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“+1” dergimizi haz›rlarken her defa-
s›nda yaflad›¤›m›z heyecan› ve
enerjiyi bu say›m›zda da yo¤un bir
flekilde hissettik ve umuyoruz ki
sayfalar›m›za bak›nca sizler de bu
heyecan›m›z›n nedenlerini anlaya-
caks›n›z. Elginkan Vakf›’m›z ve El-
ginkan Toplulu¤u fiirketlerimiz ile
ilgili son geliflmelere yer verdi¤imiz
sayfalarda okuyaca¤›n›z, gerek e¤i-
tim gerekse Ar-Ge yat›r›mlar›m›z›n
yaflama geçti¤ini müjdeleyen haber-
ler kadar, birbirinden ilginç söylefli-
lerin sizlerin dünyas›nda da art›larla
karfl›l›k bulaca¤›n› düflünüyoruz.

“+1” dergimizin bu say›s›nda bizlere en çok ilham veren konular aras›nda, özellikle flimdilerde ‹stan-
bul’un çehresine iyimserlik katan “10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali”ni ve eski Galata Köprüsü üzerin-
de düzenlenerek “dünyan›n su üstündeki tek etkinli¤i” unvan›n› kazanan “‹stanbul Design Week
2007”yi saymak isteriz. 21. yüzy›l›n en güncel ve en endifle veren konular›n› ele alan her iki etkinli-
¤in, en önemli art› de¤erlerimizden “gençlere ve çocuklara” genifl yer vermesi, bizler için önemli bi-
rer referans kayna¤› oluflturdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›’n›n yaklaflt›¤› bugünlerde, yarat›c› ve sa-
nata de¤er veren bir neslin yetiflti¤i sinyallerini almak, yaz mevsimini geride b›rak›rken bugünlerde he-
pimiz için çok anlaml›yd›. ‹flte kapak konseptimizi bu duygulardan yola ç›karak haz›rlamak istedik ve
gelece¤imizin haritas›n› çizecek olan yarat›c› çocuklar›m›zla sizlere merhaba dedik.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri olarak hepimizi mutlu eden bir baflka geliflmeyi geçti¤imiz aylarda yine
çocuklar›m›z arac›l›¤›yla yaflad›k. Elginkan Holding çal›flanlar›m›zdan üç ailenin çocuklar› okullar›n-
da önemli baflar›lara imza atarak Vakf› arac›l›¤›yla e¤itim yaflam›na sürekli yat›r›m yapan Elginkan 
Holding’in Teflvik Ödülü’nü almaya hak kazand›lar. Bizler de çocuklar›m›z›n elde etti¤i bu baflar›y›
“+1” dergimizin sayfalar›na büyük bir gururla tafl›d›k...  

En baflta belirtti¤imiz gibi, bu say›m›zda da yaflama art› de¤er katm›fl isimleri sizlerle tan›flt›rmay› he-
defledik. Bunlardan biri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Arzu Öztürk, di¤eri ise Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete U¤urlu. Kendi
alanlar›n›n öncüsü olan her iki isimle hem keyifli hem de bilgilendirici birer sohbet gerçeklefltirdik;
umar›z okurken siz de en az bizim kadar keyif al›r ve bilgilenirsiniz.

Yarat›c› ve yenilikçi bir gelece¤e ad›m ad›m yol ald›¤›m›z bu “yeni” günlerde, hepimizin “fleker” gi-
bi bir Ramazan Bayram› ve sorumluluklar›m›z› hiç unutturmayan o güzel özgürlü¤ün tad›n› doyas›-
ya ç›kard›¤›m›z bir Cumhuriyet Bayram› yaflamas› dile¤iyle...

Jülide Nemlio¤lu

Ayd›nl›k bir gelecek umudunu
yüreklerimizde sakl› tutmam›z› sa¤layan
bugünün yarat›c› ve yenilikçi minikleri,
yar›nlar›m›z›n en önemli de¤erleri...

Dergi ekibimiz, EMAS Makina Sanayi A.fi.’den ayrılırken bu
sayıya enerji yüklü bir “Artı 1” katma konusunda kararlıydı.
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EMAS Makina Sanayi A.fi.
fiirket Müdürü Cahit Köse:

“Sektörde Türk
sermayesiyle
çal›flan
neredeyse 
tek firmay›z”

iflletmeci olmaya karar verdim. ‹lk ifl baflvurum, 1975 y›l›nda bir ga-
zetede pazarlama eleman› ilan›n› görmem üzerine oldu. Görüflmeye
gitti¤imde imtiyaz sahibi ile mülakata girdim ve bana hem fizikçi hem
matematikçi hem de iflletmeci olup pazarlama eleman› ilan›na neden
baflvurdu¤umu merak ettikleri için ça¤›r›ld›¤›m› söyledi. Mülakat son-
ras› ifle bafllad›m. Fakat o s›rada baflka yerlere de ifl baflvurular›m› sür-
dürüyordum. Çal›flmaya bafllad›ktan bir hafta sonra baflka bir firma-
dan ça¤r›ld›m ve oradan ayr›ld›m. Yeni gitti¤im flirkette planlama ele-
man› olarak ifle bafllad›m. Yaklafl›k alt› ay sonra çal›flt›¤›m firma olan
Presiz’te planlama flefi, ard›ndan imalat müdür yard›mc›s› ve imalat
müdürü oldum. Presiz ‹fl Bankas›’n›n ifltirakiydi. Bankalar yasas›nda-
ki de¤ifliklikle beraber Presiz’te çal›flanlar fiiflecam’a devredildi. 
Presiz’in tasfiyesi ile alt› ay u¤raflt›ktan sonra beni fiiflecam kuru-
lufllar›ndan olan Camelyaf’a tayin ettiler. Dört y›l burada çal›flt›ktan
sonra 1989 y›l›n›n bafl›nda Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden
EMAS’ta ‹kmal Müdürü olarak göreve bafllad›m. 1994 y›l›nda Fabrika
Müdürü, 2002 y›l› bafl›nda ise Ar Muslukçuluk’un fiirket Müdürü ol-
dum. 2007 y›l› fiubat ay› itibariyle EMAS’a geri döndüm. 

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden biri olan EMAS Makina Sanayi
A.fi., Türkiye’de ›s› sektörünün özellikle kombi, kat kaloriferi,
elektrikli termosifon ve flofben alan›nda önde gelen firmalar› aras›n-
da yer al›yor. E.C.A. ve EMAS markal› ›s› ve beyaz eflya ürünlerinin
üretiminin yan› s›ra sat›fl ve pazarlamas›yla da ilgilenen EMAS, geç-
ti¤imiz y›llarda gerçeklefltirdi¤i yeni yat›r›mlarla her y›l yüzde 30-40
oran›nda büyüme gösteriyor. 

‹hracat alan›ndaki çal›flmalar›na da son dönemde h›z kazand›ran ku-
rum, dünyan›n ilk ve tek devlet destekli markalaflma program› 
TURQUALITY’e kabul edilen E.C.A. markal› ürünlerin ihracat›na özel-
likle önem veriyor. 

Is› sektöründe yabanc› sermaye deste¤ine ihtiyaç duymaks›z›n faali-
yet gösteren neredeyse yegâne kurum olan EMAS’›n fiirket Müdürü
Cahit Köse ile görüflerek flirketin vizyonu, hedefleri ve sektörle ilgili
bilgiler ald›k.

Sizi nas›l tan›tmam›z› istersiniz? Hayat hikâyenizi sizden dinleyelim...

1949 y›l›nda Burhaniye-Bal›kesir’de do¤dum. Ortaö¤renimimi Bur-
haniye’de tamamlad›ktan sonra, Kabatafl Erkek Lisesi’nde ö¤renim
hayat›ma devam ettim. Böylece 1962 y›l›nda ‹stanbul’a ilk kez gelmifl
oldum. Sonra ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünü ka-
zand›m. O dönemlerde hayalim bilim adam› olup Kanada’ya gitmek-
ti. Ancak mezuniyet sonras› hayallerim tamamen de¤iflti. Bir sene bo-
yunca ‹flletme Enstitüsü’nde e¤itim ald›m ve fizi¤i tamamen b›rak›p,
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EMAS’a ad›m atar atmaz, kurum kültürü ve çal›flan iletiflimi ba¤la-
m›ndaki izlenimleriniz neler oldu?

Daha önce çal›flt›¤›m firmalar da kurumsal olduklar› için Elginkan 
Toplulu¤u’nda zorluk çekmedim. EMAS’ta birtak›m kurullar ve karar ve-
rici komitelerle tan›flt›m. Elginkan Toplulu¤u’nun kurum kültürü, çal›-
flanlar› rahatlat›c› ve daha fazla çal›flmalar›n› sa¤lay›c› bir özelli¤e sahip.

Is›tma ve so¤utma sektöründe EMAS nas›l bir yerde duruyor?

Elginkan Toplulu¤u’nun ›s›tma ve beyaz eflya sektöründe önemli kuru-
lufllar›ndan biri olan EMAS; E.C.A. ve EMAS markal› ›s› ve beyaz eflya
ürünlerinin sat›fl ve pazarlamas› ile bu ürünlerden önemli bir k›sm›n›n
üretimini yap›yor. EMAS, ›s› sektörüne 1987 y›l›nda Türkiye’nin ilk
tamam› döküm kat› yak›tl› sobas›n›n üretimiyle girdi. EMAS’a girdi¤im-
de sadece döküm soba yap›yorduk. Günde 50 adet döküm soba üreti-
yorduk ve bu rakam› 75’e ç›karmak için gayret gösteriyorduk. Bütün
çabalar›m›z sonucunda EMAS’ta günde 600 tane döküm soba yap›l-
maya baflland›. ‹ki y›l sonra döküm soban›n yan› s›ra flofben, radyan
soba, do¤algaz sobalar›, midi f›r›nlar, ›zgaralar, kat kaloriferleri üretil-

meye baflland›. Biz sadece döküm soba yapmaya devam etseydik bel-
ki de bundan befl sene önce EMAS’a veda etmek zorunda kal›rd›k.
1995 y›l›ndan beri kombi pazar›n›n da içindeyiz.

2007’nin ilk alt› ayl›k dilimini EMAS aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz?

fiu anda hedeflerimizin önemli k›sm›n› tutturmufl durumday›z. EMAS
kendi kombisini yapt›ktan sonra sektörde en h›zl› büyüyen firmalardan
biri oldu. Yeni kombi üretim yat›r›m›yla birlikte EMAS’›n y›ll›k üretim
kapasitesi 320 bin adet ürün ile toplam 107 milyon dolara ulaflt›. Yeni
yat›r›mlar›n etkisiyle EMAS her y›l yüzde 30-40’lara ulaflacak büyüme
gösteriyor. Bu sene de geçen y›la göre yüzde 18 daha fazla büyüme
kaydettik. Kombi üretiminde mutlaka ihracat da yapmam›z gerekti¤ini
düflündük ve geçen seneden bu yana ihracat konusunda çal›flmalar›-
m›z sürüyor. 

Özellikle TURQUALITY kapsam›na al›nd›ktan sonra E.C.A. markal›
ürünlerin ihracat› konusunda ne gibi çal›flmalar yap›yorsunuz?

Almanya ve ‹ngiltere’de E.C.A. markal› ürünler satmak ad›na çal›fl-
malar›m›z var. Kombilerimiz, CE markas›na sahip olsa da mutlaka
gittikleri ülkenin standartlar›na da uymak zorundalar. Her ülke,
bünyesindeki üreticileri korumak için standartlar›n› sadece CE bel-
gesiyle s›n›rland›rm›yor. Biz de her ülkenin standard›na uygun üre-
timler yap›yoruz. Son dönemde üretimine bafllad›¤›m›z “E.C.A. Yo-
¤uflmal› Kombi” daha az enerji sarf edip daha çok verim sa¤l›yor.
Türkiye’de Nisan ay›nda “Enerji Verimlili¤i Yasas›” ç›kt›. Yo¤uflma-
l› kombiler özellikle enerji tasarrufu, çevre temizli¤i yönünden
önem kazan›yor.

“Üretti¤imiz kombilerin kenarla-
r›nda ç›talar, bantlar bulunuyor.
Yine kumanda panosunda daha
fazla seçenekle karfl›lafl›yorsunuz.
Bunun yan› s›ra piyasadaki kom-
bilerin genel özelli¤i olan beyaz
renk bizim üretti¤imiz modellerde
yerini metalik renklere ve inci bo-
yas› seçeneklerine b›rak›yor. Kom-
bilerimiz di¤erlerinin kopyas› hiç-

bir zaman olmad›. Zaten Elginkan Toplulu¤u fiirketleri olarak
vizyonumuz “herkesten farkl› olmak” ve bu vizyona uygun ha-
reket etti¤imizi düflünüyorum. Bize göre, inovasyon bir flirketin
yaflamas› için en önemli faktörlerden biri. Biz de devaml› uygu-
lad›¤›m›z inovatif düflüncelerimizle yeni fikirler üretip, di¤erle-
rinden farkl› olmay› baflar›yoruz.”

“Kombilerimiz piyasadakilerden
çok farkl›”
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2008 y›l› vizyonunuzdan söz eder misiniz?

2008 y›l›nda ›s›tma ve so¤utma sektöründe hem ürün hem de hizmet
alan›nda yurtiçinde lider, yurtd›fl›nda da tercih edilen markalar yaratan
ebedi bir müessese ve dünya flirketi olma vizyonumuzu sürdürece¤iz.
Manisa Sanayi Bölgesi’ne yeni bir yap› kuraca¤›z ve hem ‹stanbul hem
de Manisa’da kombi üretimimiz devam edecek. Elginkan Toplulu¤u
olarak bafltan beri takip etti¤imiz bir çizgi var. Tamamen Türk serma-
yesine dayanarak çal›fl›yoruz. Sektörde neredeyse yüzde yüz Türk ser-
mayesiyle çal›flan tek firma haline geldik. Bu do¤rultuda amac›m›z zir-
veye oturmak.

EMAS’›n bayi yap›lanmas› hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Bayilerinizle
aran›zdaki iletiflim nas›l?

Direkt bayilerimiz ve toptanc›lar›m›z vas›tas›yla iletiflim içinde oldu¤u-
muz alt bayilerimiz var. Bizden direkt al›fl yapan bayi say›s› yaklafl›k
500. Tüm bayileri göz önüne alacak olursak, bu rakam binin üzerine
ç›k›yor. En az ayda bir kez ‹stanbul d›fl›ndaki bayilerimizi ziyaret etme-
ye özen gösteriyorum. Böylece yap›lan iflleri yerinde görüyor, çal›flan-
lar›n ve bayilerin s›k›nt›lar›n›, isteklerini dinliyorum. Bunun d›fl›nda sir-

küler bazda haberleflmemiz sürüyor. Yurtiçi ve yurtd›fl› fuarlarda bayi-
lerimiz toplan›yor ve beraber görev al›yorlar. ‹ki y›ld›r seçilmifl baz› ba-
yilerimize sanal ortamdan e¤itim veriyoruz. EMAS, ‹stanbul, Ankara,
Manisa ve Bolu’daki e¤itim merkezlerinde kendi çal›flanlar›n›n, bayi-
lerinin, bayilerinin sat›fl elemanlar›n›n, sat›fl flirketlerinin sat›fl ve pazar-
lama elemanlar›n›n, yetkili servis elemanlar›n›n e¤itimlerini gerçeklefl-
tiriyor. Y›lda bir defa yap›lan bayi toplant›lar›nda da ifl ortaklar›m›zla
bir araya geliyoruz.

Enerji kaynaklar› içinde do¤algaz›n yerinden ve Türkiye aç›s›ndan
öneminden söz eder misiniz?

Do¤algaz›n Türkiye’ye geliflinin 20 y›ll›k geçmifli var. Do¤algaz, Tür-
kiye için geliflen ve yeni bir enerji kayna¤›. Di¤er kaynaklarla k›yas-
lad›¤›m›zda gelecek için önemli bir yak›t türü. Araflt›rmalara göre flu
ana kadar yüzde 57 petrol yata¤›, yüzde 35 do¤algaz kayna¤›n›n
yerleri belirlenmifl durumda. Türkiye do¤algaz kaynaklar›na sahip
bölgelerle Avrupa’y› birlefltiren önemli bir köprü görevi üstlenmifl
durumda. Enerji Bakanl›¤›’n›n çal›flmalar› do¤rultusunda, do¤udaki
do¤algaz Avrupa’ya Türkiye üzerinden geçecek. Bat›da kömür kulla-
n›m› yok denecek kadar az, petrol kullan›m› da giderek zorlafl›yor.
Nükleer enerji ise zaten çeflitli riskler tafl›d›¤› için tercih edilmiyor.
Bat› için tek çare do¤algaz olarak görünüyor ve bunun bir an önce
uygulanmas› gerek. E¤er bu do¤algaz tafl›nmas› gerçekleflirse Türki-
ye’nin her yerine do¤algaz›n da¤›laca¤›n› düflünüyorum. 

Türkiye’de do¤algaz kullan›m› ne boyutta?

fiu anda Türkiye’de yaklafl›k 40 yerleflim merkezinde do¤algaz kulla-
n›l›yor. Önümüzdeki y›llarda bu da¤›l›m giderek yay›lacak. Do¤alga-
z›n ne kadar dinamik oldu¤unu bu h›zl› yay›lma sürecinden de an-
layabiliriz. Tek olumsuz yönü ulafl›m ve nakilde sorunlarla karfl›lafl-
ma riski. Ülke olarak bu sorunlara karfl› gerekli önlemleri ald›¤›m›z
takdirde yolun ortas›nda kal›nmaya¤›n› düflünüyorum. Bu sene ilk
defa Trakya’da do¤algaz depolar› tesis edildi. Gelecekte Türkiye’nin
do¤algaz konusunda kilit ülke olaca¤›na inan›yorum. 

Küreselleflmenin sektör ve Türkiye aç›s›ndan getirece¤i tehditleri ve
f›rsatlar› de¤erlendirebilir misiniz?

Küreselleflme ile herkes, her yerde, her flekilde yat›r›m yapabilir hale
geldi. Dünyada birkaç tane güç oldu¤unu ve bu güçlerin hem eko-
nomi hem siyaset yönünden dünyay› yönettiklerini düflünüyorum.
Politikay› ve ekonomiyi onlar belirliyorlar. Bizler çok iyi izleyiciler
olup bakan de¤il gören vizyonla yolumuza devam etmeliyiz diye
düflünüyorum. Bu yolda e¤er politika ve strateji oluflturam›yorsan›z
çok iyi bir gözlemci olman›z gerek. Ancak bu flekilde küreselleflme-
nin getirdi¤i olumlu yönleri lehimize çevirebiliriz. Aksi takdirde kü-
reselleflme bizi hem flah›s olarak, hem firma olarak hem de ülke ola-
rak yok edebilir.

Eklemek istedi¤iniz son bir söz...

Baflta birlikte çal›flt›¤›m arkadafllar›m ve ifl ortaklar›m olmak üzere
tüm Elginkan Ailesi’nin ve ülkemizin Ramazan ve Cumhuriyet Bay-
ram›’n› kutluyorum.

• “EMAS dün, ›s› sektöründe E.C.A. markal› ürünleri oluflturdu. 
• Bugün, E.C.A. markas›n›n ›s› sektöründe aranan bir de¤er
olmas›n› sa¤lad›. 
• Gelecekte ise, E.C.A  markas›n›n sektörde bir dünya markas›
olmas›n› temin edecek yolda yürüyecek.”

Cahit Köse’ye göre EMAS’›n
dünü, bugünü ve yar›n›...



‹stanbul Valili¤i ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile 20
Haziran’da, ‹stanbul Valisi Muammer Güler’in de
kat›l›m›yla bir protokol töreni yap›ld›. Arsa alan›
yaklafl›k olarak 16 bin m2 olan ”E.C.A. Elginkan
Anadolu Lisesi” projesi, Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’n›n 2000-18 tip projesi dahilinde yer al›yor. Bi-
nan›n oturma alan› 2.133 m2 ve toplam inflaat
alan› ise (bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat
olmak üzere) 10.617 m2 olarak planland›.

Yeni okul 10 ay sonra hizmette

1200 ö¤renci kapasitesine sahip olan ”E.C.A. Elginkan Anadolu
Lisesi” binas› 40 adet derslik, iki adet yabanc› dil dersli¤i, iki adet
bilgisayar dersli¤i, tarih-co¤rafya dersli¤i, iki adet resim dersli¤i,
iki adet müzik dersli¤i, biyoloji, kimya ve iki adet fizik laboratu-
varlar›, beden e¤itimi salonu, kütüphane, idari birimler ve genel
mekânlardan olufluyor. ‹nflaat› ihale aflamas›nda olan ve inflaat sü-
resi 10 ay olarak planlanan E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’nin
2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l›nda e¤itime aç›lmas› hedefleniyor.

Vak›f’tan
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Elginkan Vakf› bir e¤itim kurumunu daha topluma kazand›r›yor. ‹stanbul
Maltepe’de bulunan ”Maltepe Merkez Anadolu Lisesi”nin bahçesinde
yap›lmas› planlanan ”E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi”, Elginkan Vakf›
taraf›ndan yapt›r›larak Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤›fllanacak.

Elginkan Vakf›’ndan e¤itime bir katk› daha

“E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi”, Elginkan Vakf›’n›n ‹stanbul-Maltepe’de yapt›¤› yat›r›mla 10 ay sonra e¤itim yaflam›na ad›m atmaya haz›rlan›yor. Okul toplam 1200
ö¤renci kapasitesine sahip.

‹stanbul Valili¤i Binası
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NNitelikli mimarl›k ürünlerinin ortaya ç›kmas›na destek olan
iflverenleri onurland›rmak amac›yla iki y›lda bir verilen “Arkitera
‹flveren Ödülü”nü kazananlar belli oldu. Seçici kurul üyeleri;
mimarlar Ersen Gürsel, Cem ‹lhan, Haydar Karabey ve Do¤an
Tekeli’nin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen oturumda, “kamu” ve “özel
sektör” olmak üzere iki kategoride verilen “‹flveren Ödülü”nü
almaya hak kazananlara karar verdi. 

Arkitera ‹flveren Ödülü 2007’nin “özel sektör” kategorisinde ödüle
Elginkan Holding, Mimar Selim Velio¤lu ile birlikte gerçeklefltirdi¤i
“‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi” ile lay›k görüldü.

Ödül iflverenleri onurland›r›yor

Türkiye’de ilk kez nitelikli mimarl›k ürünlerinin ortaya ç›kmas›na
destek olan iflverenleri onurland›rmay› hedefleyen Arkitera ‹flveren
Ödülü, 2005 y›l›nda verilmeye baflland›. ‹ki senede bir düzenlenen
ve “kamu” ve “özel sektör” kategorilerinde verilen ödül
çerçevesinde bugüne dek 100 kadar yap›, iflverenleri üzerinden
de¤erlendirildi. Nitelikli mimarl›k ürünlerinin, tasar›mc›n›n yetene¤i
ile iflverenin ortak eseri oldu¤u görüflüyle Arkitera ‹flveren Ödülü,

iflveren ve mimarl›k dünyas›n› buluflturmay› ve iletiflimlerini
pekifltirmeyi amaçl›yor. Ödülle iflverenin, finansal bir güce sahip
olman›n ötesinde, yap›n›n inflas›ndaki sorumlulu¤u ile çevrenin
geliflmesinde oynad›¤› rol vurgulan›yor.

40 sene önce ilk defa Avusturya’da verilen “‹flveren Ödülü”
(Bauherrenpreis), di¤er Avrupa ülkelerinde de verilmeye devam
ediyor. De¤erlendirme aflamas›nda sadece ürün de¤il, ürünün ortaya
ç›kmas›ndaki tüm aflamalar göz önünde bulunduruluyor. Bugüne
dek örnek teflkil edecek mimari ve insani niteli¤i ba¤lam›nda sa¤l›kl›,
örnek bir mimar-iflveren iliflkisine sahip oldu¤una kanaat getirilen
nitelikli dört projenin iflverenleri ödüllendirildi.

Örnek bir çal›flma 

Ödüle lay›k görülen Elginkan Holding, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’ne yapt›¤› ba¤›flla, “‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi” gibi bir
e¤itim yap›s›n›n proje ve inflas›n› mimar› ile iflbirli¤i içinde ortaya
koydu¤u için “‹flveren Ödülü 2007”nin “özel sektör” kategorisinde
bu ödüle hak kazand›.

