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Bafllarken...

Elginkan Toplulu¤u kuruldu¤u günden bu yana sektörel ve
sosyal sorumlulu¤unu eksiksiz yerine getirmeyi ilke edindi.
Ürünlerinde kalite, ülke ekonomisine katk›, üretirken de satar-
ken de do¤ruluk ve insan kayna¤›n› sahip oldu¤u tek de¤er
olarak kabul eden bir anlay›fl› benimsedi. Daha dünyada sana-
yiciler sosyal sorumlulu¤u konuflmazken, kurucumuz Ekrem
Elginkan 1954 y›l›nda vak›f düflüncesini yak›n çevresi ile pay-
laflm›flt›. Elginkan Vakf›, 1985 y›l›nda ülkemizin insani, kültü-
rel ve bilimsel birikimini de¤erlendirme misyonuyla yola ç›kt›. 

Biz, 54 y›ld›r topluma verdi¤imiz sözle hem kaliteli ürünler
üretiyor hem de üretti¤imizi yat›r›ma dönüfltürüyoruz. Ancak
bugüne de¤in ne yat›r›mlar›m›z ne de vak›ftaki çal›flmalar›m›z konusunda pek konuflmam›flt›k. Oysa ki
bizim çabalar›m›z toplumsal bir katk›ya dönüflürken, baflka kifli ve kurulufllar için de bir örnek olufltu-
rabilirdi. Bu nedenle de, kurum dergimizin ismini ararken Toplulu¤umuzun varolufl mesaj›n› da iletme-
sini istedik. Çünkü ürünlerimizin sat›fl›ndan hem e¤itime, hem topluma hem de ülke ekonomisine kat-
k›da bulunuyoruz. Böyle bak›nca bile art›lar öylesine çok ki. Ama biz, sadece +1 demeyi seçtik. Top-
lulu¤umuzu daha yak›ndan tan›ma olana¤› veren bir içeri¤e sahip olan +1'de, seçti¤imiz her konunun
en az bir art›s› var. 

Hepimiz biliyoruz ki, daha geliflmifl bir toplum için her birimize görevler düflüyor. Bu görevleri gerek-
ti¤ince yerine getirmek, belli bir kurumun ya da grubun sorumlulu¤u olamayacak kadar büyük. Biz El-
ginkan Toplulu¤u çal›flanlar› olarak, kurucumuzun engin vizyonuyla yaratt›¤› modelle toplumumuza
katk› sa¤l›yor, di¤er yandan da ülkemizin ekonomik çarklar›n› çevirmek için çaba gösteriyoruz. Sosyal
sorumlulu¤umuzu yerine getirme konusundaki baflar›m›z›n Toplulu¤u oluflturan flirketlerin ekonomik
faaliyetlerindeki baflar›yla do¤ru orant›l› oldu¤unu biliyoruz. ‹nan›yoruz ki üretti¤imiz ve satt›¤›m›z her
ürün ile yaflam›m›za bir art› kat›yoruz. Ürünlerimizi sat›n alan her müflterimiz ise kendi art›lar›n› yara-
t›yor. Çünkü her bir Elginkan ürününün sat›fl›ndan belli bir pay e¤itime ve insan sa¤l›¤›n› koruma alan-
lar›na ayr›l›yor. Amac›m›z, daha e¤itimli bir toplumda, daha sa¤lam bir yaflam. 

+1’i yay›mlamaktan amac›m›z, ürünlerimizi kullananlar›n yaratt›klar› katma de¤eri bilmeleri, bilenlerin
ise ne denli katk› yaratt›klar›n› görmeleri. Bugün Elginkan Vakf› arac›l›¤›yla e¤itime katk› sa¤layan Top-
lulu¤umuz, kurucumuzun hayallerini gerçeklefltirirken, kendi art›lar›n› da yaratman›n mutlulu¤u içinde.

Her üç ayda bir hayat›m›za art› de¤er katan farkl› konu ve konuklarla +1'in yeni say›lar›n› sizlerle pay-
laflmaya devam edece¤iz. ‹lk say›m›z Elginkan Toplulu¤u'ndaki art›larla öne ç›k›yor ancak bundan son-
raki say›larda yaflamdan art›lar daha fazla yer alacak. Sizlerin de de¤erli görüfl ve önerilerinizle zengin-
leflece¤imize yürekten inan›yoruz. 

Yaflam›n›zda her zaman art›lar olmas› dile¤iyle...
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KKaappaakk ggöörrsseelliinnii
sseeççeerrkkeenn
TToopplluulluu¤¤uummuuzz iillee
ppeekk ççookk oorrttaakk
yyaann›› bbuulluunnaann
AAnneemmoonn''uu,,
TTüürrkkççee''ddeekkii aadd››yyllaa
MMaanniissaa LLaalleessii''nnii sseeççttiikk..
SSeeççttiikk,, ççüünnkküü iikkiimmiizz ddee
MMaanniissaa ddaa ddoo¤¤mmuuflfluuzz.. GGüünneeflflii sseevviiyyoorr
aammaa ssoo¤¤uukkttaann vvee rrüüzzggaarrddaann kkoorrkkmmuuyyoorruuzz..
fifiaarrttllaarr nnee kkaaddaarr ççeettiinn oollssaa ddaa üürrüünn vveerrmmee
kkoonnuussuunnddaa ››ssrraarrll›› vvee ccöömmeerrttiizz.. VVee ççookk
ddaahhaa öönneemmlliissii,, MMaanniissaa LLaalleessii bbeennzzeerrlleerrii
ddaahhaa ttoommuurrccuukkllaannmmaaddaann iillkk ççiiççeekk
aaççaannllaarrddaann,, tt››ppkk›› bbiizziimm ppeekk ççookk kkoonnuuddaa
öönnccüü oolldduu¤¤uummuuzz ggiibbii......

Kurucumuz bize ““hhaayyaall eeddiinn”” demiflti.

Çünkü hayal etti¤imizde bir gün 

hayallerimizi gerçeklefltirebilece¤imizi 

biliyordu.

Biz, bugün Elginkan Toplulu¤u 

çal›flanlar› olarak hem kurucumuzun 

hayalleri hem de Türk halk›n›n 

gelece¤i için çal›fl›yoruz. 

Onu sayg›yla anarken ““eebbeeddii mmüüeesssseessee”” 

olma yolunda yürüyoruz...

H. Ekrem Elginkan
1924 – 1999

                            



Elginkan Toplulu¤u, 19 flirketten oluflan, zamana ve zemine çabuk
adapte olan esnek bir yap›ya sahip. Kurucusu Ekrem Elginkan taraf›n-
dan gelifltirilen özgün yönetim modeliyle yönetilen Topluluk, Elgin-
kan Vakf› sayesinde toplumsal sorumluluk ad›na y›llardan beri e¤itim-
ler yap›yor. Sanayinin ve Topluluk fiirketleri’nin ihtiyaç duydu¤u ara
kademe elemanlar›n yetifltirilmesine f›rsat veren okullar da açan
kurum, yaflam kalitesini art›rmaya yönelik ücretsiz e¤itim çal›flmalar›
da yap›yor. 

Toplulu¤un bugünkü durumuna ulaflmas›n›n gerisinde uzun y›llard›r
sürdürülen istikrarl›, disiplinli ve uza¤› gören stratejiler var. 1951'de
Ekrem Elginkan taraf›ndan mühendislik flirketi olarak bafllat›lan bu
uzun kofluda bir an geliyor flirket say›s› 51 oluyor. Sonralar› yatay ye-
rine dikey büyüme sebebiyle flirketler birlefltirilerek makul bir say›ya
ulafl›yor. 

Toplulu¤un ve Vakf›n mimar› Ekrem Elginkan'› geçen 46 y›ll›k süreç-
te ne radyo linkleri kurdu¤u dik yamaçlar, ne kepenklerin indirilmesi-
ne neden olan ekonomik darbo¤azlar, ne yang›nlar, ne grevler üre-
timden, yat›r›mdan ve topluma katk› çabas›ndan al›koyabiliyor. O,
h›zl› düflünüp h›zla karar alan, seçmesini ve dinlemesini bilen lider ta-
n›m›yla daha hayattayken kendisinden sonra bu sistemin aksamadan
çal›flmas›n› sa¤layacak profesyonelleri idari süreçlere dahil ediyor.

‹flte o profesyonellerden ikisi, Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›
‹smail H. Bal›kç› ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflka-
n› Yücel Unan bize Topluluk ve Vak›f cephelerinden Elginkan'› fark-
l›laflt›ran prensipleri, Ekrem Elginkan'›n bak›fl aç›s›n›, dünü, bugünü
ve yar›n› anlatt›lar. Her ikisinin de 30 y›l› aflan Elginkan yolculuklar›n-
da kendileri için önemli olan kilometre tafllar›n› ve unutamad›klar›
an›lar› bir zamanlar Ekrem Elginkan'›n ilk ofisi olan Maltepe'deki bü-
roda bizlerle paylaflt›lar. 

TTiiccaarreettttee öönnggöörrüü bbüüyyüükk aavvaannttaajj

Ekrem Elginkan 1948 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Maki-
ne Mühendisli¤i Bölümü'nü bitirdikten sonra askerli¤ini Milli Savun-
ma Bakanl›¤›'na ba¤l› ‹nflaat-Emlak bürosunda kalorifer tesisat proje-
leri üzerine yap›yor. Burada kazand›¤› deneyimi aileden gelen ticaret
birikimiyle birlefltiren Ekrem Elginkan, daha sonra büyük bir Vak›f ve
binlerce çal›flandan oluflacak toplulu¤un  temellerini de böylece atm›fl
oluyor. Bir söyleflisinde, “Sermayesiz yapabilece¤im tek ifl buydu” di-

yerek önce kalorifer tesisat proje müteahhitli¤ine bafllayan Ekrem El-
ginkan, kardefli Cahit Elginkan'›n da ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü'nden mezun olarak tak›ma kat›lmas›n›n
ard›ndan iflleri daha da büyütüyor. Vak›f Yönetim Kurulu Baflkan› ‹s-
mail H. Bal›kç› özellikle Nato'nun radyo link tesislerini kurduklar› dö-
nemin büyüme sürecindeki önemine iflaret ederek, “Yol yok, kat›r s›rt-
lar›nda malzemeleri da¤lara tafl›yorlar. Hakikaten enteresan bir bafl-
lang›ç” diyor. 

VVaakk››ff ddüüflflüünncceessii 11995544''ttee kkoonnuuflfluullmmaayyaa bbaaflflllaann››yyoorr

Toplulu¤un kurucusu Ekrem Elginkan, Vakf›n hayata geçirilmesiyle il-
gili olarak düflüncelerini bir metinde flöyle ifade ediyor: “Kurdu¤umuz
ifl düzeni hayatiyetini sürdürecek ve Türk toplumuna hizmet vermeye
devam edecek hem de üretti¤i gelirlerle Türk milletine ifl dünyas›n›n
d›fl›ndaki ihtiyaçlar› için de hizmet imkan› bahfledilmifl olacak.” 

Vak›f Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail H. Bal›kç›, daha 1954'lerde Va-
k›f düflüncesinin aile meclisinde konuflulmaya baflland›¤›n› ifade ede-
rek; “Hiçbir engel ve duygusal kay›p Ekrem Elginkan'› hedefine do¤-
ru h›rsla ve flevkle yürümekten al›koymam›flt›r. Bunun köklerinde de
'Kazan›lan› yine topluma döndürme' düflüncesi yer al›r” diyor. Toplu-
luk ‹dare Meclisi Baflkan› Yücel Unan da, Vakf›n hem Toplulu¤un
hem de Türk sanayisinin ihtiyaç duydu¤u nitelikli ara eleman ihtiya-
c›na cevap verecek flekilde kurguland›¤›n›n alt›n› çiziyor. 

Elginkan Vakf›'n›n dünyadaki benzerlerinden en önemli fark› hem yö-
netiminde aileden hiç kimsenin olmamas› hem de ücretsiz e¤itim hiz-
meti verirken d›flar›dan hiçbir flekilde nakdi yard›m kabul etmemesi.
Vakf›n Manisa ve Bolu'da açt›¤› mesleki ve e¤itim merkezlerinde bu-
güne de¤in 100 bin kifli e¤itim alm›fl. Yak›n bir zamanda ‹zmit'te fa-
aliyete geçen okulla birlikte bu say› daha da artacak. Vak›f Yönetim
Kurulu Baflkan› ‹smail H. Bal›kç›, sanayinin ve talebin yo¤un oldu¤u,
merkezden de kolayl›kla destek olabilecekleri bölgelere okul açmaya
özen gösterdiklerini ifade ediyor ve ekliyor: “Toplulu¤un büyümesine
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paralel daha fazla fon yarat›lmas› halinde önümüzdeki dönemde ye-
ni okullar›n aç›lmas› söz konusu olabilir ama öncelikli olarak bu üç
okulumuzun gerekti¤i gibi ifllerli¤ini sürdürmeyi hedefliyoruz.” 

KKaalliitteeddeenn ttaavviizz vveerrmmeeyyeenn bbiirr aannllaayy››flfl

Toplulu¤un kurulufluna tan›kl›k eden 1950-1960 aras› Türkiye'de
K‹T'ler d›fl›nda sanayileflme hamlelerinin çok nadir görüldü¤ü y›llar.
Sanayide özel sektör ad›na öncülerden biri Ekrem Elginkan. Üstelik
bu giriflimi yurtd›fl›ndan hiçbir fikri yard›m almadan bafllat›yor. Ta-
viz vermedi¤i konular›n bafl›nda da kalite geliyor. O y›llarda kalite-
siz ya da ithal bataryalar›n yaflatt›¤› s›k›nt›l› durumlar yüzünden El-
ginkan kardefller “damlamayan musluk” üretimine karar veriyorlar.
Kurduklar›  s›hhi tesisat armatürleri flirketi E.C.A. Presdöküm A.fi., ilk
befl y›l hiç kâr etmiyor. Ancak hiçbir fley onlar› “kârdan önce kalite
gelir” anlay›fl›ndan koparm›yor. Aksine buna eklenen “ileri teknolo-
ji” ilkesi, Elginkan'›n Türkiye'yi yeni teknolojilerle tan›flt›ran kurum
olarak tan›nmas›nda önemli rol oynuyor. 

Vak›f Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail H. Bal›kç›, sa¤l›¤›nda Ekrem El-
ginkan'›n her iki-üç ayda bir üretilen bataryalardan numune isteye-
rek, bataryan›n kalitesini belirleyen salmastray› bizzat kontrol etti¤i-
ni, aktar›yor. Topluluk ‹dare Meclisi Baflkan› Yücel Unan, kurucular›
Ekrem Elginkan'›n kalite anlay›fl›ndaki hassasiyeti baflka bir örnekle
flöyle resmediyor: “Salmastradaki 8K17 adl› klapenin yerli üretimleri
öylesine kalitesizdi ki, Ekrem Elginkan üretimin ilk y›llar›ndan beri bu
parçan›n ithal edilmesini istedi. Bu parça hâlâ ithal edilmekte” 

VVaakk››ff vvee HHoollddiinngg aarraass››nnddaakkii oorrggaanniikk bbaa¤¤

Topluluk ‹dare Meclisi Baflkan› Yücel Unan zaman içinde geliflen
özgün bir yönetim modeline sahip olduklar›n› ve bu modelinde Ek-
rem Elginkan taraf›ndan flekillendirildi¤ini söylüyor. Modele göre
Toplulu¤u oluflturan flirketler kazançlar›n›n bütçe d›fl›nda kalan mik-
tar›n› kurucu flirketler E.C.A., ELG‹NKAN ve ELPER’e iletiyor. E.C.A.
son noktada tüm bu miktar›n vakfa iletilmesini sa¤l›yor. Vak›f da bu-
nu toplum için harc›yor. Vakf›n uzun ömürlü olmas›, flirketlerin per-
formans›yla do¤rudan ilgili. 

Organizasyon yap›s›nda Vak›f Mütevelli Heyeti, Toplulu¤un en yet-
kili organ›. Ard›ndan Vak›f Yönetim Kurulu ve Elginkan Toplulu¤u
‹dare Meclisi (ET‹M) yer al›yor. ET‹M her hafta flirket yönetim komi-
telerinden gelen kararlar›n oluflturdu¤u belirli bir gündemle toplan›-
yor. Kimi zaman kararlar yeniden gözden geçirilmek üzere flirket ko-
mitelerine geri gönderiliyor. Toplulu¤un bir de anayasas› var. Bu
anayasada yönetim fleklinin özü detayl› bir biçimde anlat›l›yor. 

GGüüççllüü vvee ssüürreekkllii bbiirr iilleettiiflfliimm

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri 2002 y›l›nda ›s› ve yap› grubu flirketleri
olmak üzere iki grupta toplanm›fl. Yap› grubunda yedi (VALFSEL,
VALF, SEREL, ELSAN, MATEL, AR Muslukçuluk ve ELMOR) ›s› gru-
bunda da E.C.A. Germany GmbH ile birlikte yedi flirket bulunuyor
(ODÖKSAN, EMAS, ELSEL, ELBA, ELEKS ve EMAR). Bunlar›n tamam›

üretim ve sat›fl/pazarlama flirketleri. Bir de EKE ve TEZEL G›da'dan
oluflan hizmet flirketleri var. E.C.A., ELG‹NKAN ve ELPER’den oluflan
kurucu flirketlerle birlikte toplam 19 flirket Topluluk bünyesinde faali-
yet gösteriyor. Is› ve yap› grubu flirketleri de ayda en az bir kez Grup
Koordinasyon Komiteleri halinde toplanarak kararlar al›yor. Organi-
zasyon yap›s›nda 5 milyon dolar›n üstündeki yat›r›mlar için Vak›f Yö-
netim Kurulu'nun onay› gerekiyor. 

HH››zzll›› vvee eessnneekk bbiirr yyaapp››

Ekrem Elginkan hayattayken h›z, yönetim felsefesinin kilit kavramla-
r›ndan biri olmufl her zaman. Vak›f Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail H.
Bal›kç›'n›n dedi¤ine göre eskiden kararlar al›nd›ktan sonra telefonla
Baflkana haber verilir ve uygulamaya hemen geçilirmifl. Karar imzaya
sonradan girermifl. Ekrem Elginkan iflleri büyük ölçüde profesyonelle-
re b›rakt›ktan sonra da h›zl› karar alma ve uygulama ilkesi sürdürül-
müfl. Yönetim Kurulu’ndan ç›kan karar ayn› gün Baflkana gider ve ay-
n› gün de ondan dönermifl. Yeflil kalemle paraflad›klar› o karar›n
onayland›¤›n›, üzerine not düflenleri ise yeniden gözden geçirilmesi
gerekti¤ini ifade edermifl. 

Topluluk ‹dare Meclisi Baflkan› Yücel Unan, Elginkan Toplulu¤u’nun
bu günlere gelmesine neden olan çok temel bir ilkeden daha söz
ediyor. Ekrem Elginkan taraf›ndan miras b›rak›lan bu ilkede,
“Aran›zda çürük elmalar ya da caminin duvar›ndan tu¤la çalanlar
varsa bunlar› hemen temizleyin” deniliyor.

