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KKüresel ekonominin rekabetçi ortam›nda yer alan sektörle-
rin kurulufllar›ndan olarak çal›flanlar›m›zda, müflterilerimiz-
de, ifl ve e¤itim alan›ndaki ortaklar›m›zda, toplumumuzda,
k›sacas› tüm paydafllar›m›zda “güven” uyand›rmak için ol-
mazsa olmaz baz› koflullara sahip olmal›y›z. Bunlar›n ba-
fl›nda tabii ki flirketin do¤umundan bugüne yaflatt›¤› ilkeleri
oluflturan kurumsal kültürü (miras›) gelir. Bu yap›ya sahip
olmak flüphesiz uzun bir süreci gerektirir. Bir liderin hayali,
y›llarca süren yo¤un emeklerin sonucunda "kurum kültürü"
olarak ortaya ç›kar ve bu özgün kültür tüm paydafllar› çok yak›ndan ilgilendirir. Bu kültürü kim olufltu-
ruyor, bugün bu kültürün sahipleri kimler ve gelecekte kimler olacak? Kurumsal kültürün sürdürülebilir
olmas› iyi bir yönetimi gerektirir. Bunu baflaran kurumlar ayakta kal›r ve "Ben burday›m, daima burada
olaca¤›m" duruflunu sergileyerek güven ortam›n› daima canl› tutarlar.

Dergimizin yedinci say›s›n›n ç›kt›¤› tarih, Kurucumuz Ekrem Elginkan’›n vefat›n›n sekizinci y›l›na denk 
geliyor. Kurucumuzu, dönem ve çal›flma arkadafllar› ile beraber anmak istedik. K›sac›k an›larla da olsa
O’nu dinlerken hep bunlar›; kurumsal miras›m›z›, ne kadar vizyoner bir lidere sahip oldu¤umuzu ve li-
der olabilme özelliklerini düflündük.

Günümüzde kimlere "lider" diyoruz? Bir kurumu kuran giriflimciye mi? Bir proje üzerinde çal›flan eki-
bin bafl›ndaki yöneticiye mi? Yoksa son y›llarda CEO diye adland›rd›¤›m›z icra kurulu baflkanlar›na m›?
San›r›z bu konuda kavramlar henüz netleflmifl de¤il... Öyle olmal› ki CEO, CFO, CIO ve türevleri gibi
pek çok kavrama ve onlar›n dilimizdeki karfl›l›klar›na her geçen gün bir yenisini daha eklemek duru-
munda kal›yoruz. 

Duruma böyle bakt›¤›m›zda, pek çok kurulufl aras›nda yap›sal ve misyon aç›s›ndan Toplulu¤umuzun
farkl› konumunu alg›lamamak mümkün de¤il. Elbette Elginkan Toplulu¤u’nun tüm flirketleri özünde bi-
rer ticari kurum olarak hizmet veriyorlar. Benzersizli¤ini, markalar›n›n ve hizmetlerinin baflar›s›n›n kat-
ma de¤er olarak yans›d›¤› Toplulu¤umuzun “liderleri” olarak “çal›flanlar›m›za” çok önemli görev ve so-
rumluluklar yüklenmifl olmaktad›r. Ve tüm liderlerimiz de ifl ve hizmet ahlâk›, iyimserlik, dürüstlük, hak-
kaniyet duygular›, çevre ve insan sa¤l›¤›n› koruma bilinci gibi karakteristik özellikleriyle kendisini
Elginkan Toplulu¤u’na ait hisseden herkesin yaflam kalitesini yükseltecek çal›flmalara imza at›yorlar. 

Bu bak›fl aç›s›ndan yola ç›karak her say›m›zda yer verdi¤imiz kurulufllar›m›zdan; Manisa’da hizmet ve-
ren Tezel’i, Osmaneli’nde üretim yapan ODÖKSAN’› “Üretim” ve “Ar-Ge” bölümlerimizde objektif al-
t›na ald›k; ve gördük ki, y›llar boyu birçok yenilik ve yat›r›mla büyüyen tüm flirketlerimizde de¤iflmeyen
tek fley, yöneticilerimizde gözledi¤imiz sözünü etti¤imiz kurumsal miras ve karakteristik liderlik özellik-
leri. Bize sorarsan›z kurumlar› gelece¤e tafl›yan da bu de¤erlerin ta kendisi. Üretmek, kaliteden ödün
vermeden, istikrarl› büyümek elbette en temel hedefimiz; fakat att›¤›m›z her ad›mda dönüp kendimize
bakmam›z ve içimiz rahat bir flekilde yolumuzda ilerlememiz sahip olabilece¤imiz en güzel duygular-
dan biri de¤il mi?

Sahip oldu¤umuz de¤erleri ve kaynaklar› koruma bilinci ve sorumlulu¤u ile nice güzel
günlere, hep birlikte...

“Elginkan Toplulu¤u
çal›flanlar› olarak y›llarca
hizmet ahlâk›, iyimserlik,
dürüstlük ve hakkaniyet

duygular›, çevre ve insan
sa¤l›¤›n› koruma bilinci ile

ürettik, ürettiklerimizi
paylaflt›k, paylaflt›kça

büyüdük ve büyümeye
devam ediyoruz.”

Jülide Nemlio¤lu

% 70 su tasarrufu

Eskiden su, musluklardan akar, kimse suyu israf etti¤inin fark›nda olmazd›. 
Özellikle su kaynaklar›n›n h›zla tükendi¤i günümüzde, suyu ekonomik flekilde kullanmak 

her geçen gün daha çok önem kazan›yor. E.C.A., su ile teknolojiyi buluflturdu¤u 
fotoselli ürünlerinde yüzde 70 oran›nda tasarruf sa¤layarak hem ekonomik aç›dan 

avantaj sa¤l›yor hem de kaynaklar›n do¤ru kullan›lmas›na katk›da bulunuyor.

E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile
günlük 8 ton, ayl›k 246 ton, 
y›ll›k 3 bin ton su tasarrufu!

Önünde yer alan objeyi alg›layan mekanizmas›yla
kendili¤inden aç›l›p kapanarak suyu gerekti¤i ka-
dar kullanmak yöntemiyle tasarruf sa¤layan E.C.A.
Fotoselli Bataryalar, Türkiye’nin “ilk ve tek yerli”
üretimi olma özelli¤ine de sahip.
E.C.A. Fotoselli Bataryalar, günde ortalama 
20 bin kiflinin ziyaret etti¤i bir al›flverifl merkezin-
de, bataryan›n günde bin defa kullan›lmas› halinde
16 bininci kullan›mdan 
sonra yap›lan yat›r›m› amorti ediyor.
E.C.A. ile siz de su tüketimi maliyetlerinizi 
yüzde 70 oran›nda düflürerek hedeflerinize 
bir ad›m daha yaklaflabilirsiniz.
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mezuniyetten sonra ilk temas›m›z gerçekleflti. Ekrem Bey o s›ralar
E.C.A. iflini düflünüyordu. Ben de bu ifle girebilece¤imizi söyledim.
1957 y›l›nda ‹ngiltere’deydim, Ekrem Bey de Almanya’ya geldi. Ora-
da, E.C.A. yat›r›mlar›yla ilgili temaslara bafllad›k. Musluk imalat› için
gerekli ekipmanlar› temin etmek üzere bir ay içinde yat›r›m› tamamla-
d›k. Hep nas›l bir amblem olaca¤›n› düflünüyorduk. O s›ralar daha
E.C.A. laf› ortaya ç›kmam›flt›. Al›flverifl için bir Frans›z su saati flirketi-
ne gitti¤imde amblemini çok be¤endim. Ekrem Bey’e de çizerek gös-
terdim. fiirketin ad› ne olursa olsun ambleminin ona benzer olmas›n›
istiyordum. Kurulufl faaliyetleri arasında fabrika binası projesinin
hazırlanmasında daima ileriyi düflünerek projenin büyümeye uygun
olacak flekilde yapılmasını isterdi. Bu istek ilerdeki bütün yatırımlarda
ana fikir olmufltur. 1957 sonlarında Kartal Maltepe'deki fabrika binası
inflaatı sırasında ve daha sonra pazar günleri gelir, geliflmeleri gözden
geçirerek gerekli talimatları verir sonra Pendik'te yeme¤e giderdik.

(...) Ekrem Bey müteahhitlik yaparken musluklar› kullan›yor, kalorifer
tesisat› yap›yordu. Tüm inflaat bitiyor, tesisat tamamlan›yor ve test ya-
p›l›yordu ancak kalorifer tesisatlar› ak›t›yordu. Ekrem Bey buradan ha-
reketle musluk iflini düflündü. O zaman Türkiye’de musluklar Perflem-
be Pazar›’nda kum dökümüyle yap›l›yordu. Hurda ile yap›lan kalitesiz
musluklard› bunlar. ‹fller büyüyüp belli bir noktaya gelince, Ekrem Bey
art›k daha farkl› fleyler yap›lmas› gerekti¤ini düflündü. Holdingleflme
fikri de buradan do¤du. 1960’l› y›llara gelindi¤inde Türkiye’de yaln›z
Koç, Sabanc› ve Elginkan Holding vard›.

Prof. Dr. Cahit Özgür: “Ekrem Bey ile
yo¤un birlikteli¤imiz staj döneminde ol-
du. Staj› ‹zmir’de Cer Atölyesi’nde yapt›k.
Daha sonra Ankara’da müteahhitlik yap-
t›¤› dönemde akflamlar› orduevinde bulu-
flurduk. O dönem E.C.A. bir marka ol-
maktan öte bir tip olmufltu. ‹nsanlar bafl-
ka bir imalatç›n›n mal› bile olsa ‘E.C.A. 
tipi mi istiyorsunuz?’ diye sorarlard›.

Ekrem Bey, yaln›z yaflamay› seven, ar-
kadafllar›n› fazla görmeyen biriydi. Sa-
n›r›m 1960’l› y›llard›... Bir gün Ameri-
ka’dan gelen bir profesör arkadafl›m›z
Ekrem Bey’i görmek istedi. Harbiye’de ikinci katta oturdu¤u eve gittik.
‹çeri girdi¤imizde odada neredeyse hiçbir fley yoktu; bir ucunda büyük
bir masa, masan›n üstünde de bir telefon vard›. Ekrem Bey, kendi im-
paratorlu¤unu oradan idare ediyordu. ‘Ben burada bütün iflleri telefon-
la idare ederim. Bütün mesele, hangi numaray› çevirece¤ini bilmektir.
Bugünlerde en çok Kamil’in (Oba) numaras›n› çeviriyorum’ dedi. 

Ekrem Bey’e arada s›rada topland›¤›m›z›, kendisinin gelmemesinden
flikâyetçi oldu¤umuzu anlatt›m. Aradan zaman geçti, yine ortada yok-
tu. 40. mezuniyet y›l›m›z› kutlad›¤›m›z s›rada ilk kez mezun oldu¤u
yere geldi; birlikte konferans salonunu, s›n›flar›m›z› gezdik. O zaman
dedi ki, ‘Mezun olurken diyordum ki, 40 y›l bir daha bu kap›dan
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Hayat› her yönüyle kavrayan bir 
liderin, Ekrem Elginkan’›n ard›ndan...

‹TÜ’den 1948 y›l›nda mezun olduklar› için “48’liler” olarak an›lan 
arkadafllar› o kadar samimi ve canl› bir flekilde anlat›yorlar ki Ekrem 
Elginkan’›, bize araya girmeden aktarmak düflüyor...

Yol arkadafllar› anlat›yor...

Haluk Turan: “Ekrem Bey ile s›k-
l›kla tiyatrolara giderdik, daima en
ön s›ralara bilet al›rd›. Baflta Ses
Tiyatrosu, Karaca Tiyatrosu olmak
üzere o dönem oynayan müzikal-
leri, komedileri, revüleri izlerdik. 

(...) ‹kimiz de Ankara’da oldu¤u-
muz halde mezun olduktan sonra
2-3 y›l görüflemedik. Bir gün ifl
için boru sorufltururken, “Ekrem
Bey’de vard›r” dediler. Böylece

Elginkan Toplulu¤u’nun bugününe
damgas›n› vuran bir lider; ailesine, 
özellikle de annesine düflkün bir o¤ul,
bir vizyoner... 2 Nisan 1999’da hayata
veda eden Ekrem Elginkan’› en samimi
arkadafllar› lider yan›n›n d›fl›nda tiyatroya
ve müzikallere düflkün, komedileri asla
kaç›rmayan, okul y›llar›nda izledi¤i oyunlar›
taklit eden ve flark›lar› bir dinleyiflte
ezberleyen yönleriyle de hat›rl›yorlar. 
Tüm bunlar, Ekrem Elginkan’›n ölümünün
sekizinci y›ldönümünde, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’nden arkadafllar›n›n kendi
aralar›nda düzenledikleri bir toplant›da
konufluldu...

GGerek okul y›llar›nda gerekse staj ve çal›flma döneminde hayatlar› 
kesiflenlerin anlatt›¤› Ekrem Elginkan, ileriyi gören, okul hayat›nda 
biraz muzip, ifl hayat›nda son derece çal›flkan ve titiz, iflini genellikle
tek bafl›na planlayan ama uygulamaya koymadan önce mutlaka mesai
arkadafllar›na dan›flan bir kifliydi.

Elginkan Toplulu¤u’nun kurumsallaflmas› ve Vak›f haline gelmesi için
uzun süre düflündükten sonra tasarlad›klar›n› en yak›n›ndakilere akta-
ran ve sonra hukuki olarak hayata geçirmeye karan veren Ekrem 
Elginkan, bu yapt›klar›yla ne kadar vizyoner bir lider oldu¤unu da ka-
n›tlam›fl bir isim. Ekrem Elginkan, bir yandan sanayileflmenin yok de-
necek kadar az oldu¤u bir dönemde ülkenin kalk›nmas›na önemli kat-
k›larda bulunurken, bir yandan da Ankara’da bir müzikhol açmay›
planlayacak kadar yaflam› güzellefltirmeyi arzulam›fl. 

Ço¤unlu¤u okul y›llar›nda bafllayan dostluklar›n› bazen tesadüf bazen
planl› bir flekilde ifl yaflam›nda devam ettiren arkadafllar›, en samimi
sözlerle anlat›yor ortak an›lar›n›...

Oturanlar (soldan sa¤a): Ertu¤rul Serdaro¤lu, Feyyaz Nemlio¤lu, Haluk Turan, Ömer Tekin.
Ayaktakiler (soldan sa¤a): Nejat Diyarbak›rl›, Prof. Dr. Cahit Özgür, Osman Möral, Selahattin Tibet, Necati Güran.
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Vak›f’tan

Elginkan Vakf›’ndan ilkö¤retim
ö¤rencilerine sözlük ve yaz›m k›lavuzu
Elginkan Vakf›’n›n Türk Dil Kurumu ile birlikte yürüttü¤ü, ilkö¤retim okullar›na Türkçe sözlük
ve yaz›m k›lavuzu da¤›t›m projesi Manisa’da gerçekleflti. Gençlerin Türkçeyi do¤ru
ö¤renmelerine ve kullanmalar›na katk›da bulunmay› amaçlayan proje kapsam›nda
Elginkan Vakf› Manisa Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne 2 bin adet “TDK ‹lkö¤retim Okullar› ‹çin
Türkçe Sözlük” ve 2 bin adet “TDK ‹lkö¤retim Okullar› ‹çin Yaz›m K›lavuzu” ba¤›fllad›. 

Elginkan Vakf› ile Türk Dil Kurumu (TDK) ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
birlikte düzenledi¤i tören Manisa Polinas Endüstri Meslek Lisesi’nde
gerçekleflti. Törene, Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk, Milli E¤itim 
Bakanl›¤› Müsteflar› Prof. Dr. Necat Birinci, Türk Dil Kurumu Baflkan›
Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal›n, Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin 
Evranuz, ö¤retmenler, ö¤renciler ve bas›n kat›ld›.

Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz yapt›¤› aç›l›fl konuflma-
s›nda, Elginkan Ailesi ve Elginkan Vakf› hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi
verdi. Elginkan Vakf›’n›n temel amaçlar›ndan birinin “Türk kültürünü,
de¤erlerini, örf ve adetlerini, Türkçe’yi araflt›rmak, korumak, yaflatmak
ve bu alanda yap›lan araflt›rmalar› desteklemek” oldu¤unun alt›n› 

çizen Evranuz, konuflmas›n› Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin 
kalbidir” sözleriyle ö¤rencilere seslenerek tamamlad›.

Türk Dil Kurumu Baflkan› Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal›n törende yapt›-
¤› konuflmas›nda, Elginkan Vakf›’na böyle anlaml› bir etkinlikte bulun-
du¤u için teflekkürlerini sundu. Prof. Dr. Akal›n, kelimelerin anlamla-
r›n› ve do¤ru yaz›l›fllar›n› ö¤renmek için da¤›t›lan sözlük ve yaz›m 
k›lavuzlar›n› kullanmalar› için ö¤rencilerden söz de ald›. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar› Prof. Dr. Necat Birinci törende olduk-
ça duygusal bir konuflma gerçeklefltirdi. Prof. Dr. Birinci, Elginkan
Vakf›’n›n Türkiye’ye, özellikle milli e¤itim alan›na yapt›¤› de¤erli

Türkçe sözlük ve yaz›m k›lavuzlar› 24 Ocak’ta düzenlenen bir törenle Manisa k›rsal kesim okullar›n›n 4. ve 5. s›n›flar›na da¤›t›ld›. 

içeri girmeyece¤im. fiimdi 40 y›l geçti; art›k girebilirim.’ 40. y›l dolay›-
s›yla yap›lan merasimlere de geldi. Ondan sonra Ekrem Bey’de arka-
dafl  özlemi bafllad›. 50. y›la geldi¤imizde s›k s›k telefon ederdi, çok
büyüdü¤ünü, art›k küçülmek gerekti¤ini, baz› sektörleri b›rakaca¤›n›
söylerdi. 50. y›l› kutlad›ktan k›sa bir süre sonra ise kendisini maalesef
kaybettik.”

Selahattin Tibet: “Ekrem Bey’in s›n›f arkada-
fl› Orhan Öztürk ile karayollar›nda birlikte
çal›flt›k. O daha sonra Elginler ‹nflaat’a geçti.
1959 Kas›m’›n›n bafl›nda beni arayarak ‘Gel,
acil bir ifl var, Elginler Makina Fabrikas›’n›
kuruyoruz” dedi. ‹fli kabul ettim. ‹fl makine-
leri, damper, kalorifer kazan›, treyler yapt›k.
1964 Haziran’›ndan sonra Elginler Makine
Fabrikas›’n› ‹stanbul Maltepe’deki arsaya ta-
fl›d›k. Binalar yap›lm›flt› ve yavafl yavafl ma-
kineleri ‹stanbul’daki binaya getirdik.

1963’te Necati Bey ile tan›flt›k ve o da flirkete geldi. O arada ilk kez Par-
ker Limited ile bir anlaflma yap›ld›, bu belki de Türkiye'de özel teflüb-
büsün yapt›¤› ilk know-how anlaflmas›d›r. Onlar›n patenti ile de¤iflik
tipte kum eleme y›kama makinalar› yapt›k, daha da ileri giderek beton
ve asfalt tesisleri yap›lacakt›. Ancak, ‹stanbul'a gelindikten sonra o elim
hadise oldu ve Cahit Bey vefat etti. Sonra Koç ile ortakl›k kuruldu ve flir-
ketin ad› Otoyol olarak de¤iflti.”

