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i ç i n d e k i l e r
Elginkan Toplulu¤u olarak, fiirketlerimiz’in
birbirinden sevindirici baflar›lara ve yat›-
r›mlara imza att›¤›, Vakf›m›z’›n ise birçok
de¤erli e¤itim merkezini ülkemize kazan-
d›rd›¤› bir y›l› daha geride b›rakt›k. 
Topluluk  olarak yaratt›¤›m›z ve bizleri se-
vindiren bu art› de¤erlerin d›fl›nda, özellik-
le ülkemizde küresel iklim de¤iflikli¤inin,
seçimlerin, referandumun, su sorununun
damgas›n› vurdu ¤u 2007, hepimiz için ol-
dukça zor bir y›l oldu. Bu aç›dan bak›nca
ilk günlerini yaflad›¤›m›z 2008, umuyoruz
ki beraberinde getirece¤i zorluklardan
çok, yaflam›m›za mutluluk katan art› de-
¤erlerle dopdolu bir sene olur...

Bu say›m›z bizler için özel anlamlar tafl›-
yor. Bunun sebeplerinden biri elbette yeni
y›l›n ilk say›s›n› haz›rlamam›fl olmam›z.
Di¤eriyse, elinizde tuttu¤unuz bu say›n›n
ayn› zamanda 10. defa sizlerle bulufltu¤u-
muz anlam›n› tafl›mas›. Ne mutlu bizlere

ki, her geçen gün artan bir ilgiyle takip edildi¤imizi görüyoruz. Bu geridönüfllerden birini son olarak ol-
dukça uzak bir ülkeden, Japonya’dan  ald›k. Japonya’daki elçili¤imize yapt›¤›m›z bir ziyarette dergimi-
zin 9. say›s›n› masalarda görmek bizlere inan›lmaz bir sevinç ve heyecan yaflatt›. Yeni say›m›z› iflte bu
heyecan ›fl›¤›nda haz›rlad›k.

2007 y›l›n›n son ay›nda Elginkan Vakf›m›z’›n ‹stanbul Maltepe’de temelini att›¤› “E.C.A. Elginkan 
Anadolu Lisesi”, 2008 y›l› ad›na bizlere umut veren geliflmelerden biri oldu. Yine Vakf›m›z taraf›ndan
ODTÜ iflbirli¤inde gerçeklefltirilen “Yeni Fikirler Yeni ‹fller-En ‹yi Teknolojik ‹fl Fikri Yar›flmas›”n›n üçün-
cüsünü sonuçland›rd›k. Zehir gibi zeki gençlerimizi yaratt›klar› de¤erli projeler için ödüllendirdik.
Vakf›m›z’›n imza att›¤› tüm bu konular› sayfalar›m›zda detayl› bir flekilde bulabileceksiniz.

10. say›m›z› kapak görselimizden de farkedebilece¤iniz gibi, “çevre” temas› üzerine kurgulad›k ve ya-
flam›m›za art› de¤er katan bu konuya yeni y›lda bir kez daha fark›ndal›k yaratmak istedik. 
VALFSEL fiirketimiz’in Manisa’deki ormanl›k alana yapt›¤› katk›lar sebebiyle TEMA Vakf›’ndan ald›¤› te-
flekkür belgesiyle ilgili haberimizin yan› s›ra TEMA Vakf›’n›n Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi ile yap-
t›¤›m›z görüflmenin ve de¤erli iktisat profesörümüz Türkel Minibafl ile sohbetimizin, dikkatlerinizi 
“çevre” konusuna çekece¤ine inan›yoruz.

Ve son olarak kapan›flta, yeni y›lda içinizi umutla kaplayacak bir söylefliye yer verdik. Psikolog Nur 
Velidedeo¤lu Kavuncu, yaflama olumlu bakmak, stresle kontrollü bir flekilde bafl etmek ad›na bizler için
birçok tavsiyede bulunuyor.

Sa¤l›k, mutluluk ve baflar› dolu bir y›l geçirmenizi dileriz...

Hepinize keyifli okumalar...
Jülide Nemlio¤lu

26 Aralık akflamı “Arkitera ‹flveren Ödülü”nü aldı¤ımız Santralistanbul,
ülkemize kazandırılan artı de¤erlerden biri olarak dikkat çekiyor.
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Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu Koordinatörü ve ELBA A.fi. fiirket Müdürü Ömer Özgen:

“Is› Grubu’nun 2008 hedefi: 
2007’ye göre yüzde 24 büyüme!

2007 y›l›n› bütçesinin yüzde 80 seviyelerinde kapatan Elginkan Toplulu¤u Is›
Grubu, flimdilerde 2008 için belirledi¤i yeni amaçlara odaklanm›fl durumda.
En büyük hedef, Is› Grubu’nun genelinde yüzde 24 büyüme sa¤lamak.

”

Bugüne kadar Topluluk çat›s› alt›nda hangi görevlerde bulundunuz?

ELBA Bas›nçl› Döküm Sanayii A.fi.’ye 1989 y›l›nda ‹malat Müdürü ola-
rak kat›ld›m, daha sonra ‹flletme Müdürü ve fiirket Müdür Yard›mc›s›
olarak çal›flt›m. 1999 y›l›nda ELBA’n›n Bas›nçl› Döküm k›sm›n›n sat›l-
mas›yla yine fiirket Müdür Yard›mc›s› olarak VALF Sanayii’ye geçifl
yapt›m. 1999 y›l›n›n Mart ay›ndan 2000 y›l›n›n A¤ustos ay›na kadar bu
görevde bulunduktan sonra ELBA’n›n fiirket Müdürü olarak çal›flmaya
bafllad›m.

ELBA hangi ürünleri üretiyor ve bu süreç nas›l gerçeklefltiriliyor?

ELBA’da çelik sacdan flekillendirme, punta ve dikifl kaynak, boya, mon-
taj ve ambalaj-paketleme yap›larak panel radyatör üretiliyor. 1991’den
2000 y›l›na kadar y›ll›k 300 bin mtül kapasiteli iki imalat hatt›m›z var-
d›. Bu hatlar sayesinde ELBA çok baflar›l› oldu. 2000 y›l›nda bu tekno-
lojinin yenilenmesine karar verildi. Yat›r›m›n devam ettirilip bitirilmesi
için beni burada görevlendirdiler. 2001 y›l›n›n Nisan ay›nda y›ll›k 600
bin mtül kapasiteli hatt›m›z devreye girdi. Çal›flanlar›m›z yeni imalat
hatlar›n›n daha verimli oldu¤unu, ›skarta vermedi¤ini ve eski hatlar›
kullanmamam›z gerekti¤ini belirtince 2002 y›l›n›n Mart ay›ndan itiba-
ren eski hatlar› kullanmamaya karar verdik. Bu karar›m›z art› de¤er ola-
rak ELBA’ya geri dönünce, 2003 y›l›n›n Haziran ay›nda y›ll›k 600 bin
mtül kapasiteli ikinci kaynak hatt›m›z› da devreye soktuk. Sonuçta y›l-
l›k kapasitesi 1 milyon 200 bin mtül olan, son teknolojiye sahip iki ima-
lat hatt›na sahip olduk. Bu sayede 225 kifliye ulaflt›k. Daha sonra bu

K
Küresel iklim de¤iflikli¤i geçti¤imiz y›l kuzey yar›m kürede ›s› sektö-
rüne darbe vurmufl olsa da Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu, 2007 y›l›
için bütçeledi¤i sat›fl›n yüzde 80 seviyelerinde gerçekleflmesini
amaçl›yor. Manisa’da bir araya geldi¤imiz ELBA A.fi. fiirket Müdürü,
Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu Koordinatörü ve Elginkan Toplulu¤u
‹dare Meclisi Üyesi Ömer Özgen ile sektör ve grubun hedefleri 
üzerine görüfltük.

Elginkan Toplulu¤u’na kat›lma sürecinizden bahseder misiniz? 
Toplulu¤a ilk dahil oldu¤unuzda nas›l bir kurumla karfl›laflt›n›z?

Elginkan Toplulu¤u’na 1989 y›l›n›n Ocak ay› itibariyle dahil oldum.
Daha önce Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Mühimmat Fabrika-
s›’nda Fabrika Müdür Yard›mc›s› olarak görev yap›yordum. Ani bir
kararla devletteki görevimden ayr›lmaya karar verdim. Tan›d›klar›m
beni Manisa’da Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’ne yönlendirdiler. Cu-
martesi günü ifl görüflmesine gittim ve bir hafta sonra, Pazartesi günü
yeni görevime bafllad›m. Yani Elginkan Toplulu¤u’na giriflim süratle
gerçekleflti. O y›llarda küçük illerdeki fabrika anlay›fl›, çamurlu, isli, 
kirli ve siyah bir ortamda çal›flmakt› ama Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’ne geldi¤imde her yerin çok düzenli ve temiz oldu¤unu 
gördüm. ELBA’n›n idari binas›, yap›lan iflin gere¤ine ra¤men son 
derece moderndi. Ayr›ca ifl iliflkileri de önceki çal›flt›¤›m yerden ol-
dukça farkl›yd›. ELBA’da ve di¤er Elginkan Toplulu¤u Fabrikalar›’nda
karfl›l›kl› iletiflim ve yard›mlaflmayla çal›flma oldu¤unu görmek beni
çok mutlu etmiflti.
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yerleflke bize az gelince ve yat›r›m için yerimiz kalmay›nca Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi üçüncü k›s›mdan 60 bin m2’lik bir yer ald›k.
2003 y›l›nda fabrika planlar›m›z› haz›rlayarak ve gerekli imalat tezgâh
ve teçhizatlar›m›z› siparifl ederek 2005 y›l›nda yeni yerimizde 1 milyon
200 bin mtül y›ll›k kapasiteli “süper hat” dedi¤imiz bir kaynak hatt›n›,
boyahaneyi ve montaj hatt›n› devreye soktuk. Bugün itibar›yla y›ll›k
toplam 2 milyon 400 bin mtül kapasiteye sahip bir flirketiz. Bu anlam-
da Türkiye’de ilk üç içindeyiz. Kuruldu¤umuzdan beri yüzde 95’in 
üzerinde kapasiteyle çal›fl›yoruz.

10 y›l sonras› için ELBA’y› nerede görüyorsunuz?  

fiu anda panel radyatör, harcanan enerjiyle al›nan enerjinin en efektif 
oldu¤u ›s›nma arac›. Fakat üretim girdisi olan sac fiyatlar›nda son iki 
y›lda di¤er hammaddelerde oldu¤u gibi iki buçuk, üç misli fiyat art›fl› 
olmas› panel radyatörü pahal› k›lmaya bafllad›. Panel radyatörün en az
20 y›l daha kullan›lmaya devam edece¤ini düflünüyorum. Çünkü yeni-
leme pazar›nda ve geliflmekte olan yeni pazarlarda panel radyatör kul-
lan›l›yor ve kullan›lmaya devam edecektir. Ama bu durum Avrupa’da
yeni yap›lan konutlar ve ülkemizdeki yüksek katl› binalarda de¤iflebili-
yor. Dünyada panel radyatör üretimi için yaklafl›k 45 milyon mtül kapa-
site var; bunun 25 milyon mtül’ü Türkiye’dedir. Türkiye’de kapasitenin
tamam›na yak›n› kullan›l›rken di¤er ülkelerde tam kapasite kullan›lam›-
yor. Türkiye’de panel radyatör üretimi, girdisi yüzde 100 yerli olan 
ender sektörlerden biridir. Çin’de flu anda panel radyatör üretimi dene-
me aflamas›nda. Baz› Avrupal› üreticiler eski hatlar›ndan baz›lar›n› Çin’e
tafl›d›lar ve deniyorlar. E¤er baflar›l› olurlarsa 10 y›l sonra Çin’de de bu
sektörden söz edebilece¤iz. Türkiye’deki teknoloji oldukça iyi. Ayr›ca
ülkemiz hammadde ve kalifiye iflçi bulmak aç›s›ndan da en avantajl› 
ülke konumundad›r.

Küresel anlamda üretim yapmay› düflünüyor musunuz?

Mutlaka yurtd›fl›ndaki pazarlara yak›n yerlerde üretim yapmak gereki-
yor. Ama flu andaki verilere göre Türkiye’de elde etti¤imiz verimlili¤i
yurtd›fl›nda yakalama flans›m›z›n olmad›¤›n› söyleyebiliriz. F›rsat oldu-
¤unda, panel radyatör üretimini potansiyel gördü¤ümüz bir ülkede

yapmak her zaman akl›m›zda olan bir fikir. Do¤algaz›n gittikçe yay-
g›nlaflaca¤› yerler; Türkiye, Rusya, Romanya, Ukrayna, Moldova,
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, K›rg›zistan, ‹ran ve Kuzey Afrika
ülkeleri ile, Bulgaristan, Yunanistan, di¤er Balkan ülkeleri ve baz› 
Avrupa ülkeleridir. Dolay›s›yla potansiyel panel radyatör kullan›c›lar›
olarak bu bölgeler bizim için her zaman etkili olmam›z gereken ülke-
lerdir.

Is› Grubu olarak bakt›¤›m›zda, sektörün fonksiyonel anlamda dünya-
da ve Türkiye’deki yeri nedir? Sektör küresel iklim de¤iflikli¤inden na-
s›l etkileniyor?

Is› ürünleri, özellikle do¤algaz›n kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla birlik-
te daha fazla yat›r›m yap›lan, bu arada rekabetin de oldukça fazla ol-
du¤u bir sektör haline geldi. Küresel ›s›nman›n etkisini art›rmas›yla
›s›nma ve so¤utma birbirlerinin yerine geçmeye bafllad›. Dolay›s›yla
sistemi bu haliyle düflününce, gelecekte de kârl› bir sektör olmaya
devam etmesi bekleniyor. Küresel ›s›nma ELBA için bir dezavantaj
oldu. Avrupa’daki verilere göre, geçen y›l ve bu y›l›n bafl›ndaki ha-
valar›n ›l›man geçmesi, dolay›s›yla Avrupa’da ›s› ürünlerinin sat›fl›n-
da yüzde 40 oran›nda düflüfl yafland›. Küresel ›s›nman›n devam et-
mesi ve artmas› halinde ›s›tma ürünlerinin sat›fl›nda düflüfl, so¤utma
ürünlerinin sat›fl›nda artma beklenmektedir.

Alternatif kaynak olarak solar enerjiden yararlanman›z söz konusu.
Bu konuda ne gibi ad›mlar at›yorsunuz?
ELBA’da bir tek ürün çeflidi var. EMAS’ta ise farkl› ürünler var. Bu
ürünlerin sat›fl›n›n zaman içinde nas›l etkilenece¤ini dikkate al›yo-
ruz. Sat›fllar›n olumsuz etkilenmesi halinde, neler yapabilece¤imizi
de düflünüyoruz. ‹kame ürünlerin neler oldu¤unu, nas›l imal edile-
ceklerini araflt›r›yoruz. Bu çal›flmalar tamamland›¤›nda, solar enerji
konusunda nas›l bir strateji izleyece¤imize karar verece¤iz. Avrupa-
l› müflterilerimiz bizden radyatör, kombi, solar panel ve s›cak su tan-
k› talep ediyor. Bütün bunlar› paket halinde satmay› düflünüyoruz.
Gelecekte do¤al kaynaklardan elde edilen yenilenebilir enerjiyi kul-
lanmak daha cazip olacak. 