DDiikkeeyy bbüüyyüümmee vvee ss››ff››rr bboorrçç

Ekrem Elginkan bir dönem 51 flirkete ulaflan Toplulu¤un belli faali-
yet alanlar›ndan ç›kmas› gerekti¤ini düflünmüfl, kimi flirketlerinin de
birleflmesi sonucunda dikey büyüme sürecini bafllatm›fl. Büyüme sü-
recinin itici gücünü de “s›f›r borç” prensibi oluflturmakta. Vak›f Yö-
netim Kurulu Baflkan› ‹smail H. Bal›kç›, Ekrem Elginkan'›n sa¤l›¤›n-
da “s›f›r borç” kavram›n› adeta sloganlaflt›rd›¤›n› ifade ederek; “S›f›r
borcun anlam› öz kaynaklar›n kuvvetlendirilmesidir. Elginkan bugün
Türkiye'deki pek çok flirketin üzerinde bir öz kayna¤a sahip” diyor.
fiirketlerin tamam›nda uygulanan bu felsefe Elginkan’›n gücünü de
oluflturmakta. Dikey büyüme neticede önemli bir sermaye art›r›m›n›
beraberinde getiriyor. Varolan flirketler hem teknoloji hem de serma-
ye anlam›nda daha da güçlendiriliyor. Topluluk ‹dare Meclisi Baflka-
n› Yücel Unan, hedeflerinin mevcut flirketleri hem ciro hem de tekno-
loji bak›m›ndan en üst seviyelere getirmek ve dünya flirketi yapmak
oldu¤unu söyleyerek; “fiirketlerimizin varl›¤›n› sürdürebilmeleri ve
yat›r›mlar için öncelikle kâr etmesi, vergisini ödemesi ve Vak›f arac›-
l›¤›yla da Türk halk›na en iyi hizmeti götürmesi gerekiyor” diyor. 

2004-2005 y›llar›nda 42 milyon dolarl›k yat›r›m planlayan Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri, flu ana dek 37 milyon dolarl›k yat›r›m yapm›fl
durumdalar. A¤›rl›kl› olarak teknoloji ve modernizasyon yat›r›mlar›
yap›l›rken, kapasite art›r›c› tek yat›r›m Elba'da gerçeklefltirilmifl ve
ikinci fabrika yat›r›m› yap›lm›flt›r. Yine bu dönemde yap›lan yeni
yat›r›mla kombi üretimine bafllanm›flt›r.

1969 y›l›nda genç bir vardiya mühendisi ola-
rak Elginkan'da ifle bafllam›fl Elginkan Toplulu-
¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan› Yücel Unan.
Ekrem Elginkan ile 1996'da panel flirketine ta-
yin olmas›n›n ard›ndan daha s›k beraber ol-
duklar›n› ve onun mütevaz› kiflili¤inden çok et-
kilendi¤ini söyleyen Yücel Unan, Elginkan
Toplulu¤u kurucusuyla ilgili bir an›s›n› bizlerle
paylaflt›: “Osmaneli'ndeki ODÖKSAN Fabri-
kas›'n›n müdürlü¤ünü yap›yordum. Bir gün bi-
zi ziyaret edece¤ini ama ifl konuflmayaca¤›n›,
sadece Vakf› anlataca¤›n› söyledi. Küçük de

bir uyar›da bulunarak, ‘Arkadafllar dikkat etsinler,
ben makinalar›n sesinden nas›l çal›flt›klar›n› anla-
r›m; tek bir c›vatas› bile gevflek olsa duyar›m’ dedi.
Yöneticilerle k›sa bir görüflmenin ard›ndan fabrika-
da da küçük bir tur att›, sonra arabas›na do¤ru yö-
neldi. O zamanlar z›rhl› yeni bir arabas› vard›. 
Ben de arabaya kadar efllik etmek istedim. Büyük-
lenmeyi hiç sevmezdi. Kolumdan tutarak beni dur-
durdu. Sonra arabas›na yöneldi, aniden dönerek ya-
n›ma yaklaflt›, gözleri nedense dolu doluydu; 'Yü-
cel, bu arabay› ben ald›rmad›m, bana ald›rd›lar' de-
di ve dönüp arabas›na binip uzaklaflt›.” 

1 Temmuz 1970'de Elginkan Toplulu¤u fiirket-
leri’nde çal›flmaya bafllayan ‹smail H. Bal›kç›,
Ekrem Elginkan'la vefat›na kadar birlikte çal›fl-
m›fl. Emeklili¤inin ard›ndan Elginkan Vakf› Yö-
netim Kurulu Baflkan› olarak Topluluktaki
görevine devam eden, ‹smail H. Bal›kç› Ekrem
Elginkan'›n kriz yönetimindeki yaklafl›m›n›
anlatan bir an›s›n› aktard›. “1987'de ‹stan-
bul'da çok yo¤un bir kar ya¤›fl› olmufltu. Sa-
mand›ra Fabrikas›'ndayd›m. Elektrikler kesik
oldu¤u için imdat jeneratörü çal›fl›yordu. Kali-
te kontrol bölümünde kablolar›n sürtünmesiy-
le k›sa devre olmufl ve yang›n ç›km›fl. Tesadü-

fen fark etmifl arkadafllar. Yollar›n kar nedeniyle ka-
pal› olmas› sebebiyle itfaiyenin hemen gelmesi de
olanakl› de¤ildi. Biz yang›n›n makine atölyesine
s›çramas›n› önlemeye çal›fl›yorduk. Bir anda çat›
makinalar›n üstüne çöktü. Zar zor kurulan telefon
hatt›yla durumu Ekrem Elginkan'a anlatt›m. Bana,
‘‹smail, h›zl› düflün, ben h›zl› düflünüyorum,
çözüme iliflkin akl›na bir fley gelirse beni hemen
ara’ dedi. Sonraki konuflmam›zda da flu direktifi
verdi; 'Önce makinalar› koyaca¤›n tahtadan da olsa
bir yer yap. Elektrikler gelir gelmez de çal›flt›r’ dedi.
Gerçekten de hepimiz so¤uk demedik çal›flt›k ve
içinde bulundu¤umuz umutsuzlu¤u hemen aflt›k.”

“Benim mal›m›n reklama ihtiyac› yok”
Vak›f Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail H. Bal›kç›, “Reklam sevmeyen
bir Toplulu¤umuz var” derken Ekrem Elginkan’›n sa¤l›¤›nda s›kl›kla
dile getirdi¤i bir söyleme vurgu yap›yor: “Benim mal›m›n reklama
ihtiyac› yok. Çünkü en kalitelisini yap›yorum. Ürünü alan zaten rek-
lam›n› da kendisi yapar.” Ancak Ekrem Elginkan rekabet ortam›n›n
gereklerini de görmezden gelmiyor ve ilk reklam kahraman› ‘Bay El-
mor’un yarat›m sürecinde önemli bir rol oynuyor. 
Öte yandan Ekrem Elginkan’›n hayat›nda üç vazgeçilmez olmufl her

zaman: Annesi Ümmehan Elginkan, ifli ve topluma katk› çabas›.
Ekrem Elginkan bu vazgeçilmezlerle ilgili düflüncelerini de flöyle
ifade etmifl dost meclislerinde. “Annemin önsezilerine her zaman
güvenmiflimdir, hatta kimi konularda onun fikrini de alma gere¤ini
hissettim. Hiç evlenmedi¤im do¤ru ama ben iflimle evliyim zaten.
Ve çocu¤umun olmad›¤›n› söyleyenler yan›l›yorlar. Çünkü 
fabrikalarda onca çal›flan ne güne duruyor. Hepsi benim evlad›m
de¤il mi?”

Ekrem Elginkan büyüklenmeyi hiç sevmezdi 

“H›zl› düflün, ben h›zl› düflünüyorum” 
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Kuruluflundan bu yana e¤itime katk›lar›n› sürdüren Elginkan
Vakf›, 20.y›l›n› ‹stanbul ve ‹zmit’te iki yeni lise ve bir ana s›n›f›
açarak kutluyor. Vak›f ayn› zamanda ‹zmit’te yeni bir mesleki
ve teknik e¤itim merkezinin inflaas›n› da gerçeklefltiriyor. 

‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi
Yeni e¤itim döneminde Elginkan Vakf›’n›n aç›l›fl›-
n› gerçeklefltirdi¤i Ekrem Elginkan Lisesi, Rahmetli
Baflkan›m›z Ekrem Elginkan’›n ad›n› yaflatacak.
‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Rektörlü¤ü ile
Elginkan Vakf› aras›nda üniversitenin arazisinde
bir arsay› tahsis etmesi, Elginkan Vakf›'n›n da bu
arsa üzerine bir lise binas› yapt›r›p üniversiteye
ba¤›fllamas› konusunda 18 Haziran 2003 tarihin-
de bir protokol imzalanm›flt›.

8 May›s 2004 tarihinde temel atma töreni gerçek-
lefltirilen ‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi 5.266 m2 kapa-
l› alana sahip. Lise binas›nda 16 derslik, 8 labora-
tuvar ve atölye, çok amaçl› salon, rehberlik ve ku-
lüp odalar›, yönetim ve servis bölümleri yer al›yor.

Aç›l›fl› gerçeklefltirilen bir di¤er okul ise,
Kocaeli’nde E¤itime Destek Kampanyas›
çerçevesinde Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba-
¤›fllanmak üzere infla ettirilen ‹zmit Cahit
Elginkan Anadolu Lisesi. Bu alandaki çal›fl-
malar 7 A¤ustos 2003 tarihinde Kocaeli
Valili¤i ile yap›lan protokol çerçevesinde
bafllat›lm›flt›. Vak›f, 17 Nisan 2004 tarihin-

de temeli at›lan ‹zmit Cahit Elginkan Ana-
dolu Lisesi’nin çevre düzenlemesi ve
gerekli tüm donan›m›n› da üstlendi. 720
ö¤renci kapasitesine sahip lise bünyesinde
24 derslik, kapal› spor salonu, kütüphane,
8 laboratuvar, bilgisayar, resim, müzik vb.
odalar ile yemekhane ve kantin binas› yer
al›yor.

Ümraniye Elginkan Vakf› Anas›n›f›
Elginkan Vakf›, ‹stanbul Ümraniye'deki Mediha Tansel ‹lkö¤retim Okulu'nun bahçesin-
de iki derslikli bir anas›n›f› yapt›rarak Milli E¤itim Bakanl›¤›’na hibe ediyor. Bu çerçe-
vede Elginkan Vakf› ile ‹stanbul Valili¤i Milli E¤itim Müdürlü¤ü aras›nda 19 Nisan 2005
tarihinde bir protokol imzalanm›flt›. Okulun inflaas›n›n yan›nda donan›m› da Elginkan
Vakf› taraf›ndan sa¤lan›yor.

‹zmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

Elginkan Vakf› mesleki ve teknik e¤itim mer-
kezleri; iflsizlere, e¤itimini tamamlayamam›fl
ifl hayat›na henüz at›lmam›fl gençlerimize,
mesleki bilgi ve becerilerini gelifltirmek iste-
yen kiflilere (halihaz›rda istihdam edilen veya
iflsiz olan) ücretsiz e¤itim sa¤l›yor. 

Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezleri projesi-
nin ilki Elginkan Ailesinin memleketi olan ve
bu nedenle Elginkan Toplulu¤u için büyük
bir manevi de¤er tafl›yan Manisa’da bafllat›l-
d›. Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve
Teknik E¤itim Merkezi 20.000 m2 aç›k alan
üzerinde 5.000 m2’lik kapal› alana sahip.
Merkez meslek kurslar›, mesleki e¤itim, gelifl-
tirme ve uyum kurslar›, toplam kalite yöneti-
mi seminerleri ve özel seminerler olmak üze-
re befl ana bafll›k alt›nda faaliyetlerini sürdü-
rüyor. Kuruluflundan bugüne kadar Merkezde
e¤itim verilen kifli say›s› 96.500’ü buldu.
2003 y›l›nda hizmete aç›lan Bolu Elginkan
Vakf› Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi ise

5.000 m2 aç›k alan üzerinde 2.000 m2’lik ka-
pal› alanda faaliyet gösteriyor. Merkez’de
bölge sanayinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
verilen e¤itimler Manisa’daki gibi befl ana
bafll›k alt›nda yürütülüyor. Bolu’daki e¤itim
merkezinde bugüne kadar 9.500 kifliye e¤i-
tim verildi.

Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤tim
Merkezi Kocaeli’nde yine Elginkan Vakf› tara-
f›ndan yapt›r›lan ve donan›m› sa¤lanan Cahit
Elginkan Anadolu Lisesi’nin yan›nda infla etti-
riliyor. 

E¤itim Merkezi yaklafl›k 8.000 m2 aç›k,
4.080 m2’de kapal› alana sahip Ana bina 6 la-
boratuvar, 8 derslik, idari birimler, konferans
salonu, yemek salonu, kantin ve dinlenme
odas›, s›¤›nak, revir, arfliv gibi bölümleri içe-
riyor. Kaynak atölyesi ise 150 m2’lik alanda
kaynak e¤itim hücreleri, derslik ve yönetim
birimlerinden olufluyor.

MMeesslleekkii ee¤¤iittiimm aallaann››nnddaa EEllggiinnkkaann VVaakkff››’’nnddaann bbiirr kkaattkk›› ddaahhaa

Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi

Elginkan Vakf› 2005 y›l›nda üniversite ö¤-
rencilerine yönelik “Burs Program›” bafl-
latt›. Vak›f, burs program› ile üniversiteler-
de lisans ve lisansüstü düzeyde ö¤renim
gören baflar›l› ve maddi imkanlar› yetersiz
ö¤rencilere karfl›l›ks›z burs vererek e¤iti-
me katk›da bulunmay› amaçl›yor. Karfl›-
l›ks›z burslar öncelikle mühendislik ve
kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere
tüm konu ve s›n›flarda lisans ö¤renimi ya-
pan ö¤rencilere verilecek 2005 y›l› için
Mütevelli Heyetinde temsil edilen ‹stan-
bul Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Üniversi-
tesi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Bo¤a-
ziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ol-
mak üzere befl üniversitenin her biri için
lisans düzeyinde befl kiflilik kontenjan ay-
r›ld›. Halihaz›rda toplam 25 kifli Elginkan
Vakf› bursiyeri olarak destek al›yor. 

Elginkan Vakf›, Ortado¤u Teknik Üniver-
sitesi’nin üniversite ö¤rencileri aras›nda
teknoloji tabanl› ürün ve hizmetlere yöne-
lik giriflimcili¤i ve yenilikçili¤i destekle-
mek üzere gelifltirdi¤i ödüllü yar›flma pro-
jesine ana destekçi olarak katk› sa¤l›yor.
“Yeni Fikirler Yeni ‹fller” ismi alt›nda dü-
zenlenen bu yar›flman›n amac› teknoloji
tabanl› yenilikçi bir fikrin bir ifle dönüflme
sürecini yönlendirmek, teflvik etmek ve
desteklemek.

EE¤¤iittiimm aallaann››nnddaa ddii¤¤eerr ddeesstteekk
vvee kkaattkk›› ffaaaalliiyyeettlleerrii

Elginkan Vakf› 
Burs Program›

Yeni Fikirler Yeni 
‹fller Giriflimcilik 

Yar›flmas›

2200..Lise aç›l›fllar›yla Elginkan Vakf› y›l›nda...
Vak›f’tanVak›f’tan



Elginkan Toplulu¤u ›s› grubu flirketlerinden EMAS A.fi., ço¤unlukla
yönetim kademesindeki kiflilere verilen e-MBA e¤itimini, bayilere
yönelik olarak yeniden kurgulayarak sektördeki insan kayna¤›
anlay›fl›na yepyeni bir perspektif getirdi.

2004 y›l›nda baflar›l› olan 20 EMAS Bayisi, mesleki yetkinliklerini ve
firmaya olan ba¤l›l›klar›n› art›rmak amac›yla alt› ay süreli e-Learning
MBA program›na kat›ld›lar. Bayilere sunulan bu geliflim f›rsat› di¤er
bayiler ve bayi adaylar› aç›s›ndan iyi bir örnek teflkil ederken ifl potan-
siyelini de art›racak önemli bir motivasyon etkisi sa¤lad›.

Programa davet edilen bayiler belirlenirken; düzenli al›m, ciro art›fl›,
ödeme düzenlili¤i, mesleki deneyim, ma¤aza düzeni, müflteri mem-
nuniyetini ön planda tutma gibi kriterler göz önünde tutuldu.
Program, bayilerin iflletme verimlili¤ini ve performans›n› art›rmay›
amaçlarken, EMAS yöneticileriyle ayn› kurumsal anlay›fla ulaflmalar›
ve EMAS kurum kimli¤iyle özdeflleflmelerine katk›da bulunmay› da

amaçlamakta. Bu tür kapsaml› iflletme ve yönetim e¤itimi, özellikle de
internet ortam›ndan al›nacak olmas› nedeniyle Türkiye’de ilk defa
EMAS’ta uyguland›. Kavrako¤lu Dan›flmanl›k firmas›n›n iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilen e-MBA program›n›n maliyeti ise tamamen EMAS
taraf›ndan karfl›land›.

Bu çarp›c› uygulaman›n tan›t›m›, Eminönü Kalyon Oteli’nde 
EMAS A.fi. fiirket Müdürü Önder K›ratl›lar ve Kavrako¤lu Dan›flmanl›k
CEO’su Prof. Dr. ‹brahim Kavrako¤lu taraf›ndan bir bas›n toplant›s›yla
yap›ld›. Önder K›ratl›lar, sektörde bir ilke imza att›klar›n› belirterek en
önemli paydafllardan olan bayilere büyük önem verdiklerini söyledi.
Daha önce Elginkan Toplulu¤u fiirketleri yöneticilerine de pek çok
e¤itim veren Kavrako¤lu Dan›flmanl›k CEO’su ‹brahim Kavrako¤lu ise
EMAS ve Elginkan Holding’in insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesine
yönelik anlay›fl›n› be¤eniyle izlediklerini belirtti. 

‹ki ayr› modül halinde, toplam 16 dersten oluflan programda iki de
çal›fltay uygulamas› yap›ld›. Program Mart 2005’te bafllad›, 23 Eylül
2005 tarihinde yap›lan mezuniyet töreniyle son buldu. 

EMAS A.fi. her y›l 20 baflar›l› bayiye bu program› uygulamaya devam
ederek, özellikle sat›fl kanal›nda faaliyet gösteren paydafllar›n› sektö-
rün en iyileri yapmay› amaçl›yor. 

Bafllang›ç Internet üzerinden Workshop Internet üzerinden 
Toplant›s› al›nacak dersler al›nacak dersler

(1 gün) (3 ay) (1 gün) (3 ay)

Seminer ve Pazarlaman›n Önemi Seminer ve Finansç› Olmayanlar
Arama Toplant›s› De¤er Yaratma Vaka Çal›flmas› ‹çin Finans

Kalite Nedir? Risk Yönetimi

Müflteri Memnuniyeti Finansal Kararlar

‹flletme Yönetimi Strateji

Sat›fl ve Kanal Yönetimi Marka Yönetimi

Yarat›c› Sat›c›l›k De¤iflim ve Liderlik

Etkin ‹letiflim Lojistik
fiirketlerde 
e-dönüflüm
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E.C.A. markal› ›s› ürünlerinin sat›fl 
ve pazarlama flirketi EMAS A.fi.,
Türkiye’de bir ilke imza atarak,
bayilerine internet yoluyla üst düzey
iflletme e¤itimi verilmesini sa¤layan
e-MBA program›n› bafllatt›.

Dünyan›n dörtte üçünü kaplayan, ya¤mur olup, kar olup ya¤an, nehir
olup akan su. ‹çti¤imiz, y›kand›¤›m›z, tarlam›z› sulad›¤›m›z, enerji
üretti¤imiz su. 

Çok ilginç özellikleri var suyun: ‹nsan› flafl›rtan, fizik kurallar›n› aflan.
Bütün cisimler so¤udukça büzülüp 0oC’de minimum hacme inerken,
su bu kural› bozmakta. Suyun minimum hacmi +4oC’de oluflur; s›cak-
l›¤› daha da düfltükçe, fizik kurallar›na isyan edercesine genleflmeye
bafllar. Bileflenlerinin her ikisi de gaz olmas›na karfl›n kendisi gaz ya-
p›s›nda olmayan su; kristalleflti¤inde oluflturdu¤u birbirinden farkl›
kristal yap›lar›yla, 500oC s›cakl›kta bile erimeyen buz haline dönüflür.