Arkitera ‹flveren Ödülü 
Elginkan Holding’in

Bu y›l ikinci kez verilecek olan Arkitera ‹flveren Ödülü’nün 
“özel sektör” kategorisindeki sahibi ‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi ile
Elginkan Holding oldu.

Arkitera ‹flveren Ödülü 
Elginkan Holding’in
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ÜÜretimin en temel yap›tafl› olan insan kayna¤›n›n tüm teknolojik gelifl-
melere ra¤men sürdürülebilir kalite ve verimli üretimin gerçeklefltiril-
mesinde en önemli rolü oynad›¤›na inanan Elginkan Toplulu¤u fiirket-
leri, çal›flanlar›na de¤er veren, onlar›n sa¤l›k ve güvenlik ihtiyaçlar› bafl-
ta olmak üzere motivasyonlar›n› yüksek tutacak iflletme ortamlar› yarat-
maya büyük önem veriyor. 

Bu inanc›n etkilerini dünden bugüne yönetim fleklinde aç›kça gösteren
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden ELBA, SEREL ve VALFSEL, çal›flma
hayat›n› yak›ndan ilgilendiren “OHSAS TS 18001 (Occupatinal Health
and Safety Assessment Series) ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi”
belgesini geçti¤imiz aylarda almaya hak kazand›. Bu belge, her üç flir-
ketin de üretim sürecinde iflçilere zarar vermedi¤ini, onlar›n sa¤l›klar›-
n› korudu¤unu, iflin güvenli yap›ld›¤›n› taahhüt ediyor.

Rekabette avantaj

OHSAS TS 18001 sisteminde, ifller gerçeklefltirilirken sa¤l›¤a zarar ve-
rebilecek kaza ve di¤er etkilerden korunmak ve daha iyi çal›flma orta-
m› sa¤lamak amac›yla sistemli ve bilimsel bir flekilde tehlikeler ve risk-
ler belirleniyor, bunlara yönelik önlemler al›n›yor.

En de¤erli varl›¤›n›n çal›flanlar› oldu¤u bilinciyle OHSAS TS 18001
standard›na uygun sistem kurarak tüm çal›flanlar›n›n sa¤l›¤›n› ve güven-
li¤ini etkileyen riskleri kontrol edip bilinçlendirmeyi ön planda tutan
ELBA, SEREL ve VALFSEL, ifl kazalar›n› s›f›ra indirmeyi, ifle ba¤l› neden-

lerle oluflan hastal›klar› en aza indirmeyi ve bu konularda sürekli gelifl-
meyi hedefliyor. Bu konulardaki baflar›lar›n› OHSAS TS 18001 belgesi-
ni alarak kan›tlayan her üç flirket, uygulanan bu yönetim sistemiyle ça-
l›flanlarda oluflturulan ifl güvenli¤i bilinci sayesinde uzun vadede, ifl ka-
zalar› ve hastal›klar sonucu karfl›lafl›lan maliyet art›fl› ve kâr kayb›n› ön-
leyip çal›flanlar›n›n motivasyonu yükseltiyor, ayn› zamanda itibar›n› ve
rekabet gücünü de art›r›yor. ELBA, SEREL ve VALFSEL, bu yönetim sis-
temi belgesiyle ayr›ca;

• Kârl›l›¤› art›rmay›,

• ‹flçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar›n› di¤er faaliyetlere entegre ederek
kaynaklar›n korunmas›n›,

• Yönetimin taahhüdünün sa¤land›¤›n› göstermeyi,

• Motivasyon ve kat›l›m› art›rmay›,

• Ulusal yasa ve dünya standartlar›na uyum süresini ve maliyetini
azaltmay›,

• Paydafllar›n istek ve beklentilerini karfl›layarak rekabeti art›rmay›,

• Kurulufllar taraf›ndan sürdürülen iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i faaliyetleri-
nin sistematik olarak yay›lmas›na katk›da bulunmay› amaçl›yor.

Bugün özellikle ihracat rekabetinde avantaj sa¤layan bu belgenin, önü-
müzdeki y›llarda Avrupa Birli¤i ile entegrasyon sürecinde Türkiye’de de
tüketici tercihlerinde avantajl› bir konum elde ettirmesi öngörülüyor. 

OHSAS TS 18001 ile bir ad›m önde...

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden ELBA, SEREL ve VALFSEL,
çal›flanlar›n›n ifl güvenli¤ini koruyan, sa¤l›kl› bir iflyeri ortam› oluflturan
kurumlara verilen “OHSAS TS 18001” belgesini alarak sahip oldu¤u
de¤erlere bir yenisini daha ekledi.
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KKüresel ›s›nma tehdidi karfl›s›nda tamam› Türk mühendisleri taraf›n-
dan enerji ve su tasarrufu sa¤lamas› amac›yla gelifltirilen yeni ürün-
leriyle Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, sadece Türkiye’de de¤il, dünya-
da da ilklere imza atmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda, tasarruf sa¤layan ürünlerine E.C.A. “MIX2000 batarya”,
“topaz batarya”, “fotoselli batarya”, “termostatik batarya”, “ak›ll› kom-
bi”, “termostatik valf”ten sonra, flimdi de yüzde 55 oran›nda su tasar-
rufu sunan “E.C.A. lavabo-eviye bataryalar›” ve günefl enerjisiyle
uyumlu çal›flan “Europlus kombi”yi ekleyen Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri, bir yandan Türkiye’nin k›t olan enerji ve su kaynaklar›n› ko-
ruma hedefini yerine getirirken öte yandan aile bütçesine ve toplamda
ülke ekonomisine katk›da bulunmay› amaçl›yor. Elginkan Toplulu¤u

fiirketleri, “E.C.A. ve SEREL ile Y›llarca Beraber, Y›llarca Tasarruf” slo-
gan›yla 12 Eylül’de Hyatt Regency Hotel’de gerçeklefltirilen bas›n top-
lant›s›nda tüm bu ürünlerinin tan›t›m›n› yapt›. Aç›l›fl konuflmas›n› 
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan Yard›mc›s› 
Muzaffer Zeren’in yapt›¤› toplant›da, ELMOR A.fi. fiirket Müdürü 
Hakan Günderen ve Is› Grubu fiirketleri’nden EMAS A.fi.’nin fiirket Mü-
dürü Cahit Köse de ürünler ve hedefler do¤rultusunda bilgiler verdi.

Hane bafl›na y›lda 126 ton su tasarrufu

Toplant›da Elginkan Toplulu¤u’nun su ve enerji tasarrufu sa¤layan
tasarruflu lavabo, eviye bataryalar› ve termostatik bataryalar› ile Tür-
kiye’de bir hanenin y›lda tasarruf etti¤i su miktar›n›n 126 tona ulafl-
t›¤› ve hane bafl›na tasarruf bedelinin 931 YTL’yi buldu¤u belirtildi.

E.C.A. ve SEREL ile 
y›llarca enerji ve su tasarrufu
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, armatürden kombiye, vanadan dufl
sistemlerine kadar enerji ve su tasarrufu sa¤layan ürünlerini 12 Eylül’de
Hyatt Regency Hotel’de düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda tan›tt›.
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Standart armatürlerde dakikada 18 litre olan su tüketimini, yeni
ürünleriyle sekiz litreye indirerek 10 litre su tasarrufu sa¤layan 
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, günefl enerjisi sistemiyle uyumlu çal›-
flan, tüm zamanlar›n en sessiz kombisi “E.C.A. Europlus”› da üretti.
“E.C.A. Europlus”, iki kademeli fan özelli¤iyle yüzde 100’e yak›n
yanma performans› sa¤larken, “günefl enerji sistemi adaptasyon kiti”
ile günefl enerji sistemiyle kombi aras›nda ba¤lant› kurarak, enerjide
maksimum tasarruf elde ediyor. Ürün ayn› zamanda kullan›m suyun-
daki s›cakl›k dalgalanmalar›n› da ortadan kald›r›yor ve kullan›c›s›na
yüksek konfor sunuyor.

Teknoloji Ödülü Yar›flmas›’n›n finalisti: E.C.A. Topaz Batarya

TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD taraf›ndan düzenlenen Teknoloji Ödü-
lü Yar›flmas›’n›n finalisti olan “E.C.A. Topaz Batarya” ise el y›kama
gibi k›sa süreli kullan›mlarda kombi ve flofbendeki ateflleme sistemi-
nin gereksiz yere devreye girmesini önleyerek, enerji tasarrufu sa¤l›-
yor ve çevre kirlili¤ini önleyen teknolojisiyle dünyada bir ilke imza
at›yor. Lavabo ve eviyede standart bir batarya yerine E.C.A. 
Topaz Batarya kullan›lmas›yla y›lda 87 ton su tasarrufu elde etmek
mümkün. 16 firma aras›nda ilk befle giren Topaz’›n yer ald›¤› Tekno-
loji Ödülü Yar›flmas›’n›n sonuçlar› önümüzdeki aylarda aç›klanacak.

“Su tasarrufunda öncüyüz”

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan Yard›mc›s› Muzaffer
Zeren, yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda, “Türkiye’de su tasarrufu kavram›n›
ilk defa kullanan ve uygulayan tek firmay›z” diyerek, hedeflerinin ino-
vasyon yat›r›mlar›yla katma de¤erli ürünler üretmek oldu¤unu belirt-
ti. Pazar paylar›n›n yüzde 50’ye yak›n oldu¤unu söyleyen Zeren, flu
anda 50 ülkeye ihracat yapt›klar›n› ve amaçlar›n›n 2010 y›l›na kadar
100 milyon dolar yat›r›m yapmak oldu¤unu ifade etti. Zeren, konufl-
mas›n› flöyle sürdürdü: “Yaklafl›k 120 ülkede tescilli bir marka olan
E.C.A.’n›n, kuruldu¤u günden bu yana s›hhi tesisat armatürleri ve va-
na pazar›nda lider konumda olmas›, en yeni teknolojileri gelifltirip
uygulad›¤›m›z›n bir göstergesidir.” Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin,

gücünü, teknoloji üreten kimli¤inden, üretimdeki yüksek kalite stan-
dartlar›ndan ve Ar-Ge çal›flmalar›ndan kazand›¤›n› belirten Zeren,
50 Türk mühendisinin çal›flt›¤› Ar-Ge bölümü için ay›rd›klar› kayna-
¤›n y›ll›k bazda 5 milyon dolar civar›nda oldu¤unu ifade etti. Zeren,
“Üretimimizin yüzde 30’unu ihraç ediyoruz. 2007 y›l› ihracat hede-
fimiz 200 milyon dolar. ‹hracatta temel prensibimiz, ilgili ülkelerin
standard›na uygun üretim yapmakt›r” dedi.

“Üretim teknolojimizi yükseltiyoruz”

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almak üzere, 2006 y›l›n-
da ODTÜ Teknokent’te TAREL Teknolojik Araflt›rma Sanayi ve Tica-
ret A.fi.’yi kurduklar›n› ve flu anda üniversite ö¤retim üyeleriyle bir-
likte befl proje üzerinde çal›fl›ld›¤›n› söyleyen Muzaffer Zeren, proje
say›s›n› gelecekte 10’a ç›karacaklar›n› belirtti. Zeren, ayn› zamanda
VALFSEL armatür fabrikalar›n›n Türkiye’de bir ilke imza atarak Ame-
rika’n›n Kaliforniya eyaleti civar›nda üretim yapmaya bafllad›¤›n› da
müjdeledi. Armatürde kullan›lan tüm parçalar›n insan sa¤l›¤›na za-
rar vermeyen, anti bakteriyel malzemelerden üretildi¤ini vurgulayan
Zeren, sözlerine flöyle devam etti: “Son y›llarda üretim teknolojimizi
yükseltmek için kaplama teknolojisiyle ilgili büyük bir yat›r›m yap-
t›k. 3.5 milyon Euro tutar›nda olan bu yat›r›mla kurdu¤umuz yeni
kaplama hatt›m›z, önemli teknolojik yenilikleri tafl›maktad›r. ‹nsan
ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan yeni aç›l›mlar sa¤layaca¤› gerekçesiyle
mevcut kaplama hatlar›m›zdan birini de Cr+3 kaplamaya çevirdik.”

E.C.A. ve SEREL’in dünyan›n tek devlet destekli markalaflma progra-
m› olan TURQUALITY’e seçilen markalardan ikisi oldu¤unu hat›rla
tan Zeren, bu program sayesinde, 2023 y›l›nda Türkiye’nin ihracat
hacminin 500 milyar dolara ç›kar›lmas›n›n hedeflendi¤ini belirtti.
Zeren, “Bu projeyle Elginkan Toplulu¤u fiirketlerimiz, Rusya, Kuveyt,
Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Birleflik Arap
Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Bulgaristan, Yunanistan ve Ma-
kedonya gibi ülkelerde yeniden yap›lanacak ve dünya pazar›nda ilk-
leri sunmaya devam edecektir” diyerek konuflmas›n› noktalad›.

ELMOR A.fi. fiirket Müdürü Hakan Günderen: 

“Ürünlerimiz her bütçeye hitap ediyor”
“Bu toplant›da, ürünlerimizin ekonomik faydas›n› vurgulamak istedik.

Çünkü son zamanlarda hepimizi endiflelendiren
küresel iklim de¤iflikli¤inin sonuçlar›ndan biri de
su tasarrufu sa¤lama zorunlulu¤u. Biz bu alanda
zaten çal›fl›yorduk, flimdi bunu anlatmak bir ge-
reklilik oldu. A¤ustos ay›ndan itibaren tüm ürün-
lerimizi minimum su sarfiyat›yla çal›flacak hale
getirdik. Eskiden firmalar genellikle üst segment
ürünlerine bu özellikleri koyarlard›. Biz hem en
alt segmentteki hem de en üst segmentteki ürünü-
müzde bu özelli¤i standart hale getirdik.”

EMAS A.fi. fiirket Müdürü Cahit Köse: 

“Biz hep +1’leri ar›yoruz”
“Kombi bizim en önemli ürünümüz. Yo¤uflmal›
kombiler son dönemin yeni trendi, bunlar›n ve-
rimlili¤i daha yüksek. Hatta Avrupa ülkelerinde
devlet, yo¤uflmal› kombi kullan›m›n› teflvik edi-
yor. Yo¤uflmal› kombi, bacadan ç›kan gaz›n daha
az ›s›yla at›lmas›n› sa¤lad›¤›ndan küresel ›s›nma-
ya da daha az etki ediyor. Ayn› zamanda mevcut
do¤algaz kaynaklar›n› verimli kullanarak tasarruf
elde etmemizi sa¤l›yor. Zaten Elginkan Toplulu¤u fiirketleri olarak felse-
femiz hep ‘+1’leri aramak. Bu art›lar› buldu¤umuz takdirde de çok mut-
lu oluyoruz.”

ELMOR ve EMAS küresel iklim de¤iflikli¤iyle mücadelenin öncüleri...



Enerji tasarrufu sa¤layan en son teknoloji ürünü E.C.A. kombiler,
do¤algaz›n kullan›ma aç›ld›¤› ‹zmir Bornova’da bölge sakinlerinin
tercih ettikleri ilk marka oldu. Yenilikçi, kaliteli, zarif ve fl›k
tasar›mlar›yla s›n›f›n›n lideri olan E.C.A. çevre dostu kombiler, yayg›n
servis a¤›yla da ‹zmir halk›na en yak›n marka olarak öne ç›k›yor. 

Güven ve tasaruf denince önce E.C.A.

Bostanl›, Çi¤li ve Karfl›yaka’n›n bir bölümünden sonra Bornova,
Gaziemir ve Karfl›yaka’n›n tamam›nda do¤algaz kullan›m› bafllad›. 23
y›ll›k tecrübesiyle 1984 y›l›ndan bu yana tesisat sektöründe hizmet
veren E.C.A. Bayii Botes Mühendislik, do¤algaz kullan›m›n›n ilk kez
gerçeklefltirildi¤i evin servis hizmetini yaparak Bornova’y› E.C.A.
kombinin teknolojisiyle tan›flt›rd›. 

Do¤aya duyarl› kombiler

Küresel ›s›nmaya karfl› k›t olan enerji ve su kaynaklar›n› en verimli
flekilde de¤erlendirmek amac›yla üretti¤i ürünleri, tüketicilere yayg›n
servis a¤› ile birlikte sunan E.C.A., yüzde 100 yerli sermayesi, yenilikçi
tasar›ml› ürünleri ve teknik destek hizmetleri ile tüketicilerin yan›nda
yer al›yor. TURQUALITY Program›’na girmeye hak kazanan 33
markadan sektöründe bir ilk olan E.C.A., kombi ürünlerinde de iddial›.
E.C.A. kombiler, azot oksit ve karbonmonoksiti en aza indirgeyerek
do¤aya verilen zarar› azalt›yor. 

Kombi al›rken nelere dikkat edilmeli?
Is› sektörünün lider markas› olan E.C.A.’n›n yurt çap›na yay›lm›fl
bayileri, tüketicileri kombi al›rken uyar›yor:
• Yeni al›nacak bir kombi en yüksek kalite standard› olan ISO 9002 ve
TSEK standartlar›na sahip olmal›. 
• Kombinin azot oksit emisyon oran› düflük olmal›. 
• Çevre dostu olmal›. 
• Elektronik ateflleme sistemine sahip olmal› ve bunun yan› s›ra garanti
süresinin en az iki y›l olmas›na dikkat edilmeli. 
• Yedek parça ve servis a¤›n›n yayg›nl›¤› göz önünde bulundurulmal›.

fiirketlerden/EMAS
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Bugüne kadar üretilen kombilerin en ses-
sizlerinden biri olarak pazara sunulan
E.C.A. Europlus kombinin fark yaratan
özellikleri, sessizli¤iyle s›n›rl› kalm›yor. ‹ki
kademeli fan özelli¤iyle yüzde 100’e ya-
k›n yanma performans› sa¤layan bu kom-
bi, enerjide tasarruf avantaj›n›n yan› s›ra
“solar kit” teknolojisi sayesinde günefl
enerjisini kombiye tafl›yarak kullan›c›s›na
çifte tasarruf imkân› da sunuyor. 

Teknolojide s›n›rlar› afl›yor

Yeni gelifltirilen E.C.A. Europlus kombi, iki
kademeli fan özelli¤i sayesinde yanma s›-
ras›nda do¤algaz›n ihtiyac› olan havay›
tam sa¤l›yor ve yanma verimlili¤i en yük-
sek düzeyde gerçeklefliyor. Kombi ayn› za-

manda yüksek yanma verimlili¤i ile maksimum düzeyde enerji tasarrufu
sa¤l›yor ve atmosfere b›rakt›¤› at›k gazlar› minimuma indiriyor. Ürün “se-
konder eflanjörü” ile kullan›m suyundaki s›cakl›k dalgalanmalar›n› da or-
tadan kald›r›yor ve kullan›c›s›na yüksek konfor sunuyor.

Günefl enerjisinden de yararlan›n

E.C.A. Europlus kombilerle birlikte opsiyonel olarak verilen “günefl ener-
ji sistemi adaptasyon kiti”, sistemde mevcut olan veya sonradan eklene-
bilecek günefl enerji sistemiyle kombi aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤l›yor. Bu
aksesuarla, kullan›m suyunda günefl enerji sisteminden destek al›narak
maksimum tasarruf elde edilebiliyor.

LPG’ye de uyumlu

Do¤algazla kullan›labildi¤i gibi LPG ile de çal›flan E.C.A. Europlus, 24
ve 28 kW olmak üzere farkl› kapasite seçeneklerine sahip. Konutun ›s›
ihtiyac›na göre yüzde 30 ile yüzde 100 aras›ndaki güç modülasyonu sa-
yesinde kapasitesini art›ran veya düflüren E.C.A.’n›n yeni kombisinde,
dijital elektronik ar›za teflhis sistemiyle hatalara an›nda müdahale edile-
biliyor. 

Montaj› çok kolay

14 farkl› emniyet sistemiyle tam güvenli bir kullan›m imkân› sunan E.C.A.
Europlus, kompakt d›fl ölçüleri sayesinde en küçük alanlara monte edile-
biliyor. Ürün, zarif ve ergonomik tasar›m›yla da mekânlara fl›kl›k kazan-
d›r›yor. Üç y›l garantili olan E.C.A. Europlus, Türkiye geneline yay›lm›fl
genifl servis a¤› ve teknik destek birimleriyle, günün 24 saatinde hizmet-
le kullan›c›lar›n›n yan›nda yer al›yor.

‹zmir Bornova’n›n
kombide tercihi E.C.A. 
Do¤algaz›n kullan›ma aç›ld›¤› ‹zmir
Bornova’da, bölge sakinlerinin tercih
ettikleri kombi markas› E.C.A. oldu. Su ve
enerji tasarrufu sa¤layan ürünleriyle dikkat
çeken E.C.A., do¤algaz yat›r›m›n›n oldu¤u
her alanda kullan›c›lara verimlilik ve
tasarrufu bir arada sunuyor.

Bilgisayar sessizli¤inde
çal›flan kombi:  
“E.C.A. Europlus”
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Elginkan Toplulu¤u’nun Is› Grubu fiirketi EMAS, çal›flanlar›na ve bayi-
lerine bir y›l süreli olarak planlanan “e-MBA” e¤itimlerini sürdürüyor.
“Kavrako¤lu Management Institute” dan›flmanl›¤›nda gerçeklefltirilen
“e-MBA” e¤itimleri, web ortam›nda sunulan dersler ve s›n›f ortam›nda
yap›lan workshop’larla zenginlefltiriliyor. EMAS, gerek çal›flanlar› ge-
rekse bayilerinin kendilerini sürekli yenilemelerini ve bilgi donan›ml›
olmalar›n› amaçl›yor.  

S›ra müflteri memnuniyetinde

Bu y›l›n Nisan ay›nda bafllanan “e-MBA” e¤itimlerinin birinci bölü-
münde EMAS çal›flanlar› ve bayileri “Yöneticilik” program›ndan yarar-
land›. 13 Temmuz’da Centrum Suadiye’de 20 kat›l›mc›yla gerçekleflti-
rilen “e-MBA” program›n›n ikinci bölümünde “Param›z ve Finans“ ko-
nusu ifllendi. Bu bölümde kat›l›mc›larla bilanço ve gelir tablolar›na ilifl-
kin vaka çal›flmalar› yap›ld›. Kat›l›mc›lar program›n üçüncü bölümün-
de ise “Müflteri Memnuniyeti” e¤itimi alacaklar. ‹nternet teknolojisi sa-
yesinde ö¤renim, zaman ve mekân k›s›tlar›ndan ar›nd›r›larak son de-
rece esnek bir yap› kazand›r›lan derslerin içerikleri, “Kavrako¤lu 
Management Institute” e¤itmenleri taraf›ndan oluflturuldu. 

Uzmanl›¤›n ötesinde...

Tüm programlar› bitiren EMAS çal›flanlar› ve bayileri, diledikleri takdir-
de “Kavrako¤lu Management Institute”un uluslararas› akredite prog-

ramlar›na devam edebilecekler. Böylelikle EFMD-CEL akreditasyonu-
na sahip ve uluslararas› geçerlili¤i olan bir e-MBA sertifikas› kazanabi-
lecekler. Anlafl›l›r ve günlük ifl hayat› için yol gösterici olacak flekilde
programlanan “e-MBA” e¤itimleri, workshop çal›flmalar› ile kat›l›mc›-
lar›n kiflisel geliflim ve kariyer planlamalar›na katk› sa¤lamay› da he-
defliyor. Günlük hayattan örneklerin verildi¤i e¤itimler interaktif bir or-
tamda gerçeklefltiriliyor.

EMAS bayilerine “e-MBA” e¤itimi
Çal›flanlar› ve bayilerinin yöneticilik, finans ve müflteri memnuniyeti alan›ndaki
yetkinliklerini art›rmay› hedefleyen EMAS, “e-MBA” e¤itimlerini bafllatt›.