Ar-Ge yat›r›mlar›n›zdan da bahseder misiniz?
Bünyemizde bir mühendis, iki teknisyen, mevcut ifllerine ilave, yeni
ürünler ve daha estetik ürünlerin gelifltirilmesi konusunda Ar-Ge 
çal›flmalar› yap›yorlar. Panel radyatör uzun y›llard›r bilimsel testler-
den geçip flimdiki haline gelmifl bir ürün. Yine de Ortado¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) ile radyatörün ›s› kapasitesini art›rmakla ilgili
alt› ayl›k bir program anlaflmas› yapt›k. fiu anda testin ikinci ay›nda
bulunuyoruz. E¤er ODTÜ ile yapt›¤›m›z bu çal›flma sonucunda, rad-
yatörlerde yap›lacak baz› de¤iflikliklerle yüksek verim elde edebilir-
sek, tüketiciler nezdinde ELBA’n›n de¤eri artm›fl olacak. Bu arada
müflteri taleplerine göre mevcut radyatörlerde baz› ilaveler yaparak
düzlem yüzeyli radyatörler, ortadan giriflli kompakt radyatörler, has-
taneler için hijyen radyatörler gibi ürünleri haz›rlayarak sat›fla sun-
duk ve bu ürünlerden siparifl de al›yoruz.

Daha önceki y›llarda ihracatta h›zl› bir büyüme gerçeklefltirdiniz.
Bu anlamda geçti¤imiz y›l› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Geçti¤imiz y›llarda ilave kapasite art›r›c› yat›r›mlar yapt›¤›m›zdan 
ELBA’da hem iç piyasada hem de ihracatta h›zl› bir büyüme oldu.
2005 y›l›ndan beri yat›r›m yapmad›¤›m›zdan 2006 ve 2007’de ancak
verimlilik art›fl›yla sat›fl art›fl› elde edildi. ELBA olarak 2007 y›l›nda
miktarsal olarak ihracatta yüzde 2, iç piyasada yüzde 14, toplamda
yüzde 6 büyüme hedeflemifltik. fiu andaki verilere göre, ihracatta
yüzde 10, iç piyasada yüzde 16, toplamda yüzde 12 gibi bir art›fl
olaca¤›n› söyleyebiliriz.

2008 y›l› için di¤er hedeflerinizden bahseder misiniz?

Yeni yat›r›m yapmak üzere haz›rlanan bina ve tesislerimiz var. Bunla-
r› efektif olarak kullanabilmek ad›na EMAS ile birlikte müflteri portfö-
yümüzü gelifltirmek ve çeflitlendirmek yönünde çal›flmalar yap›yoruz.
‹ç ve d›fl piyasaya radyatör, kombi ve valfleri bir paket olarak E.C.A.
markas›yla sat›yoruz. Piyasalarda anormal bir durum olmad›¤› takdir-
de, flu andaki müflteri portföyümüze ve potansiyele göre yat›r›m 
yapmam›z gerekiyor. 2008 y›l›n›n May›s ay›nda yat›r›mlar›m›za baflla-
y›p, 2009 y›l›n›n Haziran ay›nda tamamlamay› hedefliyoruz. Böylece
kapasitemiz 2009 y›l›nda yüzde 50 daha artm›fl olacak. 2008 y›l›nda
Is› Grubu’nda yüzde 24 büyüme hedefleniyor. Özellikle EMAS ve
ODÖKSAN’da yat›r›m ve büyüme hedeflerimiz var.

ELBA’n›n iç ve d›fl piyasalarda rekabet edebildi¤ini görüyoruz. Reka-
bette baflar›l› olmay› nelere ba¤l›yorsunuz?

Öncelikle büyük bir kurum, marka ve kurum kültürü, rekabet için çok
büyük bir avantaj. Di¤er faktörlere bakarsak, rekabet için, ürünle ilgili
her noktay› çok iyi bilmek gerekiyor. Ürünün nas›l en iyi flekilde imal
edilece¤ini, dünyadaki talep miktar›n›, ürünün fiyat›n› ve nas›l gelifle-
ce¤ini, hangi kesimlerin ürüne talebinin olaca¤›n›, nas›l pazarlanaca-
¤›n›, nerelerde sat›labilece¤ini, dünyadaki rakiplerinin kimler oldu¤u-
nu, bunlara benzer daha birçok konuyu çok iyi bilmek ve ona göre
davranmak gerekiyor. Bilen kiflinin risk almayaca¤›n›, davran›fllar›n› ve
beklentilerini verilere göre düzenleyebilece¤ini düflünüyorum. Sanayi-
ci olarak yapt›¤›m›z iflin tüm ayr›nt›s›n› bilmemiz gerekiyor. Riskli ifl
yapmamam›z laz›m. ELBA’n›n rekabet edebilmesinin bir di¤er nedeni
de, kat›l›mc› yönetim fleklimizdir. Çal›flanlar bir yönetici bafllar›nda ol-
madan da ayn› performans› gösterebiliyorlar, çünkü yapt›klar› iflin bi-
lincindeler. Rekabet için kaç›n›lmaz olan di¤er bir faktör de en yeni ve
verimli teknolojidir. Kapasitenizin tamam›n› kullanmad›¤›n›z ve üretti-
¤inizi satamad›¤›n›z sürece rekabette var olman›z çok zor.

“Fabrikam›zda üniversite mezunu 22 mavi yakal› çal›flan›m›z
var. Çal›flanlar›m›z›n e¤itim seviyesi yüksek olunca amaçlar›m›-
za birlikte ulaflmam›z da kolay oluyor. Çal›flanlar›m›zla birlikte
düflünüyor, rekabet için neler yapmam›z gerekti¤ini onlarla
paylafl›yor ve önerilerini al›yor, Topluluk prensipleri içinde
hareket tarz›m›z› belirliyoruz. Rekabet etmek ve ürünü daha
ucuza mal edebilmek için, flirket bünyesinde bulunan herkes
birlikte karar vermeli. ELBA’da çal›flanlar ve ELBA’n›n tedarikçi-
leri de ‘ELBA var oldu¤u sürece, bizler de var›z’  bilincini tafl›-
yorlar. Her zaman do¤ru karar vermek mecburiyetinde
oldu¤umuzu, bütün ELBA çal›flanlar› çok iyi biliyor.”

“ELBA’da çal›flanlar›m›zla 
birlikte karar veriyoruz”

1. ‹fl hakk›nda bilgi sahibi olma,
2. ‹flle ilgili dünya ölçe¤inde bir büyüklü¤e sahip olma,

3. Son teknolojiyi kullanma ve yeni teknolojileri takip etme,
4. S›f›r ›skarta ile üretim yapma,

5. Kapasitenin tamam›yla  üretim yapma,
6. Üretimin tamam›n›n sat›lmas›,

7. Kaliteyi h›zl› ve ekonomik olarak sunma,
8. Güvenilir ve dürüst olma,
9. Amaç Birli¤i yarat›lmas›,

10. Tam iletiflimli ve kat›l›ml› yönetim.

Rekabet için neler gerekli? 



Vak›f’tan
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Elginkan Vakf›’ndan dördüncü okul
Geçti¤imiz iki y›l içinde e¤itim
hayat›na 18 trilyonun üzerinde

yat›r›m yapan Elginkan Vakf›, son
olarak ‹stanbul-Maltepe’de temeli

at›lan “E.C.A. Elginkan Anadolu
Lisesi” ile birlikte Milli E¤itim 
Bakanl›¤›’na ba¤›fllad›¤› okul 

say›s›n› dörde yükseltti.

Elginkan Vakf›, e¤itime verdi¤i deste¤i tüm h›z›yla sürdürüyor. Dep-
reme dayan›kl› olmad›¤› için y›k›lan ve bu nedenle zor flartlar alt›n-
da e¤itim veren Maltepe Anadolu Lisesi’nin yerine 13 bin m2’lik
alanda, yeni bir okul infla eden Vak›f, bu e¤itim merkezini Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›’na ba¤›fllayacak.

“E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi” ismini tafl›yan yeni okulun temeli 
5 Aral›k’ta at›ld›. Tören, ‹stanbul Vali Vekili Hikmet Dinç, Maltepe
Belediye Baflkan› Fikret Köse, ‹l Milli E¤itim Müdürü Ata Özer, Mal-
tepe Kaymakam Vekili ve Kartal Kaymakam› Hasan Ba¤c›, Maltepe
‹lçe Milli E¤itim Müdürü Ferflat Ayar, ilçedeki flube müdürlerinin ya-
n› s›ra Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Yücel Unan ve
Elginkan Toplulu¤u üst yönetiminin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

“Vakf›m›z, kaynaklar›n›n yüzde 80’ini e¤itime harc›yor”
Törende bir konuflma yapan Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili Yücel Unan, “E¤itime büyük önem veren Vakf›m›z çal›flmala-
r›n›n ço¤unu bu alanda gerçeklefltirmektedir. Ulu Önderimiz Musta-
fa Kemal Atatürk’ün ifade etti¤i gibi ‘En mühim ve feyizli vazifeleri-
miz e¤itim ve ö¤retim iflleridir.’ 1985 y›l›nda bu amaçla çal›flmalar›-
na bafllayan Vakf›m›z ayn› inançla okul yat›r›mlar›n› gerçeklefltirerek
Milli E¤itime katk›da bulunmaktad›r” dedi. Unan, konuflmas›na flöy-
le devam etti: “Bünyesinde bulunan 20 flirketiyle Elginkan Toplulu-
¤u’nun kurucusu olan Elginkan Ailesi, tüm miras›n› Elginkan Vak-
f›’na b›rakm›flt›r. Toplulu¤un tüm flirketlerinin kârlar›, flirketler için
gerekli olan yat›r›m ve benzeri ihtiyaçlar› ç›kar›ld›ktan sonra Elgin-
kan Vakf›’na yönlendirilmektedir. Vakf›n önde gelen amaçlar›ndan
biri de e¤itim kurumlar› açmakt›r. Elginkan Vakf› mevcut kaynaklar›-
n›n yüzde 80’ini e¤itime harcamaktad›r. Bugüne kadar e¤itim alan›n-
daki büyük projeleriyle tan›nan ve son iki y›lda 18 trilyonun üzerin-
de yat›r›m gerçeklefltirerek e¤itim camias›na ba¤›fllayan Elginkan
Vakf› olarak bizler, e¤itim sistemimizdeki bir bofllu¤u daha doldur-
du¤umuza inan›yoruz.”

Elginkan Vakf›'n›n Türkiye'de öncülü¤ünü yapt›¤› önemli bir e¤itim
hizmetinin de, ekonomik gücü yetersiz bireyleri k›sa sürede meslek
sahibi yaparak topluma kazand›rmak oldu¤unu söyleyen Yücel
Unan sözlerini “‹flletim hakk›na sahip oldu¤umuz üç okul için y›lda
4 milyon YTL harcama yap›yoruz. Vakf›n tüm kaynaklar›, Türk mil-
letine arma¤an edilmifltir. Üretilen fonlar; e¤itim, okul, yat›r›m, istih-
dam ve vergi olarak Türk milletine dönmektedir” diyerek noktalad›.

Elginkan Vakf›’na teflekkür ya¤d›
Yücel Unan’›n ard›ndan konuflmas›n› yapmak üzere sahneye davet
edilen Maltepe Kaymakam Vekili ve Kartal Kaymakam› Hasan Ba¤-
c›, e¤itim üzerine kiflilerin ve kurulufllar›n gösterdi¤i hassasiyete te-
flekkür etti. Maltepe Belediye Baflkan› Fikri Köse de e¤itime verdik-
leri deste¤in sürece¤ini belirtti. ‹stanbul Vali Vekili Hikmet Dinç
ise, Elginkan Vakf›’n›n ‹stanbul’a bir okul daha kazand›rmas›ndan
duydu¤u memnuniyeti belirterek Elginkan Vakf› yöneticilerine 
teflekkür etti.

Törende son olarak söz alan ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürü Ata
Özer, “Ülkemizin gücü baz› kaynaklardan, zenginliklerden çok e¤i-
tilmifl insanlardan gelir. Bunun için geliflmifl refah toplumlar› bütün
imkânlar›n› insanlar› e¤itmeye yöneltmektedir. Sadece e¤itime önem
vermekle kalmamakta ayn› zamanda e¤itimin kaliteli nitelikte olma-
s› için her türlü fedakârl›¤› yapmaktad›rlar. E¤itime yap›lan yat›r›m,
ürününü geç verir ama bu ürün mutlak surette ülkeyi gelece¤e tafl›r.
Bunun için e¤itime yap›lan yat›r›m en kutsal ve en yararl› yat›r›md›r”
fleklinde konuflarak Vak›f yöneticilerine teflekkür etti. Daha sonra
hep birlikte butona bas›larak okulun temeli at›ld›.

Türkiye’nin en büyük liselerinden biri olacak
40 dersli¤i, 14 laboratuvar› ve 1200 ö¤renci kapasitesiyle Türkiye’nin
en büyük liselerinden biri olmas› hedeflenen E.C.A. Elginkan Anadolu
Lisesi’nin Eylül 2008’de e¤itime bafllamas› hedefleniyor.

Elginkan Vakf› taraf›ndan ‹stanbul-Maltepe’de 
E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’nin temeli at›ld›.

E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’nin 
temel atma töreninde Elginkan Toplulu¤u 

üst yönetimi de yer ald›.

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu 
Baflkan Vekili Yücel Unan’a 

Vakf›n e¤itim yaflam›na verdi¤i destek 
sebebiyle bir teflekkür plaketi verildi.

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Bafl-
kan Vekili Yücel Unan, 

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Yücel Unan, temel
atma töreninde yapt›¤› konuflmada, “E¤itim sistemimizdeki bir
bofllu¤u daha doldurdu¤umuza inan›yoruz” dedi.



E.C.A.’dan 
Kayseri’de yeni
showroom
Yurt genelinde her geçen gün h›zla yay›lan
E.C.A., Kayseri’de ikinci showroom’unu 
açt›. Showroom’da kaliteyi, sa¤l›¤›, esteti¤i
ve konforu bir arada sunan E.C.A. markal›
Is› Grubu ürünleri yer al›yor.

Teknolojiyi kalite ve estetikle 
buluflturarak tüketiciye sunan
E.C.A., Is› Grubu ürünlerini Kay-
serililerle buluflturmak üzere kent-
te bir showroom daha açt›. Kayse-
ri Belediye Baflkan› Mehmet Öz-
haseki ve EMAS fiirket Müdürü
Cahit Köse’nin kat›l›m›yla aç›l›fl›
gerçekleflen showroom, Abdullah
Zorlu’nun sahip oldu¤u Zorlu Ti-
caret taraf›ndan iflletilecek. 

50 metrekarelik genifl bir alana kurulan showroom’un aç›l›fl›n›, Kayse-
ri Ticaret Odas› Meclis Baflkan› Bekir Ad›yaman, Makina Mühendisle-
ri Odas› Baflkan› Ali Alkan, Tesisatç›lar Odas› Baflkan› Hayrullah 
Sundu, Sanayi Odas› Baflkan Vekili Nurettin Okandan ve EMAS fiirket
Müdürü Cahit Köse yapt›. 

Aç›l›flta bir konuflma ya-
pan Emas fiirket Müdürü
Cahit Köse, üretimde
Türkiye’nin k›t olan do-
¤al kaynaklar›n› korumak
amac›n› temel ald›klar›n›
ve enerji tasarruflu ürün-
lerini Kayserili vatandafl-
larla buluflturmaktan
E.C.A. olarak mutluluk
duyduklar›n› söyledi. 

Showroom’da yüzde 50’lere varan oranda enerji tasarrufu sa¤layan
kombiler, flofbenler, radyatörler, valfler ve do¤algazl› sobalardan 
oluflan zengin bir ürün yelpazesi yer al›yor.  

EMAS A.fi. 2005 y›l›nda bir ilke imza atarak Kavrako¤lu dan›flman-
l›k firmas› iflbirli¤iyle Türkiye’de ilk kez bayilerine e-MBA e¤itimi
vermeye bafllam›flt›. Bu y›l üçüncüsü düzenlenen ve internet yoluy-
la üst düzey iflletme e¤itimi verilmesini içeren e-MBA program›na
20 kiflilik E.C.A. bayi ekibi kat›ld›.

Programda, kat›l›mc›lar›n iflletme verimlili¤ini, performans›n› 
art›rmak ve ayn› zamanda bayilerin EMAS yöneticileriyle ayn› 
kurumsal anlay›fla ulaflmalar›n›n yan› s›ra kurumun kimli¤iyle 
özdeflleflme hedefine katk›da bulunmalar› amaçland›.