Böylesine bulunmaz özelliklere sahip olmas›na ve alternatifinin bu-
lunmamas›na ra¤men insano¤lunun suya karfl› yaklafl›m› ne yaz›k ki
henüz yeterince koruyucu de¤il. Evsel ve endüstri at›klar›yla gittikçe
kirlenen nehir ve denizler suyun sessiz feryad› sanki... Öte yandan
dünyadaki su kaynaklar› hiç de san›ld›¤› gibi sonsuz de¤il. Dünyan›n
dörtte üçü sularla kapl› ancak bunun yüzde 75’i tuzlu su olarak de-
nizlerde. Geri kalan tatl› suyun yüzde 80’i de buzul olarak kutuplar-
da yer al›yor ve erise bile denize kar›fl›yor. Yani kullan›labilir su kay-
naklar›, dünyadaki toplam su miktar›n›n ancak yüzde 5’i kadar... Öy-
leyse insano¤lu için bu kadar hayati bir öneme sahip olan suyu koru-
mak ve tasarruflu kullanmak için bir fleyler yapmak gerek.

VALFSEL bu yaklafl›mdan yola ç›karak 1999 y›l›nda su tasarrufu
kavram›n› gündemine ald› ve bu konuda türünün Türkiye’deki 
ilk temsilcisi olan MIX 2000 ürün serisini üretti. Sahip oldu¤u üstün
teknik özelliklerle yüzde 50’ye varan ölçülerde su tasarrufu sa¤layan
bu ürünler büyük baflar› kazand›. Bundan cesaret alan VALFSEL 2001
y›l›nda bütün miks bataryalar›n›, ilgili ürün standartlar›n›n izin verdi-
¤i en düflük su miktar›n› ak›tacak flekilde yeniden düzenleyerek bu ko-
nuda büyük bir ad›m daha att›. 

VALFSEL A.fi.; 2002 y›l›nda fotoselli armatürlerin Türkiye’de ilk defa
seri üretimine bafllayarak kullan›c›lar›na hem hijyeni hem de yüzde
70 su tasarrufunu bir arada sundu. 

E.C.A. markal› ürünleri tasarlayan VALFSEL’in tasar›mc›lar› su tasarru-
funu, yeni ürün tasar›m kriterleri aras›na yerlefltirerek standart uygula-
ma haline getirdiler. fiimdilerde evlerde kullan›lan E.C.A. markal› ar-
matürler her aç›ld›¤›nda litrelerce suyu tasarruf ediyor...

Fizik kurallar›n› aflan

özellikleriyle su, bugün

alternatifi olmayan bir hayat

kayna¤›. Ancak insanlar 

hâlâ ona karfl› koruyucu

davranm›yor. VALFSEL A.fi.

yüzde 70’e varan oranlarda

su tasarrufu sa¤layan E.C.A.

markal› ürünleriyle bu

alandaki iddias›n› sürdürüyor.

fiirketlerden/VALFSELfiirketlerden/EMAS

Su tasarrufu, E.C.A. ürünlerinde
standart uygulama haline geldi 

E.C.A.’dan Türkiye’de ilk kez
bayilere, e-MBA e¤itimi 



fiirketlerden/ELMOR

Yar›m asr› aflk›n süredir ülkemizde yaflam kalitesini art›ran ürünlere
imza atan E.C.A. ve SEREL hizmet verdi¤i sektörlerle yak›n iflbirli¤i-
ni sürdürmeye devam ediyor. “Profesyoneller Buluflmas›” da bunlar-
dan biri. Buluflma özellikle E.C.A. ve SEREL markalar›yla ilgili bilgi
ve deneyimleri paylaflmay›, ürün ve hizmet kalitesini daha yak›ndan
tan›tmay›, ayr›ca gelen talepleri de de¤erlendirmeyi amaçl›yor. 200
kiflinin kat›ld›¤› anketten ç›kan sonuç, E.C.A.‘n›n Türkiye’de öncüsü
ve tek yerli üreticisi oldu¤u fotoselli ürünlerin en be¤enilen ve gele-
cekte en çok tercih edilecek ürünler olaca¤› beklentisiydi. Di¤er be-
¤enilen gruplar ise gene E.C.A. markal› miks, termostatik ve zaman
ayarl› armatürler oldu. Anketi dolduranlar›n yüzde 74’ü, proje ve
çal›flmalar›nda E.C.A. armatürlerini kulland›¤›n› dile getirirken yüz-
de 85’i de, Profesyoneller Buluflmas›’nda iletilen bilgileri son dere-
ce faydal› bulduklar›n› ifade etti.

Resort Dedeman Bodrum Oteli’nde gerçekleflen “Profesyoneller Bod-
rum Buluflmas›”nda, E.C.A. ve SEREL yetkilileri insan sa¤l›¤›na ve çev-
reye duyarl› yeni ürünleriyle üretim anlay›fl›n›; mimarlar›n yan› s›ra
bölgenin önde gelen otellerinin teknik ve sat›n alma müdürleri ve otel
çal›flanlar›yla paylaflt›. Toplant›da turistik tesislerin teknik ihtiyaç ve is-
tekleri gelen talepler do¤rultusunda de¤erlendirildi ve sorular cevap-
land›r›ld›. Ayr›ca E.C.A. ve SEREL markalar›n›n sahibi Elginkan Toplu-
lu¤u fiirketleri bünyesinde faaliyet gösteren çeflitli flirketlerin yönetici-
leri de sektördeki son geliflmeleri de¤erlendiren sunumlar›yla toplan-
t›da yer ald›lar. Kat›l›mc›lar›n kat›ld›¤› akflam yeme¤iyle sona eren
toplant›, hem üretici, hem tedarikçi, hem de turizm sektöründe görev
yapan teknik yöneticiler taraf›ndan son derece olumlu olarak de¤er-
lendirildi. E.C.A. ve SEREL, profesyonel kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›n› op-
timize etmek için profesyonellerle bir araya gelmeyi sürdürecek. 

E.C.A. ve SEREL, bilgi ve deneyimlerini turizm sektörünün
profesyonelleriyle paylaflmak, ürün ve hizmetlerini tan›tmak amac›yla
Bodrum’da “Profesyoneller Buluflmas›” ad›yla bir toplant› düzenledi. 

AAnnkkeettee kkaatt››llaannllaarr bbaakk››nn öönnüümmüüzzddeekkii bbeeflfl yy››llll››kk ssüürreeççttee nneelleerr hhaayyaall
eettmmiiflfllleerr::

AAkk››mmllaarr:: Minimalist, futurist ve neoklasik y›ld›z› parlayan ak›mlar olacak.

TTaassaarr››mm:: Ergonomik özel formlar, digital, ak›ll› ve yal›n tasar›mlar heye-
can yaratacak.

EEkkoonnoommii:: Montaj› kolay, pratik ve sa¤lam, kolay temizlenebilen ve yüze-
yi temizleme vas›tas› ile bozulmayan, görselli¤i ön planda tutulan, farkl›
malzemeler ile üretilen (cam, polyester gibi) ve ›s›y› da sabit tutabilen,
geri dönüflümü ve fonksiyonel ürünlere ilgi artacak. 

ÇÇeevvrree vvee iinnssaann ssaa¤¤ll››¤¤››:: Hijyene önem veren, termostatik banyo batarya-
lar›, çevre koflullar›na dayan›kl› (kireçlenme gibi) ürünler ön plana ç›ka-
cak. ‹lerleyen teknoloji nedeniyle sensörle ihtiyaç duyulan miktar sezile-
cek. Kendi kendine çal›flan sistemler devreye girecek. Nem, ›slakl›k, yo-
¤unluk ölçümü yapacak cihazlar kendi kendilerine kararlar verecekler.
Hatta bakteriler de bu yolla yok edilecek.

GGeelleeccee¤¤ee yyöönneelliikk bbeekklleennttiilleerr 

ELMOR A.fi., sektörde bir ilki daha gerçeklefltiriyor. Soyak
E¤itim Projesi ile çal›flanlar›n› daha da yetkinlefltirmeyi amaç-
layan ELMOR A.fi., uygulama ve montajdaki çal›flanlar›n› bil-
gilendirerek mesleki anlamda gelifltirmelerine katk›da
bulunuyor. Sat›fl yapman›n ötesinde hizmet anlay›fl›yla e¤itim
projeleri yaratan ELMOR A.fi., uygun zemin ve koflullarda bu
uygulamalara devam etmeyi planl›yor. 

Projenin 26 Temmuz 2005 tarihinde yap›lan ilk e¤itimine,
Soyak flantiyesinde bulunan tesisat tafleronlar› ile teknik
ekipten oluflan 72 kifli kat›ld›. Makine Mühendisi Cemal Bo-
lat ve Tekniker Mümin ‹flbilir’in ekip liderli¤ini yapt›¤› ilk uy-
gulamaya Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden sat›fl sonras›
servis flirketi EMAR A.fi. de teknik e¤itim deste¤i vererek
destek sa¤lad›.

E¤itim kapsam›nda Soyak Olympiakent / Halkal› konutlar›n-
da kullan›lacak olan Vitrifiye, Armatür, Akrilik Küvet – Dufl
Teknesi ve E.C.A. teknik ürünlerinin montaj ve uygulamas›n-
da dikkat edilmesi gereken konulara yer verildi. Ayr›ca arma-
tür grubunda bulunan ürünler, sa¤l›k gereçlerinde bulunan
dufl tekneleri ve teknik ürünlerde bulunan radyatör valflerine
iliflkin montör e¤itimleri de yap›ld›. Günün sonunda kat›l›m-
c›lara E.C.A. ve SEREL markal› ürünleri anlatan tan›t›m
materyalleri verildi.

Kazananlar Kulübü “Elmor Club”, üyelerine ve bayilerine avantajlar sa¤la-
maya devam ediyor. Yap›lan teknolojik yat›r›mlarla yenilenen ELMOR
Club, kurdu¤u sistemle art›k daha dinamik, daha h›zl› ve daha kazançl›...

ELMOR Club, yap›lan her al›flverifli an›nda sisteme geçirebilecek ve puan-
lar› üye hesab›na hemen iflleyebilecek bir mekanizma oluflturdu. Yeni sis-
tem, sadece kart sahibi üyelere de¤il bayilere de kazanç olana¤› sa¤larken,
slip ve fatura fotokopisi al›nmas› gibi ek ifllemleri de ortadan kald›rd›. 

Bayilerde kurulan yeni F-POS bilgisayar program› ile üyelerin güncel bilgi-
leri, ürün ve hediye bilgileri an›nda bayilerden görülüyor. Üyelere özel
haz›rlanan yeni barkodlu kartlar ile bayilerden al›flverifl yapacak üyelerin
eski sistemde biriken puanlar› da geçerlili¤ini koruyor. Üyeler seçenekleri
yenilenen hediye katalo¤undan istedikleri ürünü ister faks ister internet
yoluyla talep edebiliyorlar. Bu sistem ile kart sahiplerinin yan› s›ra bayi sat›fl
elemanlar› da sistem avantajlar›ndan faydalanarak puan kazan›yor.

EELLMMOORR CClluubb CCaarrdd vvee EE-- PPOOSS SSiisstteemmii nnaass››ll kkuullllaann››ll››yyoorr??
Kart sahibi müflteri, al›flverifl yapt›ktan sonra kart›n› sat›fl temsilcisine verir.
Sat›fl› yapan temsilci ismini sisteme girmesinin ard›ndan, müflterinin ELMOR
Club Card’›n› barkod okuyucusuna okutur. Böylece program, otomatik ola-
rak müflteri bilgilerine ulafl›r. Müflterinin kart› yan›nda olmad›¤› takdirde
ad›, soyad› ve do¤um tarihinin yaz›lmas›yla da ilgili bilgilere ulafl›labilir.
‹kinci olarak; barkod okutularak ya da programda listeden arama yap›larak
ürün bilgileri ifllenir. Ürünün puan› otomatik olarak ç›kt›¤›nda ise hem ba-
yiinin hem de müflterinin ne kadar puan kazand›¤› görülür ve ald›¤› puana
göre hediye alternatifleri içinden gerekli seçimi yapar. Bu ifllem esnas›nda
internete ba¤l› olmak gerekiyor. Böylece merkezle sürekli iletiflim halinde
olunarak, bayiinin merkezden gelebilecek en yeni bilgilere ulaflmas› sa¤la-
n›r. Bu güncelleme sonras›nda ise bilgisayar otomatik olarak ba¤lant›y› ke-
ser. Belge ç›kt›s›n›n ELMOR Club Card sahibine teslim edilmesiyle ifllem
sonland›r›lm›fl olur. 

ELMOR’dan 
bir ilk daha; 
Soyak E¤itim 
Projesi
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fiirketlerden/ELMOR Club

E.C.A. ve SEREL’den
“Profesyoneller Bodrum Buluflmas›”

Kazananlar Kulübü
üyelik sistemini yeniledi



Manisa Organize Sanayi Bölgesi I. K›s›mdaki 30.000 m2’lik tesislerin-
de 1990 y›l›ndan beri panel radyatör üretimi yapan ELBA, panel rad-
yatör pazar›nda daha fazla söz sahibi olabilmek ve rekabet gücünü ar-
t›rabilmek amac›yla Manisa Organize Sanayi Bölgesi III. K›s›mda
açt›¤› ikinci fabrikas›yla yat›r›mlar›n› sürdürüyor. 2001 ve 2003 y›lla-
r›nda I. K›s›mda gerçeklefltirdi¤i 30 milyon dolarl›k yat›r›mlar›yla bü-
yümesini sürdüren, dünyadaki en modern ve yeni teknolojiye sahip
panel radyatör üretim hatlar›n› devreye alan ELBA’n›n üretti¤i ürünler
iç piyasa ve yurtd›fl›nda 40’a yak›n ülkede sa-
t›l›yor. 

2005-2010 y›llar› aras›ndaki befl y›ll›k strate-
jik plan›nda hedefini panel radyatör üreti-
minde dünyada ilk beflte yer almak olarak
belirleyen ELBA, pazar durumu ve ülkemizin
istihdam ihtiyac›n› da dikkate alarak yat›r›m-
lar›na bu do¤rultuda yön vermekte. Mevcut
tesislerinde daha fazla geniflleme olana¤›
kalmad›¤›ndan, yine Manisa Organize Sana-
yi Bölgesi’nde III. K›s›mdan 60.000m2 büyük-
lü¤ünde bir arazi alan ELBA, 1.200.000 mtül
kapasiteli ve Türkiye’deki en büyük panel
radyatör üretim hatt› ile yeni radyatör boya-
hanesini May›s 2005’te devreye alarak üreti-
me bafllad›. Yeni yat›r›m›n tamamlanmas›yla
ELBA’n›n toplam y›ll›k panel radyatör üretim

kapasitesi 2.500.000 mtül’e ç›kt›. Böylece iki ayr› fabrikada ayn› an-
da üç hatla üretime devam eden ELBA, müflteri taleplerini günlük ola-
rak karfl›layabilecek hale geldi. 

Son yap›lan radyatör üretim hatt› için toplam 35 milyon dolarl›k yat›-
r›m yap›ld›; sonraki y›llarda devreye al›nacak yeni hatlar tamamland›-
¤›nda ise yat›r›m maliyetinin yaklafl›k 50 milyon dolara ulaflaca¤› ön-
görülüyor. Yüzde 65’i yurtd›fl›na ihraç edilen radyatörlere yap›lan ya-

t›r›mlar›n tamamlanmas› durumunda ise y›ll›k 75
milyon dolarl›k ihracat yap›lmas› hedefleniyor. 

Yeni yat›r›mla ELBA’n›n personel say›s› artt› ve yeni
al›nan 150 elemanla birlikte, 350 kiflilik bir istihdama
ulaflt›. 2006 ve 2007 y›llar›nda yat›r›mlar›na devam
edecek olan ELBA’n›n kapasitesi 2007 y›l›n›n ortala-
r›nda 4.000.000 mtül’e ç›kacak ve 150 kifliye daha is-
tihdam olana¤› yarat›lacak. Toplam çal›flan say›s› da
500 kifliye ulaflacak.

Dünya standartlar›ndaki kalitesi ve estetik görünüfl aç›-
s›ndan en üst seviyede E.C.A. markas›yla üretilen ELBA
Panel Radyatörler yurtd›fl›ndan da aranarak talep edili-
yor. Bu do¤rultuda ihracat kapasitesini art›ran ELBA;
yaln›z iç piyasada de¤il, ayn› zamanda dünya pazarla-
r›nda da etkin olmay›, büyümeyi ve bu yolda da sürek-
lili¤i sa¤layarak istihdam yaratmay› amaçl›yor.

ELBA’dan
Manisa’ya 
ikinci fabrika

fiirketlerden/ELBA
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Dünyan›n en büyük radyatör pazar› olan Çin'de 127 milyon insan›n
evinde merkezi ›s›tma sistemi kullan›l›yor. Kombi gibi bireysel ›s›tma
sistemleri 1990'da Çin'e y›ll›k yüzde 10'u aflan bir h›zla girmifl olma-
s›na ra¤men, bugün toplam sat›fl miktar› y›lda sadece 160.000 parça-
ya ulafl›yor. Bu durum Avrupa ile k›yasland›¤›nda arada büyük bir
uçurum oldu¤unu gösteriyor. Bunun nedeni ise geliflmekte olan bir ül-
ke olarak Çin'deki ortalama gelirin nispeten düflük ve do¤algaz boru
a¤›n›n henüz tamamlanmam›fl olmas›.

Genel olarak Çin ›s›tma sistemlerinde, pazardaki alt segment ürünler
içerisinde önemli pay› olan dökme demir radyatör sistemleri tercih
ediliyor. Di¤er taraftan h›zla geliflmekte olan çelik kolon radyatörlerin
Çin'de çok say›da imalatç›s› bulunuyor. Ancak sadece üç yerli firma
çelik panel radyatör üretiyor. Çelik panel radyatör pazar›n›n toplam
400.000 mtül oldu¤u tahmin ediliyor.

EELLEEKKSS--XXiinnddaa iiflfl oorrttaakkll››¤¤››

Mühendislik projeleri, toptan sat›fllar ve perakende sat›fllar üzerine ça-
l›flmalar yapan Xinda fiirketi, 2004 y›l›nda Anhui eyaletindeki ›s› ürün-
leri alan›ndaki toplam sat›fl›n yüzde 25'ini gerçeklefltirmifl. 2000 y›l›n-
dan beri çelik panel radyatörlerin sat›fl› ile u¤raflan Xinda flirketinin ifl
ortaklar› aras›nda ELEKS A.fi. de yer al›yor. Xinda, ELEKS ›s› ürünleri-
ni tüm Çin pazar›na yaymay› hedefliyor. Ortak çal›flmada iki taraf›n
da çabalar›yla flirketlerin kâr elde edece¤i görüflünde olan Xinda yet-

kilileri, ELEKS ›s› ürünlerinde kullan›lan malzemenin kalitesi ve çeli-
¤in sa¤laml›¤› nedeniyle piyasadaki di¤er ürünlerden daha dayan›kl›
ve kaliteli oldu¤u kan›s›ndalar. E.C.A. radyatör konvektörünün, radya-
tör kadar yüksek olmas› nedeniyle daha fazla verim al›nd›¤›n› belirten
flirket yetkilileri, ELEKS'in rakip flirketlerden farkl› olarak verdi¤i özen-
li hizmeti de takdir ediyorlar. 

Çin'de henüz panel radyatörlere fazla e¤ilim olmamas›na ra¤men,
Xinda flirketinin profesyonel seçimi müflterilerini de oldukça etkilemifl
ve flirketin perakende müflterilerinin yüzde 70'i E.C.A. panel radyatör
kullan›c›s› haline gelmifl.

fiirketlerden/ELEKS

Çin'in Anhui Eyaleti'nde ev ›s›tma ürünleri alan›nda hizmet veren
Xinda fiirketi'nin ifl ortaklar› aras›nda Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri’nden ELEKS A.fi. de bulunuyor. 