Ertu¤rul Serdaro¤lu: “1957 ya da 1958’de,
‹stanbul Maçka’da büyük bir apartman›n in-
flaat›n› yap›yorduk. S›ra tesisata gelince ak-
sesuar› Perflembe Pazar›’ndan ald›k. Kalori-
fer tesisat› yap›ld›ktan sonra musluklar›n ba-
s›nç tecrübesini yapmak üzere gündüz bir
çal›flma yapt›k. Bas›nçl› su ertesi sabaha ka-
dar kalm›flt›. Sabah geldi¤imizde radyatör
musluklar› donmufl ve musluklar patlam›flt›.
Bunu Ekrem Bey’e telefonla bildirdim. He-

men donmufl musluklar› istedi ve ‘Onlar› bana gönder, ben sana yeni-
lerini göndereyim’ dedi.

(...) Ekrem Bey ile ikinci temas›m›z, Afyon’da Seyitler Baraj›’nda oldu. O
zamanlar Elginler ‹nflaat vard› ve ifllerine Cahit Elginkan bak›yordu. Ba-
raj iflinde flantiye flefiydim. Ekrem Bey ile baraj için bir anlaflma yapm›fl-
t›k. O dönem pres dökümünün ne oldu¤unu merak ediyordum. ‹stan-
bul’a geldi¤imizde fabrikaya gidip pres döküm makinesini görmek iste-
di¤imi söyledim. Baraj›n flantiye flefi oldu¤umu belirtsem de prensip me-
selesi olarak göstermediler. Bir yetkiliyle de konufltum ama durum de¤ifl-
medi. Sonradan düflününce etik olarak Elginler ‹nflaat’a hak verdim.”

Necati Güran: “Arkadafllar›m›n bir araya
gelmesi için hep çaba gösterdim. ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’ne girdikten iki ay
sonra Sümerbank’›n imtihan›n› kazan›p
Londra’ya gittim. Bu nedenle asl›nda
48’lilerden de¤ilim.... Döndükten sonra,
Elginler’in kamyonlara treyler ve ‹ngiliz
York firması ile temaslarım sonucunda
üçüncü dingil koymak yöntemiyle çek-
tikleri yükü artırma ifline girmesine ön

ayak oldum. Elginler, çekme kapasitesinin artırılması konusunda
Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirdiler. Ekrem Bey o s›rada Ankara Neca-
tibey Caddesi’nde bir yaz›hanede çal›fl›yordu. Kamyon sahiplerine
‘Gelin size treyler yapal›m’ diyorduk ve kabul edenlerin kamyonlar›n›
Elginler’e gönderiyorduk. Orada kamyonlara treyler yap›l›yordu. Böy-
lece çekifl güçleri art›yor, daha fazla yük tafl›yabiliyorlard›.

Bir ara Cahit Elginkan hastaland›. Ben Londra’da kald›¤›m için hemen
Cahit ile yurtd›fl›na ç›kt›m; gerekli fleyler yap›ld›; sonra döndük. Ekrem
Bey, kendisini öne ç›karan bir insan de¤ildi. Gösterifli yoktu. 1983 y›-
l›ndan itibaren bu toplant›lar› tertip ettim. Pek çok arkadafl›mla hâlâ
görüflüyoruz.”

Feyyaz Nemlio¤lu: “E.C.A. ürünlerini 
Türkiye’nin çeflitli illerinde yapt›¤›m mü-
teahhitlik ifllerinde ve evlerimizde daima
kulland›k. Hat›rlad›¤›m kadar›yla abim
Prof. Dr. Faruk Nemlio¤lu ile irtibatta ol-
du¤u dönemde çok s›k temas etmifltik.”

Osman Mörel: “Ekrem Bey ile 1950’lerin
sonunda Ankara’da karfl›laflt›k. Ekrem Bey
o s›rada Necatibey Caddesi’nde 12 katl›

bir apartman›n inflaat›na bafllam›flt›, Ankara’n›n en yüksek binas›yd›.

1970’lerin bafl›nda Ekrem Bey’in çeflitli fabrikalar› vard›. Tornalar›
bir fabrikada toplam›flt› ve fabrikalar-
dan birini sat›n ald›m. Fakat Ekrem
Bey ortada yoktu, temas etme imkân›-
m›z olamad›. Daha sonra ikinci bir
fabrika daha almak istedik. Ancak bir
türlü randevu alam›yorduk. Nihayet
50. y›lda Büyükada’da topland›k.
Orada çok farkl› bir Ekrem Elginkan
vard›. Özlem içindeydi. Hatta o top-
lant›dan sonra bir gün eve telefon
ederek görüflmek istedi.”

Ekrem Elginkan’›n ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden 48’liler diye an›lan en samimi
arkadafllar› farkl› dönemlerde paylaflt›klar› an›lar›yla geçmifle bir yolculuk yaparak
Elginkan Toplulu¤u’nun kurucusunu bir kez daha and›lar.
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hizmetlerin yan› s›ra Türkçe için yapt›¤› bu çal›flman›n da 
takdir edilmesi gerekti¤ini ifade etti.

Konuflmalar›n ard›ndan, Türkçe sözlük ve yaz›m k›lavuzu da¤›-
t›m› yap›lacak okullardan gelen ö¤renciler s›rayla sahneye gele-
rek sözlük ve yaz›m k›lavuzlar›n› teslim ald›lar. Ard›ndan okul-
lara iletilmek üzere Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik 
E¤itim Merkezi’nde ‹lçe E¤itim Müdürleri’ne Türkçe sözlük ve
yaz›m k›lavuzlar› verildi.  

O¤uz Uzun: “Türkçe derslerinde kullanaca¤›m”
“Türkçe derslerimde okuma parças›nda anla-
m›n› bilmedi¤im kelimeler oldu¤unda, hedi-
ye edilen bu sözlü¤e bakaca¤›m ve ne anla-
ma geldi¤ini ö¤renece¤im. Bofl zamanlar›m-
da yeni kelimeler ö¤renmek için de bu sözlü-
¤ü kullanaca¤›m.”
Afla¤› Çoban Fevzi Pafla ‹lkö¤retim Okulu 
5. s›n›f ö¤rencisi

Hande Alt›nk›ran: “Sözlük ve yaz›m k›lavuzu 
hediye etmelerine çok sevindim”
“Bilmedi¤im sözcüklerin anlam›n› sözlü¤e
bakarak ö¤renece¤im. Yaz›m k›lavuzu da çok
iflime yarayacak. Nas›l yaz›ld›¤›ndan emin
olamad›¤›m sözcükler için bu k›lavuzu kulla-
naca¤›m. Bizlere sözlük ve yaz›m k›lavuzu
hediye etmelerine çok sevindim.”

Yeniköy Atatürk ‹lkö¤retim Okulu 6. s›n›f ö¤rencisi

‹lyas Dinço¤lu: “Kullanmaya söz verdik”
“Bize bu kitaplar› veren kiflilere teflekkür edi-
yorum. Her gün dört kelimenin nas›l yaz›ld›-
¤›n› ve ne anlama geldi¤ini görmek için bu
sözlü¤e ve yaz›m k›lavuzuna bakmak için
söz verdik. Ben de bu sözümü tutaca¤›m.”
Muradiye Atatürk ‹lkö¤retim Okulu 
4. s›n›f ö¤rencisi

Hilal Demirel: “‹simlerin anlam›n› ö¤renmek için 
sözlü¤ü kullanaca¤›m”

“Arkadafllar›m›n isimlerinin ne anlama geldi-
¤ini ö¤renmek hofluma gidiyor. Bundan sonra
sözlü¤e bakarak isimlerinin ne anlama geldi¤i-
ni ö¤renece¤im. Kendi ismimin ne anlama
geldi¤ini okuldaki sözlü¤e bakarak ö¤renmifl-
tim. Bize sözlük ve yaz›m k›lavuzu hediye
edenlere teflekkür ediyorum.”
Karao¤lanl› ‹lkö¤retim Okulu 
4. s›n›f ö¤rencisi

“Türk dili ve kültürü konusunda araflt›rmalar yap-
mak ve bu alanda yap›lan araflt›rmalar› destekle-
mek ayr› bir bilgi birikimi istiyor. Dolay›s›yla bi-
ze ›fl›k tutaca¤›na inand›¤›m›z kurumlarla ortak
projeler gelifltirmeyi uygun görüyoruz. Bugün bu-
radaki etkinlik, Türk Dil Kurumu ile ortak çal›fl-
malar›m›z sonucunda gerçekleflti. Yak›n bir za-
mana kadar bu alanda çok fazla faaliyette bulun-
du¤umuzu söyleyemeyiz. Vakf›m›z›n Mütevelli
Heyeti bu konuda ad›m at›lmas› gerekti¤i konu-

sunda fikir birli¤ine vard›ktan sonra birkaç farkl› proje gelifltirdik. Bir bafl-
ka projemiz, Türk dili ve edebiyat› alan›nda doktora yapan üç ö¤renciye
burs vermek oldu. Müracaatlar Elginkan Vakf›’na yap›ld›ktan sonra, Türk
Dil Kurumu taraf›ndan üç ö¤renci belirlendi. Türk kültürü konusundaki
bir di¤er projemizi de Bo¤aziçi Üniversitesi ile birlikte yürütüyoruz. Bu
projedeki amac›m›z Kandilli Rasathanesi’nde bulunan matematik ve as-
tronomi alan›ndaki el yazmas› eserlerin tan›t›lmas› ve yaflat›lmas› için ka-
talo¤un haz›rlanmas›. Ayn› flekilde Manisa Kütüphanesi’ndeki eski el
yazmas› eserlerin de katalog haline getirilmesi için destekte bulunduk.
Artan tempoda ve h›zda Türk dili ve kültürü konusundaki çal›flmalar›m›-
za devam etmeyi planl›yoruz.”

“Genç kuflaklar›n Türkçe’yi bütün zenginlikleriyle
ö¤renmesi, Türkçe’nin daha güçlü bir dil haline
gelmesini sa¤layacak. Dilimizin güç kaynaklar›n-
dan biri söz varl›¤›. Deyimlerimiz, atasözlerimiz,
bilimsel terimlerimiz, Türkçe’de bir çok dilde ol-
du¤undan daha fazla. Bizlerin yapmas› gereken
kelimeleri do¤ru yerde, do¤ru biçimde kullan-
mak. Bunun için Türk Dil Kurumu’nun yeni çal›fl-
malar›ndan olan ‘e-Türkçe’ ile Türk dilinin temel
baflvuru kaynaklar›n›n elektronik olarak anlafl›l-

mas›n› amaçl›yoruz. Türk Dil Kurumu, ‘Güncel Türkçe Sözlük’ ad›yla dili-
mizin en zengin sözlü¤ünü sanal ortamda kullan›ma açt›. Bugün gerçek-
lefltirilen tören, ilkö¤retim ö¤rencilerinin dilimizi daha do¤ru kullanmala-
r›na yard›m etmek için düzenlendi. Elginkan Vakf› ile ortaklafla gerçeklefl-
tirdi¤imiz bu projeden gurur duyuyoruz. Türk dili ve kültürüne  sahip ç›k-
may› kendine amaç olarak belirlemifl Elginkan Vakf› bu alanda örnek olufl-
turacak bir kurum niteli¤i tafl›yor.”

Bugüne kadar e¤itim alan›ndaki projeleriyle tan›nan ve son iki y›lda
10 trilyon TL’nin üzerinde yat›r›m gerçeklefltirerek e¤itime ba¤›flla-
yan Elginkan Vakf›, bundan böyle ad›n› kültür, bilim ve teknoloji ala-
n›ndaki faaliyetlerin teflvik edilmesi ve desteklenmesiyle de duyura-
cak. Bu ba¤lamda Vak›f taraf›ndan bu y›l ilk kez düzenlenen ve ge-
leneksel hale getirilecek olan “Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji
Ödülleri” töreni, 23 fiubat’ta ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleflti. Dokuzuncu 
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in bizzat kat›larak onurland›rd›¤›
törende ödüller, y›llar›n› Türk kültürünün ve teknolojinin geliflmesi-
ne adam›fl akademisyenlere verildi.

Toplulu¤un yeni oda¤› 
“kültür, bilim ve teknoloji”
Elginkan Toplulu¤u’nun kurulufl ve büyü-
me sürecini anlatan bir tan›t›m filmi ile
bafllayan törende, Elginkan Ailesi’nin geç-
mifl y›llardaki çal›flmalar›na dair görüntü-
ler izleyenlere duygulu anlar yaflatt›. Tan›-
t›m filminin ard›ndan aç›l›fl konuflmas›n›
yapmak üzere sahneye Elginkan Vakf› 
Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Halim
Do¤rusöz davet edildi. Çok önemli

Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz: 

“Amac›m›z Türk dili ve kültürünü
korumak ve geliflmesine destek olmak”

Türk Dil Kurumu Baflkan› Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal›n:

“Elginkan Vakf› örnek bir kurum
niteli¤i tafl›yor” 

Elginkan Vakf›’n›n Türk kültürü ve teknoloji alan›ndaki araflt›rma,
çal›flma ve hizmetleri desteklemek amac›yla hayata geçirdi¤i 
Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri töreni Dokuzuncu
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in kat›l›m›yla 23 fiubat 2007
tarihinde gerçekleflti.

Elginkan Vakf› Türk Kültürü Araflt›rma 
ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu
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Ve ödüller sahiplerini buldu...
‹TÜ Rektörü Prof. Dr. H. Faruk Karado¤an’›n konuflmas›-
n›n ard›ndan s›ra heyecanla beklenen ana, ödüllerin sa-
hiplerinin aç›klanmas›na geldi. Kürsüye gelen Süleyman
Demirel, ödülleri sahiplerine takdim etti. Ödül sahipleri,
benzer yar›flma  ve ödüllerin aksine, “baflvuru” yöntemi
yerine, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kurulufllar›n›n
“aday önerileri” yöntemiyle belirlendi. 

Türk Kültürü Araflt›rma Ödülü, Türk kültür de¤erleri, örf,
âdet ve manevi de¤erler ile Türkçe konular›nda özgün
araflt›rma ve çal›flmalar veya daha önce yap›lm›fl araflt›r-
ma ve çal›flmalar›n gelifltirilmesi yoluyla Türk kültürüne
ve diline gerçek anlamda katk›da bulunan araflt›rmac› ve-
ya araflt›rmac› grubuna veriliyor. Elginkan Vakf›’na Türk
Kültürü Araflt›rma Ödülü için çeflitli kurumlar taraf›ndan
13 baflvuru dosyas› iletildi. 

Türk Kültürü Araflt›rma Ödülü Komisyonu yapt›¤› incele-
me ve de¤erlendirmeler sonucunda ödülün Bo¤aziçi 
Üniversitesi taraf›ndan önerilen Prof. Dr. Günay Kut ve
Prof. Dr. ‹nci Enginün aras›nda paylaflt›r›lmas›n› uygun
buldu. Bu kararda her iki ismin de üniversitede yapt›klar›
çal›flmalar, yürüttükleri projeler, yetifltirdikleri ö¤renciler
ve akademisyenler, yay›nlad›klar› kitaplar ve makaleler,
kat›ld›klar› bilimsel toplant›lar ile Türk kültürüne yapt›k-
lar› katk› ve hizmetler etkili oldu. 

Teknoloji Ödülü ise, yeni ürün veya yeni teknik ya da tek-
nolojiye dayal› üretim süreçleri gelifltirerek teknolojiye
gerçek anlamda katk›da bulunan araflt›rmac› veya araflt›r-
mac› grubuna veriliyor. Bu ba¤lamda Teknoloji Ödülü
Komisyonu ödülün Eskiflehir Teknoloji Gelifltirme Bölge-
si’nde faaliyet gösteren MDA ‹leri Teknoloji Seramikleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. giriflimcilerinden Anadolu 
Üniversitesi ö¤retim üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof.
Dr. Ferhat Kara, Prof. Dr. Servet Turan ve Doç. Dr. 
Alpagut Kara’n›n oluflturdu¤u araflt›rma grubuna verilme-
sini kararlaflt›rd›. “S‹A1ON Seramik Kesici Uç Malzeme-
lerinin ve Üretim Teknolojilerinin Gelifltirilmesi Projesi”
ile Teknoloji Ödülü’nü alan grup, bu çal›flmayla teknolo-
jiye bulunduklar› katk›lar nedeniyle ödüle lay›k bulundu.
Araflt›rma grubunun çal›flmalar› sonucunda, yenilikçi ile-
ri teknoloji ürünü olan malzemelerin gelifltirilmesinin ya-
n›nda, seramik uç üretim teknolojisi Türkiye’ye kazand›-
r›larak, ifllenecek malzemeye göre istenen kompozisyon-
da, istenen mikroyap›da ve geometride kesici uç üretimi
yap›labilecek. Ödül sahipleri, ödül bafl›na verilen 30 bin
YTL’lik para ödülünü de paylaflt›lar. 

Ödüllerin sahiplerine verilmesinin ard›ndan organizas-
yon, ünlü keman virtüözü Cihat Aflk›n’›n piyanist Gülden
Teztel ile birlikte verdi¤i konser ve sonras›ndaki kokteyl
ile son buldu.

ve duygu dolu bir olay›n yafland›¤›n› belirterek sözlerine bafllayan 
Do¤rusöz, Vakf›n temel amaçlar›na de¤inerek bafllang›çta daha çok
sanayinin ihtiyaç duydu¤u iflgücünün yetifltirilmesine ve istihdam
imkânlar›n› art›r›c› e¤itim çal›flmalar›na katk›da bulunmak için e¤i-
tim kurumlar›n›n aç›lmas› ve iflletilmesi üzerinde durduklar›n› ifade et-
ti. Do¤rusöz “Manisa’daki Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik 
E¤itim Merkezi, Bolu Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi ve ‹zmit’teki 
Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi umdu¤umuzun öte-
sinde baflar› sa¤lad›. Bu programla e¤itim sistemimizdeki bir bofllu¤u
doldurdu¤umuza inan›yoruz.” dedi. Elginkan Vakf›’n›n kültür, bilim ve
teknoloji alan›ndaki faaliyetlerin teflvik edilmesine ve desteklenmesine
daha fazla odaklanma karar› ald›¤›n› söyleyen Do¤rusöz, ödül progra-
m›n›n bunun bir iflareti oldu¤unu belirtti. 

Do¤rusöz konuflmas›n› söyle sürdürdü: “Bu sadece bir bafllang›ç,
ama çok yerinde bir bafllang›ç, çünkü konu profesyonel araflt›r›c›la-
r›n mesaisini gerektiriyor. Ve bu kapsamdaki programlar›n yönetimi
de özel profesyonel çabalara ba¤›ml›. Adaylar›n tespiti, de¤erlendir-
mesi, karfl›laflt›r›l›p seçimlerin yap›lmas› gibi ifllemler birçok kurum
ve profesyonelin mesaisine mal oldu. Bu konuda yard›m elini uzatan
bütün kurumlara ve meslektafllar›m›za medyunu flükran›z”. 