‹ki ayr› modül olarak toplam 16 dersten oluflan e-MBA e¤itimi 
kat›l›mc›lar› sertifikalar›n› EMAS A.fi. Sat›fl Destek Müdürü Meral
Özbilgen’den ald›lar.

Elginkan fiirketler Toplulu¤u’nun ›s› 
sektöründe faaliyet gösteren, E.C.A.
markal› ›s› ürünlerinin üretim ve 
pazarlamas›n› yapan EMAS A.fi.’nin 
bayilerine yönelik verdi¤i e-MBA 
e¤itiminde kat›l›mc›lar mezuniyet 
sertifikalar›n› ald›lar.

E.C.A. bayileri
mezun oldu

Vak›f’tan fiirketlerden/EMAS
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“Yeni Fikirler Yeni ‹fller” üçüncü y›l›nda!
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taraf›ndan düzenlenen ve Elginkan Vakf›’n›n ana 
destekçisi oldu¤u “Yeni Fikirler Yeni ‹fller-En ‹yi Teknolojik ‹fl Fikri Yar›flmas›”n›n üçüncüsü 
sonuçland›.

Y
Yenilikçi bir fikrin bir ifle dönüflme sürecini yönlendirmek, teflvik et-
mek ve desteklemek amac›yla düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni ‹fller-En
‹yi Teknolojik ‹fl Fikri Yar›flmas›”, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
17 Kas›m’da gerçeklefltirilen final töreniyle sonuçland›.

Birinciye 50 bin YTL
Yar›flmada finale kalan dört ekip aras›ndan JEOT‹M grubu birinci olarak
50 bin YTL ödül ve üç y›l boyunca ODTÜ Teknokent’te ofis sahibi ol-
ma hakk› kazand›. Ayr›ca, “RNArt Solutions” grubu 10 bin YTL’lik Jüri
Özel Ödülü’ne lay›k görüldü. Birincilik ödülünü kazanan JEOT‹M gru-
bu, ODTÜ Jeoloji Mühendisli¤i bölümü dördüncü s›n›f ö¤rencisi Asl› ‹l-
bay ve yine ODTÜ Jeoloji Mühendisli¤i bölümü üçüncü s›n›f ö¤renci-
si Mehmet Erdem Hamamc›’dan olufluyor. Ekip bu ödülü; jeokimya ta-
banl›, enerji hammaddesi arama ve çevre etki de¤erlendirme (ÇED) ça-

l›flmalar›nda, hidrokarbon zenginli¤i veya kirlilik anomalilerinin tespiti
için zeminden gaz ve kat› fazda örnek almak üzere tasarlad›klar› “AEB”
ile “AET” tipi aparatlar›yla al›nan örneklerin kromotografik analiz veri-
lerininin 3B teknolojisiyle matematiksel modellemesini (PETÇED) yapa-
rak kazand›. Final töreninde; Elginkan Vakfı tarafından sa¤lanan 50 bin
YTL’lik ödülün JEOT‹M grubuna, 10 bin YTL’lik Jüri Özel Ödülü’nün
ise RNART Solutions grubuna verilece¤i açıklandı. RNART Solutions
grubunun projesi ise Aptamer tabanlı Biyosensör Tasarımı (ABT) oldu.

Deste¤e devam
Elginkan Vakf›, üniversite ö¤rencileri aras›nda teknoloji tabanl› ürün ve
hizmetlere yönelik giriflimcili¤i ve yenilikçili¤i desteklemek üzere gelifl-
tirilen ödüllü yar›flma projesine ana destekçi olarak katk› sa¤lamaya de-
vam edecek. 



A
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fiirketlerden/EMAS/ELSEL

E.C.A.’n›n teknoloji ile tasar›m› bir araya
getiren tasarruflu ürünleri Antalya Sodex
Fuar› ve ‹zmir Tescon Fuar›’nda görücüye
ç›karak ziyaretçilerin büyük be¤enisini 
toplad›.

Enerji tasarruflu E.C.A.
ürünleri be¤eni toplad›

Ar-Ge yat›r›mlar› sayesinde kombi pazar›n›n lider markalar›ndan biri
olan E.C.A.’n›n, ileri teknolojiyle üretilen enerji tasarruflu ürünleri 25-
28 Ekim tarihleri aras›nda ‹zmir Tescon Fuar›’nda, 15-18 Kas›m tarih-
leri aras›nda da Antalya Sodex Fuar›’nda sergilendi. E.C.A., “gelecek”
kavram›ndan yola ç›karak gelifltirdi¤i enerji tasarruflu ürünleriyle s›n›r-
l› olan enerji ve su kaynaklar›n›n korunmas›na çözümler gelifltirirken,
bu ürünlerle aile bütçesine ve ülke ekonomisine de katk› sa¤lamay› he-
defliyor.

Her iki fuarda da E.C.A.’n›n yo¤uflmal› kombileri, günefl enerjisi kulla-
n›labilen Europlus kombisi, hermetik ve tam otomatik flofbenleri, ter-
mosifon, s›cak su kullan›m boylerleri ile merkezi sistem ›s›tmas›nda
kullan›lan E.C.A. De Dietrich kazanlar›n›n yan› s›ra panel radyatörden
oluflan farkl› ürün gruplar› sergilendi.

Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu’nun Ar-Ge mühendisleri taraf›ndan ge-
lifltirilen ve küresel ›s›nmaya karfl› enerji tasarrufu sa¤layan “ak›ll›
E.C.A. kombisi” ile y›lda yüzde 20’ye varan tasarruf sa¤lan›yor. E.C.A.
termostatik radyatör valflerinin sa¤lad›¤› ›s› tasarrufu ise yüzde 30’lara
ulafl›yor. E.C.A. Europlus kombileri ise günefl enerjisiyle entegre çal›-
flabiliyor. Hijyeni tercih edenler de E.C.A.’n›n hijyenik panel radyatö-
rünü seçiyorlar. 

Y›lda yüzde 20 enerji tasarrufu
Fuarlarda sergilen ve tamam› Türk mühendisler taraf›ndan enerjinin
verimli kullan›lmas› için gelifltirilen çevre dostu E.C.A. Confeo Premix
yo¤unlaflmal› kombiler yüzde 107.5’lik yüksek ›s› verimi dolay›s›yla
konvansiyonel tip kombilere göre kullan›c›s›na y›lda yüzde 20’ye va-
ran enerji tasarrufu sa¤l›yor. Türkiye genelinde yo¤uflmal› kombi kul-
lan›lmas› durumunda bir y›lda elde edilecek enerji tasarrufunun para-
sal de¤eri 625 milyon YTL’ye ulafl›yor. Tasarruf amac›yla üretilen ak›l-
l› kombi E.C.A. Confeo Premix, son 24 saat içindeki kullan›m suyu ta-
leplerini izleyebiliyor ve kaydedebiliyor. 

S›cak kullan›m suyunda sürekli konfor
Antalya Sodex Fuar› ve ‹zmir Tescon Fuar›’nda sergilenen E.C.A. Eu-
roplus kombi ise, iki kademeli fan özelli¤iyle yanma verimlili¤ini en
yüksek düzeyde gerçeklefltiriyor ve maksimum düzeyde enerji tasarru-
fu sa¤l›yor. Atmosfere b›rakt›¤› at›k gazlar› minimuma indiren ürün
“sekonder eflanjörü” ile de kullan›m suyundaki s›cakl›k dalgalanmala-
r›n› önleyerek konfor sa¤l›yor. Europlus kombilerle birlikte opsiyonel

olarak verilen “günefl enerji sistemi adaptasyon kiti” ise mevcut olan
veya sonradan eklenebilecek günefl enerji sistemi ile kombi aras›nda-
ki ba¤lant›y› sa¤l›yor. Bu aksesuarla kullan›m suyunda günefl enerji sis-
teminden destek al›narak maksimum tasarruf elde edilebiliyor.

Hermetik flofben ile gelen üstün emniyet 
‹deal baca koflullar›n›n bulunmad›¤› ortamlar için ideal bir ürün olan
E.C.A. Hermetik fiofben, özel hermetik baca setiyle yanma için gerek-
li havay› d›fl ortamdan temin ediyor. “Afl›r› ›s›nma emniyet sensörü”
bulunan hermetik flofbendeki bu özellik, kullan›c›s›na üstün emniyet
sunuyor. Eflanjörde herhangi bir sebepten dolay› ç›k›fl suyu s›cakl›¤›
85Co’ye ulaflt›¤›nda ve alev herhangi bir sebepten dolay› söndü¤ünde
“afl›r› ›s›nma emniyet sensörü” otomatik olarak gaz› kesiyor. “Baca ga-
z› emniyet sensörü” de, at›k gaz tahliye sisteminde ya da baca çekiflin-
de herhangi bir problem olufltu¤unda brülörü devre d›fl› b›rak›yor. 

E.C.A. De Dietrich kazanlar verimlili¤i yüzde 93’e ç›kar›yor 
300 y›ll›k tecrübeye sahip olan Frans›z De Dietrich markas›n›n Türki-
ye distribütörlü¤ünü yapan E.C.A. Is› Grubu’nun her iki fuarda sergile-
di¤i De Dietrich kazanlar, d›fl hava s›cakl›¤›na göre kendini ayarlayan
Diematic M3 kontrol paneliyle hem kullan›m suyu hem de tesisat su-
yunu istenildi¤i s›cakl›klara, istenilen zamanda, çok düflük yak›t sarfi-
yatlar›yla ulaflt›rabiliyor. Üç veya dört geçiflli gaz pasajlar›yla s›cak du-
man gazlar›ndan maksimum ölçüde yararlanma imkân› sa¤lad›¤› için
kullan›labilir verim de¤eri yüzde 93’e ulaflabiliyor. Ötektik döküm di-
limleri ile termal floklara ve korozyona yüksek dayan›ml› olan bu ka-
zanlar›n ortalama ömrü 30 y›l.

Emniyetli radyatörler
Son teknolojiye sahip üretim hatlar›nda ve tam otomatik makinelerde
TSE kalite standartlar›ndan “EN 442” normlar›na uygun olarak üretilen
E.C.A. panel radyatörler, otomatik test havuzlar›nda bilgisayarl› sistem-
le 13 bar bas›nçta test ediliyor. Emniyetin öne ç›kt›¤› üründe, her bir
radyatör için yüzde 100 s›zd›rmazl›k kontrolü yap›l›yor. Ayn› zaman-
da tasar›m›yla, kolay temizlendi¤i için hijyeni yüksek bir ürün olarak
öne ç›k›yor.

ELSEL ön ödemeli
sayaçlar›n›
‹stanbul’da da 
kullan›ma sundu
‹stanbul Gaz Da¤›t›m Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin
(‹GDAfi) “G4 Ön Ödemeli Do¤algaz Sayac›” ihalesi
sonucunda ELSEL sorumlulu¤unda kalan 10 bin
adetlik G4 Elektronik Ön Ödemeli Sayaçlar›n 
teslimat›na Ekim ay› sonunda baflland›.

‹GDAfi’›n uzun süren teknik flartname haz›rl›-
¤› aflamas› sonras›nda karara var›lan ve he-
nüz Türkiye’de uygulamas›na bafllanmayan
EMV (European Visa and Mastercard)
uyumlu sayaçlar olarak ihaleye ç›k›lm›flt›.
‹hale sonras› ELSEL’in modeline göre fark-
l›l›klar içermesi nedeniyle önce dizayn ve
imalat çal›flmalar›, sonras›nda testler, da-
ha sonra da yenilenen onaylar ve sertifi-
kasyonlar›n tamamlanmas›yla sevk›yat-
lara baflland›.

Gelecekte, h›zla geliflen bankac›l›k ve
iletiflim teknolojisine uyumu mümkün
k›lacak bu model mamullerin kullan›lmas›n›n,
yurt sath›na yay›lan do¤algaz çal›flmalar›nda, genellikle uygula-
malar ve standartlar aç›s›ndan yönlendirici konumda olan ‹G-
DAfi’ta, ELSEL’in teslimat›n› yapt›¤› sayaçlarla bafllanm›fl olmas›
önümüzdeki y›llarda di¤er da¤›t›m flirketleri taraf›ndan da izlen-
mesi olas›l›¤›n› güçlendiriyor. 

‹GDAfi bünyesinde, öncelikle geçti¤imiz y›l Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri’nin de sayaç vererek tan›t›m sistemini kurdu¤u Adalar ve
fiile ilçesi abonelerine da¤›t›m› yap›lacak bu Konut Tipi Ön Öde-
meli sayaçlar›n, önümüzdeki dönemlerde özellikle merkezi nok-
talardan uzak, okuma ve tahsilat güçlükleriyle karfl›lafl›lan bölge-
lerde kullan›lmas› hedefleniyor.

Gerek okuma gerekse tahsilat aç›s›ndan pek çok kolayl›k ve tek-
nolojik alternatif çözüm olanaklar› sunan Elektronik Ön Ödemeli
Do¤algaz Sayaçlar, yak›nda bu özellikleriyle ‹GDAfi ve aboneler
aras›nda yeni ve modern bir iletiflim ba¤› olmaya bafllam›fl olacak.
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EMAR özde¤erlendirme toplant›lar›
EMAR A.fi., yetkili servisleri ile k›fl sezonu öncesinde her y›l gelenek-
sel olarak düzenledi¤i toplant›lar›n› bu y›l iftar organizasyonlar›yla ger-
çeklefltirdi. S›ras›yla Ankara, ‹zmir, ‹stanbul, Trabzon ve Gaziantep’te
düzenlenen toplant›lara 131 yetkili servis kat›ld›.

Toplant›larda 2007 y›l› servis hizmet performanslar›, ilk seferde do¤ru
hizmetin sunumu ve yedek parça uygulamalar›yla ilgili bilgiler payla-
fl›ld›. Hizmetin önemli unsuru olan servis, iflyerlerindeki müflteri tem-
silcileri ve sahada hizmet sunan servis teknisyenlerine yaz döneminde
verilen davran›fl e¤itimleri ile güçlendirilen bilgi seviyeleriyle EMAR’›n
yüzde 100 müflteri memnuniyeti hedefinin gerçeklefltirilmesine yöne-
lik de¤erlendirmeler ve hedef paylafl›m› sa¤land›.

EMAR A.fi. Servis Müdürü Mustafa Güngör, EMAR A.fi. Hizmet Gelifl-
tirme Müdürü Arif Pakkan, di¤er süreç liderleri ve son olarak da EMAR
A.fi. fiirket Müdürü Neslihan Yeflilyurt taraf›ndan sunumlar ve yetkili
servislerin kat›l›m›yla öz de¤erlendirme toplant›lar› gerçeklefltirildi.

EMAR Ankara E¤itim
Merkezi hizmete girdi

EMAR A.fi. taraf›ndan
‹stanbul-Maltepe,
Ankara, Manisa ve
Bolu E¤itim Merkez-
leri’nde yetkili servis,
bayi, gaz flirketleri,
sat›fl/pazarlama ve
sektör ilgililerine tek-
nik, davran›fl, iletiflim
e¤itimleri düzenli

olarak veriliyor. Bu e¤itim merkezleri geliflen teknolojiler kapsa-
m›nda modernize edilerek hizmet veriyorlar.

EMAR A.fi. Ankara hizmet binas›nda 1995 y›l›nda hizmete aç›lan
e¤itim merkezi, flirketin yeni hizmet binas›nda tefrifl edilerek 
1 Ekim’den bu yana e¤itim gruplar›na hizmet veriyor.

E¤itim merkezinde uygulama ve dershane olarak düzenlenmifl iki
ayr› bölüm bulunuyor. Uygulama alan›nda kaskat sistemler, kom-
biler, do¤algaz uygulamalar›, klima sistemleri, armatürler, seramik
sa¤l›k gereçleri, valflerle ilgili örnek ürünler üzerinde montaj, ba-
k›m ve onar›m, ürün tan›t›m› gibi e¤itimler uygulamal› olarak ya-
p›l›yor. 40 kiflilik seminer salonunda teorik e¤itimler de gerçeklefl-
tiriliyor.