EMAS bayileri Strasbourg’dayd›

Eylül ay›nda Fransa’n›n Strasbourg kentine giden EMAS bayileri,
firman›n ifl ortaklar› ile tan›flma ve Almanya s›n›r›nda bulunan fleh-
ri doyas›ya gezme f›rsat› buldular. 16 Eylül’de bafllayan Strasbourg
seyahati kapsam›nda EMAS bayileri, rehber eflli¤inde flehrin tarihi
yerlerini ve önemli mekânlar›n› gezdiler. 17 Eylül’de, De Dietrich
firmas›n›n döküm fabrikas›na giden bayiler, kurumun 300 y›l› afl-
k›n tecrübesi ve ürünleri hakk›nda detayl› bilgi edindiler. Gezinin
son günü olan 18 Eylül’de ise, Oertli Brülör firmas›n› ziyaret etme
imkân› bulan bayilere e¤itmenler taraf›ndan firma tan›t›m› yap›la-
rak, üretim esnas›nda brülörler ile ilgili bilgiler verildi.
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EMAR’›n uzun bir süredir marka ba-
¤›ml›l›¤›n› art›rmak, yetkili servis-
lerine ait bölgesel etkinlikleri yük-
seltmek ve ayn› zamanda ürünler-
de bak›m taleplerini art›rarak uzun
ömürlü ve sorunsuz çal›flmalar te-
min etmek amac›yla indirimli ba-

k›m kampanyas› düzenliyor.
Söz konusu kampanya, do¤algaz bulunan il

ve ilçelerindeki (‹stanbul, Ankara, ‹zmit, Bursa, Eskifle-
hir, Konya, Kayseri, Çorum, Kütahya, Tekirda¤, Erzu-
rum, K›rflehir, Zonguldak, Düzce, ‹zmir, Manisa ve Ba-
l›kesir) kombi ve kat kaloriferi kullan›c›lar›na yönelik
olarak uygulan›yor.
EMAR, kampanya süresince kombi bak›m iflçilik ücret-
lerinde yüzde 20, bak›m s›ras›nda olas› yedek parça de-
¤iflimlerinde ise yüzde 10 iskonto uyguluyor.
EMAR, veritaban›nda kay›tl› olan müflterilerinden
75 bin kifliye mektupla, 30 bin kifliye ise telefonla ol-
mak üzere toplamda 105 bin kifliye ulafl›yor.

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

E.C.A. markal› ürünlerin yurtiçi sa-
t›fl firmas› EMAS A.fi. ve sat›fl sonra-
s› hizmetler flirketi EMAR A.fi. tara-
f›ndan Türkiye genelinde 2007 y›l›
bafl›ndan bu yana planl› e¤itim
programlar› düzenleniyor.

1375 kifli yararland›

2007 y›l› Temmuz-Eylül dönemin-
de Denizli, Antalya, Elaz›¤, Malat-
ya, Kahramanmarafl ve Gazian-
tep’te E.C.A. markal› Is› Grubu
ürünlerini (kombi, kat kaloriferi,
do¤algaz sobas›, panel radyatör,
merkezi ›s›tma sistemleri, klimalar
ve do¤algaz sayaçlar›) tüketiciler
ile buluflturan bayilerin yan› s›ra
mühendisler ve tesisat ustalar› gibi
uygulamac›lara, do¤algaz da¤›t›m

flirketlerine ve tüketicilere yönelik
e¤itim ve seminerler düzenlendi.
E¤itimlerde do¤algazl› cihazlar
hakk›nda bilgi vermek, son tekno-
lojileri aktarmak ve güvenli yak›c›
cihaz kullan›m› konusunda bilinç
oluflturmak amac›yla tesisat, ifl gü-
venli¤i, montaj kurallar›, yak›t
ekonomisi ve müflteri memnuniye-
ti konular› üzerinde duruldu. 

‹lgili bölgelerde yap›lan uygula-
malarda montör e¤itimine 264 te-
sisat ustas›, mühendis e¤itimine
27 makine mühendisi ve ürün se-
minerlerine toplam 292 sektör il-
gilisi kat›ld›. 2007 y›l›nda, sekiz
ayl›k dönemde düzenlenen semi-
ner ve e¤itimlere 1375 kifli kat›ld›.

EMAR ve EMAS 
yurt genelinde de aktif

E.C.A. kombi bak›m
kampanyas› devam
ediyor

EMAR, yetkili servislerinin ürün teknik e¤itimleri
d›fl›nda hizmetin en önemli unsuru olan ve hizmet
kalitesinin temel belirleyicisi servis personellerine
yönelik y›ll›k e¤itim planlar› kapsam›nda e¤itimler
düzenlemeye devam ediyor. 
2007 y›l› e¤itim plan› kapsam›nda, Temmuz ay›n-
da sat›fl sonras› hizmetler alan›nda uzman olan
e¤itim görevlisi Çetin Cinemre ile yap›lan iflbirli¤i
sonucunda ‹stanbul, Manisa ve Ankara E¤itim Mer-
kezleri’nde sekiz grupta 160 servis çal›flan›na e¤i-
timler düzenlendi.
E¤itim gruplar›nda kat›l›mc›lara, serviste davran›fl
ve hizmet yönetimi bafll›klar› alt›nda bilgi aktar›ld›,
e¤itim içeri¤inde yap›lan uygulamalarla kat›l›mc›-
lar sertifikaland›r›ld›. E¤itim içeri¤inde müflteri yak-
lafl›mlar›, planlama, iletiflim modelleri, beden dili
gibi konularda örnek vakalar de¤erlendirildi.

EMAR yetkili servislerine
iletiflim e¤itimi
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ELBA üretim etkinli¤ini art›r›yor

ELBA A.fi., yap›s›na entegre etti¤i kalite, çevre, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alanlar›ndaki sistemlerin ard›ndan dünyan›n ileri gelen firmalar›nca
benimsenmifl Japon üretim yönetim sistemi “Toplam Ekipman Etkinli-
¤i”ni (TPM-Total Productive Maintenance) çal›flma sahas›n›n bütünün-
de uygulamak için gerekli haz›rl›klar› tamamlayarak bir dan›flmanla
uygulamaya bafllad›.
TPM, özgün bir Japon yönetim sistemi olarak 1950-60’l› y›llarda Ame-
rika’da çok popüler olan koruyucu bak›m prensiplerinin JIPM Baflkan›
Seichi Nakajima taraf›ndan sistemli bir biçimde gelifltirilmesi ile 1971
y›l›nda do¤du. Günlük üretim faaliyetleri içinde çal›flanlar›n tamam›-
n›n kat›l›m›n› gerektiren bu sistem operatörlere, üzerinde çal›flt›¤› tez-
gâh ve ekipman›n bak›m sorumlulu¤unu veriyor, ar›zalar› önlüyor ve
ekipman etkinli¤ini en üst düzeye ç›kar›yor. 

ELBA neden TPM’yi seçti?

ELBA, tedarikçi, çal›flan, iflveren ve müflterinin iflletmeye olan güveni-
ni art›rarak uzun dönemde iflletmeyi rekabetçi pazara karfl› daha avan-
tajl› bir yap›ya kavuflturmak üzere bu sistemi uygulamaya bafllad›. Sis-
temin sa¤lad›¤› di¤er faydalar ise flöyle:
• S›f›r hata ve kay›p ile üretim yapmak,
• Beklenmedik ar›zalar› önceden teflhis ederek önlem almak,
• Hurda ve tamirleri azaltmak,
• Kal›p de¤iflimi ve ayar zamanlar›n› en aza indirgemek,
• Makine ve teçhizat›n en üst düzeyde etkin bir biçimde kullan›lmas›-
n› sa¤lamak,
• Üretim temposunu art›rmak,
• H›z kay›plar›n› ortadan kald›rmak,
• Üretim maliyetlerini azaltmak,
• Daha temiz ve düzenli bir iflletme ortam› sa¤lamak,
• Dolayl› olarak çal›flan motivasyonunu art›rmak,
• ‹fl kazalar›n› önlemek,
• Müflteri memnuniyetini art›rmak,
• Kalite seviyesini art›rmak.

ELBA’da TPM çal›flmalar› bafllad›

Yap›s›ndaki tüm departmanlar›n en üst düzey yöneticisinden en alt dü-
zey çal›flan›na kadar genifl bir platformda kat›l›m›n› sa¤layan ELBA,
üretim sisteminin verimlili¤ini art›racak, mevcut ekipman ve üretim
alan› ile ilgili her türlü kayb› (ar›za, ifl kazas›, kalite hatalar› gibi) önle-

yecek kusursuz bir flirket kültürü oluflturmay› hedefliyor.
Bu konuda 2007 y›l›n›n Nisan ay›nda çal›flmalara bafllayan ELBA, ça-
l›flanlarda TPM olgusunun yerleflmesi için kapsaml› bir e¤itim düzen-
ledi. Çal›flanlar›n katk›s›n› gerektiren bu sistemin baflar›l› olabilmesi
için genele yay›lmas› gereken e¤itimler, kat›l›mc›lar içinden seçilen
e¤itmenlerle birlikte fabrikan›n tüm çal›flanlar›na verildi. Uygulama
kapsam›nda ELBA fiirket Müdürü Ömer Özgen baflkanl›¤›nda bir TPM
yönlendirme komitesi kuruldu. Sonras›nda ‹malat Müdürü M. Okan
Ero¤lu koordinatörlü¤ünde, ad›na TPM Ofis denilen yar›-zamanl› bir
kadro kurularak çal›flmalara baflland›.
TPM’in baflar›ya ulaflmas› için yol haritas› niteli¤inde bir master-plan
oluflturuldu ve buna ba¤l› olarak komitelerin seçilmesi ile bir TPM ya-
y›l›m organizasyonu haz›rland›. Devam›nda makinelerin kritik olma
durumu ve performans›na göre bir makine A-B-C analizi yap›larak her
iki fabrikada pilot makine grubu belirlendi. TPM yay›l›m organizasyo-
nunda TPM faaliyetlerinde görev alacak komiteler, Otonom Bak›m,
Kai-Zen, Planl› Bak›m, E¤itim ve 5S Komitesi olarak belirlendi.

ELBA A.fi. uzun sürecek bir yolculu¤a ad›m att›; “Toplam Ekipman Etkinli¤i” (TPM) sistemi 
ile üretimde “s›f›r hata”, “s›f›r ifl kazas›” ve “s›f›r ›skarta” hedefleniyor.
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Profesyoneller bu kez 
Ankara ve Çeflme’de bulufltu

E.C.A. ve SEREL markalar›n›n sat›fl ve pazarlama hizmetleri üzerine
faaliyette bulunan ELMOR, yap› sektörünün geliflimine yapt›¤›
yat›r›mlar› “Profesyoneller Buluflmas›” ile de destekliyor. Bu
kapsamda 27 Haziran’da Ankara Hilton Otel’de ve 20 Temmuz’da
Çeflme Grand Hotel Ontur’da gerçeklefltirilen buluflmalarda, ‹ç
Anadolu ve Ege Bölgesi’nin ileri gelen mimarlar›, müteahhitleri,
mühendisleri, inflaat flirketi yetkilileri, otel ve teknik sat›n alma
yetkilileri E.C.A. ve SEREL yetkilileri ile bir araya geldi.

Toplam 158 kifli kat›ld›

Ankara’da 74, Çeflme’de ise 84 yetkilinin kat›ld›¤› toplant›lar yap›
sektörünün iletiflimini güçlendirmek aç›s›ndan da büyük önem
tafl›yor. Ço¤unlu¤u mimar, mühendis ve müteahhitten oluflan
kat›l›mc›lar bu toplant›lar arac›l›¤›yla ayn› zamanda E.C.A. ve
SEREL’in yeni ürün gruplar› ve öne ç›kan teknolojileri hakk›nda da
bilgi sahibi oldular. 

Her iki “Profesyoneller Buluflmas›”nda da E.C.A. “‹nsan ve Çevre
Dostu Armatürler” ile “Enerji Tasarrufunda Mükemmel Çözümler”,
SEREL “Islak Mekânlarda Sinerjik Çözümler”, “Mutfak ve Banyo
Dolaplar›” ile “Karo Seramik Koleksiyonu”, EMAR ise “Çevreye
Duyarl› Hizmetler” hakk›nda bilgiler verdi.

ELMOR taraf›ndan 2004 y›l›ndan bu yana
bölgesel olarak düzenlenen
“Profesyoneller Buluflmas›” toplant›lar›
sektörün önde gelen uzmanlar›n› bu kez
Ankara ve Çeflme’de bir araya getirdi.
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2007 y›l›n›n
sonunda fiile’de
aç›lmas›
planlanan
Dedeman Oteli,
befl y›ld›zl›
konforu içinde
E.C.A. ve SEREL
markalar›na yer
verdi.

Oyak Grubu’na ba¤l› Oyak ‹nflaat, ‹zmir Karfl›yaka’da
yaflama geçirilmesi planlanan ‹zmir Yamaçevler
Projesi’nde E.C.A. ve SEREL markalar›n› kullan›yor.

Türkiye ve dünya çap›nda birbirinden fl›k ve konforlu
otelleriyle büyük be¤eni toplayan Dedemen Oteller
Zinciri, 2007 y›l›n›n sonunda açmay› hedefledi¤i
“Dedeman fiile”de, E.C.A. ve SEREL markal› armatür,
vitrifiye ve aksesuar ürünlerini kullanmay› tercih etti.

Hem fl›k hem tasarruflu

160 oda ve 320 yatak say›s›yla bölgenin en güçlü
tesisi olmaya adayl›¤›n› koyan Dedeman fiile’de
E.C.A. teknolojisinin son örne¤i olan Fotoselli Dufl ve
Lavabo Bataryalar› ile fl›kl›¤›n yan› s›ra su tasarrufu da
sa¤layan Mix2000 Serisi armatürler yer al›yor. 

Tüm misafirlerin ihtiyaçlar›n› eksiksiz karfl›lamay›
hedefleyen tesiste SEREL Acrylic markal› Jakuzi ve

Akrilik Küvetler ile yine SEREL’in bedensel engelliler
için haz›rlad›¤› özel seri de kullan›ld›. 

Dedemen Oteller Zinciri, fiile’deki yeni otelinde
birbirinden seçkin müflterilerine yine befl y›ld›z konfor
sunmay› amaçl›yor.

E.C.A. ve SEREL’den 
befl y›ld›zl› hizmet

‹zmir Karfl›yaka’da Oyak Grubu’na
ba¤l› Oyak ‹nflaat taraf›ndan yap›m›na
bafllanan ‹zmir Yamaçevler Projesi’nde
E.C.A. ve SEREL markal› ürünler tercih
edildi. Ordu Yard›mlaflma Kurumu ta-
raf›ndan üyelerini daha iyi yaflam stan-
dartlar›nda konut sahibi yapmak ama-
c›yla yaflama geçirilen proje, 714 konut
say›s›yla ‹zmir’in en büyük toplu konut
projelerinden biri say›l›yor.

Oyak ‹nflaat taraf›ndan kaliteden taviz
verilmeden devam ettirilen projede,

sa¤laml›¤› ve kalitesi tescillenmifl
E.C.A. armatürleri ve aksesuarlar› ile
SEREL vitrifiye ürünleri ve akrilik küvet-
ler kullan›l›yor. Projede E.C.A. Mix
P Serisi armatürler ve SEREL Orkide Se-
risi vitrifiye ürünlerinin yan› s›ra kalori-
fer ve tesisat malzemelerinde de E.C.A.
markal› teknik ürünlere yer verildi. 

‹zmir Karfl›yaka’da bütün dairelerin
körfeze bakt›¤› projenin 2007 y›l›n›n
sonunda sahiplerine teslim edilmesi
hedefleniyor.

E.C.A. Fotoselli Dufl Bataryas›

Oyak Grubu’nun tercihi de 
E.C.A. ve SEREL

E.C.A. Mix P 
Lavabo Bataryas›
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E.C.A. markas›n›n yeni nesil
yo¤uflmal› kombisi

Confeo Premix,
Almanya’da
“DVGW” ve
“Der Blaue
Engel”
sertifikalar›n›
alarak 
kalitesi ve
güvenilirli¤ini
bir kez daha
kan›tlam›fl
oldu.

Almanya’da ve Avru-
pa’da bir gereklilik
olan “DVGW sertifika-
s›”, ürünlerde teknik ve
hijyenik güvenlik, gaz
ve su kullan›m›nda ta-
sarruf, çevreye verilen
önem gibi kriterler göz
önünde bulundurula-

rak verilen önemli bir belge. 

“Der Blaue Engel” sertifikas› ise Alman-
ya’da çevreye dost ürün ve servis kalitesine
sahip markalara veriliyor. Almanya’da
önemli bir pazarlama enstrüman› olarak
kullan›lan bu sertifika, ülkede tüketicilere
sat›n al›mlar›nda yol gösterirken, bu sertifi-
kaya sahip ürünler
pazarda öne ç›k›yor
ve tercih ediliyor.

Lay›k görüldü¤ü bu sertifikalarla E.C.A. 
Confeo Premix yeni nesil yo¤uflmal› kombi,
Almanya pazar›nda emin ad›mlarla yolunda
yürümeye devam ediyor.

E.C.A. Confeo Premix’e
Almanya onay›

K›br›s E.C.A. ile ›s›n›yor

Elginkan Toplulu¤u Yap› Grubu’nun uzun bir süredir beraber ça-
l›flt›¤› partneri fiemka, 2005 y›l›nda ›s› ürünlerinin sat›fl›na baflla-
d›. Bu sayede 2006 y›l›nda sat›fllar›n› iki kat art›ran fiemka, bu se-
ne  kendisine ELEKS taraf›ndan verilen pazarlama deste¤iyle ci-
ro hedefini üçe katlad›.

fiemka ile yap›lan bu iflbirli¤inin sonucunda E.C.A. ›s› ürünleri
reklamlar› K›br›s’›n en yüksek tirajl› gazetelerinde y›l sonuna ka-
dar yay›nlanacak. E.C.A. markas›n›n bilinirli¤ini art›racak ve
ürünlerinin tan›t›m›n› yapacak olan araç, Girne, Lefkofle gibi bü-
yük flehirlerde sat›fl ve pazarlama aktivitelerine yard›mc› olacak.

Bu aktivitelerle ELEKS, önümüzdeki dönemde hedef ülkelerin-
den biri olan K›br›s’ta da di¤er ülkelerde oldu¤u gibi E.C.A. mar-
kas›n›n bilinirli¤ini art›rmay› planlan›yor.

ELEKS A.fi., E.C.A. markal› Is› Grubu
ürünleriyle hedef ülkeleri aras›nda yer
alan K›br›s’ta tan›t›m ve aktiviteleriyle
yeni bir döneme bafll›yor.



fiirketlerden/ELEKS

EKİM 2007 19

E.C.A. Is› Grubu fiirketleri, yüksek sezonlarda gerçeklefltirdi¤i yüklü
sevkiyatlara bu y›l durgun sezonda imza att›¤› baflar›l› sat›fllar› da dahil
etti. Bu baflar›n›n sa¤land›¤› ülkelerden biri de Azerbaycan oldu.

Azerbaycan’da ihracat at›l›m›

ELEKS A.fi. ihracattaki at›l›m›n›, Azerbaycan’da faaliyet gösteren ve
ortakl›k iliflkisi kurdu¤u Türk inflaat firmas›na verdi¤i pazarlama
deste¤iyle art›rmay› hedefliyor. ELEKS’in bu çal›flmas›yla ilgili ald›¤›
geri dönüfller flimdiden oldukça olumlu. Bunun sebebi ise ELEKS’in ifl

orta¤›n›n sahip oldu¤u elemanlara teknik e¤itim vererek showroom
düzenlemesi yapt›rmas›, genifl çapta toplu tafl›ma araçlar›na giydirme
yap›larak E.C.A. markas›n›n göz önüne ç›kar›lmas›, bilbortlarda E.C.A.
marka ve ürünlerinin gösterilerek marka bilinirli¤ini art›rmas› oldu.
Ayr›ca bu olumlu geliflmede partnerin bu sene sa¤lam bir alt bayi
sistemine geçmesi ve bu geçiflle müflteri say›s›n› art›rmas› da önemli
bir etken. ELEKS’in hedef ülkelerde sergiledi¤i bu baflar›, ileriki y›llarda
da tüm Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin baflar›s› olarak büyümeye
devam edecek.

ELEKS yeni pazarlarda boy gösteriyor
ELEKS A.fi., ‹ran’›n Tahran flehrinde 1-4 A¤ustos tarihlerinde
gerçeklefltirilen “7. TEHCON Uluslararas› Yap› ve Yap›
Malzemeleri Fuar›”na E.C.A. markal› Is› Grubu ürünleri ile
kat›ld›.

TEHCON Fuar›, özellikle son y›llarda oldukça geliflen ‹ran
inflaat sektörü için önemli bir fuar niteli¤i tafl›yor. ELEKS, arka
arkaya yap›lan inflaat projelerinde yer almak için önemli
f›rsatlardan biri haline gelen bu fuara kat›larak marka
bilinirli¤ini art›rmay› ve yeni projeleri gerçeklefltiren firmalarla
bir araya gelmeyi hedefledi. Bu sayede geliflen ‹ran pazar›na da
h›zl› bir girifl yap›labilmesi planland›.

Baflar›l› geçen bir fuar›n ard›ndan h›zl› bir flekilde geri dönüfller
elde eden ELEKS, oluflabilecek projeleri grup olarak de¤erlendir-
meyi planl›yor.

E.C.A. Is›
Grubu’nun
ihracat›
büyüyor
E.C.A. Is› Grubu fiirketleri, 
ihracattaki pay›n› her 
geçen gün geniflletmesinin
yan› s›ra hedef ülkelerde
birçok baflar›ya da 
imza at›yor.
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Vergi avantaj›nda 1 numara: 
Bireysel emeklilik sistemi

Türkiye’nin 2003
y›l›nda tan›flt›¤›

bireysel emeklilik
sistemi, sosyal

güvenlik reformunun
önemli bir parças›

olarak her geçen gün
fon büyüklü¤ünü

art›r›yor. 

Kurumsal

Bireysel emeklilik sistemi, fleffaf yap›s› ve sun-
du¤u vergi avantaj›yla oldukça güvenli bir ge-
lecek plan› sunuyor. Teknolojiye ve üretim
altyap›s›na oldu¤u kadar çal›flanlar›na da ya-
t›r›m yapmaya önem veren Elginkan Toplulu-
¤u, bu ba¤lamda bireysel emeklilik sektörün-
de yüzde 20 pazar pay›yla ilk s›rada yer alan
Anadolu Hayat Emeklilik ile bir iflbirli¤ine im-
za att›. Topluluk, bireysel emeklilik sistemine
dahil olan tüm çal›flanlar›n›n rahat ve konfor-
lu bir emeklilik dönemi geçirmelerini hedefli-
yor. Konuyla ilgili olarak bir araya geldi¤imiz
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Me-
te U¤urlu’dan sistemin iflleyifli, Elginkan Top-

lulu¤u çal›flanlar›na sundu¤u avantajlar ve
sektörün durumu hakk›nda bilgi ald›k.

Elginkan Toplulu¤u çal›flanlar› Anadolu Ha-
yat’›n bireysel emeklilik sistemi (BES) hizme-
tinden yararlan›yor. Öncelikle BES nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sos-
yal güvenlik sisteminin tamamlay›c›s› olarak
ve bireylerin gelir elde ettikleri dönemde dü-
zenli olarak tasarrufta bulunmalar›, yat›r›ma
yönlendirilen tasarruflar›yla birikim olufltur-
malar› ve emeklilikte gelir elde etmeleri üze-
rine kurulmufl bir özel emeklilik sistemi. Bu
sistem, bireylerin emeklilik dönemi için ek bir

destek olurken, oluflan uzun vadeli emeklilik
fonlar› ekonomiye ciddi bir kaynak yarat›yor.
K›saca tasarruf ve yat›r›m sistemi olarak da ta-
n›mlayabilece¤imiz BES, bireylerin emeklilik
dönemlerinde birikimleri ile daha refah için-
de yaflamalar›n› amaçl›yor. BES’e kat›l›m zo-
runlu de¤il. Medeni haklar› kullanma ehliye-
tine sahip herkes sisteme kat›labilir.

Sistem nas›l iflliyor?

BES’te iflleyifl, sözleflmelerin kurulmas›, katk›-
lar›n toplanarak yat›r›ma yönlendirilmesi ve
emeklilik dönemi olmak üzere üç aflamal›.
Sisteme girmek isteyen kat›l›mc›, gelir düze-
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yi, emeklilik dönemindeki gelir beklentileri ve yat›r›m tercihleri yönün-
de plan seçerek emeklilik sözleflmesi baflvuru formunu dolduruyor.
Sözleflme kurulduktan sonra kat›l›mc›n›n ve varsa iflverenin ödedi¤i
katk›lar, kat›l›mc› ad›na aç›lan bireysel emeklilik hesab›nda izleniyor.
Bireysel emeklilik hesaplar›na ödenen katk› paylar›, kat›l›mc›n›n seçti-
¤i emeklilik yat›r›m fonlar›nda yat›r›ma yönlendirilir. Kat›l›mc› emekli-
li¤e hak kazand›¤›nda emeklilik hesab›ndaki birikimin bir k›sm›n› ya
da tamam›n› toplu olarak alabilece¤i gibi yapaca¤› y›ll›k gelir sigorta-
s› sözleflmesi çerçevesinde emeklilik maafl› fleklinde de alabiliyor. 