E.C.A.
Çin’i
››ss››tt››yyoorr
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Her kim bir ifl yap›yorsa;
Dünya ölçe¤inde olmal›,
Kapasitesini tam kullanmal›,
Son teknolojiyi kullanmal›,
S›f›r hatayla çal›flmal›,
Kalifiye insan kayna¤› kullanmal›,
Üretti¤ini satmal›,
‹stihdam yaratmal›.



fiirketlerden/SEREL fiirketlerden/EMAR

Dayan›kl› tüketim mallar›n›n sat›fl ve pazarlamas›n› yapmak üzere
1974 y›l›nda kurulan EMAR; 1986’den itibaren faaliyetlerini sat›fl son-
ras› müflteri hizmetleri üzerinde yo¤unlaflt›rd›. EMAR, Elginkan Toplu-
lu¤u fiirketleri’nin E.C.A., SEREL, ELBA, EMAS, ODÖKSAN, YAK mar-
kal› ürünleriyle topluluk d›fl› baz› flirketlerin üretti¤i ve/veya ithal ede-
rek yurtiçi ya da yurtd›fl›nda sat›fl›n› yapt›¤› ürünlere hizmet veriyor.

Toplam Kalite çal›flmalar›na 1994 y›l›nda bafllayan EMAR, 1995‘te
ISO 9002 Kalite Yönetim Sistemi'ni kurdu. EFQM Mükemmellik Mo-
deli örnek al›narak istikrarl›, sistematik ve baflar›l› yaklafl›mlar uygu-
land›. 2002 y›l›nda EFQM finalistli¤i, 2004 y›l›nda ise EFQM Avrupa
Kalite Baflar› Ödülü elde edildi. EMAR, faaliyetlerini ‹stanbul'daki
merkez teflkilat›, biri ‹stanbul'da di¤erleri Ankara ve ‹zmir'de olmak
üzere üç bölge flefli¤i ve bunlara ba¤l› 220 yetkili servisi kanal›yla yü-
rütüyor. EMAR, ›s› grubu ürünlerinde ve armatürde Türkiye'nin ilk ve
en etkin servis teflkilat›na sahip. Her türlü yedek parça ve servis ihti-
yac›nda ise tam donan›ml› servislere ulafl›m 7 gün 24 saat mümkün. 

EMAR, müflteriye sat›fl sonras› hizmet verirken Nöbetçi Yetkili
Servisleri ve Ücretsiz Bilgi Hatt› gibi uygulamalar›yla da fark
yaratmaya devam ediyor. Sat›fl sonras› faaliyetlerinde kom-
bi, kat kaloriferi, merkezi kazan, do¤algaz sobas› gibi ürün
gruplar›nda “Ücretsiz ‹lk Çal›flt›rma” uygulamas›n› bafllatan
EMAR; flofben, termosifon, klima, fotoselli armatür vb. ürün
gruplar› için de “Ücretsiz Montaj” hizmetini sunuyor. Bir y›l
önce bafllat›lan ARTIGARANT‹ uygulamas› da müflterilere E.C.A.
kombilerini fabrika garanti süresinin bitiminden itibaren isterlerse 

1, 2 veya 3 y›l daha uzatma olana¤› tan›yor. Bunun için gerekli olan
tek flart, kombiyi çal›flt›rd›klar› günü takip eden 30 gün içinde baflvu-
rulmas›. Ayr›ca iflçilik, yedek parça ve yol masraflar› için de ek bir üc-
ret ödemeden, sözleflme süresince y›lda bir kez olmak üzere EMAR
yetkili servisleri taraf›ndan genel bak›m ücretsiz olarak yap›l›yor.

EMAR'›n kulland›¤› E-SEREMAR program› da yenilenmifl haliyle inter-
net üzerinden fiyat, ürün vs. araflt›rmalar›n›n yan›nda e-sat›fl› da
olanakl› k›l›yor. EMAR asli görevinin yan› s›ra sektörün ve sektöre hiz-
met veren insan kayna¤›n›n geliflmesi yönünde de e¤itim faaliyetleri-
ne devam ediyor. Servis elemanlar›na, personeline, sat›fl flirketi perso-
neliyle bayi tezgahtar ve montörlerine e¤itim ve seminer hizmeti ve-
ren EMAR, ayr›ca Vak›f ve Topluluk flirketleriyle birlikte tüketici semi-
nerleri de düzenliyor. Elginkan misyonunun ayr›lmaz bir parças› olan
toplumsal sorumluluk bilinciyle e¤itim faaliyetlerine yön veren
EMAR, bu sebeple Nisan’da Çorum'da; May›s'ta da Kütahya'da s›hhi
tesisat uyum kurslar› gerçeklefltirdi. Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yap›lan
protokol gere¤i 40 saatlik sertifika program› olarak uygulanan kurslar-
da s›hhi tesisat ustalar›n›n yeni ürünler ve teknolojiyle tan›flmas›n›

sa¤land›. 

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin katk›lar› ve EMAR'›n çabalar›y-
la 1994'den beri endüstri meslek liseleri, üniversiteler, meslek

yüksek okullar› gibi e¤itim kurumlar›n›n tesisat teknolojisi, mühen-
dislik fakültesi gibi bölümlerinde oluflturulan do¤algaz ve s›hhi tesi-

sat laboratuvarlar›n›n 18.'si de Bal›kesir 100. Y›l Endüstri Meslek Lise-
si'nde hizmete sunuldu.

Her zaman EMAR güveni 

SEREL, Lavinia modeli seramik sa¤l›k gereçleri ile tüketiciye, al›fl›l-
m›fl çizgilerin ötesinde farkl› formlar sunuluyor. Asimetrik ve simet-
rik olmak üzere iki tipte oluflturulan Lavinia serisi lavabolar›, banyo-
da estetik ve biçimsel bak›mdan s›ra d›fl› çizgileriyle hemen ayr›l›-
yor. Seriyi tamamlayan duvar düzlemine dayal› rezervuarl› tak›m
klozeti de, tak›m yaklafl›m› içinde fonksiyonelli¤inin yan›nda; fark
edilir esteti¤iyle öne ç›k›yor.

SEREL 2005 y›l› içinde, Lavinia’n›n yan› s›ra stil sahibi Prelude Banyo
Tak›m›’n› da sat›fla sunarak banyolar›nda mükemmelli¤i arayanlara
farkl› bir seçenek daha sunuyor. Gençli¤i ruhunda gizli Prelude seri-
sinde, lavabolar tam ve yar›m ayak opsiyonlar›yla yer al›yor. SEREL
ürün gam›nda art›k oturmufl bir kavram ve modern yaklafl›m›n bir yan-
s›mas› olan duvar düzlemine dayal› rezervuarl› tak›m klozet de
serinin amiral gemisini oluflturuyor. 

YYaavvaaflfl kkaappaannaann kklloozzeett kkaappaakkllaarr››

SEREL taraf›ndan gerçeklefltirilen baflka bir 2005 yenili¤i ise, Prelu-
de ve Lavinia’n›n klozetlerinde lanse edilen ve yavafl kapanan klo-
zet kapaklar›…

Klozetlerde kullan›m bak›m›ndan konfor ve emniyet unsurlar›n› bir
arada sunan bu yeni klozet kapaklar› ile birlikte; klasik klozet kapak

menteflelerinde olas› istenmeyen düflmelerle rahats›z edici gürültü
problemi minimize ediliyor. 

Hijyenik ve güvenilir Duroplast hammaddeden üretilen “yavafl ka-
pan›r klozet kapaklar›”, Lavinia ve Prelude tak›m klozetlerine

sadece de¤er katmakla kalm›yor. Banyo mekanlar›nda keyifli ve kul-
lan›c› dostu bir yan bileflen olarak, gelecekte tasarlanacak yeni nesil
SEREL klozetlerine de sinerji getiriyor. 

SEREL, tasar›m gücünün tesadüflere dayal› olmad›¤›n› fark yaratan ye-
nilikleri ile en güçlü flekilde kan›tl›yor. 
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Prelude Klozet ve Rezervuar

Yar›m Ayak 
Lavinia Lavabo

7 24

Sat›fl sonras› hizmetlerde Türkiye'nin ilk ve en etkin servis
teflkilat›na sahip olan EMAR A.fi., Nöbetçi Yetkili Servisleri,
Ücretsiz Bilgi Hatt› ve Ücretsiz ‹lk Çal›flt›rma uygulamalar›yla
fark yaratmaya devam ediyor.SEREL’den 

al›fl›lm›fl›n 
d›fl›nda çizgiler… 



Endüstriyel tasar›m, günümüzde, özellikle fonksiyonla biçimin iç içe geçti¤i ürünlerde fark yaratan bir kav-
ram olarak dikkat çekmeye bafll›yor. Ürünü farkl›laflt›rarak, ona art› de¤er katan tercih sebebi olmaya bafl-
l›yor. Bu yüzden son y›llarda pek çok sanayi kuruluflunun sahip oldu¤u Endüstriyel Tasar›m Bölümleri o ku-
rumlar›n gelece¤i için büyük bir önem tafl›yor. Çünkü rekabetin yo¤un yafland›¤› bir dünyada hayatta kal-
ma, varl›¤› sürdürebilme ve/veya yar›flta liderli¤i kapt›rmama bu bölümlerin ortaya koyaca¤› fark yaratacak
ürün ve hizmetlerle mümkün gibi gözüküyor. 

Prof. Dr. Alpay Er, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Ö¤retim Üyesi ve Endüs-
triyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu (ETMK) Yönetim Kurulu ‹stanbul fiubesi Baflkan› s›fat›ndan oluflan iki
flapkas›yla endüstriyel tasar›ma dair sorular›m›z› yan›tlad› ve ilginizi çekece¤ini umdu¤umuz farkl› perspek-
tifler sundu. ‹flte sohbetimizden sat›r bafllar›…

fiirketlerden/E.C.A. Germany
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Almanya’da 2004 y›l› itibariyle 7,4 milyon par-
ça olan seramik pazar›nda ana oyuncular›n pa-
zar paylar› 2005 y›l›nda da sabit kalacak gibi
gözüküyor. Armatür pazar›n›n 9,4 milyon parça
olaca¤›, termostatik ve tek kumandal› armatürle-
re e¤ilimin devam etmekle birlikte bu trendin
önümüzdeki birkaç y›l içinde azalaca¤› tahmin
ediliyor. 2003 y›l›nda yüzde 1’den az art›fl gös-
teren kombi pazar›nda 2004'te yürürlü¤e giren
emisyon regülasyonu 2005 y›l›nda da pazardaki
devinimi devam ettirecek. 70.000 ile 250.000
adet kombinin bu sebeple de¤ifltirilmesi ve böy-
lece Almanya'daki toplam kombi pazar›n›n da
450.000 adet olmas› beklentiler aras›nda.
Radyatör pazar›nda ise 6 milyon parça ile çelik
radyatörlerin hakimiyeti sürüyor. 2000 y›l›nda
gösterdi¤i düflüflü 2004 y›l›ndan sonra geri ka-
zanmaya bafllayan çelik radyatörler geliflen ye-
ni yap› içinde pazar paylar›n› daha da art›racak
gibi. Ancak çelik fiyatlar›ndaki de¤iflkenlik sek-
törü bask› alt›nda tutuyor. 
Almanya pazar› büyük olmas›na ra¤men son
y›llarda düflüfl gösteren bir e¤ilimde. Pazar hac-
minin büyüklü¤ünden dolay› çok fazla say›da
rakip k›yas›ya yar›fl içinde. Fiyatlar çok düflük
olsa bile son kullan›c›lar›n kaliteye dair beklen-
tileri her zaman çok yüksek. Büyük markalar bi-
le sat›fl problemleri ile karfl›lafl›yor ve çözüm
anlam›nda da baz› üretim hatlar›n› kapat›p, bi-
rim fiyatlar›n› düflürüyorlar. Toptanc›lar ve sat›-
c› gruplar tedarikçi kaynaklar›n›n say›s›n› azal-
t›yor ve bir tedarikçiden daha fazla ürün alma
yoluna gidiyor. Yeni üreticiler için bu pazara
girmek giderek zorlafl›yor. Yap› marketler düflük
fiyatlarla yüksek miktarlarda sat›fl yapabiliyor-
lar. Ancak yap› marketler pazardaki düflük fiyat
politikalar›n›n üreticiler taraf›ndan desteklen-
mesini beklerken kalite beklentilerini yüksek tu-
tuyorlar.
Almanya pazar›nda tutunmak ve pazar pay›n›
art›rmak yüksek kalite, uygun fiyat seviyeleri ve
servis kalitesi gerektiriyor. E.C.A. Germany
GmbH olarak hedefimiz de bu döngü içerisinde
rakiplerimizin pazar›ndan pay almak.

E.C.A. Germany GmbH
2001 y›l›nda kurulan E.C.A. Germany GmbH,
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri taraf›ndan üretilen tüm
ürünlerin sat›fl ve pazarlama hizmetini yap›yor. 

AAllmmaannyyaa’’ddaakkii ››ss›› vvee
yyaapp›› aallaannllaarr››nnddaakkii 
ssoonn ggeelliiflflmmeelleerr

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin en yeni üyesi E.C.A. Germany GmbH, k›sa sürede artan
müflteri taleplerine daha h›zl› yan›t verebilmek için Köln'de 2004 yaz›nda ikinci bir depoyu
bünyesine katt›. Merkezi Mainz'de bulunan flirket, siparifllere ba¤l› olarak fabrikadan
müflterilere do¤rudan teslimat da yapabiliyor. 

E.C.A. Germany GmbH, Topluluk flirketlerinin ürünlerini Frankfurt'ta düzenlenen
Uluslararas› Is›tma ve So¤utma Teknolojileri Fuar›'nda (ISH) sergiledi. Kendi alanlar›nda
dünyaca ünlü firmalar›n kat›ld›¤› ve sektörün en önemli buluflma noktalar›ndan biri olan
fuarda Elginkan Toplulu¤u fiirketleri de üst düzey yöneticileri taraf›ndan temsil edildiler.
ISH'nin bir önemli katk›s›, farkl› ülkelerde çal›flan tüm ifl ortaklar›n›n asl›nda büyük bir
ailenin parças› olduklar›n› bir kez daha vurgulamas›yd›. 

E.C.A. Germany GmbH ile ilgili daha fazla bilgi için; www.eca-germany.de.

Soldan sa¤a: Kurt Weiland-Sabina Bischof-Frank Pieper-Do¤an Y›ld›ran

Elginkan Toplulu¤u’nun en yeni üyesi: 
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“‹yi bir 
endüstriyel
tasar›mc›n›n 
akl› biraz havada ama
ayaklar› da yerde olmal›”

Akademik görüfl

Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kurulu (ETMK)
‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› ve
akademisyen Prof. Dr. Alpay Er, meslektafllar›n›
böyle tan›ml›yor. Ona göre endüstriyel
tasar›mc›lar, yaflamdan kopmayan yarat›c›l›klar›yla
fark yaratmal›, estetikle fonksiyonelli¤i, cazibeyle
performans› bir arada sunmal›lar. E.

C.
A.
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Akademik görüflAkademik görüfl

20 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

EEnnddüüssttrriiyyeell ttaassaarr››mm››nn kkiilloommeettrree ttaaflflllaarr›› nneelleerr??
Genel anlamda tasar›m›n en az insanl›k kadar eski bir geçmifli oldu¤unu
söylebiliriz. Öte yandan “endüstriyel tasar›m” asl›nda çok yeni bir kavram.
Tasar›m›n endüstriyel üretim sistemlerinin ayr›lmaz bir parças› haline gelme-
si, Sanayi Devrimi’yle bafllayan makinalaflma sürecinin sonuçlar›ndan biri.
‹ngiltere’de buhar makinas›n›n icat edilmesi ve sonras›nda bafllayan seri üre-
tim, emek sürecinin parçalanmas›na neden oluyor. Böylece el üretiminde
tek kifli üzerinden yürütülen imalat-sat›fl ve pazarlama faaliyetleri sanayilefl-
menin getirdi¤i uzmanlaflmayla birlikte birbirinden ayr›l›yor. Bu noktada ta-
sar›m üretimden ayr›lm›fl, bir uzmanl›k alan› haline gelmifl olsa da daha çok
üretim sürecinin teknik bir parças› gibi alg›lan›yor, yani henüz gereklilik afla-
mas›nda. Ne zaman seri üretim kendisi için kitlesel bir tüketim pazar›n›n sü-
rekli olarak yarat›lmas› ve büyütülmesini gerektirmeye bafll›yor, o zaman en-
düstriyel tasar›m, ürünleri pazar için farkl›laflt›ran hayati bir etkinlik haline
geliyor.

Endüstriyel tasar›m›n evrimi Amerika ve Avrupa’da farkl› biçimde oluyor.
Amerika’da kavram›n gerçek anlamda do¤uflu 1920’lerdeki büyük ekono-
mik bunal›m›n ard›ndan oluyor. Pazar, seri üretimle birlikte art›k tüketime
doydu¤unun mesajlar›n› verirken ekonomik darbo¤azdan kurtulufl modeli
tüketimle büyümek fleklinde belirleniyor. Yani arz art›p, pazar doyunca tü-
ketime dayal› bir ekonomik büyüme için baflka araçlar gerekiyor. Birbirine
benzer ürünlerin bulundu¤u bir piyasada tüketimin artmas›n› sa¤lamak ad›-
na ürünlerin farkl›laflt›r›lmas› gerekti¤ini düflünüyorlar ve reklam bu noktada
ilk çözüm olarak gündeme geliyor. Ancak k›sa bir sürede reklamlar›n tek ba-
fl›na istenen farkl›laflt›rmay› ve talep art›fl›n› sa¤lamad›¤› görülünce, gerçek
anlamda ürünleri farkl›laflt›racak bir uzmanl›¤a ihtiyaç duyuluyor. ‹lk endüs-
triyel tasar›mc›lar, Raymond Loewy, Henry Dreyfuss gibi isimler de böylece
ortaya ç›k›yor. 

AAvvrruuppaa’’ddaakkii ggeelliiflfliimm nnaass››ll oolluuyyoorr??
Daha akademik, düflünsel diyebilecegimiz bir tarih var orada; mimarlar ve
sanatç›lar tasar›mc› olma yolunda idealistçe evriliyorlar. Yani endüstrinin
imal etti¤i ürünlerin modern esteti¤i flöyle bir fley olmal› diyerek birtak›m
perspektifler ve ekoller gelifltiriyorlar. Bugün farkl› geliflim süreçlerine karfl›n
dünyan›n her yerinde endüstriyel tasar›m üretimle tüketimi ürün baz›nda bir
araya getiren bir uzmanl›kt›r.