E¤itimler devam ediyor
Elginkan Toplulu¤u’nun
E.C.A. markal› Is› Grubu
ürünlerine yönelik olarak
bafllatt›¤› e¤itim program-
lar› yurt genelinde devam
ediyor. E.C.A. markal› Is›
Grubu ürünlerinin yurtiçi
sat›fl firmas› EMAS A.fi. ve
sat›fl sonras› hizmetler flir-
keti EMAR A.fi. taraf›ndan

Türkiye’de 2007 y›l› bafl›ndan bu yana planl› e¤itim programlar› dü-
zenleniyor. 2007 y›l›n›n Ekim ve Kas›m döneminde Afyon, ‹zmir, Yoz-
gat ve Ni¤de illerinde E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerini tüketicilerle
buluflturan bayilerin yan› s›-
ra mühendisler ve tesisat
ustalar› gibi uygulamac›la-
ra, do¤algaz da¤›t›m flirket-
lerine ve tüketicilere yöne-
lik e¤itim ve seminerler dü-
zenlendi. Uygulamalara te-
sisat ustas›, makine mühen-
disi, profesyonel kesim ve
sektör ilgilileri olmak üzere
toplam 450 kiflilik kat›l›m
sa¤land›. 2007 y›l›nda düzenlenen seminer ve e¤itimlerden 1670  kifli
yararland›. 2008 y›l›nda yurt genelinde 12 ilde uygulamalar›n devam
etmesi planlan›yor.

Is› sektöründe Türkiye’nin lider firmas›
E.C.A. yeni y›la girmeden önce baflar›l›
bayilerine motivasyon gezileri 
düzenledi. St. Petersburg ve Kahire’ye
düzenlenen seyahatlere bayiler, eflleri
ve E.C.A. yetkilileri kat›ld›.
50 y›l› aflk›n süredir ›s› sektöründe lider olan ve gerçeklefltirdi¤i ilkler-
le pazara yön veren E.C.A., yakalad›¤› baflar›y› bayileriyle paylaflmak
ad›na y›lsonu seyahatleri düzenledi. St. Petersburg ve Kahire’ye dü-
zenlenen gezilere dönemsel hedeflerine ulaflan bayiler kat›ld›.

St. Petersburg büyüledi
16-19 Kas›m tarihleri aras›nda Rusya’n›n liman kenti St. Petersburg’a
düzenlenen seyahate 165 kifli kat›ld›. ‹stanbul Havaliman› d›fl hatlar
terminalinde bafllayan gezinin ilk gününü uzun bir uçak yolculu¤unun
ard›ndan otelde dinlenerek geçiren grup, gezinin ikinci gününde St.
Petersburg’un tarihi güzelliklerini yak›ndan tan›ma f›rsat› bulduklar› bir
geziyle geçirdi. 165 kiflilik E.C.A. grubu, düzenlenen yar›m günlük tur-
da flehrin kalbi olarak an›lan ünlü Nevski Caddesi, devasa Isaac Kated-
rali, muhteflem cephesiyle Amirallik binas›, flair Puflkin’in heykelinin
süsledi¤i Sanatç›lar Meydan›, devrimin simgesi Aurora Gemisi ve 70
km’lik ünlü Neva Nehri gibi kentin simgesi haline gelmifl yerleri ziya-
ret etti.

St. Petersburg; ihtiflaml› görüntüsü, muhteflem sanat eserleri ve yüzy›l-
lard›r sanatç›lara ilham kayna¤› olan siluetiyle misafirlerini kendine
hayran b›rakt›. Gezi boyunca gruba efllik eden Türk rehberle flehrin en
güzel yerlerini gezen grubun ikinci günkü dura¤› dünyaca ünlü Her-
mitage Müzesi oldu. Dünyan›n en genifl sanat koleksiyonuna sahip ve
en ünlü müzelerinden biri olarak kabul edilen Hermitage Müzesi’ni
gezen bayiler, son gece düzenlenen gala yeme¤iyle flehrin en özel
flovlar›ndan birini izleme f›rsat› da buldular.

Dört gün süren seyahat, E.C.A. bayileri için unutulmaz bir tatil ve ye-
ni y›l öncesi motivasyon gezisi oldu.

Piramitler, Nil Nehri ve M›s›r Müzesi...
29 Ekim-2 Aral›k tarihleri aras›nda düzenlenen Kahire gezisine de 49
bayi kat›ld›. Bayiler gezinin ilk gününde rehber eflli¤inde M›s›r’›n bafl-
kentini gece keflfetme olana¤› buldular. 

‹kinci gün ise kahvalt›n›n ard›ndan flehir turuyla tarihiyle ünlü kenti
daha yak›ndan tan›yan bayiler, dünyan›n yedi harikas›ndan biri olan
piramitleri gördüler, ünlü sfenksi yak›ndan inceleme f›rsat› buldular.
Çeflitli anlat›mlar ve foto¤raf molalar›yla ö¤le vaktine kadar piramitle-
ri gezen kat›l›mc›lar daha sonra ünlü Memphis ve Sakarra gezisini ta-
mamlad›lar.

Üçüncü gün, M›s›r Müzesi’ni ziyaret ederek dünyan›n en önemli M›-
s›r eserlerini yak›ndan gören bayiler, antik M›s›r kal›nt›lar›, mumyalar
ve firavun mezarlar›n›n etkileyici atmosferinde farkl› bir deneyim edin-
mifl oldular. Müze gezisinin ard›ndan ö¤le yeme¤i için lokal bir resto-
randa mola vererek dinlenen kat›l›mc›lar, turun ö¤leden sonraki k›s-
m›nda meflhur Khan El Khalili Çarfl›s›’n› gezdiler. 

Akflam efsanevi Nil Nehri üzerinde, özel gezi teknesinde gala yeme¤i-
ne kat›lan bayiler, son geceyi müzik ve gösteriler eflli¤inde geçirdiler.

E.C.A. Is› Grubu’ndan St. Petersburg
ve Kahire gezisi
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Konut projelerinin ilk tercihi: E.C.A.

Her projesinde güvenlik, konfor ve esteti¤i bir arada sunan Regnum,
Astrum Towers projesinde E.C.A. Delta serisi armatürleri kullanarak
yeni sakinlerine yüksek standartlarda bir yaflam›n kap›lar›n› aç›yor.

Regnum’un E.C.A. markas›n› kulland›¤› bir di¤er çal›flma da, ‹stan-
bul’un yeni konut yat›r›m alan› Beylikdüzü’nde 108 dönüm üzerine
infla etti¤i ‹sthanbul Evleri oldu. E.C.A. Mix S serisi armatürlerin kul-
lan›ld›¤› proje yeflille iç içe olan kaliteyi vaat ediyor.

Yine 1984 y›l›ndan beri 20 bin ça¤dafl konutu ‹zmir’e kazand›rm›fl
olan Ege-Koop da seçim hakk›n› E.C.A. markas›ndan yana kulland›.
Ege-Koop “Karfl›yaka Körfez Evleri Projesi” ile yeflil alanlara ve sos-
yal kullan›m sahalar›na sahip modern bir yaflam alan› yarat›yor. Dört
farkl› proje tipiyle farkl› ihtiyaçlara yönelik seçenekler sunan Ege-Ko-
op, Karfl›yaka Körfez Evleri’nde Ar Eco-M serisi armatürler kullan›ld›. 

E.C.A. markas› üç büyük projede daha
ismini duyurdu: Öztürk fiirketler Grubu’nun
yönetti¤i Regnum Türkiye’nin iki projesinde
ve ‹zmir’de yap› sektöründe faaliyet gösteren
Ege-Koop taraf›ndan yaflama geçirilen
“Karfl›yaka Körfez Evleri Projesi”nde E.C.A.
markas› tercih edildi.

SEREL, banyo mobilyalar› markas› 
“SP‹L SEREL” ile tüketicilerine y›llarca
kullanabilecekleri kaliteli, fl›k ve kullan›fll›
ürünler sunuyor.

SEREL, ahflap s›cakl›¤›n› banyolara tafl›yarak kendini yenilemeye ve
müflterilerine sonsuz memnuniyet sunmaya devam ediyor. fi›k tasa-
r›mlar›n› kaliteli malzemelerle bir araya getiren SEREL, “SP‹L 
SEREL” ile banyolara kaliteli, fl›k ve kullan›fll› ürünler arma¤an edi-
yor. Dar alanl› banyolara yönelik minimal tasar›mlar sunan “SP‹L
SEREL” banyo mobilyalar›, ahflap s›cakl›¤›yla bulufluyor. SEREL,
banyo dolaplar›n›n malzemesinde kulland›¤› ahflap görünümlü
“cleaf” malzemesiyle sektörde bir ilk daha gerçeklefltiriyor. Cleaf
bazl› ürünler, ahflap görünümünü ve fl›kl›¤›n› banyolara tafl›rken
çok daha hafif olufluyla da özellikle dolaplar›n kullan›m›nda kolay-
l›k sa¤l›yor. Uzun y›llar güvenle kullan›labilecek “SP‹L SEREL” mar-
kal› ürünler; oranj, bordo, sedef beyaz›, antrasit ve ‹talyan cevizi ol-
mak üzere befl farkl› renk seçene¤ine sahip. 

SEREL’in banyolara yönelik sundu¤u ikinci bir yenilik ise tezgâh üs-
tü malzeme olarak kullan›lan “aquapan”. fiimdilik sadece Orca ve
Verda banyo serilerinde kullan›m›na bafllanan aquapan tezgâh üs-
tü malzemesi, sunta veya mdf gibi fliflme riski tafl›mayan bir malze-
me. Tezgâh temizli¤ini oldukça kolaylaflt›ran aquapan, suntayla
farkl› at›klar›n harmanlanmas›ndan olufluyor. At›klar›n da kullan›-
m›yla çevreye duyarl› bir ürün olma özelli¤ine sahip. 

Tasarruflu ve çevre dostu ürünler
Antalya Expo Center’da, E.C.A. insan ve çevre dostu armatür ve
aksesuarlar›, SEREL ise seramik sa¤l›k gereçleri, küvet, banyo ve
mutfak çözümlerini sergiledi. Dünyan›n tek devlet destekli mar-
kalaflma program› TURQUALITY’ye seçilen markalardan olan
E.C.A. ve SEREL’in Yapex Fuar›’nda sergiledi¤i ürünlerde öne ç›-
kard›¤› ana temalardan biri, dünyadaki de¤erli kaynaklar›n ge-
reksiz tüketimini önlemek ve bu yolla enerji tasarrufu sa¤lamak-
t›. Di¤er tema ise sa¤l›¤a zarar vermeyen, insan ve çevre dostu
ürünler oldu. 

Trend belirliyor
Gelecek kavram›ndan yola ç›k›larak tasarlanan E.C.A. ve SEREL
ürünleri, sadece Türkiye yap› sektöründe de¤il dünyada trend
belirleyen iki marka olarak öne ç›k›yor. Dünyada model olufltu-
ran ürünleriyle bu y›l da Yapex Fuar›’na damgas›n› vuran her iki
marka, yap› sektöründe trend belirlerken banyo ve mutfak çö-
zümlerinde tüketicilere konforun keyfini yaflat›yor.

50 y›l› aflk›n süredir Türkiye yap› sektöründe önemli bir yere sahip olan
E.C.A. ve SEREL; 25-28 Ekim 2007 tarihleri aras›nda düzenlenen Yapex
Seramik ve Banyo Fuar›’ndaki 234 no’lu stand›nda yeni ürün serilerini ve
bedensel engelliler için üretti¤i tasar›mlar›n› ziyaretçilerin be¤enisine
sundu.

E.C.A. ve SEREL tasarruflu 
ürünlerle Yapex Fuar›’nda
E.C.A. ve SEREL; tasarrufu, sa¤l›¤›, 
esteti¤i ve konforu bir arada sunan yeni
ürün serilerini ve bedensel engelliler için
mükemmel çözümler sunan tasar›mlar›n›
Yapex Seramik ve Banyo Fuar›’nda sundu.

ELMOR, ilkini 24-28 Ekim’de, ikincisini 29 Ekim-2 Kas›m tarihleri ara-
s›nda gerçeklefltirdi¤i iki organizasyonla E.C.A. ve SEREL kampanyala-
r›na kat›larak seyahate hak kazanan 89 bayisini, Saraybosna ve 
Dubrovnik’in zengin tarihi ve muhteflem do¤as›yla buluflturdu.

Dört gün süren seyahat süresince öncelikle Saraybosna ziyaret edilerek,
Saraybosna-Mostar flehir turu gerçeklefltirildi. Daha sonra H›rvatistan’a
geçifl yap›larak Dubrovnik turuyla seyahate devam edildi.

89 bayiye Bosna-Hersek
ve H›rvatistan gezisi

ELMOR taraf›ndan 31 Ekim-7 Kas›m tarihleri aras›nda gerçeklefl-
tirilen Vietnam Turu’na, E.C.A. ve SEREL kullanarak pek çok pro-
jede markalarla iflbirli¤i içinde bulunan 25 bayi ve proje orta¤›
kat›ld›. Ad›, “Çin’in güneyindeki Viet halk›” anlam›na gelen Viet-
nam, yak›n tarihte Amerika’ya karfl› verdi¤i savafl, kutsal say›lan
“Ejderha”y› (Dragon) and›ran co¤rafi yap›s›, nehir üzerlerinde bu-
lunan köyleriyle egzotik bir ülke olarak kat›l›mc›lar›n haf›zalar›n-
da derin izler b›rakt›.

E.C.A. ve SEREL
ifl ortaklar› Vietnam’da
bulufltu
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‹sthanbul Evleri

Regnum Astrum Towers

Dar banyolara 
minimal tasar›mlar
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Uluslararas› Standardizasyon Organizasyonu (ISO), uluslararas› mal ve
hizmet de¤iflimini h›zland›rmak, entelektüel, bilimsel, teknolojik ve
ekonomik faaliyetlerde iflbirli¤ini gelifltirmek amac›yla ürün ve hizmet-
lerin yan› s›ra bunlar›n üretildi¤i kurulufllar›n kusursuzlu¤unu sa¤lama-
ya yönelik olarak da yönetim sistemleri standartlar› oluflturuyor. Bunlar-
dan Avrupa baflta olmak üzere tüm dünyada en yayg›n olarak kabul gö-
ren “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ile “ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi” standartlar›na uygunlu¤u TSE taraf›ndan belgelendirilen VALF
Sanayii A.fi., Nisan ay›nda bir baflka uluslararas› kabul görmüfl standart
olan “OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi” belgesi-
ne de sahip oldu.

Sa¤l›k ve güvenlik 
garantörü OHSAS 18001 
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine verilen
önemin en güzel göstergesi
olan OHSAS 18001, VALF 
Sanayii A.fi. Teknik Müdürü 
Ramazan Köro¤lu’nun ifadesiy-
le, iflletmede üretim yap›l›rken
iflçilerin sa¤l›klar›n›n korundu-
¤unu ve iflin güvenli yap›ld›¤›n›
taahhüt eden bir sistem. Sistem-
de ifller gerçeklefltirilirken çeflitli
nedenlerden kaynaklanan sa¤l›-
¤a zarar verebilecek kaza ve di-
¤er etkilerden korunmak, daha
iyi çal›flma ortam› sa¤lamak
amac›yla sistemli ve bilimsel bir
flekilde tehlikelerin ve risklerin
belirlendi¤ini ve bunlara yöne-
lik önlemlerin al›nd›¤›n› ifade

eden Köro¤lu, kurumun bu yönetim sistemiyle ilgili politikas›na dair
flunlar› söylüyor: “Müteahhit çal›flanlar dahil tüm çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›
ve güvenli¤ini etkileyen riskler kontrol ediliyor, çal›flanlar bilinçlendiri-
liyor, ifl kazalar›n› önlemek ve ifle ba¤l› nedenlerle oluflan hastal›klar› en
aza indirmek hedefleniyor. Bu konudaki tüm yasa ve düzenlemelere
uyarak sürekli geliflme sa¤lan›yor. Uygulanan bu yönetim sistemiyle,
çal›flanlarda oluflturulan ifl güvenli¤i bilinci sayesinde, uzun vadede ifl
kazalar› ve hastal›klar sonucu karfl›lafl›lan maliyet art›fl› ve kâr kayb› ön-
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leniyor, çal›flan›n motivasyonu yükseliyor, iflletmenin prestiji, rekabet
edebilirli¤i art›yor.” 