Prof. Dr. Halim Do¤rusöz’ün ard›ndan törene ev sahipli¤i yapan 
‹TÜ Rektörü Prof. Dr. H. Faruk Karado¤an bir konuflma yapt›. Töre-
ni ‹TÜ’de gerçeklefltirmekten duyduklar› mutlulu¤u dile getirerek
sözlerine bafllayan Karado¤an, e¤itim alan›ndaki yat›r›mlar›yla öncü
bir kurum niteli¤i tafl›yan Elginkan Toplulu¤u’nun Vakf› arac›l›¤›yla
kültür, bilim ve teknoloji alanlar›n› da desteklemesinin çok önemli
bir ad›m oldu¤unu belirtti. Karado¤an, “‹TÜ’den 1948’de mezun
olanlar Atatürk dönemini yaflam›fl gençler olarak bu ülkenin her kö-
flesinde çal›flt›lar ve ürettiler. Bu gençler olmayan› yapmak, kurulma-
m›fl› kurmak için çok büyük gayretler sarf ettiler. 1948 mezunu Ma-
kine Yüksek Mühendisi Dokuzuncu Cumhurbaflkan› Süleyman 

Demirel’i bu ülkeye yapt›¤› baflar›l› ifllerden dolay› kutlar›m. Yine 1948
mezunu merhum Ekrem Elginkan’› da sayg›yla an›yorum” dedi.

Demirel’den anlaml› konuflma
‹TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, ödül-
lerin verilmesinden önce bir konuflma yapan Süleyman Demirel, geç-
mifl y›llarda bu salonda çok güzel toplant›lar yapt›klar›n› ifade ederek
mensubu olmaktan gurur duydu¤u ‹TÜ mezunlar› için bu salonun ye-
ni fikir ve düflünceleri arama yeri oldu¤unu söyledi.

Elginkan Vakf› kurucusu Ekrem Elginkan’›n ‹TÜ’den arkadafl› oldu-
¤unu belirten Demirel, Elginkan Toplulu¤u’nun s›radan bir kurum
olarak görülmemesi gerekti¤ine iflaret etti ve bu Topluluktan 
Türkiye için ç›kar›labilecek çok önemli de¤erler oldu¤unu kaydetti.
‹TÜ’den 1948 y›l›nda makine mühendisi olarak mezun olan Ekrem 
Elginkan’›n kendi imkânlar›yla 19 flirketi kapsayan devasa bir kuru-
lufl oluflturdu¤unu ve daha sonra bütün bunlar› vakfa b›rakt›¤›n› an-
latan Demirel, Elginkan’›n bütün malvarl›¤›n›n Türk milletinin hiz-
metinde bulundu¤unu kaydetti. Y›llarca kamu hizmetinde bulundu-
¤unu hat›rlatan Demirel, Elginkan’a hiçbir imtiyaz tan›nmad›¤›n› ve
bu ülkenin tüm insanlar›n›n bundan ders ç›karmak zorunda oldu¤u-
nu söyledi.

Demirel, Türkiye’nin bugün Avrupa masas›na do¤ru gitti¤ine iflaret
ederek, “Herkesin Türkiye’nin daha ileriye gitmesi için tafl› tafl›n, tu¤-
lay› tu¤lan›n üstüne koymaya devam etmesi laz›m” dedi. Demirel
sözlerini flu cümlelerle noktalad›: “Ne ça¤dafll›ktan, ne uygarl›ktan,
ne de zengin, güçlü, kudretli, laik, demokratik ülke olmaktan vazge-
çeriz. Bunlar bu ülkeyi kuranlar›n bize b›rakt›¤› emanetlerdir. Bu
emanetlere sadakat bizim vicdan borcumuzdur. Sadakat bizim yemi-
nimizdir.”

Anadolu Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, SiA1ON seramiklerinin
kristal kimyas› üzerinde, Prof. Dr. Ferhat Kara seramik tozlar›n›n üretim süreçlerinin ge-

lifltirilmesinde, Prof. Dr. Servet Turan seramik malzemelerinin
mikroyap› karakterizasyonunda, Doç. Dr. Alpagut Kara da 

seramik üretimi ve performans testlerinde uzmanl›¤a sahip.
Bilimsel çal›flmalar›n teknolojik ürünlere dönüfltürülmesi
için yo¤un çaba sarf eden araflt›rma grubu, bu çal›flmalar›-
n› ticarilefltirmek amac›yla 4691 say›l› yasa kapsam›nda
dört ö¤retim üyesi olarak Eskiflehir Teknopark›’n›n ilk flirke-

ti olarak “MDA ‹leri Teknoloji Seramikleri Ltd. fiti.”yi kurdu.
Araflt›rma grubunun çal›flmalar› 10 y›ll›k sürece dayan›yor.

Grubun öncü çal›flmalar› ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar
Vakf› Teknoloji Teflvik Ödülü’ne (2000) ve Eskiflehir Sanayi Odas› 

Teknoloji Gelifltirme Ödülü’ne (2003) lay›k görüldü.

Prof. Dr. ‹nci Enginün, 1963 y›l›ndan beri Türk edebiyat› ve kültürü alan›nda hizmet
veriyor. 1997’de Marmara Üniversitesi’nden emekli olan Enginün üniversitelerde Türk
edebiyat› bölümlerinin kurulmas›n› sa¤lad›. Marmara Üniversitesi’nde Türkiyat Araflt›r-
ma ve Uygulama Merkezi ile Türkiyat Enstitüsü’nün kurulmas›na 
önayak oldu; ayn› üniversitenin Türk Dili ve Edebiyat› bölümünü
Prof. Dr. Mehmet Akal›n ile birlikte kurdu. K›br›s’taki Yak›n
Do¤u Üniversitesi’nde ve Kayseri’deki Erciyes Üniversite-
si’nde Türk Dili ve Edebiyat› bölümlerinin kurulmas›na des-
tek verdi. Bo¤aziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› bölü-
münün yeni edebiyat biriminin kurucusu olan Enginün,
Türk dili ve edebiyat› alan›nda çok say›da ö¤renci ve ö¤re-
tim üyesi yetifltirdi. Abdülhak Hamit Tarhan’›n ve Ahmet 
Haflim’in bütün eserlerini bugüne kazand›ran Enginün, Ahmet
Mithat’›n tüm tiyatrolar›n› yay›nlad›. “Mukayeseli Edebiyat” kitab›,
Türkiye’de karfl›laflt›rmal› edebiyat alan›na büyük katk› sa¤lad›. “Tanzimat’tan Cumhu-
riyet’e” ve “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat›” kitaplar› bu alanda önemli bir bofllu-
¤u doldurdu. 2000’de Türkiye Yazarlar Birli¤i’nin “Araflt›rmalar ve Belgeler” ile tenkit
dal›nda Y›l›n Yazar› ödülünü, 1992’de “Mukayeseli Edebiyat” ile tenkit dal›nda Y›l›n
Yazar› ödülünü ald›; Milli Kültür Vakf› Ödülü de bulunuyor.

Prof. Dr. Günay Kut, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisi olarak çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Türkoloji dünyas›n›n önde gelen “yazma bilimci”lerinden olan Kut, eski
Türk edebiyat›na araflt›rmac› yönüyle damgas›n› vurdu. Yurtd›fl›nda ve yurtiçinde eski

Türk edebiyat› alan›nda yapt›¤› araflt›rmalar önemli bir baflvuru kayna-
¤› oldu. Oxford Üniversitesi’nin Bodleian Kütüphanesi’nde

1900’den itibaren sat›n al›nan Türkçe yazmalar›n kataloglan-
mas› projesinin baflkanl›¤›n› yürüttü. 1889’da yay›mlanan
Rieu Katalo¤u’ndan sonra British Museum’a giren 771
Türkçe yazman›n listesini gözden geçirerek bilinmeyen
nüshalar› makalesiyle bilim dünyas›na sundu. 1978’de bafl-
lat›lan ve Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› yazma kütüphanelerinde

bulunan Türkçe, Arapça, Farsça ve di¤er dillerdeki yazma
eserlerin toplu katalo¤unu haz›rlay›p yay›nlamay› amaçlayan

Türkiye Yazmalar› Toplu Katalo¤u (TÜYATOK) Projesi’nin 1979-
1981 y›llar› aras›nda ‹stanbul Bürosu Baflkanl›¤› görevini yürüttü. Prof. Kut “Bo¤aziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt›rmalar› Enstitüsü Kütüphanesinde
Bulunan Türkçe Yazmalar› Katalo¤u” adl› projenin de yürütücülü¤ünü yapt›.

Ödülleri nas›l kazand›lar?

Dokuzuncu Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel törende
yapt›¤› konuflmada,
“Elginkan Toplulu¤u’ndan
ülkemiz için ç›kar›labilecek
önemli de¤erler var” dedi.



fiirketlerden/Elginkan Holding

Elginkan Toplulu¤u’nda yeni bir dönem:
Karar/Destek Projesi
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, Bilgi ‹fllem ekibi liderli¤inde, Planlama
ve Bütçe ile ‹nsan Kaynaklar› bölümleri taraf›ndan birlikte yürütülen
“Karar/Destek Projesi” baflar›yla uygulamaya al›nd›. Projeyle Toplulu-
¤un 20 flirket ve 3 bine yak›n çal›flan›na iliflkin verilerin tek bir merkez-
de, web tabanl› ve portal çat›s› alt›nda toplanmas› sonucunda “veri
bankas›” yaklafl›m›na yeni bir boyut getirildi. Söz konusu çal›flmada,
Planlama ve Bütçe Müdürlü¤ü ile ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü alt sis-
temlerin tasarlanmas›nda proje liderli¤i görevini üstlendiler.  

Projenin amac›; fiirketler/Holding ba-
z›nda konsolidasyon ve analizler yo-
luyla izlenebilirlik ve verimlilik art›fl›-
n›n sa¤lanmas› olarak belirlendi. Böy-
lece Toplulu¤un veritaban›n› bir biliflim
a¤› fleklinde bütünlefltirmek ve yöneti-
min karar sürecine do¤ru ve h›zl› bilgi
ak›fl›n› sa¤lamak hedeflendi. Elginkan
Toplulu¤u’nun 20 flirketi, farkl› bölge-
lerde ve alanlarda finansmandan insan
kaynaklar›na, Ar-Ge’den sat›fla kadar
birçok alt fonksiyonda veri üretiyor.
Proje ile bu bilgiler üretildikleri yerler-
den sisteme girilecek ve sisteme an›nda
aktar›lan bilgilerle h›z ve verimlilik art›fl› sa¤lanacak. 

Kat›l›mc› çal›flma ile uygulamada kolayl›k
Projenin her bir alt modülü bu temel amaç ›fl›¤›nda kendi alt sistemi-
nin tasarlanmas›n› gerçeklefltirdi. Ekipler zaman zaman Bilgi ‹fllem eki-
binin baflkanl›¤›nda bir araya gelerek sistemin genel yap›s› için bilgi

paylafl›m›nda bulundular.

Projenin beklentisi ve çal›fl-
ma prensiplerinin iflin bafl-
lang›c›nda ortaya net bir fle-
kilde konmas›, projenin yü-
rütme aflamas›nda verimlili-
¤i art›rd›. Proje Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri’nin fikir-
birli¤i içinde interaktif bir fle-
kilde yürütüldü. Kat›l›ml› sü-
reçle yürütülmesi, projenin
Topluluk fiirketleri taraf›n-
dan benimsenip uygulanma-
s›n› kolaylaflt›rd› ve süreç pi-
lot çal›flmalarla desteklendi.

Projede yer alan her bir ekip üyesinin
yarat›c› ve özverili çal›flmalar› bu süreç-
te önemli bir rol oynad›.

Raporlamada bir üst kademeye
ulafl›ld›
Toplulu¤un ifl yapma biçiminde olumlu
de¤iflikliklere ve iyileflmelere yol aça-
cak olan bu projeyle, karar destek süre-
cinde h›z kazan›lm›fl, raporlama sistemi
fleffaflaflm›fl, netleflmifl ve yetkinleflmifl
olacak. Asl›nda projeye bir “birleflim
noktas›” da denebilir. Farkl› lokasyon-
lardaki farkl› sistemler üzerinden anl›k

olarak verileri al›p, bunlar› tek bir sunucu  üstünde toplayarak analiz-
ler yapmak ve uygulamada verimlili¤i sa¤lamak projenin ana amac›n›
oluflturuyor.

Alt yap› çal›flmalar›nda son teknoloji
Projenin yaz›l›m deste¤i için Haziran 2006’da IBM WebSphere 
Portal’›n 5.1.3 sürümüne yükseltme ifllemi tamamlanarak devreye al›n-
d›. WebSphere Portal’›n geri planda kulland›¤› uygulamalar da geliflti-
rildi. Bu uygulamalarda IBM Lotus Domino, LDAP (dizin, sürüm 6.5.1)
kullan›ld›. Portal’›n ve Elginkan’a özel uygulamalar›n veritaban› olarak
ise DB2 (sürüm 8.2) tercih edildi. Tüm bu ifllemlerin tamamlanmas›n›
takiben alt sistemler portal ile bütünlefltirilerek devreye al›nd›.  

Elginkan proje ekibinin gerçeklefltirdi¤i çal›flma web tabanl› uygula-
malar aras›nda IBM taraf›ndan Ekim 2006’da “baflar› öyküsü” olarak
sektörle de paylafl›ld›.

Uygulama 2007’nin ilk çeyre¤inde
2006 y›l›n›n fiubat ay›nda bafllayan, Haziran ay›nda analiz ve yaz›l›m›
tamamlanan projenin, pilot uygulamalar› y›l sonu itibariyle tamamland›.
Sistem 2007 y›l›n›n ilk çeyre¤inden itibaren tüm Elginkan Toplulu¤u 
fiirketleri’nde uygulamaya geçecek.

E.C.A.’dan üç yeni
ürün daha: EMAS
Effecta, Whiteplus 
ve Calora Dijital
Kalite anlay›fl›n›n özü insana de¤er vermek ve bu de¤erden hare-
ketle tüketici istekleri do¤rultusunda hatas›z ve güvenilir ürünler
sunmak olan E.C.A., kalitesinden ödün vermeden uygun fiyat seçe-
nekleri ve yepyeni tasar›mlar›yla “EMAS Effecta”, “Whiteplus” ve 
“Calora Dijital” isimli kombilerini tüketicinin be¤enisine sundu. 

24 kw ve 28 kw’l›k iki farkl› kapasite seçene¤iyle do¤algaz ve LPG
ile kullan›m olana¤› sa¤layan kombilerin hermetik ve bacal› mo-
delleri bulunuyor. By-pass sistemiyle tesisat› ve kombiyi koruma
alt›na alma özelli¤ine sahip olan kombiler, üç kademeli sirkülas-
yon pompas› sayesinde daha az enerji tüketimiyle ve her mekâna
uygunlu¤uyla dikkat çekiyorlar. Paslanmaz çelik brülör ile yüksek
yanma verimi ve düflük at›k gaz emisyonu sa¤layan yeni E.C.A.
kombiler çok daha uzun süre kullan›labiliyor.

Tasar›m ve üretim süreçlerinde en üst düzey emniyetin hedeflendi-
¤i kombilerde 14 ayr› emniyet sistemi bulunuyor. Ürünler CE ve 
TSE belgesine ve üç y›l garanti süresine sahip. E.C.A. markas›, ge-
nifl sat›fl sonras› hizmet a¤› ile 7/24 sat›fl sonras› hizmet garantisini
de tüketiciye sunuyor.

E.C.A. markal› 
konutlar günden 
güne art›yor

2006 y›l› itibariyle do¤algaz
pazar›nda önemli bir bölge
olan ‹zmir, son bir y›ld›r ulus-
lararas› platformda da kendini
kan›tlam›fl ve Türkiye’de ortakl›k oluflturmufl do¤algazl› cihazlar›n
üretimi, sat›fl› ve pazarlamas›yla ilgilenen birçok firman›n yo¤un ilgi
göstermesine sebep olan bölgeler aras›nda bulunuyor. Artan bu re-
kabet ortam›ndan ise E.C.A., üstün ürün kalitesiyle yerel pazarda 
rakipleri aras›ndan s›yr›lmay› baflard›. Dört ay› aflk›n süredir EMAS ve
Soyak ‹nflaat aras›nda süren görüflmeler sonucu E.C.A.-De Dietrich
markal› merkezi döküm kazanlar›n›n kullan›m› tercih edildi ve 2007
k›fl aylar› itibariyle tüketicinin kullan›m›na sunulacak.

Evlerde s›cak su hiç tükenmeyecek
Yap›lan anlaflmada do¤algaz brülörleri, otomasyon sistemleri ve 
s›cak su boylerlerinin yan›nda döküm kazanlar kaskad çal›flacak
olup farkl› zon uygulamalar› olacak. Böylelikle Soyak Maviflehir
bloklar›nda kesintisiz s›cak su ihtiyac› yüksek verimlilikle karfl›lan-
maya bafllanacak.

Soyak Maviflehir projesinde E.C.A. markal› ürünlerin kullan›lmas›
merkezi döküm kazan tan›t›m› aç›s›ndan örnek olacak. Otomasyon
sistemlerinin kullan›laca¤› uygulamada, üç yollu vana, pompa, 
boyler, kazan s›cakl›klar›, sistemin kaskad çal›flmas›, uzaktan kon-
trol, herbir ›s›tma devresinin ayr› ayr› yap›land›r›lmas›, brülör modü-
lasyonlar›, s›cak kullan›m suyu önceli¤i gibi çeflitlilik gösteren birçok
özellik otomatik olarak kontrol edilecek. Böylece tüm binalar›n cep-
helerinde hava s›cakl›¤› ne olursa olsun ayn› s›cakl›k de¤erleri garan-
ti alt›na al›nacak. 

E.C.A., üstün ürün kalitesi ve hizmet güvencesiyle sektörde benzeri
projelerle emin ad›mlarla ilerlemeye devam edecek. 

Soyak Maviflehir 
üstün ürün kalitesini
kan›tlam›fl olan
E.C.A.- De Dietrich
markal› merkezi
döküm kazanlar›n›
tercih etti.

Soldan sa¤a: Soner Özen, Viket Bonfil, 
Habibe Akflit, Berkin Ölçer, Birol Oral.
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E.C.A. Whiteplus

EMAS Effecta

E.C.A. Calora 
Dijital

fiirketlerden/EMAS

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin kendi
bünyelerinde iç müflterilerine daha h›zl› ve
özel çözümler sunmak için, fiubat 2006’da
bafllatt›¤› karar/destek projesi devreye
al›nd›.

Soldan sa¤a: Birol Oral, Nilgün Güler ve Yasemin Maçin.
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EMAR, 2007 y›l›nda
da e¤itimde aktif
EMAR A.fi., 2007 y›l› e¤itim plan› kapsam›nda fa-
aliyetlerine devam ediyor. Bu y›l da ‹stanbul, 
Manisa, Bolu ve ‹zmit’teki e¤itim merkezlerinde
personel, yetkili servis, bayi e¤itimleri, yurt gene-
linde 11 ilde Yap› Grubu seminer ve e¤itimleri, 
19 ilde Is› Grubu seminer ve e¤itimleri, iki ilde s›h-
hi tesisat uyum kursu, iki ilde de tüketici e¤itiminin
yan› s›ra 10 ülkede yurtd›fl› teknik e¤itimler düzen-
lemeyi planl›yor.

Y›l boyunca 149 e¤itim grubunda 5645 kifliye 
e¤itim verilmesi hedefleniyor. EMAR, 2006 y›l›nda
137 e¤itim grubunda 4950 kifliye e¤itim hizmeti su-
narak sektöre önemli katk›lar sa¤lad›.

Elginkan Toplulu¤u’ndan 
S›hhi Tesisat ve Do¤algaz Laboratuvar›
Elginkan Toplulu¤u’nun katk›lar›yla oluflturulan Sivas Atatürk Endüstri Meslek Lisesi
Do¤algaz ve S›hhi Tesisat Laboratuvar› hizmete girdi.