BBuu dduurruummddaa eennddüüssttrriiyyeell ttaassaarr››mm üürreettiimm ssüürreecciinnddee ççookk kkrriittiikk bbiirr
nnookkttaa hhaalliinnee ggeelliiyyoorr……
Çok kritik, çünkü olay›n gelip dü¤ümlendi¤i yer buras›. Endüstriyel tasar›m
seri üretimle kitlesel tüketim aras›nda, bir yandan kullan›c›n›n üründen bek-
ledi¤i ifllevsel veya sembolik fayday›, di¤er yandan üreticinin yeni üründen
kâr maksimizasyonu beklentisini bir noktada uzlaflt›ran ve bunu yarat›c›l›k
ve yenilikçilikle gerçeklefltiren bir uzmanl›k alan› haline geliyor. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee kkaavvrraamm››nn oorrttaayyaa çç››kk››flfl›› nnaass››ll ppeekkii??
Türkiye’de endüstriyel tasar›m di¤er birçok uzmanl›k alan› gibi d›flardan it-
hal edilmifl bir disiplin. Ancak disiplinin gelifliminde bence iki kritik tarih

vard›r. 24 Ocak 1980 ve 1995
Gümrük Birli¤i. 1980’e kadarki dö-
nemde üretici firmalar ürünlerini
herhangi bir farkl›laflt›rma çabas›na
girmeksizin kapal›, korunmufl piya-
sa koflullar›nda kolayl›kla satabili-
yorlard›. 80 sonras›nda Türkiye’nin
ekonomik cephesinde köklü de¤i-
flimler yaflanmaya bafllad›, rekabet artt›, serbest piyasa ekonomisi ku-
rallar› iflletildi. Bu geliflmelere paralel biçimde endüstriyel tasar›m›n
önemi belirginleflmeye bafllad›. ‹kinci önemli ad›m olan Gümrük Bir-
li¤i, özellikle AB’nin ›srarla üzerinde durdu¤u Türk Patent Enstitü-
sü’nün kurulmas›na da vesile oldu. Türk pazar›n›n aç›lmas› dolay›s›y-
la ürünlerinin kopyalanmas›ndan çekinen AB’nin ›srar›yla bu konuda
bir mevzuat haz›rland›. Bunun bizim aç›m›zdan iki önemli sonucu ol-
du. ‹lki endüstriyel tasar›m›n mülkiyet haklar› çerçevesinde yasal bir
çerçeve kazanmas›yd›. ‹kincisi de rekabetin iç piyasaya da yans›mas›
sonucu endüstriyel tasar›m› anlama, ö¤renme ve var etme çabalar›n›n
yayg›nlaflmas›yd›. Ne zaman yüksek tasar›m girdili yabanc› ürünler iç
piyasada boy göstermeye bafllad›, o zaman rotalar› sadece iç piyasa
oldu¤undan tasar›m› bir gereklilik gibi görmeyen firmalarda da ürün-
lerinde fark yaratma çabas› bafllam›fl oldu. Son 10 y›ll›k süreçte dün-
yan›n tüm rekabetçi ülke ve firmalar›nda endüstriyel tasar›m, küresel
pazarda yenilik yoluyla fark yaratman›n asli unsurlar›ndan birisi ola-
rak alg›lan›yor. Fiyat ve kalite gibi unsurlar rekabetin gerekli standart
koflullar› haline geldiler, art›k yenilikçilik rekabette fark yaratman›n en
önemli bilefleni oldu. Bugün “bilgi ekonomisi” yerine “tasar›m ve ye-
nilik ekonomisi” tart›fl›l›yor. Etkili bir yenilik arac› olan endüstriyel ta-
sar›m›n önemi art›yor. Bunun yans›malar›n› yavafl da olsa son bir, iki
y›ld›r Türkiye’de de gözlemeye bafll›yoruz.

EEnnddüüssttrriiyyeell ttaassaarr››mm››nn vvaazzggeeççiillmmeezz uunnssuurrllaarr›› nneelleerrddiirr?? 
Öncelikle fark yaratmakt›r. Bunu çeflitli bi-
çimlerde yapabilirsiniz. Teknolojiyle de fark
yarat›rs›n›z.. Asl›nda katma de¤er aç›s›ndan
en yüksek kârl›l›¤› yeni teknolojiyle yarat›r-
s›n›z ama herkesin bunu yapmas› olanakl›
de¤il. Çünkü teknolojiye dayal› bir fark, ye-
nilik yaratman›n maliyeti de, riski de büyük-
tür. Özellikle Türkiye’deki gibi küçük ve or-
ta ölçekli iflletmelerin yo¤un oldu¤u gele-
neksel sektörlerde yenilikler teknolojik ol-
maktan çok, pazar ve kullan›c› odakl›d›r. Bu
tür yenilik yapman›n en etkili araçlar›ndan
birisi de endüstriyel tasar›md›r. 

HHaayyaall ggüüccüü eennddüüssttrriiyyeell ttaassaarr››mm››nn hhaann--
ggii nnookkttaass››nnddaa?? 
Okulda ö¤rencilerime “‹yi bir endüstriyel
tasar›mc›n›n akl› biraz havada, ama ayakla-

r› da yerde olmal›” derim. “Akl› ha-
vada” olmayan bir tasar›mc›, sadece
üretim k›s›tlar› ve ekonomisi teme-
linde çözümler üreten bir mühen-
disten farkl› olmayacakt›r, “ayaklar›
yerde” olmayan bir tasar›mc› da sa-
dece kendisini ifade etmek için ye-
nilik ve hayal peflinde koflan bir sa-

natç›dan farks›z olur. Bu durumda biz endüstriyel tasar›mc›lar bu iki
ucun aras›nday›z. Yarat›c›l›¤›m›z ve hayal gücümüz hep problem
çözmeye yöneliktir. Bu kullan›c› için fayda yaratma problemidir, ki ifl-
levsel ya da prestij amaçl› olabilir. ‹flletmenin problemi ise özünde kâr
ve pazar pay›d›r. Bu iki problemin ayn› anda ve her iki taraf yarar›na
çözümü yenilikçilik ve yarat›c›l›k yoluyla bir uzlaflmay› arabuluculu-
¤u gerektirir. Tasar›mc›n›n hayal gücü iflte burada devreye girer. Unu-
tulmamas› gereken bir nokta da tasar›m›n ayn› zamanda bir risk oldu-
¤u gerçe¤idir. Yeni ürün gelifltirme konusunda yap›lan araflt›rmalar
her yedi ürün gelifltirme projesinden alt›s›n›n baflar›s›z oldu¤unu an-
cak baflar›l› olan bir tek projenin yarataca¤› katma de¤erin di¤er alt›
projenin tüm harcamalar›n› karfl›layaca¤› gibi pazar pay›n› da art›ra-
ca¤›n› istatistiki olarak ortaya koymufltur. 

ÇÇiinn’’iinn rreekkaabbeettii kkaarrflfl››ss››nnddaa öözzggüünn ttaassaarr››mmllaarr vvee ddaahhaa bbaaflflkkaa nnee--
lleerr bbiizzii aavvaannttaajjll›› dduurruummaa ggeettiirriirr??
Bütün ülkeler nispeten ucuz ama düflük kaliteli ürünlerle dünya paza-
r›na giriyorlar ama ak›ll› olanlar zaman içinde kazand›klar› pazar pa-
y›n›, önce kaliteye sonra da yenilikçili¤e yat›r›m yaparak daha yüksek
nitelikli ürünlerle korumay› baflar›yorlar. Türkiye ise bu noktada biraz
geride kal›yor, fiyat rekabetinde ›srar ediyor. E¤er maliyetleriniz ve ka-
liteniz dünya standartlar›ndaysa rakiplerinizle ayn› noktadas›n›zd›r.
Buna ilave olarak rakiplerinize göre ürünlerinizde farkl›l›k ve katma
de¤er de yarat›yorsan›z o zaman tercih edilirsiniz. 

AAkkaaddeemmiissyyeennlleerr oollaarraakk ssaannaayyii 
kkeessiimmiinnddeenn bbeekklleennttiilleerriinniizz nneelleerr??
Üniversitelere sadece “fiu tip bir ürüne
ihtiyac›m var, tasarlar m›s›n›z?” diye de-
¤il, “10 sene sonra tasarlamak istedi¤im
ürünler flunlar, buna yönelik uzun dö-
nemli stratejik bir çal›flmay› nas›l yapa-
biliriz?” gibi sorularla da gelmelerini
bekliyoruz. Örne¤in ‹TÜ’de biz sanayi
kurulufllar›yla uzun dönemli ve kurum-
sallaflm›fl iliflkiler do¤rultusunda strate-
jik iflbirlikleri içinde olmak istiyoruz.
Kap›m›z Türk sanayisine daima aç›kt›r.
Pek çok sorunumuz ortak oldu¤u gibi
bunlar›n çözümleri de ortak bir çaba
gerektiriyor.

“Firmalar›n öncelikle tasar›m kültürüne sahip olmas›, yenili¤in pe-
flinde koflmas› ve yenili¤in getirdi¤i riskleri karfl›layabilmesi gere-
kir. Ancak bu risk kontrolsüz bir risk de¤ildir, iyi tasar›m yapabilen
bir firma riski de kontrol alt›na almay› bilen bir firmad›r.”

TTaassaarr››mm kküüllttüürrüünnee ssaahhiipp oollmmaakk

2003 y›l›ndan beri ‹stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünle-
ri Tasar›m› Bölümü son s›n›f ö¤rencileri üç aylar›n› ‹stanbul 
Sanayi Odas› (‹SO) üyesi ve daha önce tasar›mc›yla hiç çal›flma-
m›fl firmalarla çal›flarak geçiriyorlar. Karfl›l›kl› yarat›lan sinerji
sayesinde KOB‹’ler endüstriyel tasar›m›n ne oldu¤unu ve nas›l
yap›ld›¤›n›, ö¤renciler de KOBI’lerle çal›flma konusunda dene-
yim kazan›yor. “KOB‹’ler için Endüstriyel Tasar›m” ad› alt›nda
devam eden projede bugüne kadar 80 kadar firma yer ald›. 
Türkiye’de KOB‹’lerin önemli bir potansiyel oldu¤unu söyleyen
Alpay Er, “Endüstriyel tasar›mc›lar›n bütün dünyada oldu¤u 
gibi, Türkiye’de de en önemli müflterileri KOB‹’lerdir” diyor.

IISSOO iillee oorrttaakk pprroojjee
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Küreselleflmenin yaratt›¤› çarp›k kentleflmeye karfl› bir
'ses' olma hedefiyle 1948 y›l›ndan beri her üç y›lda bir
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) taraf›ndan düzenlenen
Dünya Mimarlar Kongresi, 4-7 Temmuz tarihleri aras›nda
‹stanbul’un farkl› bölgelerinde fuar, sergi, seminer,
sunum ve etüt çal›flmalar›yla gerçeklefltirildi. 

Büyüteç
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Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) 2005 ‹stanbul Baflkan› Süha Öz-
kan, kongrenin amac›n› flöyle dile getirdi. “Mimarl›k art›k sadece bir
yap› sanat› de¤il, sosyoekonomik koflullar ile sosyal ihtiyaçlar›n da
buluflma noktas›. Kongrenin isteyen herkese aç›k olmas› mimarl›¤›n,
kültür, sanat ve yarat›c›l›ktan beslenen zengin ortam›n›n ‘kentliler’ce
de paylafl›lmas›n› diliyoruz.” Kongrenin temas› “Kentler Mimarl›klar›n
Pazaryeri” de kayna¤›n› bu düflünceden al›yor asl›nda. Amaç mimar-
l›¤›n küresel gündemini dünya mimarlar›n›n gözünden paylaflabile-
cekleri bir forum ortam›n› yaratmakt›. Pazaryeri her ne kadar çeflitli-
likten ötürü olumlu ama metalaflma ve kaostan ötürü olumsuz ça¤r›-
fl›mlara neden oluyorsa da UIA ‹stanbul Kongresi, herkesi pazar, ser-
maye, yat›r›m, dönüflüm ve etkileflim gibi kentlerin kültürel ve ekono-
mik yönleri üzerinde düflünmeye davet etti. 

Kongrede dünyaca ünlü mimarlar, bu alan›n tan›nm›fl otorite ve elefl-
tirmenlerinin kat›ld›¤› seminer ve sunumlara ilgi çok fazlayd›. Öyle ki
Irakl› kad›n mimar Zaha Hadid ve Japon mimar Tadao Ando’nun su-
numlar›nda konferans salonunda ad›m at›lacak yer kalmad›.
Hadid mimarl›¤›n Plutzer’i olarak bilinen Pritzker Ödülü’nü
kazanan ilk kad›n mimar.

Tasar›mlar›yla apayr› bir tarz›n kuramc›s› Tadao Ando’nun en
ilginç özelli¤i ise mimarl›¤› kendi
kendine ö¤renmifl olmas›. Yap›la-
r›nda malzemeleri ele al›fl›, üçgen
formalar› kullan›fl›, ipeksi bir görü-
nüme büründürdü¤ü betonarme
yüzeyleri, ustal›kla kulland›¤› ah-
flap ve cam-su-›fl›k birlikteliklerini
ön planda tutan Ando, bu y›lki

kongrede Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’nin alt›n madalyas›yla onur-
land›r›ld›. Diplomas›z mimar Ando da Hadid gibi Pritzker ödüllü.

Kongrenin di¤er konuflmac›lar› aras›nda varofllar› etkileyen kentsel
problemler üzerine çal›flmalar yapan ‹talyan Massimiliano Fuksas, bi-
yoklimatik mimari tasar›m›n öncülerinden Yunanl› Alexandros Tom-
bazis, mimarl›kta bofllu¤un kullan›m›n› öngören ‘hipertansiyon’ kav-
ram› üzerinden yo¤unlaflan Frans›z Adile Decq, ça¤›m›z›n önemli mi-
marl›k tarihçisi ve elefltirmeni Amerikal› Joseph Rykwert, post mon-
dern ak›m›n kurucular›ndan Peter Eisenman da yer ald›.

KKoonnggrreenniinn vviittrriinnii ffuuaarr

Kongreyle efl zamanl› bafllayan UIA 2005 Uluslararas› Yap› ve Mimar-
l›k Fuar›’na 123 yerli, 19 yabanc›, 142 firma kat›ld›. 10 bin m2’lik ala-
n›yla flimdiye kadar bu kapsamda yap›lan fuarlar›n en büyü¤ü olan
fuar› yaklafl›k 100 bin kifli ziyaret etti. Kongre sergiler, etkinlikler, fuar
ve seminerlerden örülü karmafl›k program›yla biraz elefltiri alsa da ge-
len konuklar yaflad›klar› bu enerjisi yüksek birliktelikten mutlu ayr›l-
d›klar›n› söylediler. Bu arada PTT de Kongre sebebiyle özel bir anma
pulu ç›kartarak böylesine önemli bir organizasyonu ölümsüzlefltirme
çabas›na katk›da bulundu. ‹stanbul’da bulufltu

Mimarlar
EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL ddüünnyyaa mmiimmaarrllaarr››yyllaa bbuulluuflflttuu
Tasar›mlar›nda estetik ve konforu her zaman ön planda tutan E.C.A. ve
SEREL, 22. Dünya Mimarlar Kongresi ile eflzamanl› gerçeklefltirilen UIA

Uluslararas› Yap› ve Mimarl›k Fuar›’na kat›ld› ve en
son teknolojik ürünlerini dünya vitrininde sergiledi. 
Banyo ve mutfak armatürleri, seramik sa¤l›k gereçleri ve banyo
mobilyalar›nda Türkiye’de kalite ile özdeflleflen ELMOR A.fi.,
E.C.A. ve SEREL markalar›yla yer ald›¤› fuarda özgün tasar›mla-
r›, çevre ve insan sa¤l›¤›na duyarl›, su tasarrufunu en üst düzeye
ç›karan ürünleri sergiledi. Tasar›m ve estetik anlamda özenli do-
kunufllar›n ürünü olan E.C.A. banyo ve mutfak armatürleri ve SE-
REL’in yeni seramik sa¤l›k gereçleriyle karo seramikleri fuar sü-
resince ziyaretçilerin büyük be¤enisini kazand›.
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Türkiye’de tamamen Türk mühendislerinin 
Ar-Ge ve tasar›m çal›flmalar› sonucunda ilk
kombiyi üreten EMAS Makina Sanayi A.fi.,
gelece¤in teknolojisi olarak tan›mlanan
yo¤uflmal› kombiler üzerinde çal›flmalar›n›
sürdürüyor. 

Türk mühendislerinin Ar-Ge çal›flmalar›n›n ürünü olmas› sebebiyle,
oldukça dikkat çekti. EMAS Ürün Gelifltirme Müdürü ‹rfan Yüzbafl›o¤-
lu ve Teknik Müdür Bora Önen bu çal›flmalar›n liderli¤ini üstlenmifl-
ler. Ayd›n Tuna ve Burak Çelik de ekibi tamamlayan mühendisler. ‹r-
fan Yüzbafl›o¤lu ve Bora Önen’le hem ürün gelifltirmenin kritik nokta-
lar›n›, hem EMAS’›n gelifltirdi¤i konvansiyonel kombilerin ortaya ç›k›fl
süreçlerini konufltuk. 

KKoommbbii yyaappmmaa ffiikkrriinniinn ddoo¤¤uuflfluu

Y›llard›r bir Alman firmas›yla birlikte E.C.A. markas› ad› alt›nda kom-
bi üreten EMAS, yap›lan anlaflma gere¤i yurt d›fl› pazarlarda rekabet
esnekli¤ine sahip de¤ildi. Bu durum, bir stres noktas› haline gelmiflti.
Kombi üretim karar› ilginç bir tart›flma sonucunda do¤du. Emas
Teknik Müdürü Bora Önen bu karar› getiren tart›flmay› flöyle
anlat›yor: “2000 y›l›nda ihracat müdürü oldu¤um dönemde ayn› za-
manda reklam faaliyetlerinden de sorumluydum. Reklam ve Halkla
‹liflkiler ajanslar›yla bir toplant›dayd›k. Bir slogan üzerinde çal›fl›yor-
duk. Onlar›n kulland›klar› argüman, “Yabanc› sermayeye para ödü-
yorsunuz oysa elinizin alt›nda yerli kombi E.C.A. var” mesaj›n› veri-
yordu ki, bu da tam olarak do¤ru de¤ildi. Çünkü o dönemde E.C.A.
da Alman patentiyle üretilen bir kombiydi. Hem etik de¤ildi hem de
kendimizle çelifliyorduk. Onun üzerine ‘Madem yerli olmas› bu kadar
önemli EMAS niye yapm›yor?’ sorusunu ortaya att›m. Bunun üzerine
‹hracat Müdürlü¤ü’nden ‹rfan Yüzbafl›o¤lu’yla birlikte kombileri tasar-
lamak üzere EMAS’a Teknik Müdür olarak atand›m.” 

‹‹llkk kkeezz TTüürrkkiiyyee’’ddee ttaassaarrllaannaann kkoommbbii

Bafllang›çta detaylara ait ne yapacaklar›n› bilmediklerini itiraf eden 
Ar-Ge tak›m›n›n beyni ‹rfan Yüzbafl›o¤lu ve Bora Önen, öncelikle
kombi parçalar›n›n daha kapsaml› teknik özelliklerini tan›yarak ve
yurtd›fl› fuarlar arac›l›¤›yla üretici firmalar hakk›nda bilgi edinerek ifle
bafllam›fllar. Bora Önen, bak›n bu süreci nas›l özetliyor. “Kombi pro-
jesiyle ilgili olarak 6 ay boyunca süren araflt›rmalar sonucunda hangi
firman›n ne üretti¤ini ö¤renmifltik ama önemli bir sorun vard›. Bu fir-
malar bizi tan›m›yordu. Firmam›z› ve amac›-
m›z› ortaya koyan yaz›lar yazd›k ve ürettikle-
ri parçalardan numune istedik. Gelen yan›t-
lar bizi baflka sorular sormaya ve cevaplar
aramaya itti. Bu durumda hemen her parça
için neredeyse gazetecilikteki 5N/1K kural›n›
uygulad›k.”

DDoo¤¤rruussuunnuu yyaappmmaa iissttee¤¤ii aa¤¤››rr bbaassmm››flfl

Kombi gibi teknoloji yo¤un ürünlerin yeni
versiyonlar›n› yaratma çabas›nda genellikle
yurtd›fl›ndan al›nan “know how”lar ya da ya-
banc› firmalarla yap›lan ortakl›klar büyük rol
oynuyor. Oysa EMAS, yabanc› hiçbir “know
how” kullanmadan, Ar-Ge’sini ve tasar›m›n›

bütünüyle kendi mühendislerinin yapt›¤› bir kombi üretmifl. Üstelik
TÜB‹TAK’a ba¤l› Teknoloji Gelifltirme Vakf›’n›n Orta Do¤u Teknik,
Bo¤aziçi ve Yeditepe Üniversitelerinin ö¤retim üyelerinden oluflan
alan komitesi taraf›ndan da bunun bir Ar-Ge projesi olup olmad›¤›
ciddi anlamda test edilip onaylanm›fl. Sadece teknik anlamda de¤il,
tasar›m yönünden de dünyaki e¤ilimler göz önünde tutulmufl ve este-
tik kayg›larla hareket edilmifl. 
Peki bunca emek, zaman ve maddi yat›r›ma ne gerek vard›? Yan›t Bo-
ra Önen’den geliyor: “Çünkü do¤rusunu yapmak istiyorduk.”