ISO 14001 ile rekabet avantaj›
Kurulufllarla ilgili tüm çevresel konular› kapsamak üzere tasarlanan “ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi Standard›”, kurumlar›n çevresel etkilerin
önceli¤ini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konu-
sunda bir kaynak niteli¤i tafl›yor. VALF Sanayii A.fi. Kalite Güvence fiefi

Gülsün Keskin Beyo¤lu’na göre bu standart, sanayi kurulufllar›n›n faali-
yetleri nedeniyle çevreye verdi¤i zararlar› en aza indirirken ayn› zaman-
da hammadde ve enerji tüketimini azaltarak kaynak kullan›m›n› optimi-
ze ediyor ve yasal gerekliliklere kay›ts›z flarts›z uyum gösterilmesini sa¤-
l›yor. Endüstri Mühendisi Köro¤lu, VALF’in çevre ve toplum sa¤l›¤›n› gö-
zeten bir kurum olarak elde etti¤i bu standartla ilgili olarak flu aç›klama-
larda bulunuyor: “Bu yönetim sistemiyle, çevreyi ve kaynaklar›n› tahrip
etmeyen, geliflmifl teknolojiler kullan›l›yor, tüketici bu yönde bilinçli ve
duyarl› hale getiriliyor, çevreye zararl› ürünlerin ve hammaddelerin ye-
rine ürünün ömrü boyunca çevreye etkileri de¤erlendirilerek zararl›
olanlar eleniyor ve proaktif yaklafl›mlarla ciddi sonuçlar do¤urabilecek
çevresel kazalar önleniyor. K›saca çevreye zarar vermeden üretim yap-
man›n belgesi diyebilece¤imiz bu yönetim sistem belgesiyle uluslarara-
s› ticarette önemli bir rekabet avantaj› elde ediliyor.”

ISO 9001-2000, ihracatta baflar› sa¤l›yor
“ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Standard›-KYS” sayesinde ise
kuruluflun, müflterinin ihtiyaçlar›yla mevzuat gereklerini karfl›lamak yo-
luyla müflteri memnuniyetinin art›r›labilmesi için kalite yönetim siste-
minde ne gibi flartlar› sa¤lamas› gerekti¤i belirleniyor. Beyo¤lu, üretim-
de verimlili¤i optimize edip, kaynak kullan›m›n› düzenleyip, müflteri
iliflkilerinde memnuniyeti art›rmaya çal›flan bu standard› uygulayan

kurulufllarda iyi bir ifl yönetimi
ve sürekli geliflmeye aç›k bir
ürün ve hizmet kalite anlay›fl
altyap›s›n›n bulundu¤unu ifa-
de ediyor. Bu kurulufllar›n, da-
ha iyi ürün ve hizmet kalitesiy-
le hem tüketicinin beklentileri-
ni aflarak karfl›lad›¤›n› hem de
uluslararas› piyasalarda ihra-
catta baflar› için gerekli olan
firma alg›lamas› ve güvenilirli-
¤ini iyilefltirdi¤ini söyleyen Be-
yo¤lu, “Baflar›l› KYS uygula-
malar›yla ihracatta baflar›s› ar-
tan flirketlerin milli ekonomiye
ve dolay›s›yla toplumun artan
refah düzeyine katk›lar› da bu
standard›n en önemli toplum-
sal faydas›d›r” diyor.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden 
VALF Sanayii A.fi., sahip oldu¤u uluslararas›
standartlara “OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve 
Güvenli¤i Yönetim Sistemi” ile bir yenisini 
daha ekledi.

Uluslararas› standartlar
denince “VALF”

VALF Sanayii A.fi. Teknik Müdürü Ramazan Köro¤lu
ve VALF Sanayii A.fi. Kalite Güvence fiefi Gülsün 

Keskin Beyo¤lu, VALF’in sahip oldu¤u uluslararas›
standartlarla ilgili bilgiler verdi.
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ELEKS, Bosna
Hersek fuar›nda
boy gösterdi
ELEKS A.fi., 7-11 Kas›m tarihle-
rinde Bosna Hersek’in baflkenti
Saraybosna’da düzenlenen ve ‹s-
tanbul Ticaret Odas› organiza-
törlü¤ünde gerçeklefltirilen “3.
Türk Ürünleri Fuar›”na kat›ld›.
ELEKS; E.C.A. ve SEREL markal›
ürünlerini sergiledi¤i fuarda özel
tasar›m stand›yla yer ald›. Çevre
ve Orman Bakan› Prof. Dr. 
Veysel Ero¤lu, Bosna Hersek ba-
kanlar› ve federasyon baflbakan›-
n›n da ziyaret etti¤i E.C.A. stand›
büyük ilgi gördü.

Elginkan Toplulu¤u Yap› ve Is›
Grubu’nun beraber kat›ld›¤› fu-
arda, E.C.A. kombi ve armatür-
lerin yan› s›ra estetik görünümleriyle SEREL banyo tak›mlar› büyük be-
¤eni toplad›. Özel sunum tekni¤iyle gösterilen SEREL’in yeni modelleri
Orca ve Verda, Bosna Hersek pazar›nda ilk defa boy gösterdi. Ürünle-
re özel gelifltirilen banyo mobilyalar› da kullan›m kolayl›klar› ve estetik
görüntüleriyle dikkat çekti.

E.C.A. ve SEREL markas›yla kat›l›m gerçeklefltirilen fuar›n sonunda, ge-
rek Is› Grubu gerekse Yap› Grubu yetkilileri, oldukça verim alarak 2008
y›l›nda Bosna Hersek pazar›ndan ümitli olduklar›n› belirttiler.

TEMA Vakf›’ndan VALFSEL’e ödül
TEMA Vakf› Manisa fiubesi’nin vakf›n kuruluflunun 15. y›ldönümü nedeniyle 
düzenledi¤i gecede, a¤açland›rma çal›flmalar›na katk›lar›ndan dolay› 
VALFSEL’e teflekkür plaketi verildi.

TEMA Vakf›’n›n 15. kurulufl y›ldönümü, Vakf›n Manisa fiubesi tara-
f›ndan 11 Aral›k’ta Manisa Ö¤retmen Evi’nde düzenlenen bir etkin-
likle kutland›. Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk, Manisa Belediye
Baflkan Yard›mc›s› Kemal Sevinç ve TEMA Vakf› kurucular›ndan
Nihat Gökyi¤it’in de kat›ld›¤› gecede çevre korumas›na önem veren,
a¤açland›rmaya yard›m eden ve destek olan kurum ve kurulufllara 
teflekkür plaketi verildi. VALFSEL de flimdiye kadar Manisa’n›n yeflil
alanlar›na yapt›¤› de¤erli katk›lar sebebiyle teflekkür plaketi almaya
lay›k görüldü.

Manisa Spil Da¤›’nda yanan a¤açlar›n bulundu¤u bölgede 2002 y›l›n-
dan bu yana a¤açland›rma çal›flmalar› yapan VALFSEL, 2 bin adet
a¤aç dikilmesini sa¤lad›. Bu alan›n periyodik bak›m› ve sulamas›n› da
yapan VALFSEL’in “A¤açland›rma Alan›”nda bin adet f›st›k çam› da
bulunuyor.

Bulgaristan’da
E.C.A. damgas›
2007 y›l› içinde Ukrayna ile bafllat›lan E.C.A. Is› Grubu seminerle-
ri Bulgaristan ile devam etti.

21 Kas›m’da gerçeklefltirilen seminerde kombi a¤›rl›kl› olmak üze-
re, Is› Grubu ürünleri tan›t›ld› ve teknik bilgiler verildi. Teknik bil-
gilerle ilgili sunum EMAR Teknik fiefi Koray Meydano¤lu, Holding
ve flirketlerle ilgili genel tan›t›m sunumu ise ELEKS A.fi. Sat›fl ve 
Pazarlama Müdürü Halid Alpdo¤an taraf›ndan yap›ld›.

Seminerde Soulis Genel Müdürü Peter Makariev de bir konuflma
yapt›. Makariev, E.C.A. ile ortakl›klar›ndan büyük gurur duydu¤u-
nu ve iflbirli¤inin artarak devam etmesini diledi¤ini belirtti.
E.C.A.’n›n Bulgaristan’daki partneri Soulis Bulgaria Ltd. ile ortak-
lafla gerçeklefltirilen seminer, kat›l›mc›lar taraf›ndan çok baflar›l›
bulundu. Soulis yetkilileri, 2008 y›l›n›n E.C.A. markal› Is› Grubu
ürünleri için oldukça verimli geçece¤ini vurgulad›lar.

TEMA Vakf› kurucular›ndan 
Nihat Gökyi¤it taraf›ndan 
verilen teflekkür plaketini 
VALFSEL Fabrika Müdürü 
Tülay Terzigil teslim ald›.



‹ can’›n Bakü flehrinde tüm E.C.A. ve SEREL ürünlerini kapsayan showroom’un
aç›l›fl›na yaklafl›k 200 kifli kat›ld›. ELEKS’in Bakü’de bulunan partneri Guluyev
firmas›yla ortaklafla açt›¤› showroom’da Elginkan Toplulu¤u Yap› ve Is› Grubu
ürünleri bulunuyor.
Guluyev ve ELEKS yetkilileri, yap›lan etkinlikler ve aç›l›fllarla Azerbaycan’da
pazar lideri konumuna gelmelerinin k›sa bir sürede gerçekleflmesini 
beklediklerini belirttiler.

‹ran’da büyük aç›l›fl
‹ran’›n Tebriz flehri, 12 Aral›k 2007’de büyük bir aç›l›fla sahne oldu. E.C.A. ve
SEREL’in tüm ürünlerini kapsayan showroom, ELEKS’in Tebriz’de bulunan
partneri Fazeli Commerce firmas›yla ortaklafla aç›ld›. Tebriz’de aç›lan Show-
room’da tüm E.C.A. ve SEREL ürünleri fl›k teflhirleriyle dikkat çekti. Yaklafl›k
200 kiflinin kat›ld›¤› aç›l›fla müflterilerin yan› s›ra Türk Konsoloslu¤u’ndan yet-
kililer de ifltirak ettiler. Müflteriler, aç›l›fl s›ras›nda ürünlerin kalitesine duyduk-
lar› hayranl›klar› ELEKS yetkililerine ilettiler.
Fazeli Commerce ve ELEKS yetkililerine göre ‹ran’daki etkinlikler pazar lider-
li¤ini de beraberinde getirecek. 
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‹ran, Özbekistan ve Azerbaycan, geçti¤imiz aylarda E.C.A.
ve SEREL’in showroom aç›l›fllar›na sahne oldu. Elginkan
Toplulu¤u Is› Grubu Koordinatörü Ömer Özgen taraf›ndan
yap›lan her üç aç›l›fl da ELEKS’in ilgili ülkelerdeki partnerle-
riyle ortaklafla olarak gerçeklefltirildi. Aç›l›fllara davet edilen
müflteriler, ürünlerin kalitesine duyduklar› hayranl›klar›
ELEKS yetkililerine ilettiler.

‹lk aç›l›fl Özbekistan’da
Özbekistan’da 11 Eylül’de yap›lan E.C.A. showroom aç›l›fl›
büyük ses getirdi. Özbekistan’›n Taflkent flehrinde tüm E.C.A.

Yurtd›fl›ndaki showroom
aç›l›fllar› dur durak bilmiyor

ELEKS’ten
Kazakistan
partnerine e¤itim

Elginkan Toplulu¤u’nun global olma yolunda h›zla ilerleyen markalar› E.C.A. ve
SEREL, son olarak ‹ran, Özbekistan ve Azerbaycan’da showroom açt›.

Is› Grubu ürünlerini kapsayan büyük bir showroom yaklafl›k 250 kifli-
nin kat›l›m›yla E.C.A. ad› alt›nda aç›ld›. ELEKS’in Taflkent’te bulunan
partneri Macrodante firmas›yla ortaklafla açt›¤› showroom’da kombi,
panel radyatör ve valf ürünleri yer al›yor.
Macrodante ve ELEKS yetkilileri, Özbekistan’da aç›lan showroom’un
ve devam edecek etkinliklerin, E.C.A. markas›na pazar liderli¤ini ga-
rantileyece¤ini belirttiler.

Azerbaycan’da E.C.A. ve SEREL rüzgâr› esti
E.C.A. ve SEREL ürünlerinin teflhirinin yap›ld›¤› Azerbaycan’daki show-
room aç›l›fl› di¤er etkinlikler gibi büyük ilgi gördü. 13 Eylül’de Azerbay-

ELEKS, Kazakistan’daki yerleflik partneri “Too Msz” 
firmas›n›n yetkililerine e¤itim verdi. 27 Eylül tarihinde
Türkiye’ye gelen yetkililer, e¤itimleri süresince Topluluk
fiirketleri’nin fabrikalar›n› da ziyaret etme f›rsat› 
buldular. “Too Msz” yetkilileri, yüksek kalite standartla-
r›nda üretim yapan fabrikalardan oldukça etkilendikleri-
ni dile getirdiler. “Too Msz” yetkilileri e¤itim için yapt›k-
lar› Türkiye ziyareti s›ras›nda, E.C.A. markas›n›n 
Kazakistan’da baflar›l› olaca¤›na inand›klar›n› ve kurulan
iflbirli¤inden duyduklar› memnuniyeti de dile getirdiler.

Yeni bir showroom daha aç›l›yor
ELEKS, Ocak ay›nda Alma Ata’da yap›lacak showroom
aç›l›fl›yla da pazara h›zl› ve ses getirecek bir girifl yap-
may› planl›yor.



E
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E.C.A.’n›n “Topaz” isimli ürünüyle “Büyük Ödül Finalistleri” aras›nda
yer ald›¤› 7. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi, 11 Aral›k’ta ‹stanbul’da,
Sabanc› Center’da gerçeklefltirildi. Türkiye’den ve dünyadan önemli
teknoloji uzmanlar›n›n ve giriflimcilerin kat›ld›¤› kongreyi çok say›da
davetli izledi. TÜB‹TAK, Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› (TTGV) ve
TÜS‹AD’›n birlikte gerçeklefltirdi¤i organizasyonda Teknoloji Büyük
Ödülü’nü “Sald›r› Helikopteri” isimli özel gelifltirilmifl ürünüyle 
Aselsan ald›.
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan 7. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi
Yürütme Kurulu Baflkan› fiafak Alpay, Teknoloji Büyük Ödülü ve Tekno-
loji Baflar› Ödülü’nün yan› s›ra bu y›l ilk defa Nanoteknoloji, Biyotekno-
loji ve Nanobiyoteknoloji Özel Ödülü verilmesine de karar verdiklerini
ifade etti. ‹lki 1998 y›l›nda düzenlenen Teknoloji Ödülleri’ne bugüne ka-
dar toplam 231 baflvurunun gerçekleflti¤i bilgisini veren Alpay, ödül tö-
reni öncesinde gerçekleflen kongrenin de önemine de¤indi.

