiç
düflündünüz mü?

“art› de¤erler”i