Elginkan Toplulu¤u çal›flanlar›na sundu¤unuz avantajlar neler?

Öncelikle, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin, çal›flanlar›n yarar›n› göze-
terek tüm çal›flanlar›na bireysel olarak dahil olabileceklerinden daha
avantajl› bir emeklilik plan› oluflturma çabas›n› büyük bir takdirle kar-
fl›l›yorum. Elginkan Toplulu¤u ile “çal›flan katk›l› emeklilik program›”
için iflbirli¤i yapt›k. Elginkan Toplulu¤u, hayata geçirdi¤i “çal›flan katk›-
l› emeklilik program›” ile tüm çal›flanlar›na bireysel olarak piyasada sa-
hip olabileceklerinden çok daha avantajl› bir plan oluflturmufl oldu. Ay-
r›ca düflük kesinti yap›s›n› içeren bu planla daha yüksek birikim elde et-
melerini de sa¤lad›. Elginkan Toplulu¤u çal›flanlar› için son derece
avantajl› bir emeklilik plan› oluflturduk. Mevzuatta ayl›k brüt asgari üc-
ret tutar›na kadar al›nabilece¤i öngörülen girifl aidat› kesintisi, Elginkan
Grup Emeklilik Plan›’nda ne girifl aflamas›nda ne de ç›k›flta al›nm›yor.
Ödenen katk› paylar› üzerinden yüzde 8’e kadar al›nabilen yönetim gi-
deri kesintisi, bu planda sadece yüzde 1 olarak uygulan›yor. Fon net ak-
tif de¤eri üzerinden günlük olarak yap›lan ve mevzuatta y›ll›k yüzde
3.72’ye kadar yap›labilece¤i düzenlenmifl olan fon iflletim gideri kesin-
tisi ise, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri Grup Emeklilik Plan› kapsam›nda
sunulan sekiz fondan, dört fon için y›ll›k sadece yüzde 1, iki fon için
yüzde 2.03, iki fon için de yüzde 2.59 olarak uygulan›yor. Ek olarak,
katk› pay› ödemeye ara verilmesi durumunda birikim tutar› üzerinden
ayl›k brüt asgari ücretin dörtte birine kadar yap›lan kesinti uygulanm›-
yor. Bu özel plandan Elginkan Toplulu¤u çal›flanlar›n›n yan› s›ra çal›-
flanlar›n eflleri ve 18 yafl›ndan büyük çocuklar› da yararlanabiliyorlar.
Emeklilik plan› kapsam›nda sa¤lanan bu avantajlar›n yan› s›ra, kat›l›m-
c›lar›m›z acil durumlarda S.O.S.’in 24 saat hizmet veren 
444 4 505 numaral› telefonunu arayarak acil yard›m, t›bbi dan›flmanl›k
ve kara ambulans› hizmeti alabiliyorlar. Bu hizmetin d›fl›nda herhangi
bir sa¤l›k sorunu ile karfl›laflt›klar›nda Anadolu Hayat Emeklilik’in anlafl-
mal› oldu¤u sa¤l›k kurulufllar›nda indirimli fiyatlardan yararlana-

“BES, baflka hiçbir yat›r›m arac›nda olmayan
vergi avantaj› ile ilk günden kazand›r›yor. Katk›
paylar›n›n gelir vergisi matrah›ndan indirilmesi
uygulamas› sistemin en önemli özelliklerinden
biri. Örne¤in, ayl›k brüt ücreti 1000 YTL ve gelir
vergisi oran› yüzde 20 olan bir çal›flan, BES’e
ödedi¤i 100 YTL katk› pay›n› gelir vergisi
matrah›ndan indirebiliyor. Böylece sisteme

ödedi¤i 100 YTL’nin 20 YTL’si vergi indirimi
olarak kendisine geri dönüyor. 100 YTL’lik katk›
pay›n›n çal›flana gerçek maliyeti 80 YTL
olurken, çal›flan için 100 YTL’den yönetim
gideri kesintisi yap›ld›ktan sonra kalan tutar 
99 YTL yat›r›ma yönlendiriliyor. Elginkan
Toplulu¤u çal›flanlar› için yapt›¤›m›z planda bu
kesinti asgari yasal s›n›r olan yüzde 1 oran›nda.

BES’te ücretli çal›flanlar kendileri veya aile
üyeleri için sisteme ödedikleri katk› paylar›n›,
ayl›k brüt ücretlerinin yüzde 10’una ve y›ll›k
olarak asgari ücretin y›ll›k tutar›na kadar gelir
vergisi matrah›ndan indirebiliyorlar. Ayr›ca katk›
paylar›n›n de¤erlendirildi¤i emeklilik yat›r›m
fonlar› da gelir ve kurumlar vergisinden muaf
tutuluyor.”

“Sistem ilk günden kazand›r›yor”

• Kat›l›mc› en az 10 y›l düzenli olarak katk› pay› ödeyip 56 yafl›n› dol-
durdu¤unda sistemden emeklili¤e hak kazan›yor.

• Katk› paylar›n›n hangi fonlarda hangi oranlarda yat›r›ma yönlendirile-
ce¤ini kat›l›mc› belirliyor, ayr›ca fonlar›n› da y›lda dört kez de¤ifltire-
biliyor.

• Bireysel emeklilik hesab›n› 7 gün 24 saat izleyebiliyor.
• Emeklilik plan›n› de¤ifltirebiliyor.
• Katk› pay› ödemeye ara verebiliyor veya diledi¤i zaman sistemden ay-

r›labiliyor.
• Bir emeklilik flirketinde bir y›l›n› doldurdu¤unda hesab›n› baflka bir

emeklilik flirketine transfer edebiliyor.
• Emeklili¤e hak kazand›¤›nda birikimlerini toplu olarak alabildi¤i gibi,

bir k›sm›n› al›p, kalan k›sm› ile sistemde kalmaya devam edebiliyor
veya y›ll›k gelir sigortas› kapsam›nda düzenli gelir almay› tercih ede-
biliyor.

• Ödedi¤i katk› paylar›n›, belli limitler dahilinde gelir vergisi matrah›n-
dan indirebiliyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin özellikleri

Anadolu Hayat Emeklilik Genel
Müdürü Mete U¤urlu, bireysel
emeklilik sisteminin çal›flanlar›n
kendi geleceklerine yapt›klar›
büyük bir yat›r›m oldu¤unu
belirtiyor.



biliyorlar. “Ekstra Katk›l› Emeklilik Program›” ile tüm kat›l›mc›lara birey-
sel emeklilik hesaplar›na ekstra katk›da bulunma olana¤› sa¤l›yoruz.
Tüm bunlar›n yan› s›ra kat›l›mc›lar Petrol Ofisi istasyonunda ‹fl Bankas›
Maksimum Kart veya ‹fl Bankas› Bankamatik kartlar›n› kullanarak yapa-
caklar› akaryak›t ve LPG al›flverifllerinde POKART’lar›n› göstererek yüz-
de 3 Emeklilik Puan kazan›yorlar. Kazan›lan puanlar, ek katk› pay› ola-
rak kat›l›mc›lar›n bireysel emeklilik hesaplar›na aktar›l›yor.

Paralar›n› kendileri iflletenler sizce neden bu sistemi tercih etmeli?

Bu argüman bize çok geliyor; burada önemli olan flu: sisteme toplu bir
para koyman›z gerekmiyor. Ayl›k belli bir miktar gelirinizin bir k›sm›n›
sisteme aktar›yorsunuz.  Bu miktar isterseniz hesab›n›zdan otomatik ola-
rak çekiliyor, isterseniz kredi kart›n›zdan al›n›yor, dolay›s›yla siz hisset-
miyorsunuz bile. Hiç kimse ayda 100, 200 YTL’sini kenara ay›r›p de¤er-
lendirmekle u¤raflmaz. Diyelim ki u¤raflt›, bunu gidip bir arac› kurum
üzerinden de¤erlendirmeniz gerek. Bu kuruma da birtak›m komisyonlar
vermeniz laz›m. Verdi¤iniz komisyonlar hiçbir zaman bireysel emeklilik
sistemindeki kadar asgari olamaz. Ayr›ca yasaya göre fonlar›n yönetimi
bize ait de¤il, bu konuda profesyonel bir portföy yönetim flirketi ile ça-
l›flmak durumunday›z. Biz bu konuda ‹fl Portföy A.fi. ile çal›fl›yoruz. Bü-
tün fonlar belirli performans kriterlerine göre yönetiliyor. Önemli art›lar-
dan biri de bu yönetimin içine vergi avantajlar›n›n da dahil edilmesi.

Sistemin güvenli olmas› yönünde endifleler var m›?

Sistem son derece fleffaf ve güvenli. Tüm emeklilik flirketleri Hazine
Müsteflarl›¤›, Emeklilik Gözetim Merkezi, aktüeryal denetim, ba¤›ms›z
d›fl denetim ve flirketin iç unsurlar›n›n denetim ve gözetimi alt›nda. Bi-

reysel emeklilik flirketlerinin, bu flirketlerin bünyelerinde bulunan fon-
lar›n ve bu fonlar›n portföylerini yönetenlerin denetimi için bir taraftan
Hazine Müsteflarl›¤› ve SPK görevlendirilirken di¤er taraftan bunlar
mali yönden, y›lda en az bir kez ba¤›ms›z kurulufllar taraf›ndan denet-
leniyor. Emeklilik flirketleri ayr›ca, emeklilik ve sigortac›l›k faaliyetleri
ile ilgili olarak y›lsonu itibar›yla aktüeryal denetime de tabiler.

Sistemin ekonomi üzerindeki etkisi ve 2007 itibariyle ulaflt›¤› fon bü-
yüklü¤ü nedir?

BES, 2007 y›l›n›n sonunda 1.5 milyon kat›l›mc› say›s› ve 4.5 milyar
YTL’ye ulaflmas› beklenen fon büyüklü¤ü ile pek çok aç›dan dünyada-
ki örneklerinden daha baflar›l› bir performans sergiledi. BES’in toplam
fon büyüklü¤ünün önümüzdeki 10 y›l içinde 20 milyar dolar› aflmas›
bekleniyor. 25 y›l gibi uzun bir vadede ise fonun, GSY‹H'nin en az
yüzde 15'i kadar olaca¤› tahmin ediliyor. Emeklilik fonlar›n›n büyü-
mesi, sermaye piyasalar›n›n derinli¤i aç›s›ndan son derece önemli.
Emeklilik fonlar› yaratt›klar› uzun vadeli kaynak ile daha uzun vadeye
yat›r›m yapman›n yan› s›ra risk tercihlerinde de daha cesur olabiliyor.
Emeklilik fonlar›n›n toplam büyüklü¤ünün giderek banka yat›r›m fon-
lar›na yaklaflaca¤›n› ve geliflmifl tüm ülkelerde oldu¤u gibi orta vadede
öne geçece¤ini görece¤iz. 

Elginkan Toplulu¤u sizce neden Anadolu Hayat’› tercih etti?

Mevcut yasal s›n›rlar içinde Elginkan Toplulu¤u’na özel bir plan sun-
mam›z›n yan› s›ra kat›l›mc› say›m›z ve fon büyüklü¤ümüzle sektörde
yüzde 20 pazar pay›yla ilk s›rada yer al›yoruz. Müflteri memnuniyeti-
ni çok iyi düzeyde sa¤lad›¤›m›za inan›yoruz.

Kurumsal
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“Bireysel emeklilik sistemi, 2007 y›l›n›n sonunda 1.5 milyon kat›l›mc› say›s› ve
4.5 milyar YTL’ye ulaflmas› beklenen fon büyüklü¤ü ile pek çok aç›dan dünyadaki
örneklerinden daha baflar›l› bir performans sergiledi. ”
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Yüzünü ayd›nl›k bir gelece¤e çevirmifl üç baflar›l› genç; Sinan Derman, ‹ffet Albayrak
ve An›l Türkmen... Onlar› ortak bir foto¤raf karesinde buluflturan ise üçünün de bu y›l
okullar›n› birinci olarak bitirmesi ve ebeveynlerinin Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nde
çal›fl›yor olmas›. Elginkan Toplulu¤u bu üç çal›flkan ö¤renciye teflvik ödülü vererek
baflar›lar›n› takdir etti; onlarla ve aileleriyle gurur duydu.

Elginkan’›n okul birincisi çocuklar›Elginkan’›n okul birincisi çocuklar›
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, baflar›l› ö¤rencileri desteklemek ad›na ça-
l›flanlar›n›n okul birincisi çocuklar›na teflvik ödülü veriyor. Bu y›l
Topluluk fiirketleri taraf›ndan ilkö¤retim e¤itimlerini birincilikle tamam-
layan ‹ffet Albayrak ve An›l Türkmen dört Cumhuriyet alt›n›, liseyi birin-
cilikle bitiren Sinan Derman ise sekiz Cumhuriyet alt›n› ile ödüllendiril-
di. Arkadafllar›n›n aras›ndan s›yr›larak okul birincisi olmay› baflaran bu
üç gençle Toplulu¤un Maltepe’deki tesislerinde bir araya geldik.

Sinan Derman: “Üniversitede de birincilik hedefliyorum”

Serel’de idari ifller görevinde çal›flan Erdal Derman ve Ar
Muslukçuluk’ta Kalite Kontrol bölümünde çal›flan Aynur Derman’›n
o¤lu olan Sinan, ö¤renim gördü¤ü Kartal Fatin Rüfltü Zorlu Lisesi’ni
4.83’lük bir ortalamayla birincilikle bitirdi ve ÖSS sonucunda Gazi
Üniversitesi’nin çok istedi¤i Felsefe Grubu Ö¤retmenli¤i bölümüne
yerleflti. Sinan’a bu bölümü seçmesinin nedenini sordu¤umuzda, bize
okuldaki felsefe ö¤retmenleri Ayd›n A¤lamaz ve Yunus Akk›l›ç’›n izin-
den gitmeye karar verdi¤ini söylüyor. Baflar›s›n› düzenli çal›flmas›na
borçlu oldu¤unu belirten Sinan, ders çal›flmad›¤› zamanlarda satranç
ve tavla oyunuyor, türkü dinliyor. fiimdiden kendisi için iki yeni hedef
belirlemifl durumda: Üniversiteyi de baflar›yla bitirmek ve saz çalmay›
ö¤renmek. Sinan, kendisine verilen teflvik ödülünü okul harc›n› öde-
mede kullanacak.

‹ffet Albayrak:  “Ülkeme yararl› olmak istiyorum”

Ar Muslukçuluk’un ambar sevisinde çal›flan Sedat Albayrak’›n k›z› olan
‹ffet, Pendik Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’nu 5.00’l›k dereceyle birinci ola-
rak bitirdi. ‹ffet’e göre elde etti¤i birincilikte kendisine en çok düzenli ça-
l›flmas› yard›mc› olmufl. Üniversiteye giden yolda daha çok çal›flaca¤›n›
söyleyen ‹ffet’in hayallerini süsleyen okul, Bo¤aziçi Üniversitesi. Makine
mühendisi veya mimar olmak isteyen ‹ffet, kendini gelifltirip kariyer ba-
samaklar›n› ç›karken ayn› zamanda ülkesine yararl› olmak istedi¤ini de
söylüyor. ‹ffet’in bir hayali de yazd›¤› fliirleri gelecekte kitap haline
getirmek. ‹ffet, teflvik ödülünü e¤itimi için harcayacak.

An›l Türkmen: “Arkadafllar›mla birlikte çal›flmak baflar› getirdi”

Elginkan Holding’de muhasebe flefi olarak çal›flan Mahir Türkmen’in o¤-
lu olan An›l, Y. Cimilli Coflkun ‹lkö¤retim Okulu’ndan 5.00’l›k derecey-
le birinci olarak mezun oldu. OKS’de ald›¤› yüksek puanla Özel Ka-
s›mo¤lu Coflkun Fen Lisesi’ni burslu olarak kazand›. An›l, kendi kendine
photoshop program›n› ö¤renebilecek kadar merakl›, oynad›¤› bilgisayar
oyunlar›n›n gelecekte programc›s› olmak isteyecek kadar azimli bir
genç. Arkadafllar›yla birlikte ders çal›flman›n kendisine büyük fayda sa¤-
lad›¤›na, dolay›s›yla tak›m çal›flmas›n›n baflar› getirdi¤ine inan›yor. An›l
da Elginkan Holding’in kendisine verdi¤i teflvik ödülünü e¤itimi için har-
camay› planl›yor.
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Bu sene üçüncü kez düzenlenen ‹stanbul Design Week (IDW) 2007,
4-10 Eylül tarihleri aras›nda üretici firmalar›, tasar›mc›lar›, kanaat
liderlerini, genç yetenekleri, profesyonelleri ve tasar›m tutkunlar›n›
Balat’taki eski Galata Köprüsü’nde bir araya getirdi. Su üstünde
düzenlenen tek etkinlik olma özelli¤ine de sahip olan IDW, bu sene
geniflleyen uluslararas› ba¤lant›lar›yla çok daha kapsaml› bir etkinlik
kurgusuna sahipti. IDW 2007’de profesyonellerin yan› s›ra sivil
toplum kurulufllar›, üniversiteler, meslek örgütleri ve KOB‹’ler de
yaratt›klar› de¤erleri paylaflt›lar. Ayr›ca seminerler, paneller,
konferanslar ve birbirinden ilginç sergiler de tasar›m haftas›n›n
dinamik yüzünü temsil etti.

‹stanbul bir “Tasar›m fiehri”

IDW, ilk düzenlendi¤i 2005 y›l›ndan bu yana dünyaca ünlü
tasar›mc›lara, Türk tasar›m›n›n ça¤dafl yüzünü temsil eden firmalara
ve ba¤›ms›z kat›l›mc›lara ev sahipli¤i yap›yor. Bu anlamda dünyan›n

en ünlü tasar›mc›lar›n› bir araya getiren IDW, ‹stanbul’u dünya
çap›nda tasar›m merakl›lar›n›n ilgi oda¤› haline getiriyor. Dolay›s›yla
IDW, 2010 y›l› için Avrupa Kültür Baflkenti seçilen ‹stanbul’u
dünyan›n yeni tasar›m merkezi olarak konumlamakta çok önemli bir
rol üstleniyor. Yarat›c› çevrelerin ‹stanbul’un kültürel miras›n› son
y›llarda keflfetmeye bafllamas›yla kentte bu anlamda at›lan her ad›m,
yarat›c›l›¤› tetikleyen bir enerjiyi ortaya ç›kar›yor. Tüm bu dinamikler

Su üstündeki 
tek etkinlik:
‹stanbul Design 
Week

Bu y›l ‹stanbul Design Week’e günümüzün
en çok kafa kurcalayan toplumsal konular›
damgas›n› vurdu. Birbirinden yarat›c›
tasar›mlar›n yan› s›ra susuzluk ve küresel
iklim de¤iflikli¤i de tasar›m haftas›nda ele
al›nan konular aras›ndayd›.
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‹stanbul’un bir tasar›m merkezi olmas›n› sa¤l›yor. IDW de yeni
biny›l›n uluslararas› tasar›m platformu olarak hizmet veriyor. Ayr›ca
‹stanbul son olarak Wallpaper dergisi taraf›ndan “Tasar›m Ödülleri
2007” kapsam›nda “Tasar›m fiehri” seçilerek bu unvan› daha da
perçinledi.

Uluslararas› standartta tek Türk tasar›m haftas›

Endüstriyel tasar›mdan modaya, grafikten tak› tasar›m›na kadar pek
çok disiplinden yarat›c›larla üreticileri, genç yeteneklerle
profesyonelleri ve tasar›m tutkunlar›n› buluflturan IDW, uluslararas›
standartta tek Türk tasar›m haftas› olma özelli¤ini de tafl›yor.
Geçti¤imiz senelerde Gaetano Pesce, Andrea Branzi, Droog Design
(2005), Alberto Meda, Matali Crasset, Marti Guixe ve Shin Azumi
(2006) gibi tasar›m y›ld›zlar› bu etkinli¤in konuklar› olmufllard›. IDW
2007 de dünyaca ünlü tasar›mc›lara ve eserlerine ev sahipli¤i yapt›. Bu
y›lki konuklar aras›nda Patricia Urquiola, Li Edelkoort, Konstantin
Grcic, Defne Koz, Hüseyin Ça¤layan ve Tucker Viemeister yer ald›.
IDW kapsam›nda ayr›ca farkl› tasar›m kültürleri de sergilendi. 
IDW tüm bunlar›n yan› s›ra ayr›ca “tasar›m haftalar›” ve dünya
çap›nda tasar›m etkinliklerinin yöneticilerini de bir araya getirerek
“Yerel tasar›m etkinlikleri nereye gidiyor?” ve “fiehirler nas›l
etkileflebilir?” konular›n› da masaya yat›rd›. Eski Galata Köprüsü’nün
özel bir bölümü Türkiye’den 16 üniversitenin tasar›m bölümlerine
tahsis edildi.

Suyu hoyratça tüketenlere anlaml› mesaj

Tu¤çe Eriyik Çal›flo¤lu, IDW 2007’de stand› bulunan tasar›mc›lar
aras›ndayd›. Kendisi uluslararas› iliflkiler e¤itimi alm›fl olmas›na
ra¤men gönlünü tasar›ma verenlerden. IDW’de ortaya koydu¤u
tasar›m ise hiç flüphe yok ki en dikkat çekenlerden biri oldu. Küresel
iklim de¤iflikli¤inin yaratt›¤› sorunlardan biri olan do¤al kaynaklar›n

azalmas› sebebiyle suya de¤er verilmesi ve ona yat›r›m yap›lmas›
gere¤inden yola ç›kan Çal›flo¤lu, ortaya koydu¤u tasar›m›yla
insanlar›n suya yak›n olmas›n› amaçlam›fl. “Çünkü her gün suyu
hoyratça kullan›yoruz. Su içerken sonuna kadar bitirmeden
b›rak›yoruz” diyen Çal›flo¤lu, herkesin su dolu bardaklar› al›p
“do¤an›n su kumbaras›” ad›n› verdi¤i hazneye dikkatli bir flekilde
doldurmas›n› istiyor. Burada önemli olan insanlar›n enerjilerini,
dikkatlerini suya vermeleri, boflalan bardaklar› da kurakl›¤› temsil eden
bölüme b›rakmalar›. Çal›flo¤lu, “‹nsanlar›n asl›nda bir bardak su için
harcad›¤› çabay› göstermek istedim” diyor. Suyu boflaltan herkes bu
mesaja katk›da bulundu¤u için Çal›flo¤lu’ndan “Suyunu Bofla
Harcama” ad› alt›nda bir de sertifika ald›.

Barbarl›¤a elefltirel ve alayc› bir bak›fl

Kunter fiekercio¤lu, ODTÜ Endüstri Tasar›m›’ndan mezun. 
16 tasar›mc› fiubat ay›ndan bu yana “varl›k sebebi” üzerinde çal›flarak,
Türk milleti olarak farkl›l›klar›m›z ve benzerliklerimiz konular›nda epey
düflünmüfller. Sonuçta ortaya IDW 2007’nin en ilgi gören
tasar›mlar›ndan biri, “Barbarlar Sofras›” ç›km›fl. Tasar›m›yla ciddi bir
kara mizah ortaya koyan fiekercio¤lu, “Biz Do¤u’nun duygusall›¤›na ve
muhafazakârl›¤›na, Bat›’n›n mant›kl›l›¤›na ve liberalli¤ine sahip orta
noktaday›z. Buna içerden bakabilmek, göremedi¤imiz yerden d›flar›ya
ç›k›p görmekti derdimiz” diyor. Tasar›mlar “Biz barbar›z” demiyor,
aksine Bat›’n›n Do¤u’ya olan bu bak›fl›na biraz alayc›, biraz da elefltirel
bir anlam getiriyor. Bu 16 tasar›mc›n›n ürünleri aras›nda b›çak seti,
ayd›nlatma, kadeh altl›¤›, çay taba¤›, tuzluk, tepsi, çerez taba¤›,
yumurtal›k, nihale, ekmek örtüsü, meyve taba¤› var. fiekercio¤lu’nunki
ise suya top düflmüfl gibi görünen ve asl›nda en üst çanakta nükleer
tehlike iflaretlerinin bulundu¤u bir tasar›m. fiekercio¤lu bu tasar›m›yla
“Ben barbar de¤ilim. Uranyumlu silahlarla a¤›r sald›r› yapanlar
barbard›r” diyor.