““KKoommbbiinniinn nnee yyaappmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii bbiizz bbeelliirrlleeddiikk”” 

EMAS kombilerinin üretiminde kullan›lan parçalar›n›n ço¤u yurtd›fl›n-
dan gelmifl olsa da kombinin en ayr›cal›kl› yönü, sahip olmas› gere-
ken özellikleri EMAS Ar-Ge tak›m›n›n belirlemifl olmas›. ‹rfan
Yüzbafl›o¤lu, “Kombiyle ilgili gelebilecek her soruya bir yan›t›m›z var,
çünkü her türlü detay›yla bizzat u¤raflt›k. Baflka bir know-how kullan-
m›fl olsayd›k, an›nda sorunlara müdahale edemez, zaman ve güven
kaybedebilirdik” diyor.

Bora Önen de son tüketicinin bir kombide ne olmas› gerekti¤ini fazla
bilemeyece¤ini ifade ederek sanayicinin toplumsal anlamda üstlen-
mesi gereken rolün de tam burada devreye girdi¤ine iflaret ediyor ve
ekliyor: “‹nsan›m›za o bilmese ya da anlamasa bile en iyisini vermek
sanayicinin görevidir.” 

““AAllaann››nn››nn eenn iiyyiissii oollaann tteeddaarriikkççiilleerrllee ççaall››flfl››yyoorruuzz””

Kombilerle ilgili olarak yurtiçinden ve d›fl›ndan çok iyi geri dönüfller
ald›klar›n› ifade eden ‹rfan Yüzbafl›o¤lu, kombinin kalitesinde tedarik-
çi seçimlerinin çok önemli bir faktör oldu¤una dikkat çekerek; “Her
biri kendi alan›n›n bir numaras› firmalarla çal›fl›yoruz. Üstelik bunla-
r› belirleyebilmek için üç arkadafl 15 gün boyunca tasar›m›n ve bu
teknolojinin befli¤i olan ‹talya’y› kar›fl kar›fl gezdik” diyor. Bora Önen
de kombilerle ilgili sat›fl servisine yönelik verdikleri e¤itimler de özel-
likle bir noktan›n alt›n› çizdiklerini söylüyor: “Kombi kombidir, bütün

kombiler s›cak su verir ve ortam› ›s›t›r, fark› an-
cak kullanaca¤›n›z yedek parçalarla yaratabilir-
siniz. Bunlar her ne kadar bafllang›çta yüksek
maliyet gibi gözükse de uzun vadede kârl› ç›-
kan tüketici olur. Çünkü kombilerimizin verimi
çok yüksektir.”

DDeenneeyyiimm ttaassaarr››mm››nn öözznneessiiddiirr 

Tasar›mlar›na y›llar›n getirdi¤i birikim, ulusla-
raras› fuarlarda edindikleri izlenimler, toplum-
sal beklentiler ve teknolojinin yans›malar› para-
lelinde yön verdi¤ini ifade eden ‹rfan Yüzbafl›-
o¤lu, geçen y›l piyasaya sürülen üç kombiyi es-
tetik anlamda biçimlendirirken kal›p maliyetle-
rinin çok yüksek olmas›ndan nedeniyle renk-

Ar-Ge Ar-Ge
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Kat› yak›t soba üretimiyle 1986 y›l›nda faaliyetlerine bafllayan EMAS, daha o
günlerde Türkiye’nin içi d›fl› döküm olan ilk sobas›n› üretmiflti. Bu, sektörde
gerçeklefltirece¤i “ilk”lere de taze bir bafllang›ç olmufltu. Çok incelikli ve da-
yan›kl› dökümü, kenarlar› seramik olan genifl cam penceresiyle rakiplerini
k›skand›racak denli iyi bir soba üreten EMAS, k›sa zamanda piyasan›n ara-
nan markalar›ndan biri haline geldi. Bu arada Türkiye’nin geliflen sosya-eko-
nomik yap›s›na paralel radyant, katalitik, do¤algaz sobalar› gibi farkl› versi-
yonlar›n üretimine de bafllad›. Sadece bir mevsime odakl› ürünler yerine da-
ha genifl bir ürün portföyüne sahip olmak amac›yla midi f›r›n, termosifon,
elektrikli ›zgara ve aspiratör birbirinin pefli s›ra piyasaya sürüldü. Daha son-
ra EMAS geliflen teknoloji ve pazar›n taleplerini dikkate alarak dört temel
ürün kategorisi belirledi: Kombi, do¤algaz sobalar›, termosifon ve kat› yak›tl›
kat kaloriferleri. 

Kombi alan›nda özellikle son y›llarda önemli baflar›lara imza atan EMAS,
geçti¤imiz y›l pazara üç yeni kombi modeli sundu. Bu kombiler tamamen

Teknolojisi
ihraç edilen 
EMAS
KOMB‹LER

KKüüççüükk bbiirr aann››
‹rfan Yüzbafl›o¤lu, kombilerin en can al›c› nokta-
lar›ndan biri olan davlumbaz› tasarlad›ktan son-
ra ürüne rüzgar tepme testi uygular. Normal bir
kombinin bu testlerde üretti¤i karbonmonoksit
gaz›n›n 2000 ppm'i geçmemesi gerekir. Dav-
lumbaz›n seviyesi testte 600 ppm'i geçmez. Gel
gör ki, nihai protatip ortaya ç›kt›¤›nda bu seviye
birden bire 40.000 ppm'e f›rlar. Araflt›rmalardan
sonra ‹rfan Yüzbafl›o¤lu’nun test sonras› davlum-
baz›n estetik görüntüsünü be¤enmeyip, baz› ka-
natlarda 1 milimlik de¤ifliklikler yapt›¤› belirle-
nir. 1 milimlik oynama ppm derecesine bu dere-
ce etki eder. 

EKİM 2005 25



lerle bir farkl›l›k yaratmaya çal›flt›¤›n› söylüyor. “Calora kombide gri
beyaz, Confeo da beyaz ve en üst modelimiz Fortius’te de ça¤›m›z›n
rengi ve mutfakta da di¤er beyaz eflyalarla uyum sa¤lamas› aç›s›ndan
metalik griyi kulland›k.” 

SSttaannddaarrttllaarr›› zzoorrllaayyaann üürrüünnlleerr

Kombilerin teknolojik anlamda en önemli üstünlüklerinin yüksek ve-
rimleri oldu¤una iflaret eden Bora Önen, “CE direktifleri do¤rultusun-
da yap›lmas› gereken testleri, geçilmesi en zor olan Hollanda Gaztek
firmas›ndan ald›klar›n› söylüyor ve ekliyor: “Hatta bir parça yüzünden
neredeyse alamayacakt›k ama firma yetkilileri istedikleri standard› sa¤-
layacak hammaddenin henüz
dünyada üretilmedi¤ini keflfettiler.
Buna ra¤men sertifika anlaflmas›na
‘EMAS hammaddesi piyasaya sü-
rüldü¤ünde bu aparat› ürünlerinde
kullanacakt›r’ diye flart koydular.” 

DDüünnyyaa tteerrssiinnee ddöönnddüü

Art›k Türk mühendislerinin Ar-Ge
çal›flmalar› ve tasar›mlar› hayran-
l›kla inceleniyor hatta kopya edili-
yor! Japonlar ve Çinliler ‹rfan
Yüzbafl›o¤lu’nun tasar›mlar›n›
enine boyuna incelerken Bora
Önen’in E.C.A. kombiler için ta-
sarlad›¤› gösterge panelini de bir-
likte çal›flt›klar› firma ufak de¤iflik-
liklerle kullanmaya bafll›yor. 

Bu noktada hemen ihracata yöne-
lik at›l›mlar› soruyoruz. Kombi ih-
racat› banyo, küvet, armatür gibi
ürünlerin ihracat›ndan çok daha
fazla hassasiyet gerektirdi¤inden
ihracat› yapacak firmalar› da ince
eliyip s›k dokuduklar›n› söylüyor
‹rfan Yüzbafl›o¤lu. Kombi sektö-
rünün hacmi konusunda gerekli
bilgileri de Bora Önen’den al›yo-
ruz: “Konvansiyonel kombilerin
potansiyel ihracat pazar› 600 bin
adedi geçmiyor. Çünkü bunlar›n
pazar› daha çok do¤u Avrupa ül-
keleri ve Türki Cumhuriyetler. Ba-
t› Avrupa’da ve çok yak›n bir
gelecekte ‹ngiltere’de daha
çok yo¤uflmal› kombiler kul-
lan›l›yor olacak. Zaten yeni
bafllayan yo¤uflmal› kombi

tasar›m› da a¤›rl›kl› olarak ihracat odakl›. Sadece ‹ngiltere’nin bu alan-
daki potansiyeli 1 milyon adet. Türkiye için daha zamana ihtiyaç var,
en az›ndan do¤algaz›n ev kullan›m› için daha çok ilde yayg›nlaflmas›
gerekiyor. Do¤algaz d›fl›ndaki di¤er ›s›tma seçenekleri kombiler için
çok da etkin de¤il.”

KKoommbbiinniinn yyaann›› ss››rraa mmoonnttaajj hhaatttt›› vvee llaabboorraattuuvvaarrllaarr 

Kombinin Ar-Ge çal›flmalar› 1,5 y›l› bulmufl. Ancak sadece kombiyle
de u¤raflmam›fl Ar-Ge tak›m›. Bora Önen bir yandan da kombinin ne-
rede üretilip test edilece¤i sorusuna yan›t bulmaya çal›flt›klar›n› ve bu
aray›fl›n da kendilerini montaj hatt› ve laboratuvarlar kurmaya yönelt-

ti¤ini söylüyor. “Dünyada 7 firmada olan laboratuvar ve
bir anda kapasiteyi dörde katlayacak bir montaj hatt› kurul-
du. Üretilen her kombide yap›lmas› gereken testler montaj
hatt› üzerinde konumland›r›lan belli noktalarda olurken,
üretilen her partiden standartlar oran›nda al›nan ürünler de

laboratuvarlarda daha ayr›nt›l› bir
flekilde inceleniyor. ‹leride bu labo-
ratuvar› akredite ettirmeyi düflünü-
yoruz. Bunun anlam› laboratuvar-
dan ç›kan her sonuç, Avrupa Kon-
seyi’nin oluflturdu¤u kriterlere uy-
gun kabul edilecek. 

GGeelleecceekk yyoo¤¤uuflflmmaall›› kkoommbbiilleerriinn 

Yo¤uflmal› kombi görüntü ve yapt›-
¤› ifl anlam›nda varolan kombiler-
den çok farkl› de¤il ancak, çok fark-
l› bir teknolojiye sahip ve verimi
çok yüksek. Örne¤in normal kom-
bilerin verimleri laboratuvar flartla-
r›nda yüzde 92,5 iken yo¤uflmal›
kombilerin verimleri teorik anlamda
yüzde109’lar› buluyor. Üstelik çev-
re ve insan sa¤l›¤›na zararl› gazlar›n
emisyonu da çok düflük. Peki neden
yo¤uflmal› deniyor. Bora Önen’in
aç›klamas› flöyle: “Sistemin özünde
kombinin bacadan att›¤› ›s›y› tekrar

sisteme geri kazand›rmak yat›yor. Baca gaz›n›n git-
ti¤i yerden tesisat suyunu geçirerek onun ›s›s›n› tek-
rar tesisat suyuna veriyor ve baca gaz› s›cakl›klar›

çok düflüyor. 60 dereceye kadar düflen s›cak-
l›k sonucunda asl›nda sistemde su buhar›

halindeki su tekrar yo¤uflarak su haline
dönüflüyor.” 
EMAS yo¤uflmal› kombinin yan› s›ra kli-
malar ve günefl panellerini de ürün port-
föyüne kazand›rmak üzere çal›flmalar›-
n› sürdürüyor. 

BBOORRAA ÖÖNNEENN // TTeekknniikk MMüüddüürr

1964 ‹stanbul do¤umlu Bora Önen, ‹zmir
Özel Türk Koleji’ni bitirdikten sonra ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Mo-
torlu Tafl›tlar Bölü-
mü’nden mezun ol-
du. Kariyerine bir ga-
zete ilan›yla baflvur-
du¤u EMAR’da Servis
Mühendisli¤iyle bafl-
layan Önen, 1993
y›l›nda Konstrüksiyon
fiefi, 1996 y›l›nda da
‹hracat Müdürü oldu.
2002 y›l›ndan beri de
‹rfan Yüzbafl›o¤lu ile
birlikte kombi proje-
sinde çal›flmak üzere
Teknik Müdür s›fat›y-
la EMAS’ta çal›fl›yor.
Bora Önen Elginkan
çat›s› alt›nda olmay›
“Ayn› tak›m tutmak
gibi bir fley, yani vaz-
geçemiyorsunuz” di-
ye tan›ml›yor. Bu ara-
da kendisinin koyu
Fenerbahçeli oldu¤u-
nu hat›rlatal›m.

Sektöründe lider konumundaki VALFSEL, sahip oldu¤u yeniliklere ön-
cülük etme ilkesiyle, kuruldu¤u günden bu yana araflt›rma gelifltirme
çal›flmalar›n› büyük önem verdi. Bu yaklafl›m sonucunda bu gün sa-
hip oldu¤u laboratuvar ile Türkiye'de rakipsiz oldu¤u gibi Avrupa'da
da sektöründe önde gelen firmalardan birisi haline geldi. 

VALFSEL, laboratuvar›nda Avrupa ve Amerika standartlar›n›n öngör-
dü¤ü bas›nç, s›zd›rmazl›k ve debi deneyleri yapabiliyor. VALFSEL’de
üretilen E.C.A. markal› armatürlere 0.1 bardan 130 bara kadar de¤iflik
bas›nçlar uygulanabilmekte, bu flartlar alt›nda armatürün tamam›n›n
veya bileflenlerinin dayan›m ve s›zd›rmazl›k özellikleri deneniyor.
Ayr›ca benzer flekilde 0.1 bardan 8 bar dinamik bas›nca kadar bas›nç-
larda musluk ve bataryalar›n her çeflit debi ölçümleri yap›labiliyor.
Armatürün kalitesini belirleyen bir di¤er unsur da açma-kapama say›-
s›. Sat›n al›nan bir armatür uzun y›llar boyu ayn› kolayl›kla kullan›la-
bilmeli, kullan›m flartlar› da (s›k›l›k, s›zd›rmazl›k, debi, vs.) de¤iflme-
melidir. Bu durum ise ancak ömür testleriyle görülebilir. VALFSEL la-

boratuvar›nda mevcut ömür test makinelerinde armatürün günlük ha-
yattaki kullan›m flekli çeflitli çevrimlerle simüle ediliyor. Yeni üretile-
cek ürünlerin kartufl, salmastra ve yön de¤ifltirici grublar› ile dönen ç›-
k›fl uçlar› mutlaka bu testlerden geçiriliyor. Bu amaçla ürünlere
210.000 defa açma-kapama çevrimi uygulan›yor.

VALFSEL A.fi. bünyesindeki akustik laboratuvar› sektöründe ülkemi-
zin ilk ve tek laboratuvar›. Avrupa'da da say›l› laboratuvarlar aras›nda
yer alan bu laboratuvar, TS ISO 3822 standard›na uygun olarak özel
inflaat teknikleri kullan›larak infla edilmifl olup, sessiz oda ve ölçme
odas› olarak iki bölümden olufluyor. Bu laboratuvarda armatürlerin
sebep olduklar› gürültü seviyesi ölçülüyor. Böylece E.C.A. armatürler
sahip olunan bu laboratuvar sayesinde çok düflük gürültü seviyeleri
ile üretilerek yaflam konforuna katk› sa¤lan›yor. 

VALFSEL A.fi.'nin Manisa'da kurulu laboratuvar› Ocak 2005'te TS ISO
EN 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi belgelendirme denetimine ta-
bi tutularak Yetkili Laboratuvar Belgesi almaya hak kazanm›fl. Belge-
nin al›nmas›n›n ard›ndan, TSE'nin Çay›rova-‹stanbul laboratuvar›nda-
ki ifl yüküne paralel olarak VALFSEL laboratuvar›nda da TSE nam›na
testler yap›lmaya baflland›. TSE taraf›ndan VALFSEL A.fi. laboratuvar›-
na gönderilen ithal ürünler ilgili TS EN 200 ve TS EN 817 testlerine
göre teste tabi tutuluyor. 

VALFSEL A.fi., bugün art›k, yaln›z üretti¤i kaliteli ürünlerle de¤il ayn›
zamanda laboratuvar›yla da Türk halk›na hizmet ediyor.
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Ar-GeAr-Ge

VVAALLFFSSEELL AA..fifi..’nin laboratuvar› 
Türkiye’nin hizmetinde...

VVAALLFFSSEELL AArrmmaattüürr SSaannaayyiiii AA..fifi..’’nniinn MMaanniissaa ffaabbrriikkaass››nnddaa kkuurruulluu 
llaabboorraattuuvvaarr››,, aarrmmaattüürr iillee iillggiillii hheerr ççeeflfliitt ddeenneeyyii yyaappaabbiilliiyyoorr..

11)) Spektral analiz
22)) Bas›nç deneyleri (130 bar)
33)) S›zd›rmazl›k deneyleri (0.1-8 bar)
44)) Debi deneyleri
55)) Ömür deneyleri

66)) Is›l hassasiyet deneyleri
77)) Yüzey hassasiyet ölçümleri
88)) Kaplama kalitesi deneyleri
99)) Kaplama kal›nl›¤› ölçme 
1100)) Akustik ölçümü

‹‹RRFFAANN YYÜÜZZBBAAfifiIIOO⁄⁄LLUU
EEMMAASS ÜÜrrüünn GGeelliiflflttiirrmmee MMüüddüürrüü 

1945 Malatya Arapkir do¤umlu ‹rfan Yüz-
bafl›o¤lu, ‹stanbul Kabatafl Erkek Lisesi’ni
bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi’nde endüstriyel tasa-
r›m ve iç mimarl›k e¤itimi ald›. Alman eko-
lüne sahip okulun mesleki geliflimine kat-
k›s› oldu¤unu söyleyen Yüzbafl›o¤lu, “Ö¤-
retmenlerimizin ço¤u Alman’d› ve onlar
ka¤›t üzerindeki teoriye pek itibar etmez,
mutlaka uygulamas›n› yapmam›z› isterler-
di.” Okuldan mezun olduktan sonra Pre-
siz’de çal›flmaya bafllayan Yüzbafl›o¤lu, ça-
mafl›r makinesi, buzdolab› gibi ev aletleri-
nin tasar›mlar› konusunda deneyim kazan-
d›. Cankurtaran Holding, ard›ndan Auer
firmalar›nda çal›flt›ktan sonra 1990 y›l›nda
EMAS ailesine kat›lan ‹rfan Yüzbafl›o¤lu
bugüne dek yaklafl›k 20 ürünün tasar›m›n›
gerçeklefltirdi. 
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Türkiye do¤algaz pazar›
1,5 milyar dolara kofluyor
Türkiye’de ilk kez 1998 y›l›nda Ankara’da do¤algaz kullan›lmaya bafl-
land›. Bunu, s›ras›yla Istanbul, Bursa, Eskiflehir, Izmit ve Adapazar› il-
leri takip etti ve flimdilerde pazar giderek büyümeye devam ediyor.
Kuflkusuz do¤algaz gibi modern bir yak›t ülkemize özellikle büyük
kentlerde yaflanan hava kirlili¤inin çözümünde büyük katk› sa¤lad›,
hatta bunun tek çözüm yolu oldu. Do¤algaz sayesinde gelecek nesil-
lere daha yeflil bir Türkiye b›rak›labilecek.