E.C.A. ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin
katk›lar›yla oluflturulan “Do¤algaz ve S›hhi
Tesisat Laboratuvarlar›”n›n 21.’si, 21 Aral›k
2006 tarihinde Sivas Atatürk Endüstri 
Meslek Lisesi’nde hizmete aç›ld›.

Kuruldu¤u günden bu yana ülke sanayiine
verdi¤i hizmetle ad›ndan söz ettiren 
Elginkan Toplulu¤u, Vakf› arac›l›¤›yla da
ülke e¤itimine katk›da bulunuyor. Toplu-
luk bir “S›hhi Tesisat ve Do¤algaz Labora-
tuvar›”n› daha toplumun hizmetine suna-
rak, nitelikli ö¤rencilerin ve s›hhi tesisat ve
do¤algaz ustalar›n›n yetifltirilmesini amaç-
l›yor. 

Sektörün uzman gereksinimi karfl›lanacak
Türkiye’de ihtiyaç duyulan teknik ara insan gücünü yetifltiren 
Elginkan Toplulu¤u, e¤itim kurumlar›na teknik malzeme yard›m›
sa¤laman›n yan› s›ra bu okullarda “S›hhi Tesisat ve Do¤algaz 

Dershaneleri” oluflturarak e¤itimler veriyor.
E¤itim kurumu taraf›ndan dershane için tahsis
edilen alanda fiziki flartlar iyilefltirilerek, kalo-
rifer, pis su, temiz su ve gaz tesisatlar› olufltu-
ruluyor; yer ve duvarlar seramik kaplan›p
ürün montajlar› yap›larak tüm cihazlar çal›fl›r
durumda bir teknoloji laboratuvar› olarak ilgi-
li okula teslim ediliyor.

3 bin ö¤renci ve 6 bin kursiyere 
e¤itim verildi

Toplulu¤un katk›lar›yla, ilki 1994 y›l›nda ‹zmir
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aç›lan “S›hhi 

Tesisat ve Do¤algaz Dershaneleri”, 2006 y›l› sonuna kadar toplam 21
adet olmak üzere çeflitli üniversite, endüstri meslek lisesi ve askeri
okulda aç›lan s›n›flarda yaklafl›k 3 bin ö¤renci ve 6 bin kursiyere 
e¤itim olana¤› sa¤lad›. ‹lgili okullar›n e¤itim donan›mlar›na verilen bu
destek, ö¤renci ve kursiyerlerin s›hhi tesisat ve ›s›tma teknolojilerini
yak›ndan tan›mas›na ve pratik e¤itim yapmalar›na imkân sa¤l›yor.

Armatür sektörünün köklü ve öncü kuruluflu VALFSEL, sektöründe
yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor. 1960’l› y›llarda 
Türkiye’ye kaliteli ürünler sunan VALFSEL, 1980’li y›llarda pazar› 
tek kumandal› miks ürünlerle tan›flt›rm›flt›. 1990’lar›n sonunda 
Türkiye’de “su tasarrufu” konseptini armatürde ilk kullanan firma 
olman›n gururunu tafl›yan VALFSEL, 2000’lere gelindi¤inde ise
yaklafl›m›n› bir ad›m daha ileriye götürerek “insan ve
çevre dostu armatür” kavram›n› gelifltirdi. Kurum
flimdi de üretime ald›¤› iki yeni ürün ile yine
yeniliklere öncülük ediyor: Fotoselli dufl
muslu¤u ve klozet muslu¤u.

Teknoloji serisi fotoselli dufl bataryas›

Çevreyi koruman›n gitgide önem ka-
zand›¤› günümüzde suyu tasarruf et-
mek neredeyse bir zorunluluk haline
geldi. VALFSEL üretti¤i fotoselli
ürünlere “fotoselli dufl bataryas›”n›
ilave ederek bu konuda önemli bir
ad›m att›. Türkiye’de ilk ve tek olma-
n›n gururunu tafl›yan bu ürün, otellerin
havuz bafl› dufllar›, plaj dufllar› ve spor
salonlar›ndaki dufllarda rahatl›kla ve gü-
venle kullan›lacak. Önünde üç saniye du-
runca çal›flmaya bafllayan ürün, görüfl alan›n-
dan ç›kt›ktan sonra ise suyu kesiyor.

Fotoselli dufl bataryas›, insan ve çevre dostu armatürlerin son
üyesi. Küresel ›s›nma nedeniyle azalan su kaynaklar›n›n israf edil-
meden kullan›lmas›n› sa¤layan batarya, fonksiyonel özelliklerinin

yan› s›ra estetik güzelli¤iyle de tüketicinin be¤enisine sunuldu.
Spor kompleksleri, oteller ve yüzme havuzlar› için ideal bir ürün
olan fotoselli dufl bataryas›’n›n özellikleri aras›nda, paslanmaz 
çelik rozet, manuel ve otomatik mod mesafe ayar› (12 cm-80 cm),
6 V lithium pil ve 300 s’lik maksimum ak›fl yer al›yor.

Yayl› eviye bataryas›

Ekonomik fiyat yap›s› ve fl›kl›¤› ile 2006 y›l›nda ürün
gam›na al›nan ve tüketiciden tam not alan DELTA

serisinin art›k yeni bir üyesi daha var: Yayl› evi-
ye bataryas›. Çift fonksiyonlu ç›k›fl ucu ve ha-

reket kabiliyetiyle yayl› eviye bataryas›, mut-
faklar›n vazgeçilmez bir parças› olacak.

Bir ilk daha: Klozet muslu¤u

Türkiye’de ilk ve tek olan di¤er bir ürün
de klozet muslu¤u. Bu ürün, klozetlerin
yan›na tak›lan iki adet ara muslu¤u tek
bir gövdede birlefltirmesiyle fark yarat›-

yor. Böylece banyolarda görüntü sadeli¤i
yaratan ürünün di¤er özellikleri aras›nda;

kolay ve h›zl› montaj, kolay eriflim (uzun
gövde dolay›s›yla volan daha ilerde), ergono-

mik kullan›m (kolay kavranabilen volan), kar›fl-
t›rmama (iki üründen hangisinin aç›laca¤› endiflesi

yok), iki ayr› kumanda (taharet borusu ve rezervuar bo-
rusu) yer al›yor. VALFSEL taraf›ndan tasar›m tescili ve faydal›

model korumas› alt›na al›nan ürün Quadrille ve Astro serilerini ta-
maml›yor.

VALFSEL’den 

“su tasarrufu”
sa¤layan iki yeni ürün
Sektörünün öncü ismi E.C.A. üstün kaliteli marka alg›lamas›yla
inovatif yat›r›mlar›n› sürdürüyor. Pazara iki yeni ürün daha sunan
marka, yayl› eviye bataryas› ve fotoselli dufl bataryas› ile 2007
y›l›nda da fark yaratmaya devam ediyor.



fiirketlerden/ELMOR fiirketlerden/ELMOR

2007’nin ilk 
“Profesyoneller 
Buluflmas›” 

Yeflil Bursa’ya 
yemyeflil proje

Bayiler Brezilya’n›n incisi 
Rio de Janeiro’dayd›

2004 y›l›ndan beri düzenlenen ve geleneksel hale
gelen “Profesyoneller Buluflmas›”, bölgenin önde ge-
len otel ve teknik sat›n alma, müteahhit, mimar ve 
inflaat flirketi yetkilileri ile E.C.A. ve SEREL yönetici-
leri aras›nda önemli bir iletiflim platformu oluflturul-
mas›na zemin haz›rl›yor.

“‹nsan ve Çevre Dostu Armatürler” ve “SEREL’den Islak
Mekânlarda Sinerjik Çözümler” bafll›klar› alt›nda yap›-
lan sunumlarda, E.C.A. ve SEREL’in yeni gelifltirdi¤i
ürün yelpazesi ve teknolojileriyle ilgili bilgiler kat›l›m-
c›larla paylafl›ld›.

“Enerji tasarrufunda mükemmel çözümler” ve “Çevre-
ye duyarl› hizmetler” konulu sunumlar ile de E.C.A. ve
SEREL’in üretimden sat›fl sürecine kadar sürdürdü¤ü 
bilinçli yaklafl›m›n yans›t›ld›¤› toplant›, sektör profesyo-
nellerini bir araya getirmeye devam edecem.

Bursa-Mudanya yolu üzerinde, toplam 142 dönüm-
lük arazide infla edilen ve 1200 lüks konuttan oluflan
KoruPark, armatür ve aksesuar tercihinde E.C.A. mar-
kal› ürünleri seçerek özlenen yaflam›n Bursa’daki ad-
resi oldu. E.C.A. markal› yüksek kaliteli ve servis ga-
rantisi olan armatür ve aksesuarlarla donat›lan 1200
evde, ba¤›ms›z kontrol edilebilir ›s›nma ve s›cak su
sistemi ile birinci s›n›f malzemelerden anahtar teslim
olana¤› sunuluyor.
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Yaflam kalitesine önem verenler
için “PLUS” konseptiyle infla
edilen ‹stanbul Mimarsinan’da
h›zla yükselmeye devam eden
KentPlus Mimarsinan konutlar›nda
E.C.A. ve SEREL markal› üstün
kalitedeki ürünler tercih edildi.

E.C.A. ve SEREL
UNICERA Seramik &
Banyo Fuar›’nda
Dünyan›n tek devlet destekli
markalaflma program› olan
“TURQUALITY”e seçilen 33 markadan
ikisi olan E.C.A. ve SEREL, 
4-8 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul
Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Kongre ve 
Fuar Merkezi’nde ziyaretçiler ve
sektörün profesyonelleriyle buluflacak.

E.C.A. ve SEREL’in, bilgi ve 
deneyimlerini sektörle paylaflmak 
amac›yla düzenledi¤i geleneksel Pro-
fesyoneller Buluflmas›’nda 2007’nin 
ilk toplant›s› Mersin’de yap›ld›.

50 y›l› aflk›n süredir yap› sektöründe önemli bir yere sahip
olan ELMOR; tasarruflu, sa¤l›kl›, estetik ve konforlu E.C.A. ve
SEREL ürünlerini 19. UNICERA Seramik & Banyo Fuar›’ndaki
480 m2’lik alanda kurulan 2 nolu hol ve 206 numaral› stantta
ziyaretçilerin be¤enisine sunacak. 

Minimalist yaklafl›mla tasarlanm›fl olan stantta, E.C.A. mar-
kal› armatür ve aksesuarlar›, SEREL markal› seramik 
sa¤l›k gereçleri, küvetler, banyo-mutfak mobilyalar› ve karo
seramikleri sergilenecek.

Fuarda, ziyaretçilere tasar›m ve estetik konusundaki çözüm
önerileriyle bütünlefltirilen farkl› banyo ve mutfak konseptle-
ri sunulacak.

Sektöründe TURQUALITY Program›’na kat›lan tek marka olan
E.C.A. ve SEREL için fuar›n ayr› bir önem tafl›d›¤›n› belirten 
ELMOR yetkilileri flunlar› kaydetti: “TURQUALITY Progra-
m›’na seçilen markalar›n sahibi olarak, sektörün nabz›n›n att›-
¤› ve tüketicilerle yeni ürünlerimizi tan›flt›rma imkân› bulaca-
¤›m›z UNICERA Fuar›’nda bu sene de E.C.A. ve SEREL rüzgâ-
r› estirece¤iz. Meslek profesyonelleri, bayilerimiz ve tüm da-
vetlilerimiz için markam›z›n kalitesini ve güvencesini yans›tan,
dünyada geliflen trendleri sunan çal›flmalar›m›z olacak.”

Su tasarrufunda ilk tercih E.C.A. ve SEREL
2007 y›l›nda da yepyeni ürünler yaratmaya devam eden
E.C.A. ve SEREL, yeni serileriyle tüketicilerine üstün tekno-
loji vaat ediyor. Sektöründe yaratt›¤› yeni trendlerle kesin-
tisiz banyo ve mutfak keyfi sunan, suyun oldu¤u her yerde
hayat› güzellefltiren E.C.A. ve SEREL ürünleri ayn› zaman-
da rahat kullan›m imkân› ve su tasarrufu da sa¤l›yor.

Son dönemlerde oldukça talep alan yerleflim yerlerinden biri olan
Mimarsinan'da 660 dairelik projesi ile KentPlus geçti¤imiz Aral›k
ay›nda görücüye ç›kt›. 

Malzeme seçimlerini bü-
yük bir titizlikle ya-
pan KentPlus, bafla-
r›s› kan›tlanm›fl,
seçkin ve tercih
edilen markalarla
tüketicilerin be¤e-
nisine sundu¤u ör-
nek dairelerden
büyük be¤eni topla-
d›. Kent Plus Mimar-
sinan banyo ve mutfak-
lar›nda kalite ve fl›kl›k su-
narken E.C.A. ve SEREL mar-
kal› sa¤laml›¤› ve kalitesi tescillenmifl
armatür ve vitrifiye ürünler tercih edildi. 

Projede, E.C.A. Delta Serisi armatürler ve vitrifiyede Orkide ve Lale Se-
risi ürünler kullan›ld›. Ayr›ca; kalorifer ve tesisat malzemelerinde de
E.C.A. markal› teknik ürünler tercih edildi. Mimarsinan’da 42 bin m2’lik
alana yay›lan projede bloklar›n inflaas›nda kullan›lan malzemelerin ka-
litesi kadar daire içi tasar›m da büyük be¤eni toplad›.

SEREL’in kampanyas› sonucu E.C.A. ve SEREL bayilerinden en iyi sat›fl›
yakalayan 29 kifliye Brezilya’n›n en büyük kentlerinden biri olan 
Rio de Janeiro’da bir haftal›k tatil hediye edildi. 21 fiubat’ta yola ç›kan
bayiler, Mart ay›n›n ilk gününe kadar kentin pek çok yerini görme ve
farkl› bir kültürü tan›ma f›rsat› yakalad›lar. Rio de Janerio ve Royal 
Rio Palace’ta konaklayan E.C.A. ve SEREL bayileri, cip ile gezdikleri 
Tijuca ormanlar›, Grumari Ulusal Park› ve Botanik Bahçesi’nde adrena-
lin yüklü anlar yaflad›lar. Bayiler, cip ile ayr›ca Favela ve Saint Teresa tu-
ru da gerçeklefltirdiler. Bunun yan› s›ra akflam düzenlenen Plataforma or-
ganizasyonundan önce tropikal adalar turuna da kat›lan E.C.A. ve SEREL
bayileri, Petropolis ve Imperial Müzesi’ni de ziyaret ettiler. 

Bayiler, Rio de Janeiro denince akla ilk gelen kentin dünyaca ünlü kar-
navallar›ndan birine de kat›lma flans› buldular. 24 fiubat Rio’daki 
65 bin kiflilik Sambodromo’da düzenlenen “Champion Parade Karna-
val›”nda E.C.A. ve SEREL bayileri renkli anlara tan›k oldular.

KentPlus evleri 
E.C.A. ve SEREL 
markalar›yla
donat›ld›
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E.C.A. Confeo Premix’e Almanya’da büyük ödül
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden EMAS A.fi., öncelikli olarak yo-
¤uflmal› kombilerin kabul gördü¤ü Almanya ve ‹ngiltere pazar›na ih-
raç etmek üzere, 2006 y›l› sonunda Premix teknolojisi ile üretti¤i yo-
¤uflmal› kombi Confeo Premix’i piyasaya sundu. 

Yo¤uflmal› kombiler sa¤lad›klar› yak›t tasarrufuyla ilgi görürlerken,
Premix teknolojisinin özelli¤i olarak yo¤uflmal› kombi Confeo 
Premix, hava ile gaz› yakmadan önce kar›flt›rarak en yüksek yanma
verimini gerçeklefltiriyor.

Kiwa Gastec’ten E.C.A.’ya tebrik
Yeni nesil yo¤uflmal› kombi Confeo Premix için Hollanda’n›n Kiwa
Gastec firmas›na yap›lan baflvuru sonucunda “CE” belgesi al›nd›.
Gastec firmas› yetkilileri yapt›¤› aç›klamada; firma tarihinde ilk defa
yo¤uflmal› bir kombi ürününün 39 ülkede geçerli olacak flekilde ken-
dileri taraf›ndan belgelendirildi¤ini, bu yüzden E.C.A. markas›n› teb-
rik ettiklerini belirttiler.

ISH Frankfurt 2007 Fuar›’n›n ikinci gününde, Kiwa Gastec stand›nda
gerçeklefltirilen ödül töreninde, Is› Grup Koordinatörü ve ELEKS A.fi.

fiirket Müdürü Murat Adafl, verilen sertifikay› Gastec yetkililerinden
teslim ald›. Confeo Premix’in yarat›c›lar› EMAS A.fi. Ür-Ge Müdürü
‹rfan Yüzbafl›o¤lu, Teknik Müdür Bora Önen ve yarat›m sürecinde
emek veren makine mühendisleri Ayd›n Tuna ile Burak Çelik de 
törende haz›r bulundular.

Dünyan›n sektördeki en önemli belgesi olan “CE”nin E.C.A. Confeo
Premix’e verilmesi, markan›n dünya devleriyle boy ölçüflebilecek
teknolojiye ve altyap›ya sahip oldu¤unu bir kez daha tüm dünyaya
göstermifl oldu.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden ELEKS, 27 fiubat-1 Mart tarihleri aras›nda AquaTherm Fuar› ile ayn›
zamanda ‹ngiltere Birmingham H&V 07 Fuar›’nda da ziyaretçiler ve sektörün profesyonelleriyle bulufltu.

ELEKS, E.C.A. markas›yla
dünya fuarlar›nda boy gösteriyor!

H
H&V 07 Fuar›’nda E.C.A. rüzgâr› esti
E.C.A. markas›n› yurtd›fl›nda bilinen bir marka yapma yolunda h›z-
la ilerleyen ELEKS A.fi., üstün teknolojili, estetik ve çevreye sayg›l›
E.C.A. markal› ›s› grubu ürünlerini, H&V 07 Birmingham Uluslara-
ras› Is›tma ve So¤utma Fuar›’ndaki 78 m2’lik alanda kurulan 
19 no’lu hol ve HG20 numaral› stantta ziyaretçilerin be¤enisine
sundu.

Teknoloji ön plana ç›kar›larak tasarlanan stantta, E.C.A. markal› kom-
biler, panel radyatörler ve valf ürünlerinin yan› s›ra ODÖKSAN 
markal› döküm radyatörler de sergilendi.

E.C.A., müflterilerine ve ziyaretçilere ›s›tma alan›nda sistem çö-
zümleri sunabilece¤ini de göstererek, baflta ‹ngiltere ve Almanya
olmak üzere özellikle Avrupa pazar› için tasarlanm›fl yeni nesil yo-
¤uflmal› kombi Confeo Premix’i de hedeflenen pazar›nda ilk defa
profesyonellere tan›tt›.

Firma yetkilileri, sektörün nabz›n›n att›¤› ve tüketicilerle yeni ürün-

leri tan›flt›rma imkân› bulduklar› H&V 07 Fuar›’na ilk defa kat›l›m
gerçeklefltiren E.C.A. markas›n›n göz doldurdu¤unu ve yeni 
Confeo Premix’in yo¤un ilgi gördü¤ünü belirttiler. Ürünlerin mes-
lek profesyonelleri, bayiler ve davetliler taraf›ndan da, teknoloji ve
tasar›m aç›s›ndan baflar›l› bulundu¤unu ve ‹ngiltere pazar› için
yüksek ümitler vaat etti¤ini de eklediler.