Kunter fiekercio¤lu Tu¤çe Eriyik Çal›flo¤lu
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‹stanbul hiç bu kadar
“‹mkâns›z De¤il, Üstelik Gerekli: Küresel Savafl Ça¤›nda ‹yimserlik” 
temas›yla haz›rlanan 10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali kentte 
iyimserlik rüzgârlar› estiriyor.

‹stanbul Kültür Sanat Vakf› (‹KSV) taraf›ndan düzenlenen 10. Uluslarara-
s› ‹stanbul Bienali, 8 Eylül-4 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda gerçeklefliyor.
‹KSV taraf›ndan 1987 y›l›ndan bu yana, farkl› kültürlerden sanatç›lar ve
izleyiciler aras›nda görsel sanatlar alan›nda ‹stanbul’da bir buluflma nok-
tas› oluflturmay› amaçlayan bienal, bu sene geleneksel anlay›flta bir ser-
gi olman›n ötesinde, ortak zekâya dayal› sanatsal üretimi ve fiziksel me-
kânlarla iliflkiye girmenin yaflayan sürecini vurguluyor. Bu anlamda mo-
dernli¤in karmafl›k ve çeflitli biçimleri ile ilgili farkl› kültürel ba¤lamlar›
ve sanatsal görüflleri ortaya ç›karman›n bir yolu olarak kentsel olgulara
ve mimari gerçekli¤e odaklan›yor.

Çinli küratörden evrensel bir bineal

10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali, Çinli sanat elefltirmeni Hou Han-
ru’nun küratörlü¤ünde gerçeklefliyor. Çal›flmalar›n› San Francisco ve
Paris’te sürdüren Hou Hanru, San Francisco Sanat Enstitüsü’nün Ser-
gi ve Kamusal Programlar Yönetmeni ve Sergi Araflt›rmalar› ve Mü-
zecilik Bölümü Baflkan› olarak görev yap›yor. Hanru, düzenlenen
bas›n toplant›s›nda ‹stanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi üzerine

konufltu ve 20 y›ll›k geçmifliyle ‹stan-
bul Bienali’nin, “Bat›l› olmayan ilk”
bienallerden biri olarak flimdi gerçek
bir olgunlu¤a eriflti¤ini ifade etti.
Hanru konuflmas›na flöyle devam
etti: “Küresele karfl› yerel sorunsal›
konunun merkezinde; gerçeklik ile
ütopya aras›ndaki gerilim ise çeflit-
li küresel savafl ve uzlaflmazl›klar-
dan mustarip dünyam›z›n iyileflti-
rilmesi aray›fl›n›n temel sürükle-
yici gücü. Bienali, küreselleflme-
nin meydan okumas›yla yüzle-
flen yeni yerel durumlar yarata-
cak flekilde yeniden harekete
geçirmek son derece önemli.
Sabit bir sergi düzeni arac›l›-
¤›yla etkinli¤e kesin bir kav-
ramsal çerçeve yüklemekten-

se, bienali bir imgelem, diyalog ve
üretim platformu olarak açmaya karar verdik.”

150’yi aflk›n proje

Bienalde 18’i Türkiye’den olmak üzere dünya güncel sanat çevrelerinde
tan›nan ya da yeni keflfedilen 96 sanatç› ve sanatç› grubu ve 13 özel pro-
je yer al›yor. Üç ana sergi mekân›nda 150’yi aflk›n proje sergileniyor. 

Santralistanbul



Ayr›ca ‹stanbul’un çeflitli bölgelerine yay›lm›fl pek çok özel proje de bie-
nalde yer al›yor. Bu y›l bienale Türkiye’den Apartman Projesi, Selçuk Ar-
tut, Kutlu¤ Ataman, Fikret Atay, Ramazan Bayrako¤lu, Ege Berensel-Ser-
hat H. Yalç›nkaya-Banu Ornat, Banu Cenneto¤lu, Burak Delier, Extra-
mücadele, ‹dil Elverifl-Zeren Göktan, Hafriyat, Ha Za Vu Zu, Erdem Hel-
vac›o¤lu, Emre Hüner, K2, Ömer Ali Kazma, Ferhat Özgür, studioKA-
HEM ve Sarkis kat›l›yor.
Bienalin odakland›¤› konular hem malzeme aç›s›ndan hem de fiziksel
olarak, özellikle tarihsel ve ifllevsel nitelikleri göz önünde tutularak be-
lirlenen mekânlarda yabanc› sanatç›lar, halk ve belirli ba¤lamlar aras›n-
da kurulacak sürekli diyalog arac›l›¤›yla keflfedilip gerçeklefltiriliyor. Bu
y›l bienalin mekânlar› olarak F›nd›kl›’da ‹stanbul Denizcilik ‹flletmele-
ri’ne ait alandaki 3 numaral› antrepo, Unkapan›’ndaki ‹stanbul Manifa-
turac›lar Çarfl›s› (‹MÇ), Atatürk Kültür Merkezi ve ‹stanbul Bilgi Üniversi-
tesi öncülü¤ünde Silahtara¤a’da yap›lan Santralistanbul seçildi. ‹stan-
bul'un turistik haritalar›nda neredeyse hiç yer almayan bu alanlar, mo-
dernlik sorunsal›n› kültürel ve siyasi aç›dan simgeliyorlar: birer “durum-
eylem”ler, birer kentsel güç olarak durumlar üretiyorlar.

Demokratik bir kat›l›m platformu

10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali sadece bir sergi olarak de¤il, ayn› za-
manda mesai saatlerinin d›fl›na taflan bir süreç ve kültürel üretim alan›
olarak tasarland›. Halk› bienal projesiyle dolays›z olarak bir araya getir-
mek ve demokratik bir kat›l›m platformu yaratmak için gece programla-
r› da oluflturuluyor. Di¤er yandan, bienale daha da aç›k ve kitlesel bir
boyut katmak için bir dizi gösteri sanatlar› etkinli¤i de düzenleniyor.

Büyüteç
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iyimser olmam›flt›
• Atatürk Kültür Merkezi’nde “Yakmal› m› Yakmamal› m›?” temas› çerçe-
vesinde, Girifl ve Sahne Kat› ile 1. ve 2. Balkon katlar›nda kente dair, özel-
likle ütopya kavram›na odaklanan 13 proje yer al›yor.
• ‹stanbul Manifaturac›lar Çarfl›s›’nda “Dünya Fabrikas›” temas› çerçeve-
sinde üretim süreçlerinde ve çal›flma hayat›ndaki dönüflüm ele al›n›yor.
‹MÇ Bloklar›’nda çeflitli dükkânlarda ve ortak alanlarda 27 proje izleyiciye
sunuluyor. 
• Antrepo No. 3’te ise “Entre-polis” ve “Rüya Evi” bafll›klar› alt›nda iki ay-
r› tema yer al›yor. “Entre-polis” temas› çerçevesinde, uluslararas› göç, ileti-
flim ve kentlerdeki s›n›r alanlar›na dair 43 sanatç› ve sanatç› grubunun eser-
leri yer al›yor. 
• “Rüya Evi” sergisi, ünlü mimar Yung Ho Chang ve mimarl›k ofisi 
Atelier FCJZ taraf›ndan Antrepo No. 3’te tasarland›. Sadece geceleri izle-
nebilecek sergi, izleyicinin dinlenebilece¤i, rüya görebilece¤i ve hatta
uyuyabilece¤i bir mekân yarat›yor. 
• Dolapdere’de düzenlenen “gecegezenler” projesi, güncel sanat› ‹stanbul
sokaklar›na tafl›yor. Bienalin aç›k oldu¤u sekiz hafta boyunca, 25 akflam,
25 farkl› mekânda, sergi mekânlar›n›n kapan›fl saatinden sonra sokakta vi-
deolar›n gösterilece¤i “gecegezenler”e kat›l›m halka aç›k ve ücretsiz. Çin
Devrimi s›ras›nda halk›n üretti¤i sokak afiflleri “Dazibao” kavram›ndan or-
taya ç›kan “gecegezenler” projesi kapsam›nda gösterilecek video çal›flma-
lar›, küratör Hou Hanru’nun davet etti¤i, Övül Durmuflo¤lu, Marcus Graf,
Borga Kantürk, Pelin Uran ve Adnan Y›ld›z’dan oluflan genç bir küratör eki-
bi taraf›ndan, yap›lan baflvurular aras›ndan seçildi. Seçilen 50’nin üzerinde
video gece boyunca ‹stanbul sokaklar›nda çeflitli noktalarda gösterilecek. 

Hangi sergi, nerede?

10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’nin
küratörü Hou Hanru
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‹stanbul’un Ataflehir, Mimarsinan ve Kartal semtleri, Emay ‹nflaat
taraf›ndan 2005 y›l›ndan bu yana çal›flmalar› sürdürülen KentPlus
projesiyle yaflam kalitesini ve konforunu yükselten modern konutlara
kavufltu. Projenin 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde tamamlanmas›
hedeflense de konutlar›n hemen hepsi çoktan sat›lm›fl durumda... Plus
konseptine uygun olarak E.C.A. ve SEREL ürünlerinin kullan›ld›¤›
konutlar, havuzlar›, oyun bahçeleri, spor tesisleri, yaz-k›fl
kullan›labilen balkonlar› ile standartlar› yükseltiyor. Projenin sahibi
olan Emay ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Ça¤lar ile görüflerek
KentPlus konutlar›n›n yaflama art› de¤er katan özellikleri üzerine
görüfltük.

Öncelikle KentPlus projesinden söz eder misiniz? Emay ‹nflaat olarak
bu çal›flmaya nas›l bafllad›n›z?

Emay ‹nflaat, ‹pek ‹nflaat ve Çak›rköy ‹nflaat’›n konsorsiyumu taraf›ndan
oluflturulmufl KentPlus, 2005 y›l› bafllar›nda ortaya ç›kt›. 2005 y›l›nda
ülkemizde gerçekleflen konut art›fl›n› göz önüne alarak, bu tarz bir
proje yapmaya karar verdik. Bu projelerin birincisi Ataflehir’de, ikincisi
Mimarsinan’da, üçüncüsü ise Kartal’da bafllad›. Daha önce devlet bazl›
olarak birçok konut projesi gerçeklefltirmifltik. KentPlus ile B ve C
grubu sosyoekonomik geliri olan kiflilere A grubunun kulland›¤›
kaliteyi ve konforu sunmaya çal›fl›yoruz. 

Plus konsepti ne gibi özellikler tafl›yor? 

Plus konsepti malzemeden inflaata kadar, insanlar›n yaflamlar›na de¤er
katacak fleyler yaratmak anlam›na geliyor. Bunu yaparken ise B
grubunun gelir düzeyini dikkate alarak fiyat› belirliyoruz. fiu anda 2 bin
44 adet Ataflehir’de, 660 adet Mimarsinan’da, 518 adet de Kartal’da
konutumuz var. Çal›flmalar›m›z hâlâ devam ediyor. 

Peki bu çal›flmalar ne zaman tamamlanm›fl olacak?

2007 Nisan ay› itibariyle KentPlus konutlar›n›n yüzde 40’›n› teslim

ettik ve bu sene sonuna kadar yüzde 40’›n› daha teslim edece¤iz.
Geriye kalan yüzde 20’lik k›sm›n› ise 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
tamamlam›fl olaca¤›z.

Mortgage yasas›n›n da etkisiyle konut sat›fllar›nda yükselme yafl›yor
musunuz?

Mortgage zaten daha önce de farkl› bir flekilde uygulan›yordu. Biz
sat›fllar›m›z› bu tasar› yasalaflmadan tamamlam›flt›k. Ama flu bir gerçek
ki, 1999 y›l›nda yaflanan deprem facias› sonras›nda insanlar›n sa¤lam
konuta olan talebi birden artt›. Ard›ndan gelen ekonomik krizden sonra
2005 y›l›nda talepler al›mlara dönüflebildi. 

KentPlus’›n Mimarsinan konutlar›nda E.C.A. ve SEREL ürünlerini
kullanmay› tercih ettiniz. Neden E.C.A. ve SEREL?

Mimarsinan’daki 660 konutluk projemizde E.C.A. ürünleri kulland›k ve
çok memnun kald›k. E.C.A.’y› tercih etme nedenlerimizin bafl›nda,

“Hayat›n her alan›nda, her konuda daha
fazlas›n› sunmak ve istemek” fikrinden yola
ç›kan ve ‹stanbul’a yeni bir soluk getiren
KentPlus konutlar› E.C.A. ve SEREL ürünleri 
ile donat›ld›.

KentPlus
konutlar› yaflam 
kalitesini yükseltiyor

KentPlus projesinin sahibi Hakan Ça¤lar
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“E.C.A.’y› tercih etti¤imiz için mutluyuz, çünkü
hiçbir müflterimizden en ufak bir flikâyet almad›k.
E.C.A. ürünleri A grubu standartlar›na uyuyor, biz
bu standartlarda proje üretti¤imiz sürece E.C.A.
ile çal›flmaya devam edece¤iz.”

arkas›nda Elginkan Toplulu¤u gibi köklü bir kurumun olmas› geliyor.
Bunun d›fl›nda Türkiye’de üretilen kaliteli markalar› tercih etmemiz ve
E.C.A.’n›n dünya standartlar›n›n üzerinde üretim yapmas› da tercih
sebeplerimiz aras›nda bulunuyor. E.C.A.’y› tercih etti¤imiz için
mutluyuz, çünkü müflterilerimizden en ufak bir flikâyet almad›k. E.C.A.
ürünleri A grubu standartlar›na uyuyor, biz bu standartlarda proje
üretti¤imiz sürece E.C.A. ile çal›flmaya devam edece¤iz.

KentPlus konutlar› nas›l bir yaflam tarz› sunuyor?

KentPlus konutlar› tatil köyü standartlar›nda diyebiliriz. KentPlus, daire
sakinlerinin hem yaz hem de k›fl aylar›nda balkon keyfini
yaflayabilece¤i flekilde projelendirildi. Bu nedenle balkonlara genifl
alanlar ayr›ld›. K›fl›n balkonda yaflanabilmesi için yerden ›s›tma sistemi
kuruldu. Projede her üç-dört blok aras›na bir yüzme havuzu planland›.
Lüks konutun tüm standartlar›na sahip olan dairelerin metrekare
fiyatlar› 1150-1250 dolar aras›nda belirlendi. 

KentPlus evleri, çevreye duyarl›l›k ve su tasarrufu konular›nda ne
gibi avantajlar sa¤l›yor?

Bu projeye bafllad›¤›m›zda, üç sene önceden a¤açland›rma

çal›flmalar›na da bafllad›k. Peyzaj projemize uygun olarak yer yer farkl›
a¤aç tipleri kulland›k. Toplam 80 bin metrekarelik peyzaj alan›na
yay›lm›fl özel bitki örtüsü site sakinlerinin göz zevkine sunuluyor.
Peyzajlar üzerinde “damlama ile sulama” tekni¤ini kullan›yoruz.
Böylece günümüzün en büyük sorunlar›ndan biri olan su konusunda
büyük bir tasarruf gerçeklefltiriyoruz. 

Evlerin önemli bir art›s› da deprem güvenli¤i sa¤lamalar›. Bunun için
nas›l bir yöntem izlediniz?

Depreme karfl› dayan›kl›l›k konusundaki standartlar Türkiye’de yeni
önem kazanan bir konu. Fakat biz, her zaman bu standarda dikkat
ettik. Bu yüzden “depreme dayan›kl›d›r” gibi bir art›dan söz etmedik,
bunun zaten var olmas› flart. Zaten konutun ilk amac› sa¤lam olmas›
ve böylece içinde bar›nan insanlar› korumas›d›r. Dolay›s›yla sahip
oldu¤umuz deprem standard›n›n üzerinde fazla durma gere¤i
duymad›k.



Asil tasar›mlar›n efendisi Defne Koz
Birço¤umuz endüstriyel tasar›mc› Defne Koz’u “Kadeh Prensesi” unvan› ile tan›sak da o,
sadece yemek tak›mlar› de¤il mobilya, ayd›nlatma sistemleri, beyaz eflya, flehir dekorasyonu
ve ev aksesuarlar› alanlar›ndaki yal›n ve asil tasar›mlar›yla da fark yaratan bir isim.

“Absorbe etmesini çok iyi bilen bir
milletiz, inan›lmaz bir becerimiz

var. Dolay›s›yla bazen basamaklar›
gerekti¤inden çok daha h›zl›

ç›kabiliyoruz. Bu bizim için bir
avantaj ama tasar›m kültürünün
oturmas› için biraz daha süreye

ihtiyac›m›z var.”

Her ne kadar Türkiye’nin tasar›m geçmifli pek eskiye dayanmasa da son dönemde
Türk tasar›mc›lar›n yapt›¤› çal›flmalar oldukça umut ve gurur verici nitelikte. Özellik-
le “endüstriyel tasar›m” denince akla gelen ilk isimlerden biri de yapt›¤› ifllerle global
alanda ödüller alarak ad›ndan s›kl›kla söz ettiren Defne Koz. Milano Domus Aca-
demy’de “Endüstri Tasar›m›” üzerine yüksek lisans yapt›ktan sonra Sottsass Associa-
ted firmas›ndan Ettore Sottsass ile iki y›l çal›flan Koz, 1992 y›l›nda Milano’da “Defne
Koz Design Studio” isimli flirketi kurdu. O zamandan bu yana endüstri tasar›m› konu-
sunda profesyonel dan›flma hizmetleri, yeni tasar›mlar ve ürün stratejileri sunan Koz,
birçok ünlü marka ile çal›fl›yor. Baflar›s›n› iç mimar olan anne ve babas›n›n kurdu¤u
sanat, tarih ve mimari ile dolu bir çevrede yaflamas› kadar bireysel ilgisine, kendine
yapt›¤› entelektüel yat›r›mlara ve bilgi birikimine ba¤layan Defne Koz ile tasar›mla
dolup taflan dünyas› üzerine görüfltük.

Öncelikle endüstriyel tasar›m alan›nda çal›flma fikri nas›l olufltu?

Bunu ifade etmek için öncelikle çocuklu¤uma gitmeli ve size tasar›mla ilk temas›m›,
tasar›m›n önemini nas›l kavrad›¤›m› ya da kavramak zorunda kald›¤›m› anlatmal›-
y›m... Küçü¤üm, iki buçuk, üç yafl olsa gerek... Evimizde Mies van der Rohe’nin “Bar-
celona Chair”leri var. Bir akflam, anne ve babam d›flar›dayken elimde pasteller ile de-
ri koltu¤un üzerindeki her kareye bir güzel resim yap›yorum, çok da memnunum.
Hatta öyle ki a¤abeyim beni görüp “Hiiii!” dedi¤inde ben bu niday›, yapt›¤›m iflin ris-
kine gösterilen bir ifadeden ziyade güzelli¤ine al›p “Ne güzel oldu, de¤il mi” demi-
flim. San›r›m ondan sonra anlad›m tasar›m›, tasarlanan ürünlerin önemini. Tasar›m›n
hayat›ma girifli bir üniversitede bunu okumak iste¤i ile de¤il, çok daha önceleri do¤al
bir geliflme ile oldu diyebilirim. Anne ve babam›n içmimar olmalar› ve mesleklerine,
mimarl›¤a, sanata, tarihe olan sayg› ve ilgileri, bu ilgilerini çocuklar›yla paylaflmalar›,
bilinçalt› da olsa herhalde bizleri etkiledi. Daha bilinçli oldu¤um dönemlerde ise on-
lar›n bürosunda geçirdi¤im zaman›n, gördüklerimin, hissettiklerimin, okuduklar›m›n
da belki etkisi olmufltur daha sonraki ad›mlar›mda, kim bilir!
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E¤itim yaflam›n›zdan da bahseder
misiniz?

‹talyan Filolojisi mezunuyum. Üniver-
site sonras› ‹talyan kültürde ö¤retim
görevlisi olarak çal›fl›rken bir yandan
anne ve babam›n bürosunda “alayl›”
olarak üç sene görev yapt›m. ODTÜ
Endüstriyel Tasar›m’da özel ö¤renci
oldum. Daha sonra deneyimlerimi,
bilgi birikimimi ve arzumu bir dosya-
ya koyarak Domus Academy’nin kap›-
s›n› çald›m; sonra oradan en yüksek
notla mezun oldum. 

Peki ‹talyan Dili ve Edebiyat›’na girifl
sebebiniz neydi?

‹talyan Dili ve Edebiyat›’na gidifl sebebim sanatla ya da tasar›mla ilgili
bir konu üzerine e¤ileceksem, bunun yerinin ‹talya olmas› gerekti¤i
düflüncesiydi. Bir anlamda ‹talya’da yaflaman›n ön haz›rl›¤›n› yapm›fl
oldum. Her halukârda bir baflka ülkede yaflayacaksam ve o ülkede ta-
sar›m okuyacaksam, o zaman o ülkenin kültürünü derinlemesine bil-
mek gerekti¤ine inan›yordum. Hâlâ da ayn› düflüncedeyim. Merakl›
olmak, deneyimler edinmek, en iyi okulda okumak kadar faydal›.

Konuya bak›fl›n›z üzerinde anne-baban›z›n etkisi büyük olsa gerek.
Ailenizin baflar›n›zdaki pay› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz?

Kimse bana çizim ö¤retmedi; ne okul, ne annem, ne de babam... Orta-
okuldan itibaren, okuldan ç›k›p büroya giderdim ve orada olan biteni
izlerdim. Günün birinde elime kalemi ald›¤›mda her mobilyan›n deta-
y›na varana kadar çizecek bilgiye sahip oldum. Kimse bana sanat tari-
hi ö¤retmedi ama flans›m vard› ki ailemin ilgi alan› olu¤undan bu gibi
de¤erler yaflant›m›z›n hep içindeydi. Bilinçalt›nda edindi¤iniz de¤erle-
ri ilerki zamanlarda derinlefltirmek size düflüyor. Görmenin, gözlemle-
menin ve deneyimler edinmenin çok önemli oldu¤una inan›yorum. Bu-
nun tasar›mda da etkisi çok büyük. Önemli olan gerçekten neyi arzula-
d›¤›n›z. Arzu ve tutku önemli bir faktör; aman dikkat, “heves” de¤il! Ar-
zulad›¤›z fley için, her türlü zorlu¤u göze alabilmelisiniz.

Global düzeyde baflar› elde etmenin ard›nda yatan gereklilikler nedir?

Sadece inand›¤›m› tutkuyla yap›yorum. Bunu yaparken baflkalar› iflle-
rime, fikirlerime, düflüncelerime de¤er veriyorsa ne mutlu bana! ‹nan-
d›¤›m, zevk ald›¤›m bir ifli profesyonel bir flekilde yaparak hayat›m›
keyifle sürdürmeye çal›fl›yorum. Her ne kadar bu mesle¤in de d›flar-
dan hiç gözükmeyen upuzun bir liste halinde ç›kartabilece¤im zor-
luklar› olsa da...

Son olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Mimar Yu-
nus Aran an›s›na “Kültürleraras› Tasar›m” bafll›kl› bir konferans dü-
zenlediniz. Bu konferans›n mesaj› neydi?

Yunus Aran an›s›na düzenlenen konferansa bahsetti¤iniz bafll›kl› su-
numla kat›ld›m. Tasar›m›n bir milliyeti olmad›¤›, bir kültürle s›n›rlan-
d›r›lamayaca¤› düflüncelerimi, deneyimlerimden ve ürünlerimden ör-
nekler sunarak paylaflmaya çal›flt›m.

‹talya gerek mimarinin gerekse tasar›m›n en geliflmifl ve ileri örnek-
lerinin do¤du¤u bir ülke olarak ön plana ç›k›yor. Sizce neden özel-
likle ‹talya?

‹talya’n›n Rönesans geçirmifl olmas›, bu ülkenin bugün yarat›c›l›¤›n
befli¤i olarak alg›lanmas›ndaki en önemli sebep olsa gerek. Ayr›ca ‹tal-
ya endüstri ürünlerine 1950’lerden sonra önem vermeye bafllam›fl, bu-
nun gereksinimini hissetmifl bir ülke. Dolay›s›yla ‹talya’da gerçekten
bir tasar›m kültürü var.

Peki, Türkiye’de endüstriyel tasar›m alan›nda yap›lan çal›flmalar› na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?