DDoo¤¤aallggaazz,, ››ss›› ppaazzaarr››nnaa ccaannll››ll››kk ggeettiirrddii

Do¤algaz’›n temiz ve ekonomik olmas›n›n yan› s›ra önemli bir rolü
daha var. Do¤algaz ülkemizin modern ve teknolojik ›s›tma cihazla-
r›yla tan›flmas›n› sa¤lad› ve en önemlisi de ›s› sektörüne müthifl bir
hareketlilik kazand›rd›. 2004 y›l›nda 650 milyon dolar olan do¤algaz
pazar büyüklü¤ü, 2005 y›l›nda yeni flehirlerle birlikte 730 milyon do-
lara ç›kacak. Do¤algaz›n yayg›nlaflmas›yla birlikte 2010 y›l›nda
pazar›n 1,56 milyar dolar büyüklü¤üne ulaflaca¤› tahmin ediliyor. Bu
cirolar cihaz, sarf malzemesi ve iflçilik ücretlerini de içeriyor.

Dünyan›n en büyük do¤algaz pazarlar›ndan biri olan ‹talya’da flu an-
ki pazar›n büyüklü¤ü 1,9 milyar dolar civar›nda ve son üç y›ld›r da
kayda de¤er bir büyüme gözlenmiyor. Rakamlara bak›ld›¤›nda Türki-
ye befl y›l içerisinde Italya pazar›na yaklaflarak dünyan›n en h›zl› ge-
liflen pazarlar›ndan biri olacak. Do¤algaz pazar›n›n büyüyor olmas›-
n›n ›s› alan›na ve ülkemize önemli katk›lar›ndan biri de yat›r›mlar.
Do¤algaz’›n lokomotif ürünü olan kombi ve panel radyatör yat›r›mla-
r› giderek art›yor. Mamuller sadece iç pazarda de¤il d›fl pazarlarda da
tüketiliyor. 2004 y›l› itibariyle pazar büyüklü¤ü 650 milyon dolar, it-

hal girdi oran› da yaklafl›k 120 milyon dolara ulaflt›. Yani mal ve
hizmetlerin 530 milyon dolar ile yüzde 81’i ülke içerisinde üretiliyor.

DDoo¤¤aallggaazzddaa 3300..000000 iissttiihhddaamm

‹stihdama bak›ld›¤›nda ise 2005 y›l›nda do¤algaz sektöründe çal›flan
tesisatç›-teknisyen (sadece tesisat yapanlar) say›s› 10.000 kifliyken,
2010 y›l›nda bu ifl gücü ihtiyac›n›n 23.000 kifliye ç›kaca¤› görülüyor.
Cihazlarla ilgili yetkili servis ve bayilikler de düflünüldü¤ünde toplam
ifl gücü ihtiyac› (mühendis, teknisyen, tesisatç› olarak) / (üretici, yan
sanayi, ve üretici personeli hariç) 30.000 kifliye yaklafl›yor. Tabi ki ki-
fli say›s›n›n yan›nda yetiflmifl ifl gücü çok önemli. Bunun bilincinde
her y›l E.C.A. taraf›ndan planl› olarak düzenlenen e¤itimlerle do¤al-
gaz uygulamalar›na yeni bafllayacak olanlar sektöre kazand›r›l›yor.
E¤itimlerde mamul montajlar›ndan kalorifer ve do¤algaz tesisat›na
kadar her türlü teknik bilgi aktar›l›yor. Son üç y›lda e¤itimlere kat›lan-
lar›n say›s› 5.400 kifliye ulaflt›.

EE..CC..AA..’’nn››nn ddoo¤¤aallggaazz ppaazzaarr››nnddaakkii ttooppllaamm ppaayy›› 
yyüüzzddee 1166,,99’’aa uullaaflfltt››

E.C.A., do¤algaz pazar›nda ilk y›llardan beri kombi, do¤algaz sobas›,
kat kaloriferi, merkezi kazan ürünlerinde hem üretim hem de ithalat-
ç› olarak yer ald›. Bugün gelinen noktada Türkiye’de sadece 2005 y›-
l›nda kullan›lan E.C.A. markal› do¤algaz ürünlerinde 500 bin adede
ulafl›lmas› bekleniyor. Böylece 110 milyon dolarl›k bir büyüklük ile
önemli bir paya sahip olan E.C.A.’n›n do¤algaz pazar›ndaki toplam
pay› yüzde 16,9’a ulaflt›. Hedef ise 2010 y›l›nda toplam pazar içeri-
sinde 310 milyon dolarl›k bir büyüklü¤e imza atarak sadece iç pazar-

da 1.2 milyon cihazla yüzde 20‘lik pazar büyüklü¤ü-
ne ulaflmak.

DDoo¤¤aallggaazz ddaa¤¤››ll››mm››

KKuullllaann››llaann iilllleerr
‹stanbul, Ankara, Bursa, Eskiflehir, ‹zmit, Adapazar›,
Gölcük, Bal›kesir, Band›rma, Konya, Kayseri, Çorum,
Kütahya, Erzurum, Gebze, ‹negöl.

KKuullllaannmmaayyaa bbaaflflllaayyaaccaakk oollaann iilllleerr
Samsun, Trabzon, Düzce-Ere¤li, Manisa, ‹zmir, Sivas,
Denizli, K›rflehir, K›r›kkale, Polatl›, Çorlu, Silivri,
Tekirda¤, Edirne, Yalova, Uflak, Aksaray, Gaziantep,
Malatya, Ad›yaman, Urfa, Afyon, Burdur, Isparta,
Antalya, Marafl, Adana, ‹skenderun. 

Üretim
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Elginkan
Toplulu¤u’nun
2006 ihracat
hedefi 150
milyon dolar

Üretim

2000 y›l›nda 32 milyon dolar olan Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin
ihracat› geçti¤imiz y›l 71 milyon dolara ulaflt›. 2005 y›l› toplam ihra-
cat hedefi ise 100 milyon dolar.

2005 y›l›na ait ilk 6 ayl›k ihracat sat›fllar›n›n ülkeler baz›ndaki
da¤›l›m› ise söyle: Bat› Avrupa ülkeleri yüzde 54, Ortado¤u ve Afrika
yüzde 15, Do¤u Avrupa yüzde 14, Rusya ve CIS yüzde 13, Kuzey-
Güney Amerika ülkeleri yüzde 4, ülke baz›nda ise ‹ngiltere yüzde
31'lik payla tüm ihracat sat›fllar› içinde lider konumda.

IIss›› aallaann››nnaa yyöönneelliikk üürrüünnlleerriinn iihhrraaccaatt››nnddaa 
PPaanneell RRaaddyyaattöörr iillkk ss››rraaddaa 

Is› ürünleri ihracat›n›n en yo¤un oldu¤u Bat› Avrupa ülkelerine ihraç
edilen ürünlerde panel radyatör ön plana ç›k›yor. Bat› Avrupa
ülkelerinde toplam panel radyatör pazar›n›n 2005 y›l› itibar›yla 23
milyon mtül (1 milyar Euro) oldu¤u tahmin edilirken panel radyatör
sat›fllar›n›n yo¤un oldu¤u di¤er bir bölge olan Do¤u Avrupa ülkele-
rinde bu rakam tahmini 11 milyon mtül (480 milyon Euro). Farkl›
markalarla ve farkl› kanallarla sat›fl› yap›lan ELBA panel radyatörleri
yüksek kalitesi, uygun fiyat seçenekleri ve h›zl› sevkiyat›yla hakl› bir
müflteri memnuniyeti yaratm›fl durumda.

Bir di¤er ›s› ihracat ürünü olan kombilerde ise Do¤u ve Bat›
Avrupa'da yo¤uflmal› ve yo¤uflmas›z olarak toplam 5.500.000 adet-
lik bir kombi pazar› oldu¤u tahmin ediliyor. Bat› Avrupa ülkelerinde
yo¤uflmal› kombi giderek standart hale gelmeye bafllarken, Do¤u
Avrupa, Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ülkelerinde de kul-
lan›m oran› art›yor. 2006'dan itibaren yo¤uflmal› kombi sat›fllar›yla
E.C.A. ad›n›n daha s›kl›kla duyurulmas› ve Avrupa pazarlar›nda
E.C.A. kombilerine eklenen yeni teknolojilerle lider markalar yan›n-
da yer al›nmas› hedefleniyor.

YYaapp›› aallaann››nnddaa EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL mmaarrkkaall›› 
üürrüünnlleerrllee ddüünnyyaa mmaarrkkaass›› oollmmaayyaa ddoo¤¤rruu aadd››mm aadd››mm

Topluluk ihracat›n›n en yo¤un oldu¤u Bat› Avrupa ülkelerinde en
çok seramik ürünleri ihracatta ön plana ç›k›yor, E.C.A. armatür ürün-
leri onu takip ediyor. 2005 y›l› itibariyle Bat› Avrupa ülkelerinde
toplam seramik pazar›n›n 52.000.000 parça (1.800 milyon Euro),
toplam armatür pazar›n›n ise 57.000.000 (2.300 milyon Euro) parça
oldu¤u tahmin ediliyor.

Yap› alan›nda ihracat›n ön plana ç›kt›¤› di¤er bir bölge ise son iki y›l-
da yüzde 20'lik geliflme gösteren Rusya bölgesi. Rusya'da 2005 iti-
bariyle seramik pazar›n›n 11.600.000 parça (174 milyon Euro) ar-
matür pazar›n›n ise 8.000.000 parça (176 milyon Euro) oldu¤u tah-
min ediliyor. 

Topluluk ihracat›nda önemli pay› olan E.C.A. markal› valf ürünleri
için ise özellikle Orta Do¤u ve Kuzey Afrika ülkelerinde yerleflik 
f›r›n üreticilerine ihraç edilen “f›r›n muslu¤u” ön plana ç›kmaya 
bafllad›.

Tasar›m-teknoloji-kalite üçgeni içerisinde birbirini tamamlayan ürün
gam›n›n sinerjisini kullanarak önümüzdeki befl y›l içerisinde yüzde
2’lik büyüme öngörülen Bat› Avrupa ülkelerinde pazar pay› ve mar-
ka bilinirli¤inin artt›rmak, her sene yüzde 5’lik büyüme öngörülen
Rusya pazar›nda ise pazar ile birlikte büyümek hedefleniyor.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin üretimlerinin minimum yüzde
50'sinin ihraç edilmesinin hedeflendi¤i önümüzdeki befl y›ll›k öngö-
rüde, müflterilere komple ›s› ve banyo /mutfak çözümleri sunulacak.
Uzun vadede ›s› ve yap› sektörlerinde, hedef ülkelerdeki pazar pay-
lar›n›n en az yüzde 10 seviyelerine getirilmesi planlan›yor.
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MMiimmaarrii kkiimmlliikk kkaarrtt››
Çeflme bir ucu yuvarlat›lm›fl, karfl›l›kl›, ikifler kenar› eflit boyutlu
tasarlanm›fl, bir beflgenden geliflen plana sahip, dört cepheli bir
meydan çeflmesi olarak infla edilmifl. Temelde yatay oturtulmufl
bir dikdörtgenin önüne yerlefltirilmifl, ikiz kenar üçgenden mey-
dana gelen bir yap› özelli¤ini tafl›r. Musluklar›n bulundu¤u iki
çeflmenin ortas›na sivri bir kemerle birbirine ba¤lanan iki ayak
oturtulmufl. Her iki çeflmenin önünde birer tekne (yalak) vard›r.
Tekne, direnaj sistemi için kolektif bir su olu¤u biçiminde tasar-
lanm›fl. Direnaj sistemi aç›s›ndan Azapkap› Saliha Sultan Çefl-
mesi’nin çok iyi hesaplanm›fl ve biçimlendirilmifl oluklar› ve
süzgeçleri var. 
Teknelerin her iki yan›na çeflitli tamirler sonucunda farkl› boyut-
larda dinlenme tafllar› koyulmufl. Sebil ve çeflmelerin yüzleri sa-
r›ya çalan, pürüzsüz yüzeyli mermer bloklarla kapl› olup döne-
min bat› süsleme sanat›ndan esinlenilerek yap›lm›fl. Damars›z,
çok kaliteli mermer parçalar› üzerinde cilalama yap›lm›fl ve ka-
lem izleri silinmifl. Yap› bütünüyle mermer kapl› oldu¤undan
alttaki duvar eti konusunda kesin bilgi vermek mümkün de¤il. 
Sivri kemerle birbirine ba¤lanan iki ayak aras›ndaki niflin içine
ayna tafl› oturtulmufl. Güney yönündeki Perflembe pazar›ndaki
çeflmede ayna tafl›n› çevreleyen bordür üstüne çevresi k›r›k dal,
küpe, y›ld›z, gül ve gelinci¤e benzeyen lale vb. çiçeklerle daire
biçiminde su yerlefltirilmifl. Ters dönmüfl, cepheden ve profilden
verilmifl figürlerden meydana gelen bu suyun ortas›na bir kaba-
ra monte edilmifl. Benzer bir sistemle bezenmifl kuzey yönünde-
ki Atatürk Köprüsü taraf›ndaki ayna tafl›nda kabaran›n çevresini
saran daire biçiminde benzer çiçeklerden oluflan bir bordür var.
Çeflme yap›s›n›n güney yönündeki Perflembe Pazar› taraf›ndaki
ayna tafl›n›n alttaki panosunun iki yan›nda k›sa ayakl› sehpalar
üzerine oturtulan, fliflkin gövdeli, uzun boyunlu vazolar içine
yerlefltirilen çiçeklerden oluflan natürmortlar yer al›yor. 

Hayat›n kayna¤›Hayat›n kayna¤›
AAzzaappkkaapp›› SSaalliihhaa SSuullttaann ÇÇeeflflmmee vvee SSeebbiillii

Azapkap› Çeflmesi, II. Mustafa’ya efl, I. Mahmud ve III. Ahmed’e anne olmufl Sali--
ha Sultan’›n yap›m›na vesile oldu¤u ve bu yüzden onun ismiyle an›lan,  mimari ya--
p›s›, iflçili¤i ve dönemin izlerini tafl›mas› sebebiyle korunmas› gereken önemli tari--
hi ve kültürel miraslar›m›zdan biri. 

UUnnkkaappaann›› KKööpprrüüssüü’’nnüü sseellaammll››yyoorr

Tarih boyunca ‹stanbul’un en önemli sorunlardan biri olmufl su. ‹lk köklü çözüm
de Kanuni Sultan Süleyman zaman›nda at›lm›fl. Kanuni, Mimar Sinan’a verdi¤i
emirle ‹stanbul’un su ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için kentin dört bir yan›nda çeflmeler
yapt›rm›fl. ‹slamiyette suya verilen önem nedeniyle asl›nda her devirde hayr›sever-
ler taraf›ndan da çeflmelerin yapt›r›ld›¤›n› biliyoruz. Saliha Sultan Çeflmesi’nin de
temelinde de böyle kutsal bir amaç yat›yor. Çeflme, Sadrazam Sokullu Mehmet Pa-
fla Camii’nin önünde, Karaköy’de, Unkapan› Köprüsü’nün hemen bafl›nda bulunu-
yor.

ZZeennggiinn ssüüsslleemmeelleerr

Çeflmenin mimar› hakk›nda bir kay›t olmamas›na ra¤men dönemin “Ser Mimaran›
Hassa”l›k makam›n›n (Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›) kollektif bir çal›flmas› oldu¤u san›l›yor.
Çeflme mimari anlamda Lale Devri’nin izlerini tafl›rken, I. Mahmut dönemi yenilik-
lerini yans›t›yor. Ortas›nda bir sebil, her iki yan›nda birer çeflme ve ayr›ca bir de su
haznesinden olufluyor. Sebil ve çeflmelerin yüzleri mermer kapl› olup dönemin ba-
t› süsleme sanat›ndan esinlenilerek yap›lm›fl. Süslemelerde vazolu çiçekler, buket-
ler ve hatta meyvalar, armut, elma, portakal, hurmaya kadar zengin bir çeflitlilik var.

Yap›n›n güney yönündeki Perflembe Pazar›’na ve kuzey yönündeki
Atatürk Köprüsü’ne bakan cephelerinde ayna tafllar kullan›lm›fl. Sebil
dört sütun üzerine yerlefltirilmifl.

RReessttoorraassyyoonnllaa yy››kk››mmddaann kkuurrttuulluuyyoorr

Do¤uya ait kitaplarda Galata Çeflmesi olarak da bilinen çeflmenin ya-
n›nda yer alan Sübyan Mektebi maalesef 1950’lerde y›k›lm›fl. O dö-
nemde harabeye dönmüfl olan çeflme ise bir restorasyon çal›flmas›yla
kurtulmufl. 1954’te Vali Fahrettin Kerim Gökay’›n çabalar›yla tamir et-
tirilen çeflme, asl›na uygun bir flekle getirilerek musluklar›ndan suyun
akmas› sa¤lanm›fl. Çeflmenin bu ilk esasl› onar›m projesini Yüksek Mi-
mar Ali Saim Ülgen yapm›fl.

SSeellaamm oollssuunn eeyy ‹‹ssttaannbbuull!!

Azapkap› Çeflmesi’nin günümüzdeki görüntüsü ne yaz›k ki o eski ihtiflam›n› yans›-
tacak türden de¤il. Hemen yan› bafl›ndaki akan yo¤un trafi¤i karmaflas› içinde y›l-
lar›n verdi¤i yorgunlu¤a, gelip geçen ilgisizli¤e ald›rmadan dayan›yor. Duvarlar›n›
onu ören ustalar›n el izlerini de¤il, grafitler süslüyor. Etraf›n› saran otlara, at›lan
çöplere ra¤men en büyük isyan› hayata can veren suyu kaybolan, çal›nan ve art›k
yerleri bofl kalan musluklar›ndan ak›tamamak olsa gerek. fiimdilerde Azapkap› Çefl-
mesi ad›na umut veren geliflmeler var. Beyo¤lu Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan yü-
rütülen röleve, restorasyon ve restitusyon projelerinin Koruma Bölge Kurulu’nca
onaylanm›fl olmas› ve buna ba¤l› olarak da ‹SK‹ Vak›f Sular Müdürlü¤ü’nce gerek-
li restorasyon çal›flmalar›na bafllanacak olmas›. 

Azapkap›’s›nda
dile gelen su

Hayat›n kayna¤›

“Bir gün IV. Mehmet’in zevcesi, II. Mustafa’n›n annesi Valide Sultan arabas›yla gezerken Azapkap›s›
sokaklar› aras›nda ufak bir meydanda bir çeflme bafl›nda k›r›lan testisinden elinde kulpu kalm›fl a¤layan bir
k›z çocu¤u görür. Çocu¤u ça¤›rtarak ona para vermek ister, çocuk paray› almaz ve ‘Testiyi k›rd›m paras›
için a¤lam›yorum; bir su getirmenin üstesinden gelemedi¤ime a¤l›yorum’ der. K›z›n bu cevab› validenin
hofluna gider. Ailesine haber sal›n›r ve saraya al›n›r. K›z büyür ve II. Mustafa’n›n efli Haseki Saliha Sultan
olur... Ve bir gün o¤lunu ça¤›rarak saraya girmesine vesile olan o küçük çeflmenin yerine büyük bir çeflme
yapt›rmak istedi¤ini söyler. Bunun üzerine I. Mahmud tahta geçince annesinin y›llardan beri özledi¤i
arzusunu yerine getirir,1732’de Galata semtinin Azapkap›s›’nda çeflme infla ettirir.”

Prof. Dr. H. Örcün Bar›flta /‹stanbul Çeflmeleri-Azapkap› Saliha Sultan Çeflmesi 1995 



Keyifli buluflmalar
Sanat tohumlar›, daha küçük yafllarda gitar çalan babas› sayesinde
ekilmifl yüre¤ine ve ellerine. ‹lk t›n›lar›n› daha konuflmadan hatta ad›m
atmaya bafllad›¤› y›llarda, evdeki küpün içine att›¤› oyuncaklarla ç›-
karm›fl. Annesi daha o zamandan anlam›fl ondaki müzikal yetene¤i. 
Ailesinin keflfi ve yönlendirmesi kadar fiirin Pancaro¤lu’nun içindeki
müzik tutkusu da onu bugünlere tafl›yan önemli bir etken. O tutku
flimdilerde genç kuflaklarla buluflmay› arzuluyor, çünkü Pancaro¤lu,
saks›da duran tek bir çiçek gibi de¤il de, kök salaca¤› ortamlar›n ha-
yalini kuruyor. 