E.C.A. Is› Grubu AquaTherm Moskova’dayd›
E.C.A., 27 fiubat-2 Mart tarihleri aras›nda Rusya’n›n baflkenti 
Moskova’da düzenlenen ExpoCentr Fuar›’nda da boy gösterdi.

ELEKS A.fi., E.C.A. markal› ›s› grubu ürünlerine, 11. AquaTherm
Moskova Uluslararas› Is›tma ve So¤utma Fuar›’ndaki 72 m2’lik
alanda kurulan 1 no’lu hol ve A801 numaral› stantta yer verdi.

AquaTherm Moskova Fuar› arac›l›¤›yla yeni ürünlerini Rusya pa-
zar›yla tan›flt›rma imkân› bulan ELEKS yetkilileri, E.C.A. markas›n›n
göz doldurdu¤unu belirttiler.

E.C.A. Is› Grubu’nun Almanya ç›karmas› 

Avrupa pazar›nda da E.C.A.’y› bilinen bir marka yapma yolunda
h›zla ilerleyen ELEKS A.fi.; üstün teknoloji ürünü, estetik ve çevreye
sayg›l› E.C.A. markal› ›s› grubu ürünlerine, ISH Frankfurt 2007 Fua-
r›’ndaki 135 m2’lik alanda kurulan 8 no’lu hol ve M66 numaral›
stantta yer verdi. Organizatör firma Messe Frankfurt taraf›ndan aç›k-
lanan 215 bin profesyonel ziyaretçi say›s› ile flimdiye kadarki en bü-
yük ISH Fuar› olma özelli¤ini de kazanan organizasyonda, dünya-
n›n en büyük markalar› yeni teknolojilerini ve son ürünlerini profes-
yonellerin be¤enisine sundular.

Özellikle E.C.A. markas›n›n teknolojik yüzünün ön plana ç›kar›ld›-
¤› stantta; E.C.A. markal› yeni nesil kombiler, panel ve döküm rad-
yatörler ve valf ürünleri sergilendi. Özellikle yeni nesil yo¤uflmal›
kombi Confeo Premix ve DICOM sistem kombiler, gördükleri yo-
¤un ilgiyle sektör profesyonellerinin ilgisini çekmenin yan› s›ra tek-
noloji olarak üst seviyede olduklar›n› ortaya koydular.

Almanya ve ‹ngiltere gibi yo¤uflmal› kombilerin kabul gördü¤ü ül-
kelerin d›fl›nda di¤er Avrupa ülkeleri için üretilen DICOM sistem
kombiler, ilk defa ISH Frankfurt 2007 Furar›’nda görücüye ç›kt›. Ya-
vafl yan›p yavafl sönmeleriyle sessiz çal›flan bir sistem olan ve ayn›

zamanda tasar›mlar›yla da dikkat çeken DICOM sistem kombiler
fuar›n en ilgi gören ürünlerinden oldu.

E.C.A., fuar arac›l›¤›yla müflterilerine ve ziyaretçilere ›s›tma alan›n-
da sistem çözümleri sunabilece¤ini göstererek yeni nesil yo¤uflmal›
kombi Confeo Premix’i de yurtd›fl›ndaki ana hedef pazar› olan Al-
manya’da ilk defa sergiye ç›karm›fl oldu. ELEKS A.fi., TURQUALITY
program›na seçilen markan›n sahibi olarak, sektörün nabz›n›n att›-
¤›, en yeni teknolojilerin sunuldu¤u ISH Frankfurt Fuar›’nda tüketi-
cilerle yeni ürünleri tan›flt›rma imkân› buldu. Bunun yan› s›ra fuar-
da ürünlere gösterilen ilgi, ELEKS’in ihracat aç›s›ndan 2007 y›l› he-
defleri konusunda daha da heyecanlanmas›n› sa¤lad›.

Dünyan›n tek devlet destekli markalaflma program› “TURQUALITY”e seçilen sektöründeki tek marka
olan E.C.A., 6-10 Mart tarihleri aras›nda Almanya’da gerçeklefltirilen dünyan›n en büyük ›s›tma,
so¤utma ve yap› fuar› ISH Frankfurt Fuar›’na kat›ld›.
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Büyüteç

Yüzy›llar boyunca birçok uygarl›¤a ev sahipli¤i,
tarihin en büyük imparatorluklar›na alt›n ça¤la-
r›nda baflkentlik yapm›fl olan ‹stanbul, birbiri
üzerine infla edilen medeniyetleri ile her köfle-
sinde ayr› bir kültür ve tarih hazinesi sakl›yor. Bu
köklü mirasa sahip ç›kma bilinciyle yola ç›kan
1001 Direk Sarn›c›, befl y›l boyunca sürecek ve
üç bölümden oluflan “‹stanbul Hazineleri” sergi-
sinin MS 330-MS 1453 tarihlerini kapsayan 
birinci k›sm›na ev sahipli¤i yap›yor.

Serginin perde arkas›
“‹stanbul Hazineleri” projesine, 1994 y›l›nda
Tayfun Öner’in ‹stanbul’un Bizans dönemindeki
harap veya yok olmufl önemli yap›lar›n›n tekrar
ortaya ç›kart›lmas› ad›na yapt›¤› çal›flmalar ile
baflland›. Bu çal›flmalar›n en önemli özelli¤i son
derece akademik olmas› ve baflta Alman Arke-
oloji Enstiüsü’nden Albrecht Berger olmak üzere
birçok önemli akademisyenin kat›l›m›yla hayata
geçirilmesi. 1997 y›l›nda bu çal›flmalar internet
üzerinden paylafl›lmaya baflland›. 1999 y›l›nda
ekibe dahil olan Jan Kostenec ile Büyük Saray
çal›flmalar› ve animasyonlar da h›z kazand›. Daha birçok akademisye-
nin de deste¤ini alarak sürekli kendini yenileyen bu çal›flma art›k hobi
olmaktan ç›k›p sadece ilgilenenlerin ziyaret etti¤i bir web sitesine s›¤-
mamaya bafllad›. 

Bu dönemde kendisi de ‹stanbul’un önemli tarihi mekânlar›ndan biri
olan ve bu tarihe olan ba¤l›l›¤›n› önemli bir projeyle gelecek nesillere
aktarmak isteyen 1001 Direk Sarn›c›, Tayfun Öner ile birlikte befl y›l
sürecek, ‹stanbul’un her dönemini tüm görkemi ile yaflatacak “‹stanbul
Hazineleri” sergisinin çal›flmalar›n›n internet ortam›ndan ç›karak can-
lanmas›n› sa¤lad›. 

‹çinde bulundu¤umuz “Avrupa kültür baflkentli¤i”
sürecinde önem tafl›yan bu serginin birinci etab›n-
da, kaybolmufl ya da kaybolmaya yüz tutmufl 
Roma ve Bizans eserleri yer al›yor. ‹kinci etapta ise
Osmanl› döneminden günümüze gelen eserler
merakl›lar›n›n dikkatine sunulacak.  

Sergide neler var?
“‹stanbul Hazineleri”, kaybolmaya yüz tutmufl,
her gün üzerinde ya da etraf›nda  gezdi¤imiz ka-
l›nt›lar›n bir zamanlar ne muhteflem eserler oldu-
¤unu gözler önüne seriyor. Sergi, Osmanl› ve Bi-
zans arflivlerinde bulunan plan, proje ve röleve-
lere sad›k olarak haz›rlanan üç boyutlu devasa
ölçülerdeki görselleri ve döneminin en önemli
mimari yap›lar›n› 1/100 ölçekli maketleri ile gör-

sel bir flölene  dönüfltürüyor. Sergide maketlerin yan› s›ra 19 adet bil-
gilendirici panoda, önemli yap›lar›n detayl› görüntüleri ve bilgileri
de bulunuyor.

‹lk etab›n içinde yer alan ve tarihe ›fl›k tutan eserlerin maketleri özel bir
kar›fl›mdan yap›l›yor. Bu maketlere befl y›l boyunca ve sürekli olarak ye-
ni maketler eklenecek. ‹lk etapta yer alan maketler aras›nda; Arch of
Theodosios, Porta Aurea-Golden Gate, Palace of Antiochos, Boukole-
on Palace ile Partos ve Papylas Monastery yer al›yor. Bu maketlere 
Hippodrome gibi yeni yap›lar›n da eklenmesiyle 2007 sonuna do¤ru
say›lar›n›n 26’y› bulmas› planlan›yor.

1001 Direk Sarn›c›’nda 
masals› bir yolculuk
1700 y›ll›k geçmifli modern hizmet anlay›fl› ile buluflturan,
‹stanbul’un kültür ve e¤lence mekân› 1001 Direk Sarn›c›,
“‹stanbul Hazineleri” sergisinin MS 330-MS 1453
tarihlerini kapsayan birinci bölümüne ev sahipli¤i
yap›yor. Befl y›l boyunca geliflerek sürmesi planlanan ve
üç bölümden oluflacak sergi ziyaretçilerini bekliyor.

E.C.A. ve SEREL, ISH Fuar›’ndayd›
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden VALFSEL Armatür Sanayi A.fi., VALF Sanayii A.fi. ve
SEREL A.fi.; Almanya-Frankfurt’ta düzenlenen ISH fuar›nda ürünlerini sergilediler.

Is›tma, klima ve s›hhi tesisat konusunda dünyan›n
en büyük organizasyonlar›ndan biri olan ve iki
y›lda bir düzenlenen ISH Fuar›’na kat›lan 
VALFSEL, VALF ve SEREL fuarda yeni ürünlerini
sergilediler.

6-10 Mart tarihleri aras›nda Frankfurt’ta düzenle-
nen fuara 270 m2’lik bir stant ile kat›lan Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri ve sergiledikleri ürünler fuar
süresince büyük ilgi gördü. Grohe, Hansa, Kludi,
Dornbracht gibi dünyada sektörün lideri olan 
firmalar›n da yer ald›¤› 4.2 numaral› salonda son
derece modern bir stant düzenleyen Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri, E.C.A. ve SEREL markal› armatür, vana ve seramik
sa¤l›k gereçlerini ziyaretçilerin be¤enisine sundu. Orca serisi armatür
ve seramikler, Lotus, Elidis, Tammy S armatür, termostatik radyatör va-
nas›n› yeni versiyonlar›, Renata ve Verda serisi  seramikler stantta ser-
gilenen en yeni ürünler aras›nda yer ald›. SEREL’in üretim skalas›nda-

ki “yeni nesil” banyo tak›mlar›nda yer alan
tüm parçalar, esas olarak banyoda bütünlü¤ü
sa¤l›yorlar. Di¤er bir deyiflle SEREL’in hep
vurgulad›¤› “paket banyo” uygulamalar›nda-
ki kararl›l›¤›n› ifade ediyorlar. 

Stantta tüm yeni nesil E.C.A. armatürleri,
konsept banyo odalar›nda seramik ürünlerle
entegre edilmekle birlikte, ba¤›ms›z üniteler-
de etki alan› yaratacak biçimde tek tek sergi-
lendi ve ziyaretçilerden yo¤un ilgi gördü.

Yeni dufl bafll›klar›n›n ayr› bir bölümde ser-
gilenmesinin yan› s›ra su ak›fl›yla canl› bir teflhir oluflturulmas› da ol-
dukça ilgi çekti. ISH 2007 Fuar›’nda E.C.A. ve SEREL markalar› he-
deflendi¤i yerde konumland›r›ld›. fiimdi Elginkan Toplulu¤u fiirketle-
ri, bu çizginin gelecekteki her projede daha üst seviyelere tafl›nmas›-
n› hedefliyor. 

Bu y›l Almanya’n›n Frankfurt ken-
tinde düzenlenen ve uluslararas›
platformda alan›n›n en büyükle-
rinden biri olan 
ISH 2007 Fuar›, E.C.A. ve SEREL
ürünlerini de a¤›rlad›.

fiirketlerden/VALFSEL-VALF-SEREL



‹zmir’de de bir serginiz olmufltu. San›-
r›m bu, rahmetli ‹zmir Büyükflehir Be-
lediye Baflkan› Ahmet Pirifltina’n›n bir
iste¤iydi...
Evet, sergilerimden birini gezen Say›n
Ahmet Pirifltina, ‹zmir’in geçmifline ait
foto¤raflar› Kordon’da sergilemem için
bana bir teklifte bulundu. Bu projeyi de
gerçeklefltirdik ve tüm yaz boyunca 
Alsancak Kordon’da ‹zmir’in tarihiyle il-
gili foto¤raflar sergilendi. Daha sonra bu
foto¤raflar ‹zmir’le ilgili bir kitapta da
yay›nland›.

Bu kadar eski kartpostallara nas›l ulafl›-
yorsunuz?
‹flim icab› Fransa’ya çok seyahat ettim.
Maalesef geçmiflte de okuma ve yaz-
may› pek seven bir millet de¤ilmifliz.
Fakat ‹stanbul’da oturan Rumlar ve 
Ermeniler bu konuda çok merakl› ol-
duklar›ndan hep foto¤raf çekip Fran-
sa’daki tan›d›klar›na göndermifller.
Fransa’daki insanlar da bunlar› sakla-
m›fllar ve onlar ölünce bu kartpostallar eskicilerin eline geçmifl. Do-
lay›s›yla Fransa’da bunlara ulaflmak birkaç araflt›rmadan sonra müm-
kün olabiliyor. Buldu¤um kartpostallar›n yüzde 80’ini yurtd›fl›ndan
ald›m diyebilirim. Dünyada sadece Fransa’da gördü¤üm bir olay›
var: Bir meydanda 100 kadar insan toplan›yor ve kendi kartpostalla-
r›n› baflkalar›yla de¤ifltiriyor ya da sat›yorlar. Böylece kim, hangi ko-
nuya merakl›ysa o konuda kartpostal bulabiliyor. Bu Fransa’da bir
kültür. Maalesef bizde böyle bir kültür geliflmifl de¤il.

Serginizdeki kartpostallar›n büyüklükleri orijinal de¤il... 
Kartpostal uzunluklar› normalde 10 cm’dir. Bu ebattaki kartpostallara

bakan insanlar detaylar› kaç›rabiliyorlar.
Dolay›s›yla biz kartpostallar› orijinal hali-
ni bozmadan 40 cm’ye kadar büyütebili-
yoruz.

Bu sergide sizin için özel bir anlam› olan
kartpostal var m›?
Evet, sergide ailemin de göründü¤ü iki
tane kartpostal kulland›m. Bir tanesinde
babam, di¤erinde ise büyükbabam yer
al›yor.

Çok arad›¤›n›z bir kartpostal› elde et-
mek nas›l bir duygu?
Kartpostal editörleri bütün kartpostallar›
numaraland›r›yorlar. Elinizde bulunan
numaralar› biliyorsunuz ve sizde olma-
yan› buldu¤unuz zaman seriyi tamamla-
m›fl oldu¤unuz için çok seviniyorsunuz.
Maddi bir de¤eri olmasa da sizde eksik
olan›n ne oldu¤unu merak ediyorsunuz
ve bulmak sizin için çok de¤erli oluyor.

Peki kartpostal biriktirme sürecinde 
bafl›n›za hiç ilginç bir olay geldi mi?

Kartpostallar›n yüzde 80’i Frans›zca, yüzde 15’i Osmanl›ca ve yüzde
5’i de Romence, ‹ngilizce ya da Almanca oluyor ve elime geçen bir
kartpostal›n hangi dilde yaz›ld›¤›n› kesinlikle bulam›yordum. Bir gün
saatime yans›mas› sayesinde kartpostaldaki yaz›n›n asl›nda tersten
Frans›zca yaz›lm›fl oldu¤unu fark ettim. Yazan kifli okunamas›n diye
tersten yazm›fl ve sadece aynadaki aksine bak›nca ne yazd›¤›n› 
çözebiliyorsunuz. Bu benim için oldukça heyecan verici bir olayd›. 

Gelecekte yeni bir sergi plan›n›z var m›?
Nisan’da kartpostallarla “Osmanl› Gemileri”ni sergilemeyi planl›yo-
rum.

“Maalesef geçmiflte de okuma ve yazmay› pek seven bir millet
de¤ilmifliz. Fakat ‹stanbul’da oturan Rumlar ve Ermeniler hep
foto¤raf çekip Fransa’daki tan›d›klar›na göndermifller.
Kartpostallar›m›n yüzde 80’ini yurtd›fl›ndan ald›m.”

Geçmifline yeterince sahip ç›kamayan bir ülkenin çocuklar› olarak
eski günlere ait görüntülere bugün koleksiyoncular sayesinde tan›k
olma f›rsat› yakalayabiliyoruz. Bu imkânlardan birini geçti¤imiz
Ocak ay›nda bir kez daha yaratan “kartofil” Dr. Seyhun Binzet, ‹stan-
bul Yelken Kulübü’nde “Kalam›fl Koyu ve Fenerbahçe” konulu bir
sergi açt›. 11 bin adede ulaflan koleksiyonunun hiç görülmeyen par-
çalar›n› da gelecekte farkl› konseptlerle paylaflma planlar› yap›yor. 
Kendisiyle Türkiye’de kartpostal bulman›n zorluklar› ve koleksiyon-
culuk yönü üzerine görüfltük. 

Bu serginin amac›ndan söz eder misiniz?
Amac›m insanlara Fenerbahçe Koyu’nun 100 sene önceki halini göster-
mek. Bunun için birçok sergi yapt›m. En son yapt›¤›m sergi Moda 
Deniz Kulübü’ndeydi. 

Fenerbahçe Koyu’nun 1900’lü y›llar›n› belgeleyen bu kartpostallar›
görenlerden ne gibi yorumlar ald›n›z?

Sergiye 200’den fazla insan geldi. ‹stanbul Yelken Kulübü’nde daha ön-
ce hiç sergi yap›lmam›fl. Dolay›s›yla serginin pek ra¤bet görmeyece¤i-
ni düflünüyorlard› ancak gelenlerden anl›yoruz ki insanlar bu tür etkin-
liklerin yap›lmas›n› istiyorlar.

Koleksiyonculu¤a ne zaman ve nas›l bafllad›n›z?
Bütün koleksiyoncular gibi ben de ilkokulda pul biriktirerek koleksiyon-
culu¤a bafllad›m. Kimi bu merak›ndan vazgeçer, kimi deniz kabu¤u gi-
bi fleyler biriktirmeye devam eder. Bense Kad›köy kartpostallar› biriktir-
meye bafllad›m. Daha sonra bu birikim ‹stanbul ve Osmanl› kartpostal-
lar› ile yaklafl›k 11 bin adede ulaflt›.

‹lk serginizden söz eder misiniz, konusu neydi?
‹lk olarak bir arkadafl›m›n önerisiyle kartpostallarla “Osmanl›’da 
Kad›n”› sergiledik. Bu sergi Galata’da gerçekleflti. Herkesin dikkatini
çeken çok enteresan bir sergi oldu. Baz›lar› “Osmanl› Dönemi’nde
kad›n›n bafl› aç›km›fl” diyerek baz› kartpostallar›n foto¤raf›n› çekti. 
Baz›lar› ise “Osmanl›’da kad›n kapal›ym›fl” diyerek kapal› kad›nlar›n
foto¤raflar›n› çekti. Bu sergiye olan ilgiden dolay› ayn› yerde bir kart-
postal sergisi daha yapt›m. Bir sene sonra gerçeklefltirdi¤im bu sergi-
nin ad› “Eski Kartpostallarda Gözyafl› ve Tebessüm” idi. 1919-1923
seneleri aras›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun önemli tarihi ö¤elerini
içeren sergi, içinde çeflitli tebessüm ve gözyafllar›n› bar›nd›r›yordu.
Savafllarda verilen kay›plar gözyafllar›yla, Cumhuriyet’in kuruluflu ise
tebessümle nitelendirilmiflti.