Biraz önce ‹talya’n›n bu temaya verdi¤i önemin senelerinden bahset-
tik. Esas›n›n da yüzy›llardan gelen bir deneyimin sonucu oldu¤u or-
tada. Türkiye’deki enerjiye hayran›m. Bu enerji ile yapma iste¤i ve
tasar›m heyecan› birleflince elbette k›sa sürede büyük ad›mlar at›la-
cak. Bu ad›mlar›n kal›c› olabilmesi için, derinli¤i hissedilmeden ya-
p›lan ataklardan ziyade, tasar›m› biraz sindirerek ilerlemekte fayda
var. Bu bir görgü ve deneyim meselesi, hemen çok iyi bir aflç› ola-
mazs›n›z. Önce tat almay› bilmeniz laz›m. Neyin, nerede, nas›l ye-
tifltirildi¤ini bilmeniz, onlar› koklaman›z, haz›rlaman›z gerek. Bunla-
r›n hepsi bir süreç ister. Türkiye’de çok geliflmifl, inan›lmaz perfor-
manslar› bir arada verebilen, gerçekten çok güzel fabrikalar›m›z var.
Markalaflma çal›flmalar› da yeni yeni bafllamakta... Biz absorbe et-
mesini çok iyi bilen bir milletiz, inan›lmaz bir becerimiz var. Dola-
y›s›yla bazen basamaklar› gerekti¤inden çok daha h›zl› ç›kabiliyo-
ruz. Bu bizim için bir avantaj ama tasar›m kültürünün oturmas› için
biraz daha süreye ihtiyac›m›z var.

Defne Koz’dan gençlere tavsiyeler...
• Endüstri tasar›m› ya da herhangi bir
yarat›c› meslekle ilgilenmek isteyenler
araflt›rmac›, merakl› ve ilgili olmal›lar. 
• Genel kültürleri ve konuyla ilgili kültür
seviyeleri yüksek olmal›. 
• Geleceklerine yat›r›m ve birikim
yapmal›lar; malzeme bilgisine, uygulama
tekniklerine ait ilgi, bilgi ve deneyime
sahip olmal›lar. 
• Düflünceyi yarat›c›l›¤a çevirebilmeli,
kendilerinden, deneyimlerinden,
yaflamlar›ndan etkilenerek bunlar› uç
boyuta dökebilmeli ve dökerken de
kifliliklerini ortaya koyabilmeliler.

Tasar›m dünyas›ndan

EKİM 2007 31
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D

“Tarihi
eserlerimizi 

hoyratça
kullan›yoruz”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Arzu Öztürk’e göre Türkiye geçmiflten

gelen tarihi ve kültürel miras› nedeniyle
oldukça flansl› bir ülke. Ancak bu zenginli¤e

yeterince sahip ç›kam›yor.

Düflünün bir kere, “K›z›m/o¤lum ilerde bir arkeolog olacak” cümlesini
kaç ebeveynin a¤z›ndan duyabilirsiniz? 1999 y›l›ndaki kuruluflundan
bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji bölümün-
de görev yapan Yrd. Doç. Dr. Arzu Öztürk ise sanki bu ifl için dünyaya
gelmifl. Mimar olmas›na ra¤men arkeloji alan›nda çal›flma cesaretini
göstermifl bir bilim insan› olan Yrd. Doç. Dr. Öztürk, Türkiye’de yapt›-
¤› çal›flmalarla birçok baflar›ya imza atm›fl. Son olarak 2004 y›l›nda ar-
keoloji alan›nda mimari baflar› gösterenlere verilen “Koldeway Ödü-
lü”nü alan Yrd. Doç. Dr. Öztürk, özellikle antik tiyatrolar üzerinde ça-
l›fl›yor. Kendisiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji
bölümünde bir araya geldik ve Türkiye’nin kültür politikas›, arkeoloji
alan›nda yap›lan çal›flmalar üzerine görüfltük.

Arkeoloji üzerine çal›flma fikriniz nas›l olufltu?

‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k bölümünden mezun oldum. Mi-
marl›k okumaya bafllad›¤›m s›rada fark ettim ki, benim için mimarl›¤›n
en cazip taraf› tarih k›sm›yd›. Mimarl›k tarihi ö¤retim görevlilerimizden

baz›lar› kaz›lara kat›l›yordu ve yanlar›nda ö¤renci götürüyorlard›. Ben
de bu f›rsat› de¤erlendirdim ve kaz› çal›flmas› yapmak için ilk olarak
Perge’ye gittim. Bir kaz›ya gitti¤inizde kesin s›n›rlar vard›r: Ya gitti¤iniz
kaz› çal›flmas›n› seversiniz ya da sevmezsiniz. E¤er severseniz arkeolo-
jiden kopmak art›k çok zordur ve bir süre sonra bu sizin tutkunuz olur.

Peki arkeolojinin en sevdi¤iniz yan› ne oldu?

Arkeolojinin en sevdi¤im taraf›, geçmiflle iletiflim kurma olana¤› sa¤-
lamas› oldu. Tüm bilim dallar› irdelenebilir, yeni savlarla de¤ifltirile-
bilir, fakat tarih bilimi tekrar yaflanamaz gerçeklere dayan›r. Arkeolo-
ji bizlere tarihe dair somut deliller b›rak›r. Örne¤in kaz› s›ras›nda bul-
du¤um bir tafl üzerinde röleve yapt›¤›m s›rada birdenbire taflç› usta-
s›ndan kalma bir iflaret buldu¤um oluyor. ‹flte bu gibi iflaretler saye-
sinde siz, ismi unutulmufl, tan›nmayan ve geçmiflte kalan bir kifli ile
iletiflime geçiyorsunuz. Hatta bu iflareti sadece ikiniz biliyorsunuz ve
ikinizin aras›nda küçük bir s›r olufluyor. Bu inan›lmaz derecede heye-
can verici bir deneyim.
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Hiç mimarl›k yapt›n›z m›?

Ö¤rencilik y›llar›mda ve yüksek lisans yapt›¤›m s›rada mimarl›k yap-
t›m. Fakat ne tasar›m›n ne de uygulaman›n bana uygun olmad›¤›n›
gördüm. 

Nerelerde kaz› çal›flmalar›na kat›ld›n›z?

‹lk kaz›m› Antalya yak›n›nda bir antik kent olan Perge’de gerçeklefltir-
dim. Onun d›fl›nda Burdur’a 135 kilometre uzakl›kta olan Buban antik
kentinde, Hasankeyf’te, Efes’te, Tekirda¤’da ve Güneydo¤u illerinde
“Tensel Envanter” projesi alt›nda kaz› çal›flmalar› yapt›m.

Yo¤un olarak antik tiyatrolar üzerinde çal›fl›yorsunuz. Bu yap›lar›n
etkinlik alan› olarak kullan›lmas› hakk›nda neler düflünüyorsunuz?

Bu konu art›k uzmanl›k alan›m haline geldi. Biz arkeologlar için antik
tiyatrolarda verilen konserler yap›ya çok zarar verir ve hofl karfl›lan-
maz. Çünkü bu tür yap›lar antik ça¤daki oyunlara göre tasarlanm›fl ya-
p›lard›r ve konserler için hiç uygun de¤illerdir. Konsere gelen insanlar
genelde eme¤inize sayg› duymay›p çevreye zarar veriyorlar. 

Sanatç›lardan bu hassasiyetinizle ilgili hiç yorum ald›n›z m›?

Efes Antik Tiyatrosu özellikle 1990’l› y›llarda pek çok konsere sahne
oldu. Bunlardan biri de Elton John konseriydi. Genellikle konser orga-
nizasyonu ile arkeologlar aras›nda so¤uk rüzgârlar eser. Bizim kaz› ça-
l›flmas› yapt›¤›m›z s›rada Elton John konserinin haz›rl›klar› için iki t›r
geldi ve tiyatronun önünde durdu. Biz de trajikomik bir flekilde çal›fl-
maya devam ettik. O s›rada Elton John’nun menajeri oldu¤unu ö¤ren-
di¤imiz bir bey geldi ve rahats›zl›k verdikleri için üzgün olduklar›n›,
bu tip konserlerin antik tiyatrolarda olmamas› gerekti¤ini, bunu engel-
lemeyi ise baflaramad›klar›n› söyledi. Bu olaya gerçekten hepimiz çok
flafl›rd›k; ve bu ifli yap›p bizim hissettiklerimizi paylaflan tek kifli Elton
John ve menajeri oldu.

Türkiye’de arkeoloji alan›nda yap›lan çal›flmalar›n geldi¤i noktay› na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?

Arkeoloji, Türkiye’nin sahip oldu¤u miras sayesinde uluslararas› dü-
zeyde temsil etti¤imiz bilim dallar›ndan biri. Bu tamamen kültürel ve
tarihsel miras›m›z›n zengin olmas›ndan kaynaklan›yor. ‹kinci olarak
Cumhuriyet’in kuruldu¤u y›llarda arkeoloji bilimine çok önem veril-
mifl ve sadece bunun için insan gücü yetifltirilsin diye devlet politikas›
ç›kar›lm›fl. Ayn› zamanda e¤itim almak üzere yurtd›fl›na insanlar gön-
derilmifl. Üçüncü olarak savafl s›ras›nda yaflayan bilim insanlar› arke-
olojiye birçok katk› sa¤lam›fl. Bütün bu nedenlerle arkeoloji, çok sa¤-
lam bir altyap› ile ülkemize yerleflmifl bir bilim dal›. 

Buna ra¤men bu alanda sorunlar yaflan›yor. Sorunlar›n çözümü için
sizce neler yap›lmas› gerek?

Günümüze bakacak olursak gerçekten de birçok sorunla karfl›laflm›yor
de¤iliz. Türkiye’nin kültür politikas›n›n oturmay›fl›, arkeolojinin yeri-
nin bir türlü tan›mlanam›yor olmas› ve bu iflin maddiden çok manevi
getiri sa¤lamas› nedenleriyle tercih edilmemesi bu sorunlardan birka-
ç›. Müzeler de art›k devletin küçülme politikas› nedeniyle personel s›-
k›nt›s› çekiyorlar. Ülkemizde küçük fakat o kadar güzel yerel 

Yrd. Doç. Dr. Arzu Öztürk’e göre,
Türkiye’nin kültür politikas›n›n oturmay›fl›,
arkeolojinin yerinin bir türlü tan›mlanam›yor
olmas› ve bu iflin maddiden çok manevi
getiri sa¤lamas› nedenleriyle tercih
edilmemesi yaflanan sorunlardan birkaç›.
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müzeler var ki, onlar›n bir flekilde yaflat›lmas› gerekti¤ine inan›yo-
rum. Bu de¤erlerimizin yaflamas› insanlar›n bilinçli bir flekilde düflü-
nüp politika üretmesine ba¤l›. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji bölümünde kaç
ö¤renci okuyor ve ö¤rencilerin profili nas›l?

Kurulufl aflamas›nda ilk üç y›l 10 ö¤renci ald›k. Daha sonra YÖK bu
rakam› 20’ye ç›kartt›. Geçen sene ise ö¤renci say›m›z 30 oldu. Bu se-
ne de 30 kifli gelecek. Belli bir say›ya kadar ö¤renci art›r›mlar› devam
edecek. Gelen ö¤rencilerin baz›lar› bilinçli, baz›lar›ysa rastgele bö-
lümümüze kat›l›yor. Türkiye’de uygulanan ortaö¤retim ve üniversite
yerlefltirme s›nav› sosyal bilimler için büyük bir darbe. Çünkü ö¤ren-
ciler sosyal bilimler altyap›s›ndan çok uzak. Çoktan seçmeli bir sis-
temde okuduklar› için, sosyal bilimlerin gerektirdi¤i okuma, düflün-
me ve de¤erlendirme aç›lar›ndan çok yetersiz kal›yorlar. Ö¤renciler
bu anlamda ilk olarak s›k›nt›l› bir dönemden geçiyorlar. Al›fl›k olma-

d›klar› bir sistemde e¤itim almak ilk baflta onlar› flafl›rt›yor ve ayak
uydurmakta zorlanabiliyorlar.

Arkeoloji alan›nda çal›flmak için ne gibi niteliklere ve altyap›ya sa-
hip olmak gerek?

Arkeolojiye merakl› gençler her fleyden önce arkeoloji e¤itimi veren
bir kurumla iletiflim içine girmeli ve bu konuda kendileri için nas›l
bir altyap› oluflturacaklar›n› ö¤renmeliler. Bir arkeologda mutlaka ya-
banc› dil olmal›. Çünkü geçmifl dönemde kullan›lan dillerle iç içe ol-
man›z gerek. Bunun d›fl›nda arkeolog olmak isteyen ö¤rencilerin
okuma, düflünme ve de¤erlendirme yetisini önceden gelifltirmeleri
de flart. 

Ayasofya k›sa süre önce aç›klanan dünyan›n yedi harikas›ndan biri
listesine ne yaz›k ki giremedi. Bu konudaki görüflleriniz nedir?

Ayasofya dünyan›n mimari harikalar›ndan biri. Dünyan›n harikalar›
listesi içine girmemesi Ayasofya’n›n yetersiz oldu¤unu göstermiyor.
Ayasofya gerek mimarl›k e¤itimi alan gerekse almayan için dünyan›n
en çekici yap›lar›ndan biri.

2004 y›l›nda arkeoloji alan›nda mimari baflar› gösterenlere verilen
“Koldeway Ödülü”nü ald›n›z. Bu baflar›n›n perde arkas›n› anlatabi-
lir misiniz?

Robert Koldewey, Alman bir mimar. Birinci Dünya Savafl› y›llar› ve
öncesinde özellikle Mezopotamya civarlar›nda çal›flmalar› olan Kol-
dewey, orada uzun y›llar boyunca kalm›fl. Koldewey’in ölümünün
ard›ndan bu konuda çal›flan bilim insanlar› onun ad›na bir dernek
kuruyorlar. Bu topluluk ‹kinci Dünya Savafl›’na kadar varl›¤›n› sürdü-
rüyor. Almanya’da arkeoloji ve mimarl›k birbirini tamamlayan iki
konudur. Onlar için arkeolojik kaz›larda mimars›z çal›flmak do¤ru
de¤ildir. Arkeolojik yap› araflt›rmas› içinde direkt mimar bulunmal›-
d›r. Bu, Almanya’da adeta bir gelenek haline gelmifltir ve bu gelene-
¤in öncüsü Robert Koldewey’dir. ‹kinci Dünya Savafl› sonras› Alman
bilim insanlar›n›n Koldewey için kurduklar› dernek bafltan kuruluyor
ve bu kez konu biraz daha geniflletiliyor. Yeni konu sadece arkeolo-
jik yap› araflt›rmas› de¤il, bu yap›y› koruma ve restorasyon da oluyor.
Ayr›ca bu dernek 2002 y›l›ndan itibaren bu konuda çal›flma yapan
genç bilim insanlar›na ödül vermeye bafllad›. Bu ödülü ilk alan Ber-
gama’da araflt›rma yapan Alman bir bilim insan› oldu. 2004 y›l›nda
Antalya’da yapt›¤›m çal›flma ile ödüle ben lay›k görüldüm. 2006 y›-
l›nda ise ödüle lay›k kifli bulamad›lar. 

Anadolu antik tiyatrolar› konusunda yapt›¤›n›z araflt›rmalardan ne
gibi sonuçlar elde ettiniz?

Anadolu antik tiyatrolar› konusunda yapt›¤›m araflt›rmadan elde etti-
¤im sonuç Anadolu’nun kendine ait bir konseptinin oldu¤udur. Efes
ve Perge’de üzerinde çal›flt›¤›m yap›lar Roma dönemine ait yap›lar-
d›. Roma ‹mparatorlu¤u çok genifl alanlara yay›lm›fl ve Roma Tiyat-
rosu ad›nda yeni bir yap› ortaya ç›km›fl. Roma tiyatrolar› Anadolu’ya
geldi¤inde tamamen Roma’ya özgü yap› olarak kurulmuyor. Anado-
lu kendi kültürüyle Roma kültürünü birlefltirip tamamen farkl› bir ya-
p› meydana getiriyor.

“2000 y›l›ndan bu yana Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ile birlikte yü-
rüttü¤üm Efes Antik Tiyatrosu’nu koruma ve onar›m çal›flmalar›n›n te-
mel nedeni bu yap›n›n hoyratça kullan›lmas› ve restorasyon konusun-
da bask›lar›n oluflmas›d›r. Bu gibi yap›lar harabe karakterinde oldu¤u
için üzerlerinde çal›flmak san›ld›¤› kadar kolay olmuyor. Yap›n›n en
fazla yüzde 70-80’i elinize geçebiliyor. Ele geçen kal›nt›lar› çok ayr›n-
t›l› incelemelisiniz ki,  bilimsel de¤erlendirmeleri yap›p restorasyonun
ne boyutta olaca¤›n› hesaplayabilin. Öncelikle yap›n›n ayr›nt›l› olarak
araflt›r›lmas› ve restorasyon altyap›s›n›n kurulmas› ad›na çal›flmalara
bafllad›k. Uzmanl›k alan›m olan sahne binas›n›n mimarisi üzerine ça-
l›flma yapt›m. Kal›nt›lar üzerinde yapt›¤›m›z titiz incelemeler sonu-
cunda restorasyonun ancak k›smi bir aya¤a kald›rma biçiminde yap›-
labilece¤ine karar verdik. Efes Antik Tiyatrosu’nun, yap›s›n›n tama-
men aya¤a kald›rma biçiminde yap›lacak olan restorasyona müsait ol-
mad›¤› ortaya ç›kt›. Bilim insanlar› k›smen de olsa restorasyon yap-
mak istemezler. Bizler  için yap›n›n gerçekli¤ini ne kadar korursan›z
o kadar de¤erlidir.”

“Efes Antik Tiyatrosu
restorasyona müsait de¤il”
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Contemporary Istanbul 2007
Etkinlik Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 29 Kas›m-2 Aral›k 2007
Yer: Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›, Harbiye-‹stanbul

World Press Photo-2007 Master Class Seminerleri
Etkinlik Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 1 Kas›m-30 Kas›m 2007
Yer: Foto¤raf Vakf›, Galata-‹stanbul

Dünyan›n en genç sanat fuarlar› aras›nda yer alan ve flimdiden temsil etti¤i bölgenin en
önemli sanat fuar› olmaya aday Contemporary Istanbul, 2007 senesinde daha da fazla 
sanatseverle buluflmaya haz›rlan›yor. 2006’daki baflar›l› aç›l›fl›n›n ard›ndan, ‹stanbul'daki
güncel sanat ajandas›n› da takip ederek sanat piyasas›n›n en aktif dönemlerinden Kas›m
sonunda, Contemporary Istanbul’07 sanatseverlerin karfl›s›na ç›k›yor.

‹zmir’de Makine Mühendisleri Odas› taraf›ndan düzenlenen ve
Elginkan Holding’in de kat›ld›¤› kongrenin ana temas› “sa¤l›kl› kentler
için sa¤l›kl› yaflam hacimleri” olarak belirlendi. Kongrede ele al›nacak
olan ana hedef; yap› sürecinde birlikte çal›flan makina, inflaat, elektrik
mühendisleri ve mimarlar›n ortak çal›flmalar›n› özendirerek verimli ve 
sa¤l›kl› yap›lar›n oluflmas›na katk›da bulunmak olarak özetlendi.

S.O.S ‹stanbul Mimari Proje Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 19 Kas›m 2007
Düzenleyen: Arkitera Mimarl›k Merkezi iflbirli¤i ile ‹stanbul Serbest
Mimarlar Derne¤i

World Press Photo, genç ve yetenekli foto muhabirlerini ve belgesel foto¤rafç›lar›
Amsterdam’da düzenlenecek Master Class seminerine ça¤›r›yor. Seminere Türkiye’den
kat›lmak isteyen foto¤rafç›lar›n özgeçmifl bilgileri, belgesel ve/veya foto-röportaj konulu 
portfolyolar› ile birlikte 3 fiubat 2007 tarihine kadar Foto¤raf Vakf›’na baflvurmalar› gerekiyor.
Foto¤rafç›lar›n iyi ‹ngilizce bilmeleri de koflullardan biri.

Mimarl›k ö¤rencilerine aç›k yar›flman›n ikincisi bu y›l; AKM’yi y›kmak yerine yeniden 
kent kültürüne, Taksim Meydan›’na kazand›rmak için farkl› bir yaklafl›m gelifltirerek, 
ö¤rencilerin yarat›c› görüfllerini yans›tabilecekleri bir platform yaratmaya ça¤›r›yor.

SEM‹NER

KONGRE

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisli¤i Kongresi
Etkinlik Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 25 Ekim-28 Ekim 2007
Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, ‹zmir



Hayat›m›za de¤er katan 
yarat›c› bir nesil 

yetifliyor...
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Bu sene üçüncü kez düzenlenen ‹stanbul Design Week (IDW) 2007,
4-10 Eylül tarihleri aras›nda üretici firmalar›, tasar›mc›lar›, kanaat
liderlerini, genç yetenekleri, profesyonelleri ve tasar›m tutkunlar›n›
Balat’taki eski Galata Köprüsü’nde bir araya getirdi. Su üstünde
düzenlenen tek etkinlik olma özelli¤ine de sahip olan IDW, bu sene
geniflleyen uluslararas› ba¤lant›lar›yla çok daha kapsaml› bir etkinlik
kurgusuna sahipti. IDW 2007’de profesyonellerin yan› s›ra sivil
toplum kurulufllar›, üniversiteler, meslek örgütleri ve KOB‹’ler de
yaratt›klar› de¤erleri paylaflt›lar. Ayr›ca seminerler, paneller,
konferanslar ve birbirinden ilginç sergiler de tasar›m haftas›n›n
dinamik yüzünü temsil etti.


‹stanbul bir “Tasar›m fiehri”


IDW, ilk düzenlendi¤i 2005 y›l›ndan bu yana dünyaca ünlü
tasar›mc›lara, Türk tasar›m›n›n ça¤dafl yüzünü temsil eden firmalara
ve ba¤›ms›z kat›l›mc›lara ev sahipli¤i yap›yor. Bu anlamda dünyan›n


en ünlü tasar›mc›lar›n› bir araya getiren IDW, ‹stanbul’u dünya
çap›nda tasar›m merakl›lar›n›n ilgi oda¤› haline getiriyor. Dolay›s›yla
IDW, 2010 y›l› için Avrupa Kültür Baflkenti seçilen ‹stanbul’u
dünyan›n yeni tasar›m merkezi olarak konumlamakta çok önemli bir
rol üstleniyor. Yarat›c› çevrelerin ‹stanbul’un kültürel miras›n› son
y›llarda keflfetmeye bafllamas›yla kentte bu anlamda at›lan her ad›m,
yarat›c›l›¤› tetikleyen bir enerjiyi ortaya ç›kar›yor. Tüm bu dinamikler


Su üstündeki 
tek etkinlik:
‹stanbul Design 
Week


Bu y›l ‹stanbul Design Week’e günümüzün
en çok kafa kurcalayan toplumsal konular›
damgas›n› vurdu. Birbirinden yarat›c›
tasar›mlar›n yan› s›ra susuzluk ve küresel
iklim de¤iflikli¤i de tasar›m haftas›nda ele
al›nan konular aras›ndayd›.
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‹stanbul’un bir tasar›m merkezi olmas›n› sa¤l›yor. IDW de yeni
biny›l›n uluslararas› tasar›m platformu olarak hizmet veriyor. Ayr›ca
‹stanbul son olarak Wallpaper dergisi taraf›ndan “Tasar›m Ödülleri
2007” kapsam›nda “Tasar›m fiehri” seçilerek bu unvan› daha da
perçinledi.


Uluslararas› standartta tek Türk tasar›m haftas›


Endüstriyel tasar›mdan modaya, grafikten tak› tasar›m›na kadar pek
çok disiplinden yarat›c›larla üreticileri, genç yeteneklerle
profesyonelleri ve tasar›m tutkunlar›n› buluflturan IDW, uluslararas›
standartta tek Türk tasar›m haftas› olma özelli¤ini de tafl›yor.
Geçti¤imiz senelerde Gaetano Pesce, Andrea Branzi, Droog Design
(2005), Alberto Meda, Matali Crasset, Marti Guixe ve Shin Azumi
(2006) gibi tasar›m y›ld›zlar› bu etkinli¤in konuklar› olmufllard›. IDW
2007 de dünyaca ünlü tasar›mc›lara ve eserlerine ev sahipli¤i yapt›. Bu
y›lki konuklar aras›nda Patricia Urquiola, Li Edelkoort, Konstantin
Grcic, Defne Koz, Hüseyin Ça¤layan ve Tucker Viemeister yer ald›.
IDW kapsam›nda ayr›ca farkl› tasar›m kültürleri de sergilendi. 
IDW tüm bunlar›n yan› s›ra ayr›ca “tasar›m haftalar›” ve dünya
çap›nda tasar›m etkinliklerinin yöneticilerini de bir araya getirerek
“Yerel tasar›m etkinlikleri nereye gidiyor?” ve “fiehirler nas›l
etkileflebilir?” konular›n› da masaya yat›rd›. Eski Galata Köprüsü’nün
özel bir bölümü Türkiye’den 16 üniversitenin tasar›m bölümlerine
tahsis edildi.