‹novasyona odaklan›ld›
Kongre için Türkiye’de bulunan Almanya E¤itim ve Araflt›rmadan 
Sorumlu Eski Bakan› Edelgard Bulmahn, teknolojinin ve inovasyonun
yeni pazarlar oluflturmak için önemli bir avantaj sunaca¤›n› ve yeni ifl
alanlar› yarataca¤›n› söyledi. Bulmahn, “Yeni ürünler, daha iyi bir ha-
yat sunar. Sa¤l›k sektörünü, daha iyi çal›flma koflullar› oluflturulmas›n›,
çevreyi, ekonomik koflullar› etkiler. ‹novasyon, araflt›rma ve teknoloji
olmadan büyük ad›mlar atamazs›n›z” dedi.
Kongrenin ilk oturumunun bafll›¤› “Yüksek Katmade¤erli Teknolojiler
ve Sanayideki E¤itimler” oldu. Oturumun ilk konuflmac›s› ABD’de ya-
flayan bir akademisyen ve giriflimci olan Dr. Kenan fiahin idi. 
California’da 200 mühendis ve bilim insan›n›n çal›flt›¤› TIAX LLC’nin
CEO’su olan Dr. fiahin, inovasyon kavram›ndan yaln›zca teknolojik
bulufllar› anlamamak gerekti¤ini ifade ederek, “Süreçlerin ve modelle-
rin de inovasyonu düflünülmelidir. ‹fl modeli, da¤›t›m modeli, fiyat 
modeli, ifle alma modelleri de inove edilebilir” dedi.

Tony Seba kongreye damgas›n› vurdu
Kongrenin ilk oturumunun ikinci konu¤u ise Tony Seba idi. Stanford
Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi olan Seba, PrintNation.com sitesinin de
kurucusu. Seba, yapt›¤› konuflmada pazar ihtiyaçlar›n›n gözönünde tu-
tularak, müflterinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda gelifltirilecek küçük bir bu-
luflun yüksek de¤er yarataca¤›n› ifade etti ve bu konuda e¤itim alan›n-
da yap›lm›fl bir çal›flmay› da örnek verdi: E¤itim ekipmanlar› sa¤layan

ABD’li bir flirketinin ö¤renci bilgisayarlar›n›n s›n›ftan s›n›fa tekerlekli bir
masayla tafl›nd›¤›n› ve müflterinin ihtiyac› gözetilerek gelifltirilen bu ba-
sit inovasyon hamlesinin flirket gelirinin yüzde 50’sini oluflturdu¤unu
belirten Seba bu örne¤i flöyle yorumlad›: “Burada ileri teknoloji yoktur.
Ancak fikir çok yenidir ve bu yüksek de¤er yaratan bir teknolojinin kul-
lan›lmas›d›r. Bunun için sadece müflterinin ihtiyaçlar›na bakt›lar.”
Türkiye’de de su konusunu dikkatle izleyen bir giriflimcinin bu alanda
bir ifl imkân› bulabilece¤ini ifade eden Seba ilkelerini flöyle s›ralad›:
‹nsanlar›n s›k›nt›s›n› hisset ve hangi teknolojiyle bu sorunu çözebilece-
¤ini bul.

Nanoteknoloji ça¤›na dair...
Kongrenin ikinci oturumu, çok yak›n bir gelecekte ürün kavram›n› tü-
müyle de¤ifltirecek olan teknolojinin yeni bir boyutuna ayr›ld›: “Nano-
teknoloji Ça¤›: Sanayinin Nano Boyuta Geçmesi”.
TÜS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler
Komisyonu Baflkan› Ayça Dinçkök’ün moderatörlü¤ündeki oturumda
önce Prof. Dr. Salim Ç›rac› Türkiye’de bu alanda yap›lan çal›flmalar›
aktard›. UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ç›rac›, malzemelerin molekül dizisine bilinçli bir müdahaley-
le yeni ürünler ortaya ç›kar›ld›¤›n› belirterek bu alana yap›lan yat›r›m-
lar›n giderek artt›¤›n› ifade etti. 2006 y›l›nda tüm dünyada 6 milyar do-
lar nanoteknoloji yat›r›m› yap›ld›¤›n› söyleyen Prof. Dr. Ç›rac›, 2001-
2007 y›llar› aras›nda ABD’de her biri 100 milyar dolar sermayeli 

46 nanoteknoloji merkezinin aç›ld›¤›n›,
‹srail’de bu alanda çal›flan 49 flirket bu-
lundu¤unu da sözlerine ekledi. “Demir-
yolu, tekstil, otomotiv, bilgisayar dönem-
lerinde geride kald›k. Ancak bilim ve tek-
noloji politikam›zda bir paradigma de¤i-
flikli¤ine giderek nanoteknoloji trenini ya-
kalayabiliriz” diyen Prof. Dr. Ç›rac›, Dev-
let Planlama Teflkilat›’n›n deste¤iyle Bil-
kent Üniversitesi bünyesinde kurulan
Ulusal Nanoteknoloji Araflt›rma Merke-
zi’nde 30’un üzerinde biliminsan›n›n
araflt›rma yapt›¤›n› ifade etti. 2025 y›l›na kadar nanoteknolojinin gelifl-
mesini sürdürerek belli bir düzeye ulaflaca¤›n› ve 21. yüzy›la damga-
s›n› vuran bir bulufllar zinciri oluflturaca¤›n› belirten Prof. Dr. Ç›rac›
sözlerini, “21. yüzy›lda etkin bir konumda olmak için bu alandaki
araflt›rma ve yat›r›mlarda öne geçmek gerek” diyerek noktalad›. 
Oturumun ikinci konuflmac›s› IBM Zürih Araflt›rma Laboratuvar› Yöne-
ticisi Dr. Paul F. Seidler de nanoteknolojinin önemli geliflmeler getire-
ce¤ini belirterek “Tarihin çok önemli bir dönemindeyiz. Art›k çok kü-
çük cihazlar üretebiliyoruz. Bir milimetrenin 10’da biri boyutunda çok
hassas cihazlar üretmemiz mümkün. Art›k maddeye bilinçli bir biçim-
de müdahale ederek atomlar› bir araya getirebiliyoruz. Nanoteknoloji
çal›flmalar› 21. yüzy›la damgas›n› vuracak” dedi.
Oturumun son konuflmac›s› Deloitte Global TMT Ürün ‹novasyonu 
Direktörü Edward K. Moran ise, nanoteknoloji araflt›rmalar›n›n çok ya-
k›n bir zamanda ticarileflme aflamas›na ulaflaca¤›n› belirterek özellikle

yaz›l›m, sanayi, enerji ve elektronik flirket-
lerinin bu alanda at›l›m yapaca¤›n› söyledi.

Ar-Ge yat›r›m›nda 
sonuçlar olumlu
Kongre sonras›nda 7. Teknoloji Ödül Tö-
reni öncesinde bir konuflma yapan 
TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Arzuhan
Do¤an Yalç›nda¤, Ar-Ge’ye yap›lan yat›r›-
m›n Türkiye’nin teknoloji ihracat›n› art›rd›-
¤›n› rakamlarla ortaya koydu. Küresellefl-

Teknolojisini 
gelifltiren 
öne geçiyor
7. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi, 
11 Aral›k’ta yap›ld›. E.C.A.’n›n “Topaz”
isimli ürünüyle Büyük Ödül’ün finalistleri
aras›nda yer ald›¤› organizasyon bilim 
insanlar›, sanayici ve giriflimcileri 
bir araya getirdi.

E.C.A., “Topaz” adl› projesiyle 7. Teknoloji Ödülleri’nin Büyük Ödül
finalistleri aras›nda yer ald›. “Su ve Enerji Tasarrufu ‹çin Kartuflu Dö-
nebilen ve Ses Uyar› Sistemi ile S›cakl›k Derecelerini Haber Veren
Mix Batarya” Topaz çok fonksiyonlu bir ürün. Tam so¤uk su pozisyo-
nuna getirildi¤inde kombi ya da flofbeni tetiklemeyecek debi mikta-
r›yla çal›flan çevre dostu armatürüyle yar›flmaya kat›lan Topaz, enerji
tasarrufu sa¤l›yor. Ayr›ca, bu ak›fl s›cakl›¤› konusunda kullan›c›y› uya-
ran ürün, hem fazla enerjinin hem de s›cak sudan zarar görme riski-
nin önüne geçiyor.

Harika armatür Topaz

Prof. Dr. Salim Ç›rac›

Elginkan Holding ‹dare Meclisi Baflkan
Yard›mc›s› Muzaffer Zeren, kat›l›m rölyefini 
7. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi Yürütme
Kurulu Baflkan› fiafak Alpay’dan ald›.

Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤



fiirketlerden/VALFSEL fiirketlerden/Holding
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Arkitera’dan Elginkan Holding’e 
“‹flveren Ödülü”

me sürecinde maliyet avantaj› olan üretim sektörlerinin geliflmekte
olan ülkelere kayd›¤›n›, geliflmifl ülkelerin ise hizmet sektörü ve bilgi-
ye dayal› sektörler gibi daha fazla katmade¤er yaratan alanlara yat›r›m
yapt›¤›n› hat›rlatan Yalç›nda¤, yüksek katmade¤erli üretime giden yo-
lun bilgi üretiminden geçti¤ini belirtti. 2002-2005 y›llar› aras›nda özel
sektörün Ar-Ge yat›r›mlar›ndaki pay›n›n 41.3’ten 43.3’e yükseldi¤ini
ve aradaki 2 puanl›k art›fl›n 546 milyon YTL’den 1.298 milyon YTL’ye
yükselmesi anlam›na geldi¤ini ifade eden Yalç›nda¤, “Türkiye’nin tek-
noloji ihracat›nda da belirgin bir art›fl oldu. 2005 y›l›nda 815 milyon
dolar teknoloji ihracat› yaparken 2006 y›l›nda bu rakam 1.064 milyar
dolara yükseldi. Ar-Ge’ye ne kadar yat›r›m yaparsan›z teknoloji ihra-
cat›n›z da son derece artar” dedi.

Araflt›rma yapacak insana ihtiyaç var
TTGV Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Fikret Yücel ise bilim, teknoloji ve
inovasyon politikalar›n›n toplumun yarar›n› ön planda tutacak flekilde
düzenlenmesi gerekti¤ini belirterek öncelikle üniversite, kamu ve özel
sektör aras›nda kuvvetli bir iflbirli¤ine ihtiyaç duyuldu¤unu ifade etti.
Bu iflbirli¤inden toplumun maksimum seviyede yararlanmas› için bilim
ve inovasyonun birlikte yürütülmesi gerekti¤ini vurgulayan Dr. Yücel,
“Bilim ile inovasyon aras›ndaki etkileflim iki yönlüdür. Bilim insanlar›
ile ifl hayat›ndaki yenilikçiler aras›ndaki iliflki, ürünün ticari de¤erinin
ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Geliflmifl ülkelerde ifl kesimi, Ar-Ge’ye yap›lan
yat›r›mlar›n önemli bir bölümünü üstleniyor. Bu araflt›rmalar görünen
bir gelecekte ticarileflebilecek konulara yönelik. Oysa üniversitelerde
ve kamuda yap›lan araflt›rmalar›n derhal ticarileflmesi amaçlanmaz.
Buna ra¤men birçok yenilik bu araflt›rmalar›n sonucunda ortaya ç›kt›”
dedi. Dr. Yücel, dünyadaki patenti al›nm›fl ürün say›s›n›n giderek art-
t›¤›n›; 1995’te 35 bin ürünün patentinin al›nmas›na karfl›l›k 2005 y›l›n-
da 53 bin patentin kay›t alt›na al›nd›¤›n› da belirtti.
Avrupa Birli¤i’nin 2010 y›l›nda gayrisafi has›la içinde Ar-Ge çal›flma-
lar›n›n yüzde 3 oran›nda bir pay teflkil etmesini kararlaflt›rmas›yla, 700
bin yeni araflt›rmac›ya ihtiyaç olaca¤›n› ifade eden Dr. Yücel, “Bilim
ve teknoloji alanlar›n› çekici k›lmak için ders programlar›nda reform-
lar, kay›tlarda kolayl›klar, burs sa¤lama gibi çal›flmalar yap›l›yor, okul

öncesi e¤itimde bilimi çocuklara sevdirecek uygulamalar hayata geçi-
riliyor” dedi.

Sanayici, rekabet yar›fl›nda Ar-Ge ile koflacak
Kongrede konuflma yapanlar aras›nda TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof.
Dr. Nükhet Yetifl de yer ald›. Prof. Dr. Yetifl, TÜB‹TAK olarak 2004 y›-
l› bafl›nda tüm paydafllarla ortak bir ak›l oluflturarak Türkiye’de bilim,
teknoloji ve yenilik konusunda iyilefltirmeye aç›k üç alan tespit ettikle-
rini ifade etti. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nda 2010 y›l› itibariyle
GSMH içinde Ar-Ge’nin yüzde 2 olmas›n›n kararlaflt›r›larak bu iyilefl-
tirmenin ilk ad›m›n› att›klar›n› belirten Prof. Dr. Yetifl, ikinci bir alan›n
da yeni ürün gelifltirilmesi oldu¤unu vurgulad›. Sanayicilerin bu iflin
hayati bir konu oldu¤unu alg›lamamalar› durumunda tüm çal›flmalar›n
bofllukta kalaca¤›n› söyleyen Prof. Dr. Yetifl, önümüzdeki dönemde sa-
nayi çevrelerinde bu alanda bir at›l›m beklediklerini belirtti.

7. Teknoloji Ödülleri ve Kongre-
si’nin en renkli simalar›ndan biri
Tony Seba oldu. Massachusetts
Instute of Technology’de  bilgisa-
yar mühendisli¤i e¤itimi alan
Tony Seba, yüksek lisans›n› flu an-
da ö¤retim üyesi olarak görev yap-
t›¤› Stanford Universitesi’nde yap-
m›fl. 20 y›l› aflk›n bir süredir h›zl›
büyüyen ileri teknoloji firmalar›y-
la çal›flan Seba, ayn› zamanda bir
giriflimci; PrintNation.com’un ku-
rucusu ve CEO’su.
Kendisiyle yapt›¤›m›z görüflmede,

kongredeki konuflmas›nda vurgulad›¤› “yüksek teknoloji” ve “yüksek
de¤er katan teknoloji” kavramlar›n› hat›rlatt›k. Tony Seba, teknoloji
deyince akl›m›za yaln›zca a¤›r sanayinin gelmemesi gerekti¤inin alt›-
n› çizince, biz de soruyoruz: “Yani ekonomik de¤er kavram›n› yeni-
den tan›mlamam›z m› gerekecek?” Tony Seba’n›n bu soruya yan›t› ise
çok net: “Müflteri ne istiyorsa de¤er odur.”
Teknolojinin olanaklar›yla müflterinin ihtiyaçlar›na çözümün bir araya
geldi¤i bu anda, inovasyon kavram› da belirginlefliyor. Karmafl›k bir
teknolojiye sahip olan bilgisayar yaz›l›mlar› konusunda uzmanlaflm›fl
olmas›na karfl›n Tony Seba, “‹leri teknolojiyi, teknoloji hastalar›na su-
nabilirsiniz” diyor ve flöyle devam ediyor: “Toplum için kullan›fll›
olan, teknolojinin yeni de¤er katan özelli¤idir, teknolojinin kendisi de-
¤il. Asl›na bakarsan›z teknolojiyi, teknoloji hastalar› için de¤il, toplu-
mun yararlanmas› için gelifltirmeliyiz. ‹fl imkânlar› yaratmak, büyüme-
yi sa¤lamak, daha yüksek yaflam standartlar› elde etmek için kullan-
mal›y›z. Ar-Ge’ye, kalifiye iflgücüne ve araflt›rmac›lara ihtiyac›m›z var.
Bununla birlikte araflt›rman›n oda¤›nda toplum olmal›. Bizim için, in-
sanlar için de¤erler yaratmal›. Müflteriler için, vatandafllar için kullan›-
labilir teknolojiler gelifltirilmeli. Bu, biyoteknoloji, yaz›l›m ya da dona-
n›m olabilir, ne oldu¤u o kadar önemli de¤il. Önemli olan hedefi.”