O, Türkiye’de say›lar› pek fazla olmayan
“kartofil”lerden biri, yani bir kartpostal
koleksiyoncusu. Dr. Seyhun Binzet
son olarak ‹stanbul Yelken Kulübü’nde 
bir kartpostal sergisini merakl›lar›n 
ilgisine sundu.

“Geçmiflimize ait belgelere
yurtd›fl›nda ulaflabiliyorum”

MODA ‹SKELES‹ 1910’LAR

‹STANBUL YELKEN KULÜBÜ’NÜN
ÖNÜNDEK‹ ‹LK TAHTA ‹SKELE
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Tezel Fabrikas›’nda bir araya geldi¤imiz Önem ile kurumun geç-
mifli, bugünü, yat›r›mlar› ve sektördeki konumu üzerine, leziz ye-
mekler eflli¤inde keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik.

Tezel’in kurulufl sürecinden bahseder misiniz?
Tezel, 1969 y›l›nda merkezi ‹stanbul’da kurulduktan sonra 1983’te
Manisa’da faaliyete geçti. Manisa’daki fabrikalar›m›z ile bölgede
bulunan di¤er iflyerlerinin yiyecek ihtiyaçlar›n› karfl›l›yoruz. Hâlâ
özellikle vurgulad›¤›m›z konu, üretti¤imiz ürünü en üstten en alt
kademeye kadar bütün Elginkan Toplulu¤u çal›flanlar›n›n da tüket-
mesi. Kendi flirketlerimizin ihtiyac› için kurulmuflken, 1990’l› y›l-
larda yabanc› sermayenin sektöre girmesiyle önemimiz artt›. Ön-
cesinde sadece yemek tedarik eden bir flirket olarak bilinirken, sek-
tördeki rekabet ve teknik çal›flmalar›m›z sayesinde de¤erimiz daha
anlafl›l›r hale geldi. Bugün yemek sektöründeki önemli standartla-
ra sahibiz. Kurumsal bir firma olmam›z müflterilerimize güven tel-
kin ediyor.

Bir Elginkan Toplulu¤u fiirketi olmas›n›n d›fl›nda Tezel’e duyulan
güvenin ard›nda baflka ne gibi özellikler yat›yor?
Kesinlikle iflimizi en iyi kalitede ve dürüst bir flekilde yapmam›z
yat›yor. Tabi-
i ki sosyal ve kanuni sorumluluklar›m›za gösterdi¤imiz hassasiyet
konular›nda da rakibimizin olmad›¤›n› düflünüyorum.

Üretim kapasitenizden söz eder misiniz?
Eskiden 900-1000 kifliye günlük yemek imalat› yaparken, flu anda 
bu rakam 7 bine ulaflt›. 5 bin metrekarelik alana kurulacak yeni te-
sisimizle bu rakam› 12 bine ç›karmay› hedefliyoruz.

TEZEL’de üretim saat kaçta bafll›yor?
Her gün sabah saatlerinde üretimde kullanaca¤›m›z hammade fab-
rikam›za geliyor ve bunlar üzerinde çal›flmalar bafll›yor (pirinç

ay›klama, sebze y›kama vs). Saat 16.00 ile 24.00 vardiyas›nda 
çal›flanlar›m›z porsiyonlama ve ön k›zartmalar› yap›yor. Son olarak
gece vardiyas› çal›flanlar› piflirme ifllerini yap›yor ve yemekler sa-
bah da¤›t›ma haz›r hale getiriliyor. Dolay›s›yla Tezel’de üretim 
24 saat durmaks›z›n sürüyor.

Denetim süreçleriniz hakk›nda bilgi verir misiniz?
Ayda en az iki kez ani kontroller yap›yoruz. Bunlar sadece yemek
kalitesi üzerine de¤il, musluk bafllar›n›n mikrobiyel kontrollerin-
den tuvalette peçete bulunup bulunmad›¤›na kadar akl›n›za

Üretim Üretim

NİSAN 2007 2524 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

1969 y›l›nda ‹stanbul’da faaliyete bafllayan Tezel G›da Maddeleri
‹malat ve Sat›fl A.fi., 1983 y›l›nda Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’nde üretime geçti. 1992 y›l›ndan itibaren alüminyum kapta
paketlenmifl büro tipi s›cak yemek hizmetini sunmaya bafllayan
kurum, 1999’da faaliyetini sadece Manisa’da sürdürme karar› ald›.
Bugün 1500 m2’lik kapal› alanda kurulu fabrikas›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan belirlenen gramaj ve kalori ölçülerine uyarak tabldot
yemek üretimi yap›yor. 
Konusunda uzman g›da mühendislerince belirlenen tabldot yemekler;
toplu beslenme koflullar›, mevsimsel özellikler ve tüketici kitlenin
harcayaca¤› kalori miktar› dikkate al›narak haz›rlan›yor. Tezel, g›da
hammaddelerinin seçimi üzerinde de titizlikle duruyor ve bu konuda
güvenilirli¤ini kan›tlam›fl flirketlerden hammadde al›m› yap›yor. 
Öte yandan, hizmet verilen flirketlerin yemekhaneleri ve mutfaklar›
da peryodik olarak denetlenerek, hijyen koflullar›na bütünüyle
uymalar› sa¤lan›yor. Tezel, ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi ve
HACCP Belgesi ile hizmet veriyor.

TEZEL GIDA MADDELER‹ 
‹MALAT VE SATIfi A.fi.

Tezel Fabrikas›’nda yemeklerin, çal›flanlar›n ve ortam›n temizli¤i konusunda g›da mühendisleri oldukça s›k› denetimler gerçeklefltiriyorlar. Bunlardan birinde, üretim aflamas›ndan önce
çal›flanlar›n ellerinden doku örnekleri al›narak, k›sa sürede hijyen konusunda bilgi ediniliyor.

Manisa’n›n 
maharetli 
elleri

’de

Manisa her geçen gün bir sanayi kenti olma yolunda emin ad›m-
larla ilerliyor. Bu ilerlemede bölgede üretim yapan fabrikalar›n ye-
ri hiç flüphesiz çok büyük. ‹lçenin ve ülke ekonomisinin geliflimi-
ne katk›da bulunan bu kentteki iflgücünü, bir Elginkan Toplulu¤u
fiirketi olan Tezel G›da Maddeleri ‹malat ve Sat›fl A.fi. besliyor. 

1969 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan ve 1983’ten bu yana Manisa’da
hizmet veren Tezel, günümüzde toplam 95 kiflilik ekibiyle birbi-
rinden lezzetli yemekleri her gün hem Topluluk çal›flanlar›n›n hem
de Manisa ve çevresindeki di¤er iflgücünün be¤enisine sunuyor.
Yabanc› sermayenin Türkiye’de catering sektörüne girmesiyle bir-
likte rekabet gücünü art›ran Tezel’i, Elginkan Ailesi’ne oldukça
genç yaflta kat›lm›fl bir isim yönetiyor: Nihal Önem. Ege Üniversi-
tesi G›da Mühendisli¤i bölümünden mezun olduktan iki gün son-
ra “Üretim Sorumlusu” olarak Tezel’de ifle bafllayan Önem, daha
sonra s›ras›yla “Üretim fiefi” ve “‹flletme fiefi” konumlar›na yüksel-
di. Dokuz y›ld›r ise “Fabrika Müdürü” olarak görev yap›yor. Yeni
yat›r›mlar›yla günlük yemek imalat›n› 7 binden 12 bin kifliye ç›kar-
may› hedefleyen Tezel’in Fabrika Müdürü Nihal Önem, “Kariyer
anlam›nda hedefledi¤im yere geldim ve bunu çal›flt›¤›m kuruma
borçluyum. Bana verdikleri sorumluluklar› elimden geldi¤ince ye-
rine getirip, Tezel’e lay›k olmaya çal›fl›yorum” diyor. Manisa’daki

Mesir Macunu fienlikleri ile 1500’lerden bu yana flifa da¤›tan
Manisa’da hizmet veren Tezel G›da Maddeleri ‹malat ve Sat›fl A.fi.,
bugün catering sektörünün önde gelen kurulufllar›ndan biri.
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gelebilecek her fleyi içeriyor. Çal›flanlar›m›za bu konudaki tüm e¤i-
timleri veriyoruz.

Hassas bir alanda üretim yapman›z iflinize nas›l yans›yor? 
G›da sektörü içinde catering hizmetinin yeri çok farkl›. Örne¤in kon-
serve üretimi yap›yorsan›z bu üretimle ilgili alt› ay sonra olumlu ya
da olumsuz tepkiler al›rs›n›z ancak yemek üretiminde günlük geri
dönüfller al›yorsunuz. Bu da iflin her aflamas›nda en ince ayr›nt›ya
kadar kontrol yapman›z› gerektiriyor.

Tezel’in sahip oldu¤u kalite belgeleri neler?
2000 y›l›nda ISO 9002 belgesini almaya hak kazand›k. Daha sonra
ürünümüzü kontrol alt›na alacak standartlara sahip olmay› hedefle-
dik. Hizmet yeterlili¤i aç›s›ndan g›da sektöründe olmazsa olmaz
olan 1301 belgelerini ald›k. Bu belgeler iflletmemizin havaland›r›l-
mas›ndan çal›flan e¤itimine kadar hemen her ayr›nt›y› içeriyor. 
Daha sonra ifl standard› ve güvenli¤iyle ilgili olarak 18100 standar-
d›na da sahip olduk. Bu belgeleri almak için yapt›¤›m›z çal›flmalar
yorucu oldu¤u kadar keyif vericiydi.

Kurumlar art›k kurumsal sa¤l›k programlar› uyguluyorlar. Tezel bu
alanda da hizmet veriyor mu?
Tezel’de kifliye göre yemek üretebiliyoruz. Mesela böbrek rahats›z-
l›¤› olan bir müflterimize ya da çal›flan›m›z için bünyesine zararl› ol-
mayacak yemekler ç›kar›yoruz. Bunun yan› s›ra anaokul ve lise ö¤-
rencilerine sundu¤umuz hizmette de çocuklara faydal› olacak farkl›
menüler oluflturuyoruz. Yine çal›fl›lan iflkolu, çal›flanlar›n cinsiyet 
say›s› gibi faktörlere göre menüler haz›rl›yoruz. Müflterilerimizle 
devaml› anket yap›p onlar›n istek ve beklentilerini de belirliyoruz.

Kulland›¤›n›z g›da markalar›n›n seçimini neye göre yap›yorsunuz?
Öyle riskli bir ifl yap›yoruz ki müflterilerimizi bile seçiyoruz diyebili-
rim. Bizim için güven ve kal›c›l›k çok önemli. Müflterilerimizi seçer-
ken, mali durumunu, hangi sektörde faaliyet gösterdi¤ini, kaç kifli

çal›flt›rd›¤›n› ve geçmiflini göz önünde bulunduruyoruz. Manisa’da-
ki Organize Sanayi Bölgesi’nde ifl yapan flirketlerle dürüst ve ahlâk-
l› iliflkiler kurarak kalitemizden taviz vermeden, uzun süreli çal›flma-
y› amaçl›yoruz.

Tezel aç›s›ndan 2006 y›l› nas›l tamamland›?
2006 y›l›n› kârl›l›k ve hedeflerimizi gerçeklefltirmek ad›na oldukça
baflar›l› geçirdik. Hatta müflterilerimizle özel toplant›lar yapt›k.
Özellikle okullara sundu¤umuz hizmetler için velilerle yapt›¤›m›z
toplant›lar çok keyif verici ve bilgilendirici oldu.

MES‹R MACUNU fiENL‹KLER‹
Manisa’da 1500’lerden bu yana her y›l Mart ay›n›n son haftas› Mesir Macunu 
fienlikleri düzenleniyor. Halka flifa da¤›tt›¤›na inan›lan mesir macununun ortaya
ç›k›fl hikâyesi flöyle: 1500’lü y›llarda Kanuni Sultan Süleyman’›n annesi Hafza 
Sultan bir hastal›¤a yakalan›r. Ancak doktorlar›n tüm çabas›na ra¤men iyilefltirile-
mez. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Manisa Valisi fiehzade Mustafa’ya
acil bir mektupla durumu bildirir ve dönemin sayg›nlar›ndan Merkez Efendi’ye
baflvurulur. Yo¤un bir çal›flmadan sonra Merkez Efendi, 41 de¤iflik baharattan
üretti¤i macunu tarifiyle birlikte saraya gönderir. Hafza Sultan, üretilen bu macun-
la sa¤l›¤›na kavuflur ve bu olaydan sonra Merkez Efendi’nin ünü imparatorluk s›-
n›rlar›n› aflar. Bu mucizevi iyileflmenin ard›ndan mesir macununun ‹ran mitoloji-
sine göre Bahar Bayram› olarak kabul edilen 22 Mart itibariyle her y›l halka da¤›-
t›lmas›na karar verilir. ‹flte o gün bugün Manisa ve çevre halk› Mart ay›n›n son haf-
tas›nda Mesir Macunu fienlikleri yap›yor. Kesin olmamakla beraber ilk mesir ma-
cunu da¤›t›m›n›n 1527-1528 y›llar›na rastlad›¤› san›l›yor. Mesir macununun ifltah
aç›c›, gaz giderici, kuvvet verici, idrar yapt›r›c›, yorgunluk giderici, hormonlar› 
hareket ettirici etkileri oldu¤u biliniyor. 

Üretim

“fiirketler yaflamak için 
Ar-Ge’ye yat›r›m yapmal›”

Elginkan Toplulu¤u’nun köklü kurulufllar›ndan biri olan ODÖKSAN
A.fi., 1973 y›l›ndan bu yana dökme demir mamuller ve yar› mamuller
üretiminde sektörünün öncülerinden. Bafllarda radyatör, soba parçala-
r› ve küvet imal eden ODÖKSAN bugün Ortado¤u, Kuzey Afrika ve
Akdeniz bölgelerinin en büyük küvet üreticisi konumunda. Kurumun
ana üretim mamulleri aras›nda döküm küvet, döküm radyatör, eviye,
kazan dilimleri ve soba parçalar› yer al›yor. Ayr›ca otomotiv sektörü
için dinamik sönümleyiciler, volan, kasnak, fren diski, kampana, hid-
rolik fren merkezi, fren mafsal› ve çeflitli parçalar imal ediliyor. Y›ll›k
ergitme kapasitesi 60 bin tona ulaflt›rmay› hedefleyen ODÖKSAN yak-
lafl›k 170 kifliye istihdam sa¤l›yor. 

Geçti¤imiz y›l üretiminin neredeyse yüzde 100’ünü ihraç eden kurum,
2006’n›n May›s ay›nda farkl› bir yat›r›m karar› alarak otomotiv ve ma-
kine parçalar› dökümü üzerine de çal›flmalar yapmaya bafllad›. 
Yapt›¤› yeni ve iyilefltirme yat›r›mlar›yla 150 gram ile 15 ton aras›nda
döküm yapabilme kabiliyeti kazanan ODÖKSAN, bu yat›r›m›n›n mey-
velerini üç y›l gibi bir süreç içinde toplamay› hedefliyor. 

Yurtiçi sat›fllar›n›n yan› s›ra üretimini a¤›rl›kl› olarak ihracata dayal› ya-
pan ODÖKSAN, günümüzde Amerika, Rusya, Almanya, ‹ngiltere, 
Tunus, Ürdün, Ukrayna, M›s›r, ‹talya, ‹spanya, Yunanistan gibi pek çok
ülkeye büyük miktarda küvet, eviye, döküm radyatör, makina ve oto-
motiv parçalar› ihraç ediyor. Banyo, ›s›, mutfak ve otomotiv mamuller
sektöründe, üretti¤i emayeli-emayesiz ürünlerde tercih edilen bir mar-
ka olarak ebedi müessese ve bir dünya flirketi olma vizyonuyla hareket
eden kurumun banyo sektöründeki hedefi, Türkiye’de en büyük, d›fl pa-
zarlarda ilk üç büyük firma aras›nda olmak. Mutfak ve otomotiv sektö-
ründe ise d›fl pazarlarda tercih edilen üretici konumuna gelme amac›y-
la çal›flmalar›na h›z kazand›ran kurum, Bilecik’e 30 km uzakl›ktaki 
Osmaneli ilçesinde, 103 bin m2 aç›k, 29 bin m2 kapal› alana kurulu fab-
rikas›nda üretim yap›yor. 

Osmaneli’ndeki entegre tesislerinde ziyaret etti¤imiz ODÖKSAN’›n

tüm bu amaçlar çerçevesinde kurdu¤u yeni Ar-Ge birimi, yat›r›m 
kararlar› do¤rultusunda birçok projesini hayata geçirmek için çal›fl›yor. 
Kurumun Ar-Ge çal›flmalar›yla ilgili sorular›m›z› Kalite Güvence 
Müdürü Kenan Çak›ro¤lu yan›tlad›.

ODÖKSAN’›n Ar-Ge birimi k›sa bir süre önce kuruldu. Bu birimin
kurulufl süreci hakk›nda bilgi verir misiniz?
2006’n›n ODÖKSAN için yat›r›mlarla dolu bir y›l olmas› sonucunda
Aral›k ay›nda flirketimizin Ar-Ge birimini de resmi olarak kurduk. Bu bi-
rimi kurarken ilk hedefimiz TEYDEB projesi oldu. Ald›¤›m›z ISO 16949
kalite belgesiyle de hedeflerimizi genifllettik. Alt› ayl›k ve bir y›ll›k dö-
nemlere ait yaz›l› hedefler oluflturduk. Hedeflerimiz çok büyük araflt›r-
ma-gelifltirme çal›flmalar› gerektiriyor ve Ar-Ge birimimiz bu amaçlar
do¤rultusunda önemli çal›flmalara imza at›yor.

2006 y›l›n› yat›r›m kararlar›n› hayata geçirme
süreciyle tamamlayan ODÖKSAN A.fi., bu
çerçevede yepyeni bir Ar-Ge birimi kurdu.
Osmaneli’ndeki ODÖKSAN Fabrikas›’nda
görev yapan birim, flu s›ralar sektörde fark
yaratacak projeler üzerine çal›fl›yor. 

20 y›ld›r Tezel’de görev yapan Nihal Önem, 2002’de Dünya Gazetesi’nce “Y›l›n En
Baflar›l› ‹fl Kad›nlar›” dal›nda, 2003’te ise Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan Dünya G›da
Günü sebebiyle baflar› plaketine lay›k görülmüfl.
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Otomotiv yan sanayi üreticisi olarak almaya hak kazand›¤›n›z
ISO 16949 kalite belgesinin ODÖKSAN’a kataca¤› art›lar neler?
ISO 9001 merkezli baz› eklentileri olan bu belge t›pk› bir etiket gibi ve
pazarda bize çok büyük avantajlar sa¤layacak. Bu belgeye sahip firma-
lar ulusal katk›lar› nedeniyle hem devletten birtak›m getiriler sa¤l›yor
hem de yap›labilirliklerini resmi olarak kan›tlad›klar› için pazardaki
müflteri portföyünü ciddi olarak gelifltirme flans›na sahip oluyor. Ayn›
zamanda bu belgeye sahip flirketler Avrupa’daki kurumlarla da çal›fl-
ma imkân› yakal›yor.