Suyu hoyratça tüketenlere anlaml› mesaj


Tu¤çe Eriyik Çal›flo¤lu, IDW 2007’de stand› bulunan tasar›mc›lar
aras›ndayd›. Kendisi uluslararas› iliflkiler e¤itimi alm›fl olmas›na
ra¤men gönlünü tasar›ma verenlerden. IDW’de ortaya koydu¤u
tasar›m ise hiç flüphe yok ki en dikkat çekenlerden biri oldu. Küresel
iklim de¤iflikli¤inin yaratt›¤› sorunlardan biri olan do¤al kaynaklar›n


azalmas› sebebiyle suya de¤er verilmesi ve ona yat›r›m yap›lmas›
gere¤inden yola ç›kan Çal›flo¤lu, ortaya koydu¤u tasar›m›yla
insanlar›n suya yak›n olmas›n› amaçlam›fl. “Çünkü her gün suyu
hoyratça kullan›yoruz. Su içerken sonuna kadar bitirmeden
b›rak›yoruz” diyen Çal›flo¤lu, herkesin su dolu bardaklar› al›p
“do¤an›n su kumbaras›” ad›n› verdi¤i hazneye dikkatli bir flekilde
doldurmas›n› istiyor. Burada önemli olan insanlar›n enerjilerini,
dikkatlerini suya vermeleri, boflalan bardaklar› da kurakl›¤› temsil eden
bölüme b›rakmalar›. Çal›flo¤lu, “‹nsanlar›n asl›nda bir bardak su için
harcad›¤› çabay› göstermek istedim” diyor. Suyu boflaltan herkes bu
mesaja katk›da bulundu¤u için Çal›flo¤lu’ndan “Suyunu Bofla
Harcama” ad› alt›nda bir de sertifika ald›.


Barbarl›¤a elefltirel ve alayc› bir bak›fl


Kunter fiekercio¤lu, ODTÜ Endüstri Tasar›m›’ndan mezun. 
16 tasar›mc› fiubat ay›ndan bu yana “varl›k sebebi” üzerinde çal›flarak,
Türk milleti olarak farkl›l›klar›m›z ve benzerliklerimiz konular›nda epey
düflünmüfller. Sonuçta ortaya IDW 2007’nin en ilgi gören
tasar›mlar›ndan biri, “Barbarlar Sofras›” ç›km›fl. Tasar›m›yla ciddi bir
kara mizah ortaya koyan fiekercio¤lu, “Biz Do¤u’nun duygusall›¤›na ve
muhafazakârl›¤›na, Bat›’n›n mant›kl›l›¤›na ve liberalli¤ine sahip orta
noktaday›z. Buna içerden bakabilmek, göremedi¤imiz yerden d›flar›ya
ç›k›p görmekti derdimiz” diyor. Tasar›mlar “Biz barbar›z” demiyor,
aksine Bat›’n›n Do¤u’ya olan bu bak›fl›na biraz alayc›, biraz da elefltirel
bir anlam getiriyor. Bu 16 tasar›mc›n›n ürünleri aras›nda b›çak seti,
ayd›nlatma, kadeh altl›¤›, çay taba¤›, tuzluk, tepsi, çerez taba¤›,
yumurtal›k, nihale, ekmek örtüsü, meyve taba¤› var. fiekercio¤lu’nunki
ise suya top düflmüfl gibi görünen ve asl›nda en üst çanakta nükleer
tehlike iflaretlerinin bulundu¤u bir tasar›m. fiekercio¤lu bu tasar›m›yla
“Ben barbar de¤ilim. Uranyumlu silahlarla a¤›r sald›r› yapanlar
barbard›r” diyor.


Kunter fiekercio¤lu Tu¤çe Eriyik Çal›flo¤lu
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‹stanbul hiç bu kadar
“‹mkâns›z De¤il, Üstelik Gerekli: Küresel Savafl Ça¤›nda ‹yimserlik” 
temas›yla haz›rlanan 10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali kentte 
iyimserlik rüzgârlar› estiriyor.


‹stanbul Kültür Sanat Vakf› (‹KSV) taraf›ndan düzenlenen 10. Uluslarara-
s› ‹stanbul Bienali, 8 Eylül-4 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda gerçeklefliyor.
‹KSV taraf›ndan 1987 y›l›ndan bu yana, farkl› kültürlerden sanatç›lar ve
izleyiciler aras›nda görsel sanatlar alan›nda ‹stanbul’da bir buluflma nok-
tas› oluflturmay› amaçlayan bienal, bu sene geleneksel anlay›flta bir ser-
gi olman›n ötesinde, ortak zekâya dayal› sanatsal üretimi ve fiziksel me-
kânlarla iliflkiye girmenin yaflayan sürecini vurguluyor. Bu anlamda mo-
dernli¤in karmafl›k ve çeflitli biçimleri ile ilgili farkl› kültürel ba¤lamlar›
ve sanatsal görüflleri ortaya ç›karman›n bir yolu olarak kentsel olgulara
ve mimari gerçekli¤e odaklan›yor.


Çinli küratörden evrensel bir bineal


10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali, Çinli sanat elefltirmeni Hou Han-
ru’nun küratörlü¤ünde gerçeklefliyor. Çal›flmalar›n› San Francisco ve
Paris’te sürdüren Hou Hanru, San Francisco Sanat Enstitüsü’nün Ser-
gi ve Kamusal Programlar Yönetmeni ve Sergi Araflt›rmalar› ve Mü-
zecilik Bölümü Baflkan› olarak görev yap›yor. Hanru, düzenlenen
bas›n toplant›s›nda ‹stanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi üzerine


konufltu ve 20 y›ll›k geçmifliyle ‹stan-
bul Bienali’nin, “Bat›l› olmayan ilk”
bienallerden biri olarak flimdi gerçek
bir olgunlu¤a eriflti¤ini ifade etti.
Hanru konuflmas›na flöyle devam
etti: “Küresele karfl› yerel sorunsal›
konunun merkezinde; gerçeklik ile
ütopya aras›ndaki gerilim ise çeflit-
li küresel savafl ve uzlaflmazl›klar-
dan mustarip dünyam›z›n iyileflti-
rilmesi aray›fl›n›n temel sürükle-
yici gücü. Bienali, küreselleflme-
nin meydan okumas›yla yüzle-
flen yeni yerel durumlar yarata-
cak flekilde yeniden harekete
geçirmek son derece önemli.
Sabit bir sergi düzeni arac›l›-
¤›yla etkinli¤e kesin bir kav-
ramsal çerçeve yüklemekten-


se, bienali bir imgelem, diyalog ve
üretim platformu olarak açmaya karar verdik.”


150’yi aflk›n proje


Bienalde 18’i Türkiye’den olmak üzere dünya güncel sanat çevrelerinde
tan›nan ya da yeni keflfedilen 96 sanatç› ve sanatç› grubu ve 13 özel pro-
je yer al›yor. Üç ana sergi mekân›nda 150’yi aflk›n proje sergileniyor. 


Santralistanbul







Ayr›ca ‹stanbul’un çeflitli bölgelerine yay›lm›fl pek çok özel proje de bie-
nalde yer al›yor. Bu y›l bienale Türkiye’den Apartman Projesi, Selçuk Ar-
tut, Kutlu¤ Ataman, Fikret Atay, Ramazan Bayrako¤lu, Ege Berensel-Ser-
hat H. Yalç›nkaya-Banu Ornat, Banu Cenneto¤lu, Burak Delier, Extra-
mücadele, ‹dil Elverifl-Zeren Göktan, Hafriyat, Ha Za Vu Zu, Erdem Hel-
vac›o¤lu, Emre Hüner, K2, Ömer Ali Kazma, Ferhat Özgür, studioKA-
HEM ve Sarkis kat›l›yor.
Bienalin odakland›¤› konular hem malzeme aç›s›ndan hem de fiziksel
olarak, özellikle tarihsel ve ifllevsel nitelikleri göz önünde tutularak be-
lirlenen mekânlarda yabanc› sanatç›lar, halk ve belirli ba¤lamlar aras›n-
da kurulacak sürekli diyalog arac›l›¤›yla keflfedilip gerçeklefltiriliyor. Bu
y›l bienalin mekânlar› olarak F›nd›kl›’da ‹stanbul Denizcilik ‹flletmele-
ri’ne ait alandaki 3 numaral› antrepo, Unkapan›’ndaki ‹stanbul Manifa-
turac›lar Çarfl›s› (‹MÇ), Atatürk Kültür Merkezi ve ‹stanbul Bilgi Üniversi-
tesi öncülü¤ünde Silahtara¤a’da yap›lan Santralistanbul seçildi. ‹stan-
bul'un turistik haritalar›nda neredeyse hiç yer almayan bu alanlar, mo-
dernlik sorunsal›n› kültürel ve siyasi aç›dan simgeliyorlar: birer “durum-
eylem”ler, birer kentsel güç olarak durumlar üretiyorlar.


Demokratik bir kat›l›m platformu


10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali sadece bir sergi olarak de¤il, ayn› za-
manda mesai saatlerinin d›fl›na taflan bir süreç ve kültürel üretim alan›
olarak tasarland›. Halk› bienal projesiyle dolays›z olarak bir araya getir-
mek ve demokratik bir kat›l›m platformu yaratmak için gece programla-
r› da oluflturuluyor. Di¤er yandan, bienale daha da aç›k ve kitlesel bir
boyut katmak için bir dizi gösteri sanatlar› etkinli¤i de düzenleniyor.


Büyüteç
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iyimser olmam›flt›
• Atatürk Kültür Merkezi’nde “Yakmal› m› Yakmamal› m›?” temas› çerçe-
vesinde, Girifl ve Sahne Kat› ile 1. ve 2. Balkon katlar›nda kente dair, özel-
likle ütopya kavram›na odaklanan 13 proje yer al›yor.
• ‹stanbul Manifaturac›lar Çarfl›s›’nda “Dünya Fabrikas›” temas› çerçeve-
sinde üretim süreçlerinde ve çal›flma hayat›ndaki dönüflüm ele al›n›yor.
‹MÇ Bloklar›’nda çeflitli dükkânlarda ve ortak alanlarda 27 proje izleyiciye
sunuluyor. 
• Antrepo No. 3’te ise “Entre-polis” ve “Rüya Evi” bafll›klar› alt›nda iki ay-
r› tema yer al›yor. “Entre-polis” temas› çerçevesinde, uluslararas› göç, ileti-
flim ve kentlerdeki s›n›r alanlar›na dair 43 sanatç› ve sanatç› grubunun eser-
leri yer al›yor. 
• “Rüya Evi” sergisi, ünlü mimar Yung Ho Chang ve mimarl›k ofisi 
Atelier FCJZ taraf›ndan Antrepo No. 3’te tasarland›. Sadece geceleri izle-
nebilecek sergi, izleyicinin dinlenebilece¤i, rüya görebilece¤i ve hatta
uyuyabilece¤i bir mekân yarat›yor. 
• Dolapdere’de düzenlenen “gecegezenler” projesi, güncel sanat› ‹stanbul
sokaklar›na tafl›yor. Bienalin aç›k oldu¤u sekiz hafta boyunca, 25 akflam,
25 farkl› mekânda, sergi mekânlar›n›n kapan›fl saatinden sonra sokakta vi-
deolar›n gösterilece¤i “gecegezenler”e kat›l›m halka aç›k ve ücretsiz. Çin
Devrimi s›ras›nda halk›n üretti¤i sokak afiflleri “Dazibao” kavram›ndan or-
taya ç›kan “gecegezenler” projesi kapsam›nda gösterilecek video çal›flma-
lar›, küratör Hou Hanru’nun davet etti¤i, Övül Durmuflo¤lu, Marcus Graf,
Borga Kantürk, Pelin Uran ve Adnan Y›ld›z’dan oluflan genç bir küratör eki-
bi taraf›ndan, yap›lan baflvurular aras›ndan seçildi. Seçilen 50’nin üzerinde
video gece boyunca ‹stanbul sokaklar›nda çeflitli noktalarda gösterilecek. 


Hangi sergi, nerede?


10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’nin
küratörü Hou Hanru
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‹stanbul’un Ataflehir, Mimarsinan ve Kartal semtleri, Emay ‹nflaat
taraf›ndan 2005 y›l›ndan bu yana çal›flmalar› sürdürülen KentPlus
projesiyle yaflam kalitesini ve konforunu yükselten modern konutlara
kavufltu. Projenin 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde tamamlanmas›
hedeflense de konutlar›n hemen hepsi çoktan sat›lm›fl durumda... Plus
konseptine uygun olarak E.C.A. ve SEREL ürünlerinin kullan›ld›¤›
konutlar, havuzlar›, oyun bahçeleri, spor tesisleri, yaz-k›fl
kullan›labilen balkonlar› ile standartlar› yükseltiyor. Projenin sahibi
olan Emay ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Ça¤lar ile görüflerek
KentPlus konutlar›n›n yaflama art› de¤er katan özellikleri üzerine
görüfltük.


Öncelikle KentPlus projesinden söz eder misiniz? Emay ‹nflaat olarak
bu çal›flmaya nas›l bafllad›n›z?


Emay ‹nflaat, ‹pek ‹nflaat ve Çak›rköy ‹nflaat’›n konsorsiyumu taraf›ndan
oluflturulmufl KentPlus, 2005 y›l› bafllar›nda ortaya ç›kt›. 2005 y›l›nda
ülkemizde gerçekleflen konut art›fl›n› göz önüne alarak, bu tarz bir
proje yapmaya karar verdik. Bu projelerin birincisi Ataflehir’de, ikincisi
Mimarsinan’da, üçüncüsü ise Kartal’da bafllad›. Daha önce devlet bazl›
olarak birçok konut projesi gerçeklefltirmifltik. KentPlus ile B ve C
grubu sosyoekonomik geliri olan kiflilere A grubunun kulland›¤›
kaliteyi ve konforu sunmaya çal›fl›yoruz. 


Plus konsepti ne gibi özellikler tafl›yor? 


Plus konsepti malzemeden inflaata kadar, insanlar›n yaflamlar›na de¤er
katacak fleyler yaratmak anlam›na geliyor. Bunu yaparken ise B
grubunun gelir düzeyini dikkate alarak fiyat› belirliyoruz. fiu anda 2 bin
44 adet Ataflehir’de, 660 adet Mimarsinan’da, 518 adet de Kartal’da
konutumuz var. Çal›flmalar›m›z hâlâ devam ediyor. 


Peki bu çal›flmalar ne zaman tamamlanm›fl olacak?


2007 Nisan ay› itibariyle KentPlus konutlar›n›n yüzde 40’›n› teslim


ettik ve bu sene sonuna kadar yüzde 40’›n› daha teslim edece¤iz.
Geriye kalan yüzde 20’lik k›sm›n› ise 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
tamamlam›fl olaca¤›z.


Mortgage yasas›n›n da etkisiyle konut sat›fllar›nda yükselme yafl›yor
musunuz?


Mortgage zaten daha önce de farkl› bir flekilde uygulan›yordu. Biz
sat›fllar›m›z› bu tasar› yasalaflmadan tamamlam›flt›k. Ama flu bir gerçek
ki, 1999 y›l›nda yaflanan deprem facias› sonras›nda insanlar›n sa¤lam
konuta olan talebi birden artt›. Ard›ndan gelen ekonomik krizden sonra
2005 y›l›nda talepler al›mlara dönüflebildi. 


KentPlus’›n Mimarsinan konutlar›nda E.C.A. ve SEREL ürünlerini
kullanmay› tercih ettiniz. Neden E.C.A. ve SEREL?


Mimarsinan’daki 660 konutluk projemizde E.C.A. ürünleri kulland›k ve
çok memnun kald›k. E.C.A.’y› tercih etme nedenlerimizin bafl›nda,


“Hayat›n her alan›nda, her konuda daha
fazlas›n› sunmak ve istemek” fikrinden yola
ç›kan ve ‹stanbul’a yeni bir soluk getiren
KentPlus konutlar› E.C.A. ve SEREL ürünleri 
ile donat›ld›.


KentPlus
konutlar› yaflam 
kalitesini yükseltiyor


KentPlus projesinin sahibi Hakan Ça¤lar
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“E.C.A.’y› tercih etti¤imiz için mutluyuz, çünkü
hiçbir müflterimizden en ufak bir flikâyet almad›k.
E.C.A. ürünleri A grubu standartlar›na uyuyor, biz
bu standartlarda proje üretti¤imiz sürece E.C.A.
ile çal›flmaya devam edece¤iz.”


arkas›nda Elginkan Toplulu¤u gibi köklü bir kurumun olmas› geliyor.
Bunun d›fl›nda Türkiye’de üretilen kaliteli markalar› tercih etmemiz ve
E.C.A.’n›n dünya standartlar›n›n üzerinde üretim yapmas› da tercih
sebeplerimiz aras›nda bulunuyor. E.C.A.’y› tercih etti¤imiz için
mutluyuz, çünkü müflterilerimizden en ufak bir flikâyet almad›k. E.C.A.
ürünleri A grubu standartlar›na uyuyor, biz bu standartlarda proje
üretti¤imiz sürece E.C.A. ile çal›flmaya devam edece¤iz.


KentPlus konutlar› nas›l bir yaflam tarz› sunuyor?


KentPlus konutlar› tatil köyü standartlar›nda diyebiliriz. KentPlus, daire
sakinlerinin hem yaz hem de k›fl aylar›nda balkon keyfini
yaflayabilece¤i flekilde projelendirildi. Bu nedenle balkonlara genifl
alanlar ayr›ld›. K›fl›n balkonda yaflanabilmesi için yerden ›s›tma sistemi
kuruldu. Projede her üç-dört blok aras›na bir yüzme havuzu planland›.
Lüks konutun tüm standartlar›na sahip olan dairelerin metrekare
fiyatlar› 1150-1250 dolar aras›nda belirlendi. 


KentPlus evleri, çevreye duyarl›l›k ve su tasarrufu konular›nda ne
gibi avantajlar sa¤l›yor?


Bu projeye bafllad›¤›m›zda, üç sene önceden a¤açland›rma


çal›flmalar›na da bafllad›k. Peyzaj projemize uygun olarak yer yer farkl›
a¤aç tipleri kulland›k. Toplam 80 bin metrekarelik peyzaj alan›na
yay›lm›fl özel bitki örtüsü site sakinlerinin göz zevkine sunuluyor.
Peyzajlar üzerinde “damlama ile sulama” tekni¤ini kullan›yoruz.
Böylece günümüzün en büyük sorunlar›ndan biri olan su konusunda
büyük bir tasarruf gerçeklefltiriyoruz. 


Evlerin önemli bir art›s› da deprem güvenli¤i sa¤lamalar›. Bunun için
nas›l bir yöntem izlediniz?


Depreme karfl› dayan›kl›l›k konusundaki standartlar Türkiye’de yeni
önem kazanan bir konu. Fakat biz, her zaman bu standarda dikkat
ettik. Bu yüzden “depreme dayan›kl›d›r” gibi bir art›dan söz etmedik,
bunun zaten var olmas› flart. Zaten konutun ilk amac› sa¤lam olmas›
ve böylece içinde bar›nan insanlar› korumas›d›r. Dolay›s›yla sahip
oldu¤umuz deprem standard›n›n üzerinde fazla durma gere¤i
duymad›k.







Asil tasar›mlar›n efendisi Defne Koz
Birço¤umuz endüstriyel tasar›mc› Defne Koz’u “Kadeh Prensesi” unvan› ile tan›sak da o,
sadece yemek tak›mlar› de¤il mobilya, ayd›nlatma sistemleri, beyaz eflya, flehir dekorasyonu
ve ev aksesuarlar› alanlar›ndaki yal›n ve asil tasar›mlar›yla da fark yaratan bir isim.


“Absorbe etmesini çok iyi bilen bir
milletiz, inan›lmaz bir becerimiz


var. Dolay›s›yla bazen basamaklar›
gerekti¤inden çok daha h›zl›


ç›kabiliyoruz. Bu bizim için bir
avantaj ama tasar›m kültürünün
oturmas› için biraz daha süreye


ihtiyac›m›z var.”


Her ne kadar Türkiye’nin tasar›m geçmifli pek eskiye dayanmasa da son dönemde
Türk tasar›mc›lar›n yapt›¤› çal›flmalar oldukça umut ve gurur verici nitelikte. Özellik-
le “endüstriyel tasar›m” denince akla gelen ilk isimlerden biri de yapt›¤› ifllerle global
alanda ödüller alarak ad›ndan s›kl›kla söz ettiren Defne Koz. Milano Domus Aca-
demy’de “Endüstri Tasar›m›” üzerine yüksek lisans yapt›ktan sonra Sottsass Associa-
ted firmas›ndan Ettore Sottsass ile iki y›l çal›flan Koz, 1992 y›l›nda Milano’da “Defne
Koz Design Studio” isimli flirketi kurdu. O zamandan bu yana endüstri tasar›m› konu-
sunda profesyonel dan›flma hizmetleri, yeni tasar›mlar ve ürün stratejileri sunan Koz,
birçok ünlü marka ile çal›fl›yor. Baflar›s›n› iç mimar olan anne ve babas›n›n kurdu¤u
sanat, tarih ve mimari ile dolu bir çevrede yaflamas› kadar bireysel ilgisine, kendine
yapt›¤› entelektüel yat›r›mlara ve bilgi birikimine ba¤layan Defne Koz ile tasar›mla
dolup taflan dünyas› üzerine görüfltük.


Öncelikle endüstriyel tasar›m alan›nda çal›flma fikri nas›l olufltu?


Bunu ifade etmek için öncelikle çocuklu¤uma gitmeli ve size tasar›mla ilk temas›m›,
tasar›m›n önemini nas›l kavrad›¤›m› ya da kavramak zorunda kald›¤›m› anlatmal›-
y›m... Küçü¤üm, iki buçuk, üç yafl olsa gerek... Evimizde Mies van der Rohe’nin “Bar-
celona Chair”leri var. Bir akflam, anne ve babam d›flar›dayken elimde pasteller ile de-
ri koltu¤un üzerindeki her kareye bir güzel resim yap›yorum, çok da memnunum.
Hatta öyle ki a¤abeyim beni görüp “Hiiii!” dedi¤inde ben bu niday›, yapt›¤›m iflin ris-
kine gösterilen bir ifadeden ziyade güzelli¤ine al›p “Ne güzel oldu, de¤il mi” demi-
flim. San›r›m ondan sonra anlad›m tasar›m›, tasarlanan ürünlerin önemini. Tasar›m›n
hayat›ma girifli bir üniversitede bunu okumak iste¤i ile de¤il, çok daha önceleri do¤al
bir geliflme ile oldu diyebilirim. Anne ve babam›n içmimar olmalar› ve mesleklerine,
mimarl›¤a, sanata, tarihe olan sayg› ve ilgileri, bu ilgilerini çocuklar›yla paylaflmalar›,
bilinçalt› da olsa herhalde bizleri etkiledi. Daha bilinçli oldu¤um dönemlerde ise on-
lar›n bürosunda geçirdi¤im zaman›n, gördüklerimin, hissettiklerimin, okuduklar›m›n
da belki etkisi olmufltur daha sonraki ad›mlar›mda, kim bilir!
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E¤itim yaflam›n›zdan da bahseder
misiniz?


‹talyan Filolojisi mezunuyum. Üniver-
site sonras› ‹talyan kültürde ö¤retim
görevlisi olarak çal›fl›rken bir yandan
anne ve babam›n bürosunda “alayl›”
olarak üç sene görev yapt›m. ODTÜ
Endüstriyel Tasar›m’da özel ö¤renci
oldum. Daha sonra deneyimlerimi,
bilgi birikimimi ve arzumu bir dosya-
ya koyarak Domus Academy’nin kap›-
s›n› çald›m; sonra oradan en yüksek
notla mezun oldum. 


Peki ‹talyan Dili ve Edebiyat›’na girifl
sebebiniz neydi?