Toplum için teknoloji

Arkitera Mimarl›k Merkezi’nin iflverenlerin kaliteli fiziksel çevre üreti-
mindeki önemini vurgulamak ve yat›r›mc›lar› nitelikli yap›lar üretme-
ye teflvik etmek amac›yla verdi¤i ‹flveren Ödülleri, 26 Aral›k’ta santra-
listanbul’da düzenlenen ödül töreniyle sahiplerine verildi.

Elginkan’dan örnek bir çal›flma
Nitelikli mimarl›k ürünlerinin ortaya ç›kmas›na destek olan iflverenleri
onurland›rmak amac›yla verilen Arkitera ‹flveren Ödülü, bu sene ikin-
ci kez düzenlendi. Mimarlar Ersen Gürsel, Cem ‹lhan, Haydar Karabey
ve Do¤an Tekeli’den oluflan 2007 jürisi, aday gösterme yöntemiyle be-
lirlenen 37 proje aras›ndan, “Özel Sektör” kategorisinde ödüle, Mimar
Selim Velio¤lu’nun ‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi ile Elginkan Holding’i
lay›k gördü. Elginkan Holding, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne yapt›¤›
ba¤›flla ‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi gibi bir e¤itim yap›s›n›n proje ve in-
flas›n› mimar›yla iflbirli¤i içinde ortaya koydu¤u için ödülü almaya hak
kazand›. 
“Kamu” kategorisinde ise, Mimar Özgür Deniz Emir’in H›d›rbey Köy
Meydan› Çevre Düzenleme Projesi ile Hatay-Samanda¤› Köylere Hiz-

met Götürme Birli¤i
ödül ald›. “Kamu” ve
“Özel Sektör” katego-
rilerinde verilen ödül-
lerin d›fl›nda Devlet
Hava Meydanlar› ‹fl-
letmesi ve ODTÜ
Rektörlü¤ü’ne de, bu-
güne kadar mimarl›k
dünyas›yla kurduklar›
olumlu iliflkileri, ör-
gütlenme biçimleri ve
nitelikli yap›lar›n orta-
ya ç›kmas›n› sa¤layan
ender kamu kurulufl-
lar› olmalar› nedeniyle “teflekkür ödülü” verildi.
De¤erlendirmede sa¤l›kl› mesleki iliflkiler dikkate al›n›rken, eserin ör-
nek teflkil edecek mimari ve inflai niteli¤i de göz önünde bulundurul-
du. Bu ba¤lamda sa¤l›kl›, örnek bir mimar-iflveren iliflkisine sahip ol-
du¤una kanaat getirilen nitelikli iki projenin iflverenleri ödüllendirildi.
‹flveren Ödülü’nün ilk kez verildi¤i 2005 y›l›nda “Kamu” kategorisin-
de, Haluk Erar ve Ersen Gürsel’in Konak Meydan› Kentsel Tasar›m Pro-
jesi ile ‹zmir Büyükflehir Belediyesi; “Özel Sektör” kategorisinde ise,
Semra Uygur ve Özcan Uygur’un TED Ankara Koleji Yerleflkesi ile
TED Ankara Koleji Vakf› ödüle lay›k görülmüfltü.

Bu y›l ikinci kez düzenlenen “Arkitera
‹flveren Ödülleri” sahiplerini buldu.
Elginkan Holding, ‹TÜ Ekrem Elginkan
Lisesi ile “özel sektör” kategorisinde 
ödüle lay›k görüldü.

“Arkitera ‹flveren Ödülü”nü 
Elginkan Holding ad›na 
Elginkan Holding ‹dare Meclisi 
Baflkan Yard›mc›s› Muzaffer Zeren ald›.



S
Sanat Galericileri Derne¤i taraf›ndan organize edilen, proje ortakl›¤›-
n› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve dDf’in paylaflt›¤› Art‹stanbul
2007 Sanat Günleri, 10-18 Kas›m tarihleri aras›nda Karaköy Sal›paza-
r›’ndaki Antrepolar’da düzenlendi. 75 sanat galerisinin 2 binin üzerin-
de eserle kat›ld›¤› etkinlik bu y›l “Hissetti¤in gibi...” (As you feel) te-
mas›yla kap›lar›n› açt›.
Ulusal ve uluslararas› sanatç›lar›n eserlerine yer veren Art‹stanbul
2007’de resim, heykel, foto¤raf, enstalasyon, dijital sanat, video, gra-
fik, gravür ve kâ¤›t üzerine yap›lan çal›flmalar, dünya standartlar›nda
haz›rlanan sergileme üniteleriyle sanatseverlerin karfl›s›na ç›kt›. Ulus-
lararas› fuar stantlar›yla toplam 8 bin m2’lik alana yay›lan Art‹stanbul
2007, son y›llarda Türkiye’nin en önemli sanat platformlar›ndan biri
olarak ad›ndan söz ettiriyor.
Bu sene içeri¤i daha da zenginleflen Art‹stanbul 2007’ye kat›lan gale-
riler bünyesindeki sanatç›lar›n eserleri, dünya standartlar›nda haz›rla-
nan sergileme ünitelerinde gösterildi. Yine genç sanatç›lar›n kat›l›m›y-
la düzenlenen yar›flmalar, önemli koleksiyonerlerden seçki sergiler ve
sanata katk› ödülleri bu y›lki organizasyona damgas›n› vurdu.

Art‹stanbul’da “hissetti¤in gibi...”
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Büyüteç

Sanat Galericileri Derne¤i Baflkan› Do¤an Paksoy: 
“Sanat dünyadaki en itibarl› meslek”
“Art‹stanbul’un her sene daha kaliteli olmas› için özen gösteriyoruz. Bu seneki farkl›l›kla-
r›m›zdan biri ‘Türkan fioray’›n Yüzleri’ sergisi oldu. fioray’›n filmlerde kulland›¤› aksesuar
ve tak›lara yer veren sergiye ilgi oldukça fazla oldu. Hemen her kesimden insan›n gelme-
si de bizi çok mutlu ediyor. Ve buraya gelen insanlar sanat› seviyorlar demektir. Son y›l-
larda ülkemizde kültür seviyesinin artmas›na paralel olarak sanat etkinliklerine olan ilgi-
de de art›fl yaflan›yor. Üniversitelerin say›s›n›n artmas› da bunda etken olabilir. Galerici-
lerin say›s›n›n da ço¤alm›fl olmas›yla hem üretim hem de tüketim taraf›nda sanata ilgi ol-
dukça fazlalaflt›. Sonraki y›llar için de çok daha iyisini yapmay› planl›yoruz. Yurtd›fl›ndan
daha fazla galeri getirmeyi amaçl›yoruz. Bunun ülkemizdeki galericilerin ufkunu genifllet-
mek için de gerekli oldu¤unu düflünüyorum. Bu tür etkinliklere destek olunmas›n› bekli-
yoruz. Sanat dünyadaki en itibarl› meslek. Zaman›nda Sevgili Sak›p Sabanc› bana flöyle
demiflti: ‘Amerika’daki Metropolitan Müzesi’ne paramla giremedim, koleksiyonumla gir-
dim.’ Gerçekten de sanata verilen destek gelece¤imize verilen destektir.”

Ressam Mehmet Uygun: “Art‹stanbul herkesi kucakl›yor”
“‹stanbul’da her sene iki-üç tane sanat fuar› yap›l›yor. Bunlar aras›nda Art‹stanbul’un en
büyük fark›, herkesi kucaklayan bir misyonu olmas›. Art‹stanbul’u Türkiye Galericiler Der-
ne¤i düzenledi¤i için neredeyse herkesin kat›ld›¤› bir etkinlik bu. Buras› sadece sanatse-
verlerin de¤il ayn› zamanda sanatç›lar›n ve galericilerin de birbiriyle buluflma noktas› ha-
line gelmifl durumda. Bana göre bu enerji daha önemli. Biz biliyoruz ki, ülkemizde sana-
ta de¤er veren insanlar var ama az miktarda. Bu say›n›n ço¤alt›lmas› laz›m. Bunun için de
fuarlar›n daha etkin bir flekilde düzenlenmesi gerekiyor. Devlet kurumlar›n›n ve özel flir-
ketlerin de bu tür sanat faaliyetlerine sahip ç›kmalar› gerekiyor. Biz yolun henüz bafl›nda-
y›z. Ama inan›yorum ki iyi bir yolda ilerliyoruz.”

Ressam Gülçin An›l: “‹stanbul bafll› bafl›na bir kültür mozai¤i”
“Art‹stanbul’a sanatç›lar›n kat›l›m oran› oldukça iyi ancak bu y›l izleyici say›s›n› az buldu-
¤umu söylemeliyim. Ö¤rencileri görmek bizi memnun ediyor ama daha fazla olabilir.
2005 y›l›ndan bu yana ‘Semazenler, dönüfl’ isimli sergiyi yap›yorum. ‹nsanlar›n ve evre-
nin dönüflü, enerji al›flverifli, ar›n-
ma, güzel enerjiyi etrafa yayma
gibi ritüelin birçok fleklini yap-
maya çal›flt›m. Bu sene ‘Dünya
Mevlana Y›l›’ oldu¤u için tekrar-
lamak istedim. Bu sergiye y›l so-
nuna kadar san›r›m birkaç yerde
daha yer verece¤im. Sergiyi ge-
zenler pozitif enerji ald›klar›n›
belirtiyorlar. Benim de amac›m
zaten dönüflün mistisizmini yan-
s›tmakt›, bunu baflard›¤›m için de
çok mutluyum. Bundan sonra ‹s-
tanbul ile ilgili bir çal›flma haz›r-
lamay› planl›yorum. Biliyorsunuz
‹stanbul, 2010 y›l› için ‘Avrupa
Kültür Baflkenti’ seçildi. ‹stanbul
bafll› bafl›na bir kültür mozai¤i ve
ben de yeni çal›flmamda bunu
yans›tabilmeyi hedefliyorum.”

Büyüteç

Ça¤dafl Türk sanatç›lar›n›n yan› s›ra 
uluslararas› üne sahip pek çok ismi de
a¤›rlayan Art‹stanbul 2007, bu y›l alt›nc›
kez sanatseverlerle bulufltu.

Türkan fioray’›n “yüzleri” de Art‹stanbul’dayd›
Genç sanatç›lar için de de¤erli bir sanat platformu olan Art‹stanbul
2007’de tak› ve giysi tasar›mlar›yla tan›nan Gönül Paksoy’un küratör-
lü¤ünü yapt›¤› “Türkan fioray-Beyaz Perdeden Yüzler” sergisi de yer
ald›. fioray’›n bizzat ilgilendi¤i sergide sanatç›n›n yüzleri yer ald›. 
fioray’›n çeflitli filmlerde giydi¤i bafl aksesuarlar›ndan ilham al›narak

Söz sanatç›larda...

oluflturulan sergi, özellikle sanatç›n›n hayranlar›n›n yo-
¤un ilgisini toplad›. Sergide “Dila Han›m”, “Cemo’nun
örtüleri”, “Selvi Boylum Al Yazmal›m”, “Tatl› Nigar”,
“Ar›m Bal›m Pete¤im” ve “Kara Gözlüm” gibi filmlerden
bafl süslemeler yer ald›.

Türkiye’de ilk kez Fernando Botero
Organizasyonda ayr› bir öneme sahip olan Kolombiyal›
sanatç› Fernando Botero’nun eserleri Art‹stanbul arac›l›-
¤›yla ilk kez Türk sanatseverlerle bulufltu. Gürbüz, abar-
t›l› ve varl›kl› insan figürlerini eserlerine konu eden 
Botero, son dönemlerde Ebu Garib resimleriyle dikkat
çekiyor.

Bedri Baykam’›n tablolar› da
Art‹stanbul’dayd›

Fernando Botero

Fikret Mualla
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Kamusal alanla bütünleflme flart
Formlar› toplamlar, kümeler ve bilmeceler olarak tan›mlayan Hadid,
yapt›¤› ifllerin ana hatlar›n› “bilgi a¤ac›” olarak nitelendirdi. Hadid,
projelerde karfl›laflt›¤› zorluklar› aflma yöntemlerini ö¤rencilerle pay-
lafl›rken, yap›lar›n kamusal alanla bütünleflmesi gerekti¤ini de önem-
le vurgulad› ve kendi iflleri üzerinden yap›lar›n hangi yollarla kamu-
sal alanla bütünleflebilece¤ine dair ipuçlar›n› paylaflt›.
Bir projeyi gerçeklefltirirken malzeme ve form üzerine uzun süren ça-
l›flmalar yapt›¤›n› belirten Hadid, alan morfolojisinin yap›ya olan et-
kisinin önemine de de¤indi. Alanla do¤ru noktalarda bütünleflen ya-
p›larda farkl› mekânlar yarat›labilme olana¤›n›n göz ard› edilmemesi
gereken temel kurallardan biri oldu¤unu da sözlerine ekledi. 

Do¤adan esinlenmeden olmaz
Do¤an›n kendisini uzun bir zaman diliminde nas›l etkiledi¤ini göste-
ren tasar›m çal›flmalar›ndan örnekleri de izleyicilerle paylaflan Hadid,
hemen her yap›da do¤adan esinlendi¤ini belirtti. Mimar, “Kimi za-
man üçlü bir yap› grubunu, ikisi siyah, biri beyaz üç adet çak›ltafl›n-
dan yola ç›karak tasarlarken; kimi zamansa dalgalar, deniz kabuklar›
ve kozalar bir feribot terminalinin esin kayna¤› olabiliyor” dedi. Da-
ha sonra henüz infla edilmeden yeni Ortado¤u’nun sembolü haline
gelen Abu-Dabi’deki Sanat Merkezi’nde kümeler fikrine geri döndü-
¤ünü söyleyen Hadid, konuflmas›nda bu binay› suyun üzerine uza-
nan bir yar›mada gibi düflündü¤ünü de vurgulad›.

Kartal-Pendik’te sahil ana yollarla ba¤lan›yor
Dubai, Bakü, Katar, Trablusgarp ve fiam’daki projelerinden çeflitli ör-
nekler gösteren Hadid, sunumuna izleyicilerin sab›rs›zl›kla bekledik-
leri Kartal-Pendik projesinin detaylar›yla devam etti. Kartal-Pendik
Projesi’nde as›l amac›n sahili ana yollarla ba¤lamak ve bir a¤ sistemi
oluflturmak oldu¤unu belirten Hadid, bölgenin topo¤rafyas›n›n ve
peyzaj›n›n da a¤ sistemine fikir verdi¤ini ekledi. Hadid ayr›ca proje-
de kentsel donat› alan›na da fazlas›yla yer verildi¤ini vurgulad›. Ko-
nuflmas›nda son zamanlarda obje tasar›mlar›na merak sald›¤›n› belirten
Hadid, yine su damlalar›ndan esinlenerek tasarlad›¤› objelerden çeflitli
örnekleri izleyicilerle paylaflt›. Türkiye'nin endüstriyel tasar›m alan›n-
daki geliflimine katk›da bulunmay› hedefleyen konferansta Hadid, su-
numunun ard›ndan izleyicilerden gelen sorular› cevapland›rd›.

‹stanbul’da Zaha Hadid rüzgâr›
‹stanbul ‹fl Sanat’ta düzenlenen ARKIMEET konferans›na kat›lan Pritzker Ödüllü ilk kad›n 
mimar Zaha Hadid’e göre mimarida fonksiyonellik art›k geri planda kald›, flimdi önemli olan
her yap›n›n bir konsepte sahip olmas›.