Yeni yat›r›mlar› da göz önünde bulundurursak ODÖKSAN’›n üretim
kapasitesi nedir?
Üretim kapasitesimiz döküm tonaj› olarak y›ll›k 40 bin ton. Yeni 
yat›r›mlarla birlikte bu kapasiteyi 60 bin tona ç›karmay› hedefliyoruz.
1500/900 ölçülerindeki son küvetimizi müflterimizin talepleri do¤rultu-
sunda haz›rlad›k. Yeni ürünümüzü k›sa zaman içinde piyasaya sürece¤iz.

ODÖKSAN pazara sürekli yeni ürünler sunuyor. Tasar›m konusun-
daki çal›flmalar›n›zda belirleyici etkenler neler?
Tasar›m, ISO 9001 kapsam›nda baflar›l› oldu¤umuz bir alan. 
ODÖKSAN’da iki çeflit tasar›m›m›z var; ürün tasar›m› ve proses tasa-
r›m›. A¤›rl›kl› olarak proses tasar›m›yla ilgileniyoruz. Kalite sistemi-
nin gerektirdi¤i maddeleri takip ederek bir tasar›m oluflturmaya çal›-
fl›yoruz. Mesela küvet sisteminden örnek verecek olursak; tüketici

Soldan sa¤a:  Murat Ünal
(Ar-Ge Mühendisi), 
Kenan Çak›ro¤lu (Kalite 
Güvence Müdürü), 
Umut Ya¤c› (Ar-Ge ve 
Modelhane Mühendisi), 
Zeynep Yücel (Ar-Ge ve 
Metod Mühendisi), Nejdet
Aktepe (Kalite Kontrol
Teknisyeni)

“TEYDEB ile fark yarataca¤›z”

“TÜB‹TAK’a ba¤l› bir program olan TEYDEB, ODÖKSAN’›n yürüt-
tü¤ü bir Ar-Ge projesi. Böyle bir projede yer al›yor olmak maddi
katk›lar›n yan› s›ra kurumun prestiji aç›s›ndan da büyük getiriler 
sa¤layacak. Projemiz do¤rultusunda var olan motor gücünü art›rma-
y› hedefliyoruz. Bunu test yoluyla yapaca¤›z. Amac›m›z ürünlerin
kalite ve çeflitlili¤ini art›rmak, müflteri beklentisinin üzerine ç›kmak.
Müflterinin ne istedi¤ini devaml› takip etmek durumunday›z. Bunun
için müflterilerden ve pazardan ek bilgiler ediniyoruz. Pazarlama
Grubumuz’un da çal›flmalar›yla edindi¤imiz tüm bilgileri harmanla-
yarak süreklili¤i sa¤lamaya gayret ediyoruz. fiu anda projenin üç y›l
sonunda tamamlanmas›n› planl›yoruz. Çünkü ODÖKSAN’da bu
proje d›fl›nda da yürttü¤ümüz birçok çal›flmam›z var ve bizim için
hepsi oldukça önemli.”

küvete girdi¤inde öncelikle konfor ar›yor,
daha sonra müzik sistemi gibi ayr›cal›kla-
r›n olmas›n› da isteyebiliyor. Kimi tüketi-
ci küvetin içinin görünmesini, kimiyse
görünmemesini tercih edebiliyor. Tüm
bunlar› düflünüp tüketiciyle empati kura-
rak kalitemizden ödün vermeyecek tasa-
r›mlar› hayata geçiriyoruz. Esteti¤in ve
konforun bir arada yarat›lmas› gerçekten
zor bir ifl. Renginden ›fl›¤›na kadar her
detay çok önemli.

ODÖKSAN’da flu anda yürütülen di¤er
bir proje de Döküm Similasyonu Program›.
Bu projeyle neyi hedefliyorsunuz?
Döküm Similasyonu Program› üretim afla-
mas›nda önemli olan bir Ar-Ge çal›flmas›.
Her gelen parçay› en verimli flekilde, saha-

ya inmeden önce masa üzerinde tasar›m›na kadar tamamlay›p üretime
haz›r hale getirece¤iz. Böylelikle denemeden meydana gelen baz› ma-
liyet kay›plar›n› asgariye indirmifl olaca¤›z. Bu yeni ürünü devreye al›r-
ken döküm sürecinde uygulanacak olan bir program olacak.

Kurumlar›n Ar-Ge’ye yat›r›m yapmas›n›n önemi nedir?
Her fleyden önce flirketlerin yaflamas› için devaml› geliflim sa¤lamak
bir gereklilik. ODÖKSAN olarak biz de Ar-Ge çal›flmalar›m›z› gittik-
çe büyüyen ve geliflen bir aktivite olarak sürekli flekilde planl›yoruz.
Önemli olan Ar-Ge Grubumuz’un flirketin kalbinde önemli bir yere
sahip olmas›. Sistem oturduktan sonra proje baz›nda ekiplerde de¤i-
fliklikler yapabiliyoruz. Bu birim sayesinde flirkette birçok fley tetikle-
niyor ve çal›flmaya bafll›yor.

Türkiye’de yap›lan Ar-Ge yat›r›mlar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Türkiye’de büyük kurulufllar›n tümü Ar-Ge birimi konusunda önemli
yat›r›mlar yapmaya bafllad›. Çünkü art›k geliflen teknolojiyi takip etme-

nin önemi anlafl›lm›fl durumda. fiirketin
uzun ömürlü olabilmesi için Ar-Ge’nin
gelifltirilmesi konusunda Türkiye büyük
bir ça¤ atlad›. D›fl ticaret aç›¤› gibi kriz-
leri atlat›p pazarda iyi bir yer edinme-
nin tek yolu araflt›rma gelifltirme yapa-
bilmek. Yani do¤ru zamanda, do¤ru
yat›r›m yapmak flirketin süreklili¤i aç›-
s›ndan çok önemli. Dubai’nin ve Hin-
distan’›n k›sa sürede ekonomik anlam-
da büyümesinin bafll›ca sebepleri ara-
s›nda devletlerin uygulad›¤› Ar-Ge po-
litikalar› önemli bir etken. Türkiye’de
de bu politika uygulan›yor fakat devle-
tin teflvi¤ini tam anlam›yla yeni hisset-
meye bafllad›k. Eskiye göre üniversite-
lerin Ar-Ge konusunda sahip oldukla-
r› imkânlar çok daha genifl.

Kalite Güvence Müdürü Kenan Çak›ro¤lu:
“fiirketin uzun ömürlü olabilmesi için 
Ar-Ge’nin gelifltirilmesi konusunda Türkiye
büyük bir ça¤ atlad›. Do¤ru zamanda,
do¤ru yat›r›m yapmak flirketin süreklili¤i
aç›s›ndan çok önemli.”
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Yabanc›laflt›kça daha
çok tüketiyor,

tükettikçe kaynaklar›
yok ediyoruz... 

Uzun süredir yüksek
sesle kaynaklar›n 

yok oldu¤u uyar›s›nda
bulunan WWF-Türkiye, 

tüketim toplumunun
bilinçlenmesi ad›na

“Suyumuza Sahip
Ç›kal›m” ça¤r›s›yla 
bir su kampanyas›

bafllatt›.

Türkiye’nin su zengini bir ülke olmad›¤›n›
söylemeye bafllad›k. Su zengini olmak için
kifli bafl›na düflen su miktar› kriter olarak ka-
bul edilir. Kifli bafl›na 10 bin m3 su düflen bir
ülke su zengini kabul edilirken Türkiye’de
bu miktar 1430 m3.

Türkiye’nin bu konuda neler yapmas› gere-
kiyor?
Vakf›m›z›n son 15 y›ldaki çal›flmalar›na
bakt›¤›m›zda hep ayn› fley karfl›m›za ç›k›-
yor: Türkiye’yi kurakl›k ve büyük bir su so-
runu bekliyor, sulak alanlar›m›z› koruyal›m,
su kaynaklar›m›za sahip ç›kal›m. Nüfus art›-
fl›, insanlar›n do¤al kaynaklara özellikle de suya olan talebinin artmas›
Türkiye’yi bu sorunlarla karfl› karfl›ya getiriyor. Biz ve bizim gibi kuru-
lufllar da bu sorunu yo¤un olarak kamuoyunun gündeminde tutmay›
baflard›. Geçmifle bakt›¤›m›zda da bütün medeniyetler suyu iyi yönetti-
¤i takdirde zengin olmufl, yönetemedi¤i zaman ortadan kalkm›flt›r. 
Bilinçsiz yap›lan bir tüketim söz konusu olunca da üretim ve tüketim
dengelenemiyor.

Kaynaklar›n korunmas› ad›na bireysel olarak yap›lmas› gerekenler
neler?
Öncelikle birey olarak kendi de¤erlerimize bakmam›z, kendimizi ya-
flad›¤›m›z dünyadan ne kadar soyutlad›¤›m›z›n fark›na varmam›z gere-
kiyor. Tüketim sürecinde bilinçsizce davranmay›p ihtiyac›m›z olan›
tercih etmek ve sa¤l›kl› olan› almak mant›kl› oland›r. Teknoloji, bilim
ve do¤aya de¤er veren üretim anlay›fl› bize art›k tasarruf eden aletler
sunuyor. Örne¤in daha az elektrik kullanan ev aletleri, suyun bofla git-
memesini sa¤layan armatürler üretiliyor. Bu tür aletleri talep etti¤iniz
takdirde üreticiler bu taleplere dönük üretim yap›yorlar ve hükümetler

daha bilinçli taraflarla karfl› karfl›ya olduk-
lar›n› görüp uygun politikalar gelifltirmek
zorunda kal›yorlar. Birey, hükümet ve ifl
dünyas›nda gerçekleflen bu k›m›ldamayla
toplumsal de¤iflim dedi¤imiz süreç baflla-
m›fl oluyor. Bizim gibi sivil toplum kuru-
lufllar› hem hükümetlere bask› oluflturma
konusunda lobi yapmak hem de toplumu
bilinçlendirmek gibi misyonlara sahip.
Bunlar› yerine getirdi¤imizde toplumsal
dönüflüm gerçeklefliyor.

WWF-Türkiye, tüketim toplumunun bi-
linçlenmesi ad›na özellikle resmi kurum-

lardan ne gibi ad›mlar atmas›n› bekliyor?
Ba¤›ms›z bir sivil toplum kuruluflu olarak devletten ifl ve hareket özgür-
lü¤ü anlam›nda destek görmek istiyoruz. Maddi aç›dan hiçbir beklenti-
miz yok ve zaten olmamal›. Bunun d›fl›nda Çevre ve Orman Bakanl›¤›
baflta olmak üzere, Tar›m Bakanl›¤› gibi kurulufllarla ortak birçok proje
yap›yoruz. 21. yüzy›lda ancak bir araya gelerek baflar›ya ulaflabilmeniz
mümkün.

Avrupa Komisyonu’nun yapt›¤› bir çal›flmada, Türkiye kirletme h›z›
aç›s›ndan çok yüksek bir ülke olarak belirlendi. Bunun sebepleri neler?
En büyük tüketici olan ülkeler, baflta ABD ve Avustralya. Avustralya’da
su kaynaklar› ciddi anlamda tehdit alt›nda, rezervuarlar› bofl ve büyük
bir kurakl›k yaflan›yor. Buna ba¤l› olarak birtak›m uygulama zorunluluk-
lar› bafllatt›lar; belli saatler içinde araba y›kayam›yorsunuz, bahçe sula-
yam›yorsunuz, büyük su kullan›mlar›nda bulunam›yorsunuz. Bu sorun-
lar ülke içinde kalm›yor ve bütün dünya ülkelerinin sorunu haline geli-
yor. Türkiye endüstrisinin daha geride olmas›ndan dolay› Amerika kadar
karbondioksit emisyonu üreten bir ülke de¤il. Türkiye gibi ülkeler de

Deniz kaplumba¤alar› her y›l denizleri aflarak, yumurtalar›n› b›rakmak
için Akdeniz k›y›lar›na geliyorlar. Bu zorlu yolculuklar›n›n bir amac›
var; do¤duklar› k›y›larda yavrular›na hayat vermek. WWF-Türkiye’nin
May›s-Eylül aylar› aras›nda Akyatan’da yürüttü¤ü deniz kaplumba¤a-
lar› izleme ve koruma çal›flmalar› sayesinde, binlerce yavru deniz kap-
lumba¤as› hayata merhaba dedi. 
Yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan bir türü korumak isterseniz,
WWF-Türkiye’nin deniz kaplumba¤alar›n› koruma çal›flmalar›na kat-
k›da bulunabilirsiniz. Siz de bir deniz kaplumba¤as› evlat edinin, mil-
yonlarca y›ld›r bizimle ayn› k›y›lar› paylaflan, ancak bugün insan faali-
yetleri nedeniyle nesli tehlike alt›nda olan bir türün yaflam›n› sürdür-
mesine katk›da bulunun.
Her 10 YTL ba¤›flla bir yumurtay› kurtar›yorsunuz. Ba¤›fl sertifikas› al-
mak istiyorsan›z, +90 0212 528 20 30’dan veya tenriquez@wwf.org.tr
adresinden Talya ENRIQUEZ ile irtibata geçebilirsiniz. Konuyla ilgili
detayl› bilgiye www.wwf.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

WWF-Türkiye (Do¤al Hayat› Koruma Vakf›) 2006’da yay›nlad›¤› 
“Yaflayan Gezegen Raporu”nda, do¤al kaynaklar›n vahflice tüketilme-
sinin yan› s›ra biyolojik çeflitlilikte süratle azalma oldu¤u uyar›s›nda
bulunmufltu. Vak›f, 2005 y›l›ndan beri de yüksek sesle Türkiye’nin as-
l›nda su zengini bir ülke olmad›¤›n› söylüyor. Bu konuyla ilgili son
olarak “Suyumuza Sahip Ç›kal›m” ça¤r›s›yla Ocak ay›nda bir su kam-
panyas› bafllatan WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak,
kendisiyle yapt›¤›m›z görüflmede bu kampanyadaki temel amaçlar›-
n›n bireyleri fark›nda k›lmak oldu¤unu belirtti. De¤iflim yaratabilecek
projelere ifl dünyas›yla birlikte imza atmay› hedeflediklerini de ifade
eden Dr. Demirayak’a göre, 21. yüzy›lda baflar›l› olman›n temel ge-
rekçesi birlikte hareket edebilmek. fiu s›ralar suyla ilgili de¤iflim ya-
pan kurumlarla da görüflmeler yapan WWF-Türkiye, uzun dönemde
hükümetin su politikalar›n› iyilefltirmesine katk› sa¤lamay› da istiyor.

Yaflad›¤›m›z dünyadan kendimizi soyutlad›kça bilinçsiz tüketime yö-
neldi¤imizi ve buna bir son vermenin tam zaman› oldu¤unu söyleyen
Dr. Filiz Demirayak bak›n baflka neler dedi...

Dünyada ve Türkiye’de küresel ›s›nman›n etkileri somut olarak yaflan-
maya bafllad›. Özellikle su kaynaklar›n›n yok olmas› ve kurakl›k riskiy-
le karfl› karfl›yay›z...
Su kaynaklar›n›n yok oluflu, küresel iklim de¤iflikli¤iyle beraber daha
büyük bir tehdit halini ald›. Özellikle son 50 y›lda dünyadaki tüm ülke-
ler suyu kötü yönettiler. Dünyadaki sulak alanlar›n yüzde 50’sini kay-
bettik. Oysaki sulak alanlar havadaki karbondioksitin yüzde 40’›n› tu-
tan do¤al temizleyicilerdir. Birleflmifl Milletler’in haz›rlad›¤› su raporun-
da da dünyan›n en büyük sorununun su yoksunlu¤u oldu¤u belirtiliyor.
Çünkü çok büyük bir nüfus, sa¤l›kl› ve temiz suya ulaflam›yor. Türkiye
su zengini bir ülke olarak tan›n›yor. Fakat 2005’ten beri yüksek sesle

“Tüketim sürecinde bilinçsizce
davranmay›p ihtiyac›m›z olan›
tercih etmek ve sa¤l›kl› olan›

almak mant›kl› oland›r.
Örne¤in art›k daha az elektrik

kullanan ev aletleri, suyun
bofla gitmemesini sa¤layan

armatürler üretiliyor.”

Bir deniz kaplumba¤as› evlat edinin
“Kendimizi dünyadan soyutlad›kça 
daha çok tüketip yok ediyoruz”
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Tasar›mc› Merih Kunur, tasarlad›¤› gelece¤in toplu tafl›m arac› “Mobilicity” ile dünyan›n 
en sayg›n bilim müzelerinden Londra’daki Science Museum’un dikkatini çekerek ad›n›
uluslararas› platformda duyurmay› baflarm›fl bir isim. Onun tasar›mlar›n› farkl› k›lan 
en önemli özelliklerden biri ise “çevre dostu toplu tafl›mac›l›¤›” öngörmesi.

“Ben yeterince kalk›nmad›m, sen kalk›nd›n,
kirlettin ve flimdi temizlemekten bahsediyor-
sun. Ben de kalk›naca¤›m, daha sonra te-
mizleme aflamas›na geçerim” gibi bir düflün-
ce içinde. Ama dünya art›k böyle bir lükse
sahip de¤il. Çünkü küresel ›s›nmay› siz ya-
ratmasan›z bile gelip tar›m sektörünüzü, su
kaynaklar›n›z› vuracak ve kalk›nm›fl olmad›-
¤›n›z için bunlarla bafl edebilmeniz oldukça
zor olacak. Türkiye’nin küresel iklim de¤ifli-
mindeki katk› pay›n›n fazla olmas›n›n sebe-
bi endüstrinin eski teknolojiye dayal› olmas›.
Asl›nda Türkiye bunu bir f›rsat olarak görme-
li, bir yat›r›m gerektiren bu süreci bafllatmal›
ve sanayi sektöründe temiz yani yeni tekno-
lojiye geçmelidir. Bu flehirlerdeki toplu tafl›-
malardan termik santrallere kadar birçok fle-
yi kaps›yor.

Su kaynaklar›n›n yok olmas› bir tar›m ülke-
si olan Türkiye için ciddi sonuçlar do¤ura-
cak bir konu. En kötü senaryoya göre bizi
nas›l bir gelecek bekliyor?
Akdeniz’de yaz ya¤murlar› azalacak ve ku-
rakl›k olacak. Tar›m sektöründe ürünlerin
verimlili¤i aç›s›ndan büyük de¤ifliklikler ger-
çekleflecek. Akdeniz iklimi sayesinde Türki-
ye genetik meyve ve sebze yönünden çok
zengin bir ülke fakat iklim de¤iflimi nedeniy-
le yetiflen ürünler olumsuz etkilenecek. Bu-
nun d›fl›nda yasak avc›l›k ve bal›k stoklar›n›n afl›r› dolmas›n›n yan› s›ra
deniz sular› ›s›nacak, bu da bal›k üremesini etkileyecek ve denizdeki 
besin kayna¤›m›z da azalacak. 