MMüüzziikkllee bbuulluuflflmmaann››zzddaann bbaaflflllaayyaall››mm......

Babam üniversitede okurken gitar çalmaya bafllam›fl. Arkeoloji ve sa-
natla yak›ndan ilgilenen annem de çocuklu¤unda az da olsa piyano
çalm›fl. Annemin hobisi, bugün Oxford Üniversitesi’nde ‹slam sanat ta-
rihi hocas› olan kardeflim Oya Pancaro¤lu’nun, babam›n hobisi de be-
nim iflim oldu. Evde her zaman bir müzik sesi vard› do¤al olarak. Ba-
bam›n ifli gere¤i Ankara’dan ‹stanbul’a tafl›n›nca piyano dersi almaya
bafllad›m. Hocam›n yurtd›fl›na gitmek zorunda kalmas› beni y›ld›rmad›
ve kendi kendime piyano e¤itimimi sürdürdüm. Konservatuvar s›navla-
r›na girdi¤imde juride dedemi de yak›n tan›yan Merhum Mükerrem
Berk vard›. O zaman da bu gün de hâlâ geçerli olan kural gere¤i, ö¤-
rencilerin hangi enstrüman› çalacaklar›na belli s›navlar›n ard›ndan ho-
calar karar veriyordu. Onlar da piyano, keman gibi klasik seçimler ye-
rine daha az çal›nan aletlere yönlendirmeler yap›yordu. Ben de Müker-
rem Berk’in tavsiyeleri do¤rultusunda arp s›n›f›n›n yolunu tuttum. 

AArrbb››nn oorrttaayyaa çç››kk››flfl›› vvee mmüüzziikkaall kkaarriiyyeerriinnddeenn ssöözz eeddeerr mmiissiinniizz??

Asl›nda arb›n ç›k›fl› insanl›k tarihi kadar eski, avlanmaktan geliyor çün-

kü. Bambular, küçük davullar ve arp en eski müzik aletleri. Arp da as-
l›nda avc›n›n okunu yaydan atarken; telinden ç›kan sesten geliyor. Bu
yüzden de avlanmak kadar eski bir tarihe dayan›yor kökleri ve belli bir
anavatandan söz etmek de mümkün olmuyor bu yüzden. Mezopo-
tamya’da, Afrika’da, Azteklerde, Çin medeniyetinde görebiliyorsunuz
mesela. Ancak görünüflleri ve çal›n›fl biçimleri farkl›. Kimisi yerde, ki-
misi kucakta kimisi de ayakta çal›nabiliyor. Hep Avrupa kökenli bir
enstrüman gibi gözükse ve genelde klasik bat› müzi¤inde kullan›ld›¤›
düflünülse de tek bir kültüre ait bir enstrüman de¤il arp. Basit bir ör-
nek, ‹rlanda Euro’sunun üzerinde arp resmi var. Arp onlar›n ulusal, ge-
leneksel çalg›lar› oldu¤u için de günümüze kadar korumufllar. Çok bü-
yük bir aileyiz biz. Bunu ‹rlanda’da, Dünya Arp Kongresi’nde çok da-
ha net gördüm. 

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii bbaaflflllaanngg››çç nnaass››ll oollmmuuflfl?? 

Arp ortado¤u müziklerinde varm›fl; bizim minyatürlerde bile görebili-
yoruz arb›. Hatta ismine çeng deniyor. 18.yy ortalar›na kadar çok po-
püler bir enstrüman iken; arb›n özellikleri art›k o müzi¤in ihtiyaçlar›y-
la örtüflmemeye bafllay›nca b›rak›yorlar. Ama halen ‹stanbul’daki
“Bezmara Toplulu¤u” 16. ve 17. yy erken dönem Türk müziklerini ça-
l›yor. Grubun liderli¤ini yürüten Fikret Karakaya da çeng çal›yor. Or-
kestralar›m›zda arp her zaman olmufl ve tabii ki Cumhuriyetin kurulu-
fluyla bu say› artm›fl.

AArrpp TTüürrkkiiyyee’’ddee nnee kkaaddaarr yyaayygg››nn?? SSiizziinn dd››flfl››nn››zzddaa kkaaçç aarrpp
ssaannaattçç››ss›› vvaarr??

Afla¤› yukar› 50-60 kiflilik bir camiay›z; ö¤renciler, profesyoneller,
emekli olmufl büyüklerimiz var. Benim d›fl›mda aktif olarak çalanlar

da Ankara’da Ça¤atay Akyol, Eskiflehir’de Ceren Necipo¤-
lu, ‹stanbul’da Bahar Göksu ve Yonca Özkan, büyük ku-
flakta Sevin Berk, U¤urtan Aksel, Kaysu Do¤ansoy ve yeni
kuflakta da ö¤rencim Meriç Dönük var.

SSoonn zzaammaannllaarrddaa aarrpp hhaakkkk››nnddaa ssiizziinnllee bbeerraabbeerr cciiddddii
bbiirr kkaammuuooyyuu yyaarraatt››lldd››;; aarrpp ddiinnlleenniirr,, ttaann››nn››rr oolldduu..
AArrppçç›› fifiiirriinn PPaannccaarroo¤¤lluu iissmmii bbiilliinniirr hhaallee ggeellddii.. BBuunnuunn
nneeddeennii nneeddiirr ssiizzccee?? DDoo¤¤rruu zzaammaannddaa,, ddoo¤¤rruu yyeerrddee
oollmmaakk mm››?? 

Öncelikle böyle bir arzuya sahip olmak gerekiyor. Türki-
ye’de arb›n yayg›n olmad›¤›n› gözlemledikten sonra kendi
çap›mda bu enstrüman› nas›l yayg›nlaflt›rabilirim diye dü-
flündüm. Asl›nda arb› daha çok ortaya ç›karmak benim ifli-
min de bir parças›. Bunu öncelikle arb› daha çok çalarak ve
konserler vererek yap›yorum. ‹kincisi, yap›m gere¤i insan-
lara ulaflmaya çal›fl›yorum. Öncelikle bir dinleyici kitleni-
zin olmas› yoksa da bunu oluflturman›z gerekiyor. Maddi
aç›dan söylemiyorum ama bir yerlere ulaflman›z ve besle-
nebilmeniz için sizi birilerinin “tüketmesi” flart. Bu noktada

‹‹llggiinnçç bbaa¤¤llaanntt›› 
fiirin Pancaro¤lu sohbetin bafl›nda bize Manisa
ile olan ba¤lant›s›ndan da söz etti. Bulgar göç-
meni olan anneannesi Manisa Kapakl› Köyü’ne,
yerleflmifl. Makine mühendisi olan dedesi Fahret-
tin Arel de meslektafl olmalar› sebebiyle Ahmet
Elginkan ile o¤ullar› Ekrem ve Cahit Elginkan’›
çok yak›ndan tan›rm›fl.
fiirin Pancaro¤lu’nun geçti¤imiz k›fl Referans ga-
zetesinde yaz›lar› da yay›mlanm›fl. Büyülü par-
maklar› arp çalmak kadar yaz› yazmada da usta-
laflm›fla benziyor. Çünkü albüm tan›t›mlar› için
haz›rlanan ve neredeyse küçük bir roman› and›-
ran kitapç›k da fiirin Pancaro¤lu’nun kaleminden
ç›kma... 
Bu arada arp çalan müzisyenlerin parmaklar›n›n
uzun ve ince olmas› da aranan bir flart de¤il.
Sadece parmak uçlar›n›n nas›r tutmas› gerekiyor-
mufl! Çalmak isteyenlere duyurulur.

Keyifli buluflmalar
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Washington Post taraf›ndan ““mmiillllii sseerrvveett”” olarak nitelendirilen dünyaca ünlü arp
sanatç›m›z fifiiirriinn PPaannccaarroo¤¤lluu ile ‹rlanda’da yap›lan Dünya Arp Kongresi dönüflü
konufltuk. Bizlere ilk önce müzi¤in hayat›na giriflinden ve kariyerinden; sonra
insanl›k tarihi kadar eski bir enstrüman olan arb›n kariyerinden ve tabi ki
projeleriyle kendisinin ve baflkalar›n›n hayat›na katt›¤› art›lardan bahsetti. 

Avc›n›n elinden
sahneye...



Keyifli buluflmalar
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arp camias›n›n Türkiye’de örgütlenmesi, gençlere bu anlamda birta-
k›m f›rsatlar›n sunulabilmesi çok önemli. 

EE¤¤iittiimm hheerr aallaannddaa oolldduu¤¤uu ggiibbii bbuurraaddaa ddaa öönnee çç››kk››yyoorr.. 
NNeelleerr yyaapp››yyoorrssuunnuuzz kkeennddii aallaann››nn››zzddaa ssööyylleeddii¤¤iinniizz ff››rrssaattllaarr››
yyaarraattaabbiillmmeekk iiççiinn??
Bu y›l mesleki örgütlenmeye yönelik bir ad›m att›m ve çok da güzel ol-
du. ‹stanbul’da, May›s ay›nda 1. Türkiye Arpistler Buluflmas›’n› Feyzi-
ye Mektepleri Vakf›’n›n deste¤iyle gerçeklefltirdik. Birkaç y›l önce
emekli olan arp sanatç›s› U¤urtan Aksel’e bir hizmet ödülü takdim et-
tik; törende bir de konser verildi. Genç solistimiz Meriç Dönük’ün de
bir resitaline yer verdi¤imiz bu etkinlik kapsam›nda ayr›ca Türkiye’nin
dört bir yan›ndan genç arpç›lar da birlikte bir konser verdiler. Bu bu-
luflma beni kendi konserlerimden bile daha çok mutlu etti diyebilirim.
Önümüzdeki y›l da ulusal bir yar›flma yapmay› planl›yoruz. Her iki or-
ganizasyon için elbette yeni desteklere ihtiyac›m›z olacak. Her ne ka-
dar hepimizin gönüllü çabas› ve çok küçük bütçelerle kotar›lmas›na
ra¤men birtak›m masraflar da oluyor. 

EEllggiinnkkaann TToopplluulluu¤¤uu aadd››nnaa iillkk ssaayy››ss››nn›› hhaazz››rrllaadd››¤¤››mm››zz bbuu
ddeerrggiinniinn çç››kk››flfl nnookkttaass›› ddeerrggiiyyee iissmmiinnii ddee vveerreenn ““++11”” kkaavvrraamm››..
SSiizziinn ssoossyyaall ssoorruummlluulluukk aadd››nnaa ggeerrççeekklleeflflttiirrddii¤¤iinniizz pprroojjeelleerr vvee
flfliirrkkeettiinn VVaakk››ff kkaannaall››yyllaa ee¤¤iittiimmee ssaa¤¤llaadd››¤¤›› kkaattkk›› aayynn›› ttaabbaannddaa
bbuulluuflfluuyyoorr:: ““hhaayyaattaa bbiirr aarrtt›› kkaattmmaakk””.. PPeekkii bbiirr ssaannaattçç›› vvee bbiirr
bbiirreeyy oollaarraakk ssiizzee ggöörree ssiizziinn ““++11””iinniizz nneeddiirr?? 
Bir flekilde sosyal sorumlulu¤um var. Sanatç›larda genellikle ego çok
büyük oluyor. Kendini bir noktaya koyan insanlar›n afl›r› mütevazi ol-

mas› ifllerine ulaflmalar›n› engelleyebilir. Ama egonun çok büyük ol-
mas› da baflka bir engel. Onun için belli bir kimlik ve a¤›rl›k tafl›rken,
madalyonun öbür taraf›n›n da mütevazilik olmas› gerekiyor. 
Benim için hayata kataca¤›m art›lar›n bafl›nda arp› daha çok kifliye ta-
n›tabilmek ve e¤itimci olarak çocuklarla bulufltu¤um kanallar›n say›s›-
n› art›rabilmek geliyor.

GGeeççttii¤¤iimmiizz yy››ll kküüççüükklleerree yyöönneelliikk aarrpp ee¤¤iittiimmii vveerrmmeeyyee 
bbaaflflllaadd››nn››zz.. NNaass››ll ggeelliiflflttii bbuu ssüürreeçç??
Yine Feyziye Mektepleri Vakf› Özel Erenköy Ifl›k ‹lkö¤retim Okulu
bünyesinde çocuklarla arp e¤itimi projesini gerçeklefltirebilme olana-
¤› buldum. Bu e¤itim f›rsat› arp› insanlara daha çok tan›tabilmem ad›-
na önemli bir kanal oldu benim için. Projenin duyularak sahiplenilme-
si de Güneri C›vao¤lu sayesinde oldu diyebilirim. Bir konser sonras›
kendisiyle görüflmemizin ard›ndan benim çocuklara arp e¤itimi verme
arzumu köflesinde dile getirdi. 

‹‹yyii bbiirr ssaannaattçç›› oollmmaann››zz››nn yyaann››nnddaa ee¤¤iittiimmcciillii¤¤iinn
nnaass››ll bbiirr yyeerrii vvaarr hhaayyaatt››nn››zzddaa??

Benim çalma becerimin yan› s›ra bir de ö¤retme arzum
var. Bilgimi birilerine aktarmak istiyorum.Yoksa benim sa-
dece vazoda bir çiçek gibi durmam ifle yaram›yor, kök
salmam laz›m. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee bbeesstteecciilleerr nnee dduurruummddaa??
Türkiye’de çok iyi besteciler var. Ama pek ortada de¤iller.
Avrupa’da besteci ve yorumcu aras›nda bir süreç iflliyor.
Örne¤in yorumcu besteciye bir konser için yar›m saatlik
bir konçerto siparifl ediyor. Daha sonra birlikte gidip fi-
nansal destek için bir vakfa baflvuruyorlar. Böylesine bir ifl
için bestecinin en az 6 ay çal›flmas› gerekir. Projenin büt-
çesi tüm bu koflullara göre belirleniyor zaten. Türkiye’de
ise ifller böyle yürümüyor, dolay›s›yla besteciler de bir
eser ortaya ç›kartm›yorlar. Asl›nda Türk bestecilerin eser-
lerinin yurtd›fl›nda çal›nmas› çok ses getirir. ‹flin ilginci
böyle bir talep de var. Dolay›s›yla çok büyük olmamakla
beraber belki özel sektör taraf›ndan bir fon yarat›labilir.
Çünkü sadece Bach çalmakla olmuyor.Arp›n sesi suyu, flütün sesi de rüzgar› ça¤r›flt›rd›¤› için belki de ses ahengi

olufluyor aralar›nda. Bu yüzden arp ve flüt iyi bir ikili. 

Önümüzdeki dönemde ‹stanbul Sar›yer’de eko-
nomik durumu nispeten düflük ama çok iyi müzik
kula¤›na sahip çocuklara yönelik arp e¤itimi vere-

bilece¤im, haftada birkaç saatimi oraya harcayabilece-
¤im bir yerim olsun istiyorum. Yaflad›¤›m yerle bütünle-
flebilmek, bir fark yaratabilmek ad›na bu proje üzerinde
epeydir düflünüyorum. Olay gelip olanaklara dayan›yor
yine... Oysa ki küçük bütçelerle büyük ifllerin baflar›labi-
lece¤ine inan›yorum, niyet önemli neticede. 

‹stanbul Kültür Sanat Vakf›'n›n düzenledi¤i,
küratörlü¤ünü Charles Esche ve Vas›f Kor-

tun'un yapt›¤› Bienal, 53 uluslararas› sanatç›
ve sanatç› grubunu, yedi farkl› mekânda bir
araya getirecek. Bienalin bafll›¤›, hem varo-
lan kentsel mekâna hem de bu kentin dünya
için tafl›d›¤› anlam›n imgesel gücüne iflaretle
“‹stanbul” olacak. Bienal; ‹stanbul"u bir me-
tafor, bir öngörü, yaflanan bir gerçeklik ve bir
esin kayna¤› olarak öykülerle, konuklara an-
latmay› hedefliyor.

fiehir ve Bölge Planlama meslek alan›na yö-
nelik çeflitli konular›n, geliflmelerin, uygula-

malar›n ele al›nd›¤› 8 Kas›m Dünya fiehircilik
Günü Kolokyumu'nun 29’uncusu “Planlamada
Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Firsatlar”
bafll›¤› alt›nda gerçeklefltirilecek.

8 Kas›m Dünya fiehircilik 
Günü Kolokyumu 

TTaarriihh:: 07-09 Kas›m 2005
YYeerr:: ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi-‹stanbul

9. Uluslararas› ‹stanbul Bienali
TTaarriihh:: 16 Eylül-30 Ekim 2005
YYeerr:: Taksim-Galata Bölgesi

VII. Ulusal Tesisat Mühendisli¤i
Kongresi (Teskon 2005) 

TTaarriihh:: 23-26 Kas›m 2005
YYeerr:: ‹zmir 

Makine Mühendisleri Odas› taraf›ndan
1993 y›l›ndan beri düzenlenen fuar, ›s›t-

ma, so¤utma, klima, havaland›rma, yal›t›m,
pompa, s›hhi tesisat, su ar›tma, jeotermal ve
do¤algaz teknolojilerindeki son geliflmeleri or-
taya koymas› aç›s›ndan önemli bir platform. 

ARKIMEET: Christoph Ingenhoven 
Mimarl›k Konferans› 
TTaarriihh:: 25 Ekim 2005
YYeerr:: Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi-‹st. 

Dünyadaki mimarl›k ve tasar›m gündeminin ‹s-
tanbul ve Türkiye’deki ortama tafl›nmas›na

katk›da bulunan Arkitera Mimarl›k Merkezi, ARKI-
MEET ile 2005 y›l›n›n konferanslar ve sergiler seri-
sinde bu kez Christoph Ingenhoven’› davet ederek,
Türkiye'deki profesyoneller, akademisyenler ve ö¤-
rencilerle buluflturuyor. www.arkimeet.com

BB‹‹EENNAALL >
FFUUAARR >

BBUULLUUfifiMMAA>

Türk ‹nflaat ve ‹nflaat 
Malzemeleri Fuar› 2005 

TTaarriihh:: 29 Kas›m-2 Aral›k 2005
YYeerr:: Bakü-Azebaycan

Ajanda

Aqua Therm Prag 2005
TTaarriihh:: 22-26 Kas›m 2005
YYeerr:: Prag

Uluslararası ›sıtma teknolojileri, iklimlendir-
me, temiz hava, çevre koruma teknolojile-

ri, ölçü ve düzenleme ticaret fuarın› geçen y›l
15 farklı ülkeden 455 katılımcı ve 42.000'nin
üzerinde kifli ziyaret etmifl. Büyük k›sm›n› ifla-
damları ve uzman bilirkiflilerin oluflturdu¤u bu
ziyaretçiler de yat›r›m ve ticaret konular›nda
güçlü kararlarla ülkelerine dönmüfller.

Fuara yap› malzemeleri, bina ekipmanlar›,
seramik, mermer, granit & tafl teknolojileri,

elektrik & ayd›nlatma, inflaat malzemeleri, ka-
p› & pencere profilleri, ar›tma tesisleri, nalburi-
ye, el aletleri, ahflap ve çelik kap›lar, boya ve
yap› kimyasallar› alanlar›nda faaliyet gösteren
firmalar kat›l›yor. Azerbaycan inflaat sektörü,
petrol ve gaz sektöründeki geliflmeler sayesin-
de son y›llarda büyük bir patlama yafl›yor. Ül-
kede bu konudaki son teknolojilere ve yap›
malzemelerine ihtiyaç duyan pek çok mimar-
l›k, tasar›m ve inflaat flirketi bulunuyor. Bakü ve
çevresinde yap›m› devam eden toplu konut in-
flaatlar›, ülkede yüksek kalitede yap› malzeme-
lerine olan talebi önemli ölçüde art›rmakta.
Son y›llarda ticari yap› ve otel inflaat›na yap›lan
yat›r›mlar h›zla art›fl gösterirken ülkedeki infla-
at ve emlak sektörlerine özellikle Türk firmalar
taraf›ndan büyük yat›r›mlar yap›l›yor.
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