‹talyan Dili ve Edebiyat›’na gidifl sebebim sanatla ya da tasar›mla ilgili
bir konu üzerine e¤ileceksem, bunun yerinin ‹talya olmas› gerekti¤i
düflüncesiydi. Bir anlamda ‹talya’da yaflaman›n ön haz›rl›¤›n› yapm›fl
oldum. Her halukârda bir baflka ülkede yaflayacaksam ve o ülkede ta-
sar›m okuyacaksam, o zaman o ülkenin kültürünü derinlemesine bil-
mek gerekti¤ine inan›yordum. Hâlâ da ayn› düflüncedeyim. Merakl›
olmak, deneyimler edinmek, en iyi okulda okumak kadar faydal›.


Konuya bak›fl›n›z üzerinde anne-baban›z›n etkisi büyük olsa gerek.
Ailenizin baflar›n›zdaki pay› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz?


Kimse bana çizim ö¤retmedi; ne okul, ne annem, ne de babam... Orta-
okuldan itibaren, okuldan ç›k›p büroya giderdim ve orada olan biteni
izlerdim. Günün birinde elime kalemi ald›¤›mda her mobilyan›n deta-
y›na varana kadar çizecek bilgiye sahip oldum. Kimse bana sanat tari-
hi ö¤retmedi ama flans›m vard› ki ailemin ilgi alan› olu¤undan bu gibi
de¤erler yaflant›m›z›n hep içindeydi. Bilinçalt›nda edindi¤iniz de¤erle-
ri ilerki zamanlarda derinlefltirmek size düflüyor. Görmenin, gözlemle-
menin ve deneyimler edinmenin çok önemli oldu¤una inan›yorum. Bu-
nun tasar›mda da etkisi çok büyük. Önemli olan gerçekten neyi arzula-
d›¤›n›z. Arzu ve tutku önemli bir faktör; aman dikkat, “heves” de¤il! Ar-
zulad›¤›z fley için, her türlü zorlu¤u göze alabilmelisiniz.


Global düzeyde baflar› elde etmenin ard›nda yatan gereklilikler nedir?


Sadece inand›¤›m› tutkuyla yap›yorum. Bunu yaparken baflkalar› iflle-
rime, fikirlerime, düflüncelerime de¤er veriyorsa ne mutlu bana! ‹nan-
d›¤›m, zevk ald›¤›m bir ifli profesyonel bir flekilde yaparak hayat›m›
keyifle sürdürmeye çal›fl›yorum. Her ne kadar bu mesle¤in de d›flar-
dan hiç gözükmeyen upuzun bir liste halinde ç›kartabilece¤im zor-
luklar› olsa da...


Son olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Mimar Yu-
nus Aran an›s›na “Kültürleraras› Tasar›m” bafll›kl› bir konferans dü-
zenlediniz. Bu konferans›n mesaj› neydi?


Yunus Aran an›s›na düzenlenen konferansa bahsetti¤iniz bafll›kl› su-
numla kat›ld›m. Tasar›m›n bir milliyeti olmad›¤›, bir kültürle s›n›rlan-
d›r›lamayaca¤› düflüncelerimi, deneyimlerimden ve ürünlerimden ör-
nekler sunarak paylaflmaya çal›flt›m.


‹talya gerek mimarinin gerekse tasar›m›n en geliflmifl ve ileri örnek-
lerinin do¤du¤u bir ülke olarak ön plana ç›k›yor. Sizce neden özel-
likle ‹talya?


‹talya’n›n Rönesans geçirmifl olmas›, bu ülkenin bugün yarat›c›l›¤›n
befli¤i olarak alg›lanmas›ndaki en önemli sebep olsa gerek. Ayr›ca ‹tal-
ya endüstri ürünlerine 1950’lerden sonra önem vermeye bafllam›fl, bu-
nun gereksinimini hissetmifl bir ülke. Dolay›s›yla ‹talya’da gerçekten
bir tasar›m kültürü var.


Peki, Türkiye’de endüstriyel tasar›m alan›nda yap›lan çal›flmalar› na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?


Biraz önce ‹talya’n›n bu temaya verdi¤i önemin senelerinden bahset-
tik. Esas›n›n da yüzy›llardan gelen bir deneyimin sonucu oldu¤u or-
tada. Türkiye’deki enerjiye hayran›m. Bu enerji ile yapma iste¤i ve
tasar›m heyecan› birleflince elbette k›sa sürede büyük ad›mlar at›la-
cak. Bu ad›mlar›n kal›c› olabilmesi için, derinli¤i hissedilmeden ya-
p›lan ataklardan ziyade, tasar›m› biraz sindirerek ilerlemekte fayda
var. Bu bir görgü ve deneyim meselesi, hemen çok iyi bir aflç› ola-
mazs›n›z. Önce tat almay› bilmeniz laz›m. Neyin, nerede, nas›l ye-
tifltirildi¤ini bilmeniz, onlar› koklaman›z, haz›rlaman›z gerek. Bunla-
r›n hepsi bir süreç ister. Türkiye’de çok geliflmifl, inan›lmaz perfor-
manslar› bir arada verebilen, gerçekten çok güzel fabrikalar›m›z var.
Markalaflma çal›flmalar› da yeni yeni bafllamakta... Biz absorbe et-
mesini çok iyi bilen bir milletiz, inan›lmaz bir becerimiz var. Dola-
y›s›yla bazen basamaklar› gerekti¤inden çok daha h›zl› ç›kabiliyo-
ruz. Bu bizim için bir avantaj ama tasar›m kültürünün oturmas› için
biraz daha süreye ihtiyac›m›z var.


Defne Koz’dan gençlere tavsiyeler...
• Endüstri tasar›m› ya da herhangi bir
yarat›c› meslekle ilgilenmek isteyenler
araflt›rmac›, merakl› ve ilgili olmal›lar. 
• Genel kültürleri ve konuyla ilgili kültür
seviyeleri yüksek olmal›. 
• Geleceklerine yat›r›m ve birikim
yapmal›lar; malzeme bilgisine, uygulama
tekniklerine ait ilgi, bilgi ve deneyime
sahip olmal›lar. 
• Düflünceyi yarat›c›l›¤a çevirebilmeli,
kendilerinden, deneyimlerinden,
yaflamlar›ndan etkilenerek bunlar› uç
boyuta dökebilmeli ve dökerken de
kifliliklerini ortaya koyabilmeliler.


Tasar›m dünyas›ndan
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D


“Tarihi
eserlerimizi 


hoyratça
kullan›yoruz”


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Arzu Öztürk’e göre Türkiye geçmiflten


gelen tarihi ve kültürel miras› nedeniyle
oldukça flansl› bir ülke. Ancak bu zenginli¤e


yeterince sahip ç›kam›yor.


Düflünün bir kere, “K›z›m/o¤lum ilerde bir arkeolog olacak” cümlesini
kaç ebeveynin a¤z›ndan duyabilirsiniz? 1999 y›l›ndaki kuruluflundan
bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji bölümün-
de görev yapan Yrd. Doç. Dr. Arzu Öztürk ise sanki bu ifl için dünyaya
gelmifl. Mimar olmas›na ra¤men arkeloji alan›nda çal›flma cesaretini
göstermifl bir bilim insan› olan Yrd. Doç. Dr. Öztürk, Türkiye’de yapt›-
¤› çal›flmalarla birçok baflar›ya imza atm›fl. Son olarak 2004 y›l›nda ar-
keoloji alan›nda mimari baflar› gösterenlere verilen “Koldeway Ödü-
lü”nü alan Yrd. Doç. Dr. Öztürk, özellikle antik tiyatrolar üzerinde ça-
l›fl›yor. Kendisiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji
bölümünde bir araya geldik ve Türkiye’nin kültür politikas›, arkeoloji
alan›nda yap›lan çal›flmalar üzerine görüfltük.


Arkeoloji üzerine çal›flma fikriniz nas›l olufltu?


‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k bölümünden mezun oldum. Mi-
marl›k okumaya bafllad›¤›m s›rada fark ettim ki, benim için mimarl›¤›n
en cazip taraf› tarih k›sm›yd›. Mimarl›k tarihi ö¤retim görevlilerimizden


baz›lar› kaz›lara kat›l›yordu ve yanlar›nda ö¤renci götürüyorlard›. Ben
de bu f›rsat› de¤erlendirdim ve kaz› çal›flmas› yapmak için ilk olarak
Perge’ye gittim. Bir kaz›ya gitti¤inizde kesin s›n›rlar vard›r: Ya gitti¤iniz
kaz› çal›flmas›n› seversiniz ya da sevmezsiniz. E¤er severseniz arkeolo-
jiden kopmak art›k çok zordur ve bir süre sonra bu sizin tutkunuz olur.


Peki arkeolojinin en sevdi¤iniz yan› ne oldu?


Arkeolojinin en sevdi¤im taraf›, geçmiflle iletiflim kurma olana¤› sa¤-
lamas› oldu. Tüm bilim dallar› irdelenebilir, yeni savlarla de¤ifltirile-
bilir, fakat tarih bilimi tekrar yaflanamaz gerçeklere dayan›r. Arkeolo-
ji bizlere tarihe dair somut deliller b›rak›r. Örne¤in kaz› s›ras›nda bul-
du¤um bir tafl üzerinde röleve yapt›¤›m s›rada birdenbire taflç› usta-
s›ndan kalma bir iflaret buldu¤um oluyor. ‹flte bu gibi iflaretler saye-
sinde siz, ismi unutulmufl, tan›nmayan ve geçmiflte kalan bir kifli ile
iletiflime geçiyorsunuz. Hatta bu iflareti sadece ikiniz biliyorsunuz ve
ikinizin aras›nda küçük bir s›r olufluyor. Bu inan›lmaz derecede heye-
can verici bir deneyim.
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Hiç mimarl›k yapt›n›z m›?


Ö¤rencilik y›llar›mda ve yüksek lisans yapt›¤›m s›rada mimarl›k yap-
t›m. Fakat ne tasar›m›n ne de uygulaman›n bana uygun olmad›¤›n›
gördüm. 


Nerelerde kaz› çal›flmalar›na kat›ld›n›z?


‹lk kaz›m› Antalya yak›n›nda bir antik kent olan Perge’de gerçeklefltir-
dim. Onun d›fl›nda Burdur’a 135 kilometre uzakl›kta olan Buban antik
kentinde, Hasankeyf’te, Efes’te, Tekirda¤’da ve Güneydo¤u illerinde
“Tensel Envanter” projesi alt›nda kaz› çal›flmalar› yapt›m.


Yo¤un olarak antik tiyatrolar üzerinde çal›fl›yorsunuz. Bu yap›lar›n
etkinlik alan› olarak kullan›lmas› hakk›nda neler düflünüyorsunuz?


Bu konu art›k uzmanl›k alan›m haline geldi. Biz arkeologlar için antik
tiyatrolarda verilen konserler yap›ya çok zarar verir ve hofl karfl›lan-
maz. Çünkü bu tür yap›lar antik ça¤daki oyunlara göre tasarlanm›fl ya-
p›lard›r ve konserler için hiç uygun de¤illerdir. Konsere gelen insanlar
genelde eme¤inize sayg› duymay›p çevreye zarar veriyorlar. 


Sanatç›lardan bu hassasiyetinizle ilgili hiç yorum ald›n›z m›?


Efes Antik Tiyatrosu özellikle 1990’l› y›llarda pek çok konsere sahne
oldu. Bunlardan biri de Elton John konseriydi. Genellikle konser orga-
nizasyonu ile arkeologlar aras›nda so¤uk rüzgârlar eser. Bizim kaz› ça-
l›flmas› yapt›¤›m›z s›rada Elton John konserinin haz›rl›klar› için iki t›r
geldi ve tiyatronun önünde durdu. Biz de trajikomik bir flekilde çal›fl-
maya devam ettik. O s›rada Elton John’nun menajeri oldu¤unu ö¤ren-
di¤imiz bir bey geldi ve rahats›zl›k verdikleri için üzgün olduklar›n›,
bu tip konserlerin antik tiyatrolarda olmamas› gerekti¤ini, bunu engel-
lemeyi ise baflaramad›klar›n› söyledi. Bu olaya gerçekten hepimiz çok
flafl›rd›k; ve bu ifli yap›p bizim hissettiklerimizi paylaflan tek kifli Elton
John ve menajeri oldu.


Türkiye’de arkeoloji alan›nda yap›lan çal›flmalar›n geldi¤i noktay› na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?


Arkeoloji, Türkiye’nin sahip oldu¤u miras sayesinde uluslararas› dü-
zeyde temsil etti¤imiz bilim dallar›ndan biri. Bu tamamen kültürel ve
tarihsel miras›m›z›n zengin olmas›ndan kaynaklan›yor. ‹kinci olarak
Cumhuriyet’in kuruldu¤u y›llarda arkeoloji bilimine çok önem veril-
mifl ve sadece bunun için insan gücü yetifltirilsin diye devlet politikas›
ç›kar›lm›fl. Ayn› zamanda e¤itim almak üzere yurtd›fl›na insanlar gön-
derilmifl. Üçüncü olarak savafl s›ras›nda yaflayan bilim insanlar› arke-
olojiye birçok katk› sa¤lam›fl. Bütün bu nedenlerle arkeoloji, çok sa¤-
lam bir altyap› ile ülkemize yerleflmifl bir bilim dal›. 


Buna ra¤men bu alanda sorunlar yaflan›yor. Sorunlar›n çözümü için
sizce neler yap›lmas› gerek?


Günümüze bakacak olursak gerçekten de birçok sorunla karfl›laflm›yor
de¤iliz. Türkiye’nin kültür politikas›n›n oturmay›fl›, arkeolojinin yeri-
nin bir türlü tan›mlanam›yor olmas› ve bu iflin maddiden çok manevi
getiri sa¤lamas› nedenleriyle tercih edilmemesi bu sorunlardan birka-
ç›. Müzeler de art›k devletin küçülme politikas› nedeniyle personel s›-
k›nt›s› çekiyorlar. Ülkemizde küçük fakat o kadar güzel yerel 


Yrd. Doç. Dr. Arzu Öztürk’e göre,
Türkiye’nin kültür politikas›n›n oturmay›fl›,
arkeolojinin yerinin bir türlü tan›mlanam›yor
olmas› ve bu iflin maddiden çok manevi
getiri sa¤lamas› nedenleriyle tercih
edilmemesi yaflanan sorunlardan birkaç›.
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müzeler var ki, onlar›n bir flekilde yaflat›lmas› gerekti¤ine inan›yo-
rum. Bu de¤erlerimizin yaflamas› insanlar›n bilinçli bir flekilde düflü-
nüp politika üretmesine ba¤l›. 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji bölümünde kaç
ö¤renci okuyor ve ö¤rencilerin profili nas›l?


Kurulufl aflamas›nda ilk üç y›l 10 ö¤renci ald›k. Daha sonra YÖK bu
rakam› 20’ye ç›kartt›. Geçen sene ise ö¤renci say›m›z 30 oldu. Bu se-
ne de 30 kifli gelecek. Belli bir say›ya kadar ö¤renci art›r›mlar› devam
edecek. Gelen ö¤rencilerin baz›lar› bilinçli, baz›lar›ysa rastgele bö-
lümümüze kat›l›yor. Türkiye’de uygulanan ortaö¤retim ve üniversite
yerlefltirme s›nav› sosyal bilimler için büyük bir darbe. Çünkü ö¤ren-
ciler sosyal bilimler altyap›s›ndan çok uzak. Çoktan seçmeli bir sis-
temde okuduklar› için, sosyal bilimlerin gerektirdi¤i okuma, düflün-
me ve de¤erlendirme aç›lar›ndan çok yetersiz kal›yorlar. Ö¤renciler
bu anlamda ilk olarak s›k›nt›l› bir dönemden geçiyorlar. Al›fl›k olma-


d›klar› bir sistemde e¤itim almak ilk baflta onlar› flafl›rt›yor ve ayak
uydurmakta zorlanabiliyorlar.


Arkeoloji alan›nda çal›flmak için ne gibi niteliklere ve altyap›ya sa-
hip olmak gerek?


Arkeolojiye merakl› gençler her fleyden önce arkeoloji e¤itimi veren
bir kurumla iletiflim içine girmeli ve bu konuda kendileri için nas›l
bir altyap› oluflturacaklar›n› ö¤renmeliler. Bir arkeologda mutlaka ya-
banc› dil olmal›. Çünkü geçmifl dönemde kullan›lan dillerle iç içe ol-
man›z gerek. Bunun d›fl›nda arkeolog olmak isteyen ö¤rencilerin
okuma, düflünme ve de¤erlendirme yetisini önceden gelifltirmeleri
de flart. 


Ayasofya k›sa süre önce aç›klanan dünyan›n yedi harikas›ndan biri
listesine ne yaz›k ki giremedi. Bu konudaki görüflleriniz nedir?


Ayasofya dünyan›n mimari harikalar›ndan biri. Dünyan›n harikalar›
listesi içine girmemesi Ayasofya’n›n yetersiz oldu¤unu göstermiyor.
Ayasofya gerek mimarl›k e¤itimi alan gerekse almayan için dünyan›n
en çekici yap›lar›ndan biri.


2004 y›l›nda arkeoloji alan›nda mimari baflar› gösterenlere verilen
“Koldeway Ödülü”nü ald›n›z. Bu baflar›n›n perde arkas›n› anlatabi-
lir misiniz?


Robert Koldewey, Alman bir mimar. Birinci Dünya Savafl› y›llar› ve
öncesinde özellikle Mezopotamya civarlar›nda çal›flmalar› olan Kol-
dewey, orada uzun y›llar boyunca kalm›fl. Koldewey’in ölümünün
ard›ndan bu konuda çal›flan bilim insanlar› onun ad›na bir dernek
kuruyorlar. Bu topluluk ‹kinci Dünya Savafl›’na kadar varl›¤›n› sürdü-
rüyor. Almanya’da arkeoloji ve mimarl›k birbirini tamamlayan iki
konudur. Onlar için arkeolojik kaz›larda mimars›z çal›flmak do¤ru
de¤ildir. Arkeolojik yap› araflt›rmas› içinde direkt mimar bulunmal›-
d›r. Bu, Almanya’da adeta bir gelenek haline gelmifltir ve bu gelene-
¤in öncüsü Robert Koldewey’dir. ‹kinci Dünya Savafl› sonras› Alman
bilim insanlar›n›n Koldewey için kurduklar› dernek bafltan kuruluyor
ve bu kez konu biraz daha geniflletiliyor. Yeni konu sadece arkeolo-
jik yap› araflt›rmas› de¤il, bu yap›y› koruma ve restorasyon da oluyor.
Ayr›ca bu dernek 2002 y›l›ndan itibaren bu konuda çal›flma yapan
genç bilim insanlar›na ödül vermeye bafllad›. Bu ödülü ilk alan Ber-
gama’da araflt›rma yapan Alman bir bilim insan› oldu. 2004 y›l›nda
Antalya’da yapt›¤›m çal›flma ile ödüle ben lay›k görüldüm. 2006 y›-
l›nda ise ödüle lay›k kifli bulamad›lar. 


Anadolu antik tiyatrolar› konusunda yapt›¤›n›z araflt›rmalardan ne
gibi sonuçlar elde ettiniz?


Anadolu antik tiyatrolar› konusunda yapt›¤›m araflt›rmadan elde etti-
¤im sonuç Anadolu’nun kendine ait bir konseptinin oldu¤udur. Efes
ve Perge’de üzerinde çal›flt›¤›m yap›lar Roma dönemine ait yap›lar-
d›. Roma ‹mparatorlu¤u çok genifl alanlara yay›lm›fl ve Roma Tiyat-
rosu ad›nda yeni bir yap› ortaya ç›km›fl. Roma tiyatrolar› Anadolu’ya
geldi¤inde tamamen Roma’ya özgü yap› olarak kurulmuyor. Anado-
lu kendi kültürüyle Roma kültürünü birlefltirip tamamen farkl› bir ya-
p› meydana getiriyor.


“2000 y›l›ndan bu yana Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ile birlikte yü-
rüttü¤üm Efes Antik Tiyatrosu’nu koruma ve onar›m çal›flmalar›n›n te-
mel nedeni bu yap›n›n hoyratça kullan›lmas› ve restorasyon konusun-
da bask›lar›n oluflmas›d›r. Bu gibi yap›lar harabe karakterinde oldu¤u
için üzerlerinde çal›flmak san›ld›¤› kadar kolay olmuyor. Yap›n›n en
fazla yüzde 70-80’i elinize geçebiliyor. Ele geçen kal›nt›lar› çok ayr›n-
t›l› incelemelisiniz ki,  bilimsel de¤erlendirmeleri yap›p restorasyonun
ne boyutta olaca¤›n› hesaplayabilin. Öncelikle yap›n›n ayr›nt›l› olarak
araflt›r›lmas› ve restorasyon altyap›s›n›n kurulmas› ad›na çal›flmalara
bafllad›k. Uzmanl›k alan›m olan sahne binas›n›n mimarisi üzerine ça-
l›flma yapt›m. Kal›nt›lar üzerinde yapt›¤›m›z titiz incelemeler sonu-
cunda restorasyonun ancak k›smi bir aya¤a kald›rma biçiminde yap›-
labilece¤ine karar verdik. Efes Antik Tiyatrosu’nun, yap›s›n›n tama-
men aya¤a kald›rma biçiminde yap›lacak olan restorasyona müsait ol-
mad›¤› ortaya ç›kt›. Bilim insanlar› k›smen de olsa restorasyon yap-
mak istemezler. Bizler  için yap›n›n gerçekli¤ini ne kadar korursan›z
o kadar de¤erlidir.”


“Efes Antik Tiyatrosu
restorasyona müsait de¤il”
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Contemporary Istanbul 2007
Etkinlik Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 29 Kas›m-2 Aral›k 2007
Yer: Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›, Harbiye-‹stanbul


World Press Photo-2007 Master Class Seminerleri
Etkinlik Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 1 Kas›m-30 Kas›m 2007
Yer: Foto¤raf Vakf›, Galata-‹stanbul


Dünyan›n en genç sanat fuarlar› aras›nda yer alan ve flimdiden temsil etti¤i bölgenin en
önemli sanat fuar› olmaya aday Contemporary Istanbul, 2007 senesinde daha da fazla 
sanatseverle buluflmaya haz›rlan›yor. 2006’daki baflar›l› aç›l›fl›n›n ard›ndan, ‹stanbul'daki
güncel sanat ajandas›n› da takip ederek sanat piyasas›n›n en aktif dönemlerinden Kas›m
sonunda, Contemporary Istanbul’07 sanatseverlerin karfl›s›na ç›k›yor.


‹zmir’de Makine Mühendisleri Odas› taraf›ndan düzenlenen ve
Elginkan Holding’in de kat›ld›¤› kongrenin ana temas› “sa¤l›kl› kentler
için sa¤l›kl› yaflam hacimleri” olarak belirlendi. Kongrede ele al›nacak
olan ana hedef; yap› sürecinde birlikte çal›flan makina, inflaat, elektrik
mühendisleri ve mimarlar›n ortak çal›flmalar›n› özendirerek verimli ve 
sa¤l›kl› yap›lar›n oluflmas›na katk›da bulunmak olarak özetlendi.


S.O.S ‹stanbul Mimari Proje Yar›flmas›
Son Baflvuru Tarihi: 19 Kas›m 2007
Düzenleyen: Arkitera Mimarl›k Merkezi iflbirli¤i ile ‹stanbul Serbest
Mimarlar Derne¤i


World Press Photo, genç ve yetenekli foto muhabirlerini ve belgesel foto¤rafç›lar›
Amsterdam’da düzenlenecek Master Class seminerine ça¤›r›yor. Seminere Türkiye’den
kat›lmak isteyen foto¤rafç›lar›n özgeçmifl bilgileri, belgesel ve/veya foto-röportaj konulu 
portfolyolar› ile birlikte 3 fiubat 2007 tarihine kadar Foto¤raf Vakf›’na baflvurmalar› gerekiyor.
Foto¤rafç›lar›n iyi ‹ngilizce bilmeleri de koflullardan biri.


Mimarl›k ö¤rencilerine aç›k yar›flman›n ikincisi bu y›l; AKM’yi y›kmak yerine yeniden 
kent kültürüne, Taksim Meydan›’na kazand›rmak için farkl› bir yaklafl›m gelifltirerek, 
ö¤rencilerin yarat›c› görüfllerini yans›tabilecekleri bir platform yaratmaya ça¤›r›yor.


SEM‹NER


KONGRE


VIII. Ulusal Tesisat Mühendisli¤i Kongresi
Etkinlik Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 25 Ekim-28 Ekim 2007
Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, ‹zmir







Hayat›m›za de¤er katan 
yarat›c› bir nesil 


yetifliyor...