“Suyumuza Sahip Ç›kal›m” ça¤r›s›yla bir y›l sürmesi planlanan bir su
kampanyas› bafllatt›n›z. Kampanyan›n amac›ndan söz eder misiniz?
Kampanyam›za 16 Ocak’ta bafllad›k. Bas›na sunmam›zla birlikte çok
büyük bir ilgiyle karfl›laflt›k. Bu y›l bahar gibi bir k›fl yaflad›k ve kampan-
yam›z›n böyle bir döneme denk gelmifl olmas›, kamuoyunun ve bas›-
n›n kampanyayla daha çok ilgilenmesini sa¤lad›. Kampanyam›z bir y›l
sürecek ve y›l içinde çeflitli dönemlerde etkinlikler gerçeklefltirece¤iz.
Temel amac›m›z bireyleri fark›nda k›lmak. Ayr›ca bu projeyle ifl dün-
yas›yla ortak çal›flabilecek ve beraber de¤iflim yaratabilecek projeler
yapmay› ve onlar›n dikkatini çekmeyi de amaçl›yoruz. Çünkü su, ifl
dünyas› ve endüstrinin de önemli bir parças›. Suyla ilgili de¤iflim ve
dönüflüm yapan firmalarla da çeflitli görüflmeler yap›yoruz. Amac›m›z
bu firmalarla iyi olan› kamuoyuna beraber anlatmak. Uzun dönemde
hükümetin su politikalar›n› iyilefltirmesine katk› sa¤lamak istiyoruz.

Bu kampanyan›n yan› s›ra Türkiye'nin önemli su kaynaklar› ve su hav-
zalar›nda sürdürdü¤ünüz koruma projeleri var. Bunlardan biri de
Konya Havzas›’na yönelik. Bu projelerden söz eder misiniz?
Konya Havzas›’nda a¤›rl›kl› olarak tar›m-su iliflkisi konusunda çal›flt›k.
Konya dünyan›n say›l› kapal› havzalar›ndan biri; su havza içinde do¤u-

yor ve d›flar›ya ulaflmadan orada kayboluyor.
Konya Havzas›, talebin çok, su varl›¤›n›n ise
çok az oldu¤u bir alan. Türkiye’de flekerpan-
car› orada çok ekiliyor. Bu konularda bilim-
sel, teknik ve uygulama çal›flmalar› yapt›k.
Hem Konya’da hem de birçok bölgede
önemli sorunlardan biri sulama teknikleri.
Türkiye’de su al›n›yor, aç›kta ak›t›larak tarla-
ya gönderiliyor ve tüm tarlaya su ulafl›ncaya
kadar su aç›k b›rak›l›yor. Bu suyun bir k›sm›
buharlaflarak havaya da¤›l›rken bir k›sm› ye-
ralt›na iniyor. Dolay›s›yla kulland›¤›m›z su-
yun yar›s› ürüne ulaflmadan yolda kaybolu-
yor. Bu nedenle arazi büyüklü¤üne ve ürüne
göre damla sulama ya da büyük parsellerde
ya¤murlama sulama gibi tekniklere geçme-
miz gerekiyor. Biz örnek olmas› ad›na çiftçi-
lerle flekerpancar› üzerinde damla sulama
uygulamas› yapt›k. Böylece çiftçiler daha az
enerji ve su kullanarak daha fazla verimlilik
al›nabildi¤ini gördü. 

Bu uygulamalar somut bir de¤iflim sa¤la-
d› m›?
Uygulamalar›m›z›n ard›ndan Konya’da bir
fleker fabrikas› damla sulama borular› üret-
meye bafllad›. Tar›m ve Çevre Bakanl›¤› flu
anda bu konuyu konufluyor. Ayr›ca Özel
Çevre Koruma Kurumu ile beraber Tuz Gö-
lü’nün yönetim plan›n› yap›yoruz. Türki-

ye’nin üçüncü büyük gölü olan ve tuz üretiminin büyük k›sm›n› sa¤la-
yarak ekonomiye katk›da bulunan Tuz Gölü’nün dörtte birlik k›sm›n›
kaybetmifl durumday›z. Bu önemli kay›p gayri safi milli has›lada gözük-
medi¤i sürece insanlar taraf›ndan ne yaz›k ki önemsenmez. Yapt›¤›m›z
yönetim plan› çerçevesinde kurulan ar›tma tesisleri ve kaybetti¤imiz su-
lak alanlar› kurtarma çal›flmalar› bahsi geçen kayb› gidermeye yönelik.
Bunun d›fl›nda deniz-k›y› program›m›z var. Burada deniz kaplumba¤a-
s› araflt›rmas› yap›yoruz. “Bir deniz kaplumba¤am›z eksikti” adl› kam-
panyam›zla, insanlar bir deniz kaplumba¤as› evlat edinebiliyor.

Gazetelerde, televizyonlarda duyurulan küresel iklim de¤iflimine 
yönelik bilimsel tespitleri felaket senaryosu olarak görenler var. Bu
konuda ne düflünüyorsunuz?
Dünya’n›n 650 bin y›ll›k geçmifline bakt›¤›m›zda ›s›n›p kendini so¤u-
tan bir sistemle karfl›lafl›yoruz. Dünya ›s›n›yor, daha sonra kendi kendi-
ni so¤utuyor. Ama bu sefer ›s›nan dünya kendini so¤utamayacak. 
‹nsanlar›n özellikle petrol, kömür gibi fosil yak›tlar› tüketmesi sonucu
oluflan karbondioksit a¤›rl›kl› sera gazlar›, atmosferin etraf›n› bir tabaka
halinde kaplam›fl durumda. Yani dünya t›pk› bir battaniyeye sar›lm›fl gi-
bi. Dünyaya ulafl›p geri yans›yan günefl ›fl›nlar› battaniyenin içinde ka-
l›yor ve buzullar› eritecek kadar afl›r› ›s›nmaya neden oluyor. Ama ben
bunu bir felaket senaryosu olarak görmek istemiyorum. Bu soruna ne-
den olan bizleriz ve kurtarmak da elimizde.

“Türkiye’nin küresel iklim
de¤iflimindeki katk› pay›n›n

fazla olmas›n›n sebebi
endüstrinin eski teknolojiye
dayal› olmas›. Türkiye bunu
bir f›rsat olarak görmeli ve

sanayi sektöründe temiz yani
yeni teknolojiye geçmelidir.”

Çevre dostu 
tafl›mac›l›k yükseliflte

MMerih Kunur’un “çevre dostu toplu tafl›mac›l›k”
projesi, geçen y›l Detroit’te “Özgün Tasar›m
Ödülü”nü kazand›. Çal›flmas› son olarak, global
arenada sayg›yla an›lan bilim müzelerinden
Londra’daki Science Museum’da sergilenmeye
lay›k görüldü. Londra’da yaflayan bir Türk tasa-
r›mc› olarak Merih Kunur, Royal College of Art
bünyesinde yapt›¤› çal›flmalarla bu baflar›lar› el-
de etti. “Gelece¤in ambulans tasar›m›” üzerine
doktora yapan Kunur, yüksek master tezinin de-
vam› olarak haz›rlad›¤› gelece¤in toplu ulafl›m
arac› “Mobilicity” projesini Ocak ay›n›n son
haftas›nda Science Museum’da sergiledi. “Gele-
ce¤in ambulans tasar›m›” çal›flmas› ayn› zaman-
da ‹ngiltere Ulusal Sa¤l›k Sistemi’nin (National
Health System-NHS) iste¤iyle projelendirilme
çal›flmalar›nda da yer ald›.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akade-
misi’ni bitirdikten sonra 1986’da Londra’ya gide-

rek “University College of London”a devam
eden Kunur, 2000’de Royal College of Art’ta
araç tasar›m› üzerine yüksek master yapt›. ‹ngil-
tere’deki toplu ulafl›m araçlar›n›n yüzde 80’inin
tasar›m›n› yapan Capoco’nun deste¤i ile
2020’de olmas› gereken toplu ulafl›m projesinde
tasar›m lideri olarak yer ald›. ‹stanbul ‹MKB’de
ve Londra’daki “Art in Action”da da resimleri
sergilendi. ‹ngiltere’de gelece¤in çevre dostu
toplu tafl›mac›l›¤› üzerine yay›nlanan iki teknolo-
ji kitab›nda bölüm yazd›. Halen Royal College of
Art, Helen Hamlyn Araflt›rma Merkezi’nde arafl-
t›rmac›l›k yapan Kunur, doktora çal›flmas›n› 
gelece¤in ambulans tasar›m› üzerine sürdürüyor. 

Küresel iklim de¤ifliminin endifle yaratt›¤› flu
günlerde, toplu tafl›ma araçlar› üzerine yapt›¤›
tasar›mlar›n özellikle çevre dostu olmas›yla dik-
kat çeken Merih Kunur ile inovatif çal›flmalar›
üzerine görüfltük.
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Londra’daki Science Museum’da sergilenmeye de¤er görülen bir 
tasar›m›n›z var: Mobilicity. Gelece¤in toplu tafl›ma arac› fikri nas›l
ortaya ç›kt›?
Otomotiv mühendislik tasar›m›nda önde gelen bir kurulufl olan ‹ngil-
tere’deki Capoco Design, kuruluflunun 25. y›ldönümüne uygun ola-
rak kent alanlar›nda gelece¤in ekolojik anlamda kitle tafl›mac›l›¤›n›
incelemek amac›yla Royal College of Art, Helen Hamlyn Araflt›rma
Merkezi’nde bafllat›lan projeye sponsor olarak imza att›. Proje bu
alanda yapt›¤›m cal›flmalar nedeniyle bana verildi. Genifl kapsaml› bir
literatür araflt›rmas› yapt›m. Hemen ard›ndan konuyla ilgili ileri gelen
flehir planlamac›, mimar, ulafl›mc›, mühendis ve sosyologlar›n kat›ld›-
¤› bir forum düzenledik. Bütün bu bilgilerin ›fl›¤› alt›nda Londra, ‹stan-
bul ve Hong Kong olmak üzere üç “polycen-
tric” nitelikli metropolde, üç farkl› senaryo dü-
zenledik ve birbirinden farkl› kiflilerin nas›l
yolculuk yapt›klar›n›, otobüs, dolmufl, metro
gibi toplu tafl›ma araçlar›nda yaflad›klar› 
sorunlar› izledik. Yafll›, özürlü kiflilerin, çocuk-
lu annelerin ve duraklardan cok uzakta oturan
insanlar›n durumlar›na bakt›k. Böylece toplu
flehir ulafl›m›nda gelece¤e yönelik nelerin ya-
p›labilece¤i belirdi.

Gelece¤in toplu tafl›ma arac› ne gibi özellikle-
re sahip?
Araflt›rman›n sonucunda ortaya ç›kan prensip-
leri de¤erlendirdik. Kap›dan-kap›ya ve talep
üzerine servis veren sürücüsüz bir araç sistemi ortaya ç›kt›. Bunu da mi-
nibüs büyüklü¤ünde araçlardan bir araya gelen ve bir cadde treni olufl-
turan ulafl›m düflüncesi izledi. Amaç her bir modülün ayr› noktalardan
ayn› anda yolcuyu almas› ve bu modüllerin hareket halinde birleflerek
bir “polycentric” merkezden bir di¤erine h›zl› bir flekilde ulafl›lmas›yd›.
Modüller birbirlerine fiziksel olarak de¤il elektronik olarak ba¤lan›yor
ve hybrid-elektrik motor flehir içinde s›f›r emisyon veriyor; yani bir 
hava kirlili¤ine sebep olmuyor.

Bu proje ayn› zamanda Detroit’te “Özgün Tasar›m Ödülü”nü kazan-
d›. Böyle bir baflar› bekliyor muydunuz?
Detroit’e gitme sebebimiz zaten Michelin taraf›ndan sergilenmeye uy-
gun seçilmemizdi. Michelin lastik üreticisi ve her y›l Michelin 
Challenge ad› alt›nda ekolojiye uygun, seçkin araç tasar›mlar›n› 
Detroit Otomobil Fuar›’nda sergiliyor. Bunun üzerine bir de ödül alma-
m›z bizi ileriye yönelik cal›flmalar›m›zda daha da teflviklendirdi.

Tasar›mlar›n›z›n önemli bir özelli¤i çevre dostu araçlar yarat›yor ol-
mas›... Bu projeler hayata geçebilecek mi? Bunun için ne kadar süre
gerekli?
Yak›nda çevre dostu olmayan araçlar›n kalaca¤›n› sanm›yorum. fiimdi-
den araç üreticileri alternatif yak›t kullanan, çevreye zarar› olmayacak
tasar›mlar konusunda rekabet haline girmifl durumdalar. Çevre kirlili¤i
yaln›zca otomotiv endüstrisini de¤il, di¤er tüm a¤›r sanayi-
i de global olarak etkisi alt›na ald› ve almaya da devam edecek. Mobi-
licty projesi olarak hedefimiz, ilk prototip sistemi 2012 Londra Olimpi-
yatlar›’nda denemek. 

Bir tasar›mc› olarak en büyük hayaliniz nedir?
En büyük tek bir hayalim olmasa da yapt›¤›m tasar›mlar›n
hayata geçifli, çevre esteti¤ine katk›s› ve kullan›c›lara 
daha büyük kolayl›klar sa¤lamas›n› görmem diyebilirim. 

Türkiye’deki toplu tafl›ma hizmeti hakk›nda ne düflünü-
yorsunuz? Geliflmifl ülkelerin standartlar›na göre nas›l
bir noktaday›z? Bu sorunu gidermek için hangi noktalar-
da geliflim göstermek gerekiyor?
Tüm Türkiye genelinde olmasa da baz› flehirlerimizde ge-
rek pratik trafik uygulamalar›, gerekse paylaflt›¤›m›z 
dolmufl ya da taksiler aç›s›ndan geliflmifl ülkelerin bizden
ö¤renecekleri çok fley var. Biz bunun bilincinde olup sahip
oldu¤umuz birtak›m de¤erleri kaybetmemeli, aksine daha
da gelifltirmeliyiz.

fiu anda Royal College of Art Helen Hamlyn Araflt›rma Merkezi’nde
araflt›rmac›l›k yap›yorsunuz. Hangi konular üzerine çal›fl›yorsunuz? 
Mobilicity ve ambulans projesi gibi çal›flmalar›m genellikle “inclusive
design” dedi¤imiz sosyal olarak özürlüleri ya da yafllar› nedeniyle top-
lum içinde tam olarak yer alamayan kiflileri özellikle dikkate al›yor. 
Onlara sosyal hareketlilik ve ulafl›m kolayl›klar› sa¤layacak tasar›mlar›
gelifltirme konular› üzerine çal›fl›yorum ve bu projelerin baz›lar› dünya-
n›n en büyük flirketleri taraf›ndan finanse ediliyor.

Gelece¤in mimari tasar›m› sizce nas›l bir noktaya do¤ru ilerliyor?
Mimaride di¤er alanlarda gördü¤ümüz de¤iflimleri görebiliyoruz. 
Çevre dostu, ekolojik ve kendi kendine yeten yap› tasar›mlar› günden
güne yeni teknolojik geliflmelerin de etkisiyle ilerliyor. Bence ilerisi için
ak›ll› binalardan bahsetmek mümkün.

“Yak›nda çevre dostu
olmayan araçlar›n

kalaca¤›n› sanm›yorum.
fiimdiden araç üreticileri
alternatif yak›t kullanan,

çevreye zarar›
olmayacak tasar›mlar

konusunda rekabet
haline girmifl
durumdalar.”

Royal College of Art’ta doktora tezim “gelece¤in ambulans tasar›m›”
üzerine. Bir seneyi aflk›n süredir bu konuyla ilgili bir araflt›rma grubu
içinde çal›flt›m. Haz›rlad›¤›m›z rapor NHS Hasta Güvenli¤i Ajans›, RCA
Helen Hamlyn Araflt›rma Merkezi ve Loughborough University Ergono-
mi bölümünün ortak bir cal›flmas› olarak önümüzdeki ay yay›nlanacak.
Projenin bir sonraki aflamas› ise benim konuyla ilgili tez haz›rlamam
olacak. Ancak bu aflamadan sonra tasar›m› oluflturmaya bafllayaca¤›z.

Ambulans tasar›m›n›n gelece¤i

Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›, 2-6 May›s tarihleri aras›nda,
Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar Merkezi’de 30. kez 
ziyaretçileriyle bulufluyor. Yaklafl›k 60.000 m2 alandaki, 10 ayr›
salonda, üretim alanlar›na göre gruplanm›fl 750’ye yak›n kat›-
l›mc›yla gerçekleflecek olan Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›
“Türk Yap› Sektörünün En Büyük Fuar›” niteli¤inde.

Yap› 2007 ‹stanbul Fuar›
Etkinlik tarihi: 2-6 May›s 2007
Yer: TÜYAP Fuar Merkezi, Beylikdüzü-‹stanbul

Rusya’n›n en büyük yap› ve inflaat fuar› Mos-
build Exhibition, 3-6 Nisan tarihleri aras›nda
Moskova’da düzenlenecek.

Mosbuild Exhibition
3-6 Nisan 2007

Dünyan›n lider teknoloji fuar› Hannover Mes-
se 2007, 16-20 Nisan tarihleri aras›nda Al-
manya’da düzenlenecek. Fuara Elginkan Top-
lulu¤u fiirketleri’nden ODÖKSAN da kat›la-
cak.

Hannover Messe 2007
16-20 Nisan 2007

Romtherm
17-21 Nisan 2007 

Romanya-Bükrefl’te gerçeklefltirilecek
organizasyon, uluslararas› ›s›tma, so-
¤utma, havaland›rma ve yal›t›m ekip-
manlar› fuar› olma özelli¤i tafl›yor.

‹stanbul, 1 A¤ustos - 31 Ekim tarihleri aras›nda,
sanatç›lar, ünlüler ve halk taraf›ndan dekore
edilmifl, rengârenk boyanm›fl fiberglastan yap›l-
ma gerçek ebattaki inek heykellerinin Niflanta-
fl›’ndan Maslak’a kadar caddeler, müze bahçe-
leri ve al›flverifl merkezlerini süsleyece¤i, dün-
yan›n en büyük halka aç›k sanat etkinli¤ine ev
sahipli¤i yap›yor. CowParade bugüne kadar,
Paris, Londra, fiikago, New York, Stockholm,
Buenos Aires, Atina, Edinburg ve Lizbon gibi
dünyan›n birçok büyük flehrinde baflar›yla ger-
çeklefltirildi.

CowParade ‹stanbul 2007
1 A¤ustos-31 Ekim 2007

Bu bahar Corcoran Sanat Galerisi 17 Mart - 
29 Temmuz tarihleri aras›nda “Modernizm: Ye-
ni Bir Dünya Tasarlamak 1914-1939” adl› ser-
giye ev sahipli¤i yapacak. Modernizm 
üzerine bugüne kadar Amerika'da düzenlenmifl
en kapsaml› sergi olma niteli¤i tafl›yan etkinli¤in
orijinali daha önce Londra'da Victoria & Albert
Müzesi (V&A) taraf›ndan düzenlenmiflti. Sergi,
‹ngiltere’de V&A ve Almanya’da Herford’un ar-
d›ndan Amerika’da sadece Corcoran’da düzen-
lenecek.

Modernizm: Yeni Bir Dünya
Tasarlamak 1914-1939
17 Mart-29 Temmuz 2007 >

SERG‹

TOPLANTI> Profesyoneller ikinci kez bulufluyor
24 Nisan 2007

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden ELMOR A.fi., 24 Nisan’da Fethiye’de “Profesyoneller
Toplant›s›”n›n ikincisini gerçeklefltirecek. Buluflma, sektörün profesyonellerini bir araya
getirecek.



En de¤erli “art›”lar›m›zdan

tam zaman›

su kaynaklar›m›z
azal›yor.
Önlem alman›n 