21. yüzy›l›n mimari alan›ndaki en de¤erli isimlerinden biri olan Zaha
Hadid, 14 Kas›m’da ‹fl Sanat’ta düzenlenen ARKIMEET konferans›n›n
konu¤u oldu. Irak as›ll› ‹ngiliz mimar Zaha Hadid, Arkitera Mimarl›k
Merkezi taraf›ndan Nurus sponsorlu¤unda düzenlenen konferansta
çeflitli bafll›klar alt›nda mimarl›k hakk›ndaki düflüncelerini ve projele-
rini aç›klad›. Mimarlar, gayrimenkul yat›r›mc›lar›, mimar adaylar› ve
akademisyenlerden oluflan 850 kiflilik bir davetli grubuna seslenen
mimarl›k ikonu Zaha Hadid, konferansta Kartal-Pendik projesi hak-
k›nda da bilgiler verdi. Hadid, 25 y›ll›k kariyeri boyunca gerçeklefltir-
di¤i köprü tasar›m›ndan kent planlamaya, müzeden terminale farkl›
ölçeklerde birçok projesinin detaylar›n› izleyiciyle paylaflt›. “Her ya-
p›n›n bir konsepti olmal›” diyen Hadid’in konferansta alt›n› çizerek
iflaret etti¤i konular›n bafl›nda, önceki mimarl›k anlay›fllar›n›n aksine
art›k mimaride fonksiyonelli¤in geri plana at›ld›¤› gerçe¤i yer ald›.

Öncelik kenti analiz etmek
“Mimari Tasar›m Kaynaklar›” bafll›kl› sunumuna kentsel tasar›m çal›fl-
malar›ndan çeflitli örneklerle bafllayan Zaha Hadid, kentsel tasar›m
çal›flmalar› kapsam›nda öncelikle kenti analiz etti¤ini ve bütün bu
analizlerin kenti anlamay› sa¤lad›¤›n› belirtti. Özgün ve güçlü kiflisel
bak›fl›n› yans›tt›¤› projeleri ve konsept yap›lar›yla günümüz mimarl›k
dilini radikal bir biçimde de¤ifltiren Hadid, iyi bir mimar olabilmenin
yolunun kent üzerine do¤ru analizler yapmaktan geçti¤ini, ancak bu
yolla do¤ru yap›n›n infla edilebilece¤ini söyledi. 
Hadid, suyun kenar›nda bulunan bir yar›madada tasarlad›¤›, New
York’taki 2012 Olimpiyat Oyunlar› için yapt›¤› çal›flmalarda yere sap-

lanm›fl bir kalem görüntüsündeki binalar› göstererek saydaml›¤› ön
planda tuttu¤unu da belirtti. Bunun yan› s›ra zemin alt›nda sporcular
için alanlar da yaratan Hadid, bu alanlar›n olimpiyatlar sonras›nda bir
kamu alan› haline gelebilece¤ini de vurgulad›.

Mimaride saydaml›k
Zaha Hadid, konferansta gerçeklefltirdi¤i sunumda, kentsel tasar›m
çal›flmalar›n›n ard›ndan çeflitli tasar›mlardan örnekleri de kat›l›mc›lar-
la paylaflt›. Roma’da tasarlad›¤› “Ça¤dafl Sanat Merkezi” çal›flmas›nda
arazideki diyagonal sistemi, tasar›m›n›n da bir parças› haline getirdi-
¤ini söyleyen Hadid, bu diyagonal hatlar›n farkl› mekânlar yaratabile-
ce¤ini görerek mekânlar› birbirinin üstüne gelebilecek katmanlar flek-
linde tasarlad›¤›n› da ifade etti. Hadid, bu katmanlar› yarat›rken yap›-
sal bir amaç güttü¤ünü de sözlerine ekledi. Burada sergilenecek bir
serginin düfley s›n›rlar izlenerek kümelenebilece¤ini belirten Hadid,
tasar›m›nda “katmanlar” ve “iç içe geçen mekânlar”› izleyicilerin da-
ha iyi anlamalar›n› sa¤layan çeflitli iç mekân foto¤raflar›n› da paylafl-
t›. Almanya’da tasarlad›¤› BMW binas›nda da benzer mekânlar›n bu-
lunabilece¤ini belirten Hadid, bu binadaki teraslanmalar›n otomobil-
lerin geçifline imkân sa¤lad›¤›n› belirtti. Yine Almanya’da tasarlad›¤›
Bilim Müzesi’nin mini bir kent planlama çal›flmas›yla bafllad›¤›n› ifa-
de eden Hadid, proje alan›n›n yak›n›ndaki Berlin-Frankfurt tren istas-
yonunu da dikkate alarak tasar›ma bafllad›¤›n› söyledi. Beton ve çeli-
¤in uyumunun hayata geçirilmifl baflar›l› örneklerinden biri olan bu
çal›flmada Hadid, betonla bile saydaml›¤a izin verilebilece¤ini göster-
mifl oldu. 

Büyüteç

‹stanbul’un plans›z büyümesinin önüne geçil-
mesi, kentin yeni imar ve ulafl›m master planla-
r›n›n oluflturulmas› amac›yla Mart 2005 tarihin-
de ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi bünyesinde
kurulan Metropoliten Planlama ve Kentsel Ta-
sar›m Merkezi (‹MP), Kartal’daki merkezi ifl
alanlar› ile Küçükçekmece Gölü ile deniz ara-
s›ndaki kumsalda öngörülen rekreasyon alanla-
r›nda, dünyaca tan›nm›fl alt› mimara teklif pro-
je haz›rlatm›flt›. Temmuz 2005’teki Dünya Mi-
marl›k Kongresi’nin de konuklar›ndan Zaha
Hadid, Massimiliano Fuksas ve Kisho Kuroka-
wa, Kartal M‹A ve Pendik k›y› kesimi için; Ken-
go Kuma, Ken Yeang ve Winy Maas önderli¤in-
deki Hollandal› MVRDV grubu ise Küçükçek-
mece kumsal›nda kentsel dönüflüm projeleri
haz›rlam›fllard›. 
De¤erlendirme Kurulu’nda ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Baflkan› Dr. Kadir Topbafl, A¤a Han
Mimarl›k Ödülü Genel Sekreteri Dr. Suha Öz-
kan, ‹MP Baflkan› Prof. Hüseyin Kaptan,

YTÜ’den Prof. Dr. Necati ‹nceo¤lu, Amerikal›
mimar Prof. Michael Sorkin, Taylandl› mimar
Sumet Jumsai ve ‹spanyol mimar EliasTores Tur
yer ald›. Yap›lan sunumlar›n ard›ndan Kurul,
“Kartal Sanayi Bölgesi Merkezi ‹fl Alanlar› Plan-
lamas›” için Zaha Hadid Architects’i, “Küçük-
çekmece ‹ç ve D›fl Kumsal Rekreasyon Alanla-
r› Planlamas›” için ise Lleweyln-Davies-Yeang
Grubu’nu ödüle lay›k görmüfltü. ‹stanbul’un
önemli odak noktalar›ndan olan Kartal Alt Mer-
kez için haz›rlanan kentsel tasar›m ve dönüflüm
projesiyle ‹stanbul’a uluslararas› güçlü bir viz-
yon kazand›r›lmas› hedefleniyor. 
Zaha Hadid’in haz›rlad›¤› Kartal Kentsel Dönü-
flüm Projesi, Kartal ve Pendik için geometrik fle-
killerden oluflan yeni bir mimari a¤ ortaya koyu-
yor. Projeye göre iki yaka birbirine ba¤lanacak.
Karayolu ve demiryolu ba¤lant›lar›yla konut
alanlar›n› birbirine ba¤layan yeni bir metropol
oluflturuluyor. Yeni bir kimlik oluflturarak bu-
nun var olan alana gömülmesi amaçlan›yor.

Projede ifl ve konut kuleleri yer al›yor. 2 bin 500
m2’den 25 bin m2 büyüklü¤e kadar parseller be-
lirleniyor. Çok katl› yap›lar›n yan› s›ra yeflil
alanlar da yer al›yor. A¤›rl›kl› olarak ifl kuleleri
ve konut kullan›mlar›na yer veriliyor. Kültürel
ifllevli yap›lar, oteller, restoranlar, yat liman› ve
marina da proje kapsam›nda yer alacak.

Kartal ve Küçükçekmece projelerine dair...
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‹stanbul
ça¤dafl sanatla 
dolup taflt›

‹lki geçti¤imiz y›l yap›lan ve uluslararas› sanat çevrelerinde büyük be-
¤eni kazanan “Contemporary ‹stanbul” Uluslararas› Ça¤dafl Sanat Fua-
r›’n›n ikincisi, 28 Kas›m-2 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul Lütfi
K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçeklefltirildi.

379 sanatç› kat›ld›
‹stanbul’un kültürel yaflam› ve dünya çap›nda tan›t›m› için büyük
önem tafl›yan ça¤dafl ve modern sanat fuar›, önemli koleksiyoncular›n
dan›flmanl›¤›nda tüm dünyadan gelen 76 galeri ve 379 sanatç› taraf›n-
dan üretilmifl 2 bine yak›n resim, heykel, foto¤raf, video art ve dijital
sanat eserlerine ev sahipli¤i yapt›. Gerhard Richter, Sigmar Polke ve

Uluslararas› sanat çevrelerinde itibarl› bir
yere sahip olan Contemporary ‹stanbul 
Art Fair (Uluslararas› Ça¤dafl Sanat Fuar›)
organizasyonunun ikincisi, 28 Kas›m-
2 Aral›k tarihleri aras›nda ‹stanbul Lütfi 
K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi 
Saray›’nda gerçeklefltirildi.

Jeff Koons gibi dünyaca ünlü pek çok sanatç›n›n eserlerinin yan› s›ra
güncel sanat›n yerli ve yabanc› dehalar›n›n eserlerine de genifl bir fle-
kilde yer veren fuara ziyaretçi olarak on binlerce sanat tutkunu ve ko-
leksiyoncuyla birlikte, dünyan›n pek çok ülkesinden önemli sanat elefl-
tirmenleri, bas›n mensuplar› ve küratörler kat›ld›.

Geçen y›l oldu¤u gibi bu sene de Contemporary ‹stanbul’un direktör-
lü¤ünü üstlenen  Orhan Taner, 16 de¤iflik ülkeden toplam 145 galeri-
den baflvuru ald›klar›n› belirtti.

Hillgemann’dan canl› performans
Contemporary ‹stanbul, pek çok ilginç
sanat olay›na da ev sahipli¤i yapt›.
Bunlardan biri, aç›l›fl gününde ünlü
heykelt›rafl Ewerdt Hillgemann’›n yapt›-
¤› gösteri oldu. Hillgemann, fuarda
canl› olarak “çökertme” tekni¤iyle bir
heykel yapt›.

Andy Warhol’un tablolar› ilk kez ‹stanbul’dayd›
Contemporary ‹stanbul, Pop Art ak›m›n›n en önemli temsilcilerinden
ressam Andy Warhol’un
Türkiye’de hiç sergilen-
memifl alt› adet tablosunu
da sanatseverlerle bulufl-
turdu. Resmin kurallar›n›
tepetaklak eden s›ra d›fl›
ressam, flair ve sinemac›
Warhol’un “Valentine’s
Hearts Ads” ve “Hearts
with Bow” isimli tablolar›
100 bin Euro’luk fiyatla-
r›yla fuar›n en pahal› eser-
leri oldu. 

“Gelecekte herkes 15 da-
kikal›¤›na ünlü olacak”
cümlesiyle tan›nan ve po-

püler kültürün en önemli ikonlar›ndan biri olan Andy Warhol’un 
Contemporary ‹stanbul için Türkiye’ye getirilen tablolar›; “Cowboys
and Indians: Annie Oakley”, “Cowboys and Indians: Geronimo”,
“Cowboys and Indians: Mother and Child”, “Cowboys and Indians:
Teddy Roosevelt”, “Valentine’s Hearts Ads (Heart Fund)”, “Heart with
Bow” isimli eserlerinden olufltu.

“Daha çok mesafe kat etmeliyiz”
Contemporary ‹stanbul Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Güreli, “Daha
ikinci y›l›m›zda yüksek düzeyde ulusal ve uluslararas› baflvurularla
karfl› karfl›ya kalm›fl olmam›z› hem ‹stanbul’un ça¤dafl sanat alan›nda
yükselen de¤erinin hem de bizlerin planlamalar›m›z› do¤ru yap›yor ol-
mam›z›n bir kan›t› olarak alg›l›yoruz” dedi. ‹stanbul’un sanat ve kültür
organizasyonlar› alan›nda daha çok mesafe kat etmesi gerekti¤ine
inand›¤›n› belirten Güreli, Contemporary ‹stanbul’un henüz birinci 
y›l›ndan itibaren Türk ça¤dafl sanat›n›n ve sanatç›s›n›n önünü açan en
önemli katalizör haline geldi¤ini belirtti. Güreli, Contemporary ‹stan-
bul’u organize eden ekibin, tüm dünyada benzer etkinliklere baflar›y-
la imza atabilecek güçte oldu¤unu söyledi.

Contemporary ‹stanbul bu y›l, Sotheby’s Sanat Enstitüsü uzmanlar›n›n
verdi¤i “Modern Sanat ve Sanat Pazar›” konulu e¤itime de ev sahipli-
¤i yaparak Türkiye’de bir ilke imza att›. E¤itim kapsam›nda sanat uz-
manlar› ve sanatseverler bir araya geldi, kat›l›mc›lara koleksiyoner ol-
man›n incelikleri anlat›ld›. 
Dünyan›n en prestijli müzayede evlerinden Sotheby’s Sanat Enstitü-
sü’nün uzmanlar›, 30 Kas›m’da “Modern Sanat ve Sanat Pazar›” konu-
lu e¤itimde sanatseverlerle bulufltular. Tüm gün süren e¤itimde Sot-
heby’s’den gelen sanat uzmanlar›; “fiartlar ve Çerçeve içinde Modern
Sanat, Ça¤dafl Sanat Pazar›nda Önemli Eserler, Günün Sanat Pazar›n-
da Sat›n Alma” gibi konularda kat›l›mc›larla bilgilerini paylaflt›lar. Kurs
kapsam›nda, enstitü görevlileri, alan›n uzmanlar›, galeri yöneticileri,
sanat eseri sat›c›lar› ve bafll›ca kurumlar›n rehberli¤indeki fuar gezisi
ve “koleksiyoner olmak için stratejilerin belirlenmesi” konulu bir pa-
nel de düzenlendi.
E¤itim, kat›l›mc›lar›n modern sanata odaklanmalar›n›n yan› s›ra sanat
pazar›nda araflt›rma ve de¤erlendirme yapma konusunda kuvvetli bir
altyap› kazanmalar›n› da hedefledi.

Türkiye’de bir ilke imza at›ld›

Ahmet Polat’›n foto¤raflar› da Comtempo-
rary ‹stanbul’dayd›.
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fl›lan›yorsa, zaten gelecek kuflaklar da bundan faydalanacakt›r. E¤er
gelecek kuflaklar› çok dikkate alm›fl olsayd›k, sadece suyu de¤il ne ha-
vay› ne de topraklar› böyle bilinçsizce tüketirdik. 

Do¤al kaynaklar›n bugüne kadar hunharca kullan›lm›fl olmas›, mev-
cut kaynaklar› kullanmay› bilmeyen ülkelere global sermayenin ak-
mas›na neden oldu. Türkiye’nin bu süreçteki konumu nedir?

Türkiye, bu konuda en cazip ülkelerden biri oldu. Mesela ülkemizin
su kaynaklar› bol de¤il, fakat kendi su kaynaklar›m›z› bugüne kadar iyi
kullanmay› bilmedi¤imiz için su kaynaklar›m›z›n çok bol oldu¤unu sa-
n›yorduk. Teknoloji gelifltikçe, d›fl sermaye ülkeye girdikçe o su kay-
naklar›n›n nas›l kullan›labilece¤i ortaya ç›km›fl oldu. Su kaynaklar›na
sahip olmak yetmiyor, söz konusu su kaynaklar› üzerinde kullanabil-
me hakk›n›z›n da bulunmas› gerekiyor. fiu anda yaflad›¤›m›z süreç Or-
tado¤u’da, Türkiye’nin içinde bulundu¤u co¤rafyada kaynaklar›n yeni-

den paylafl›m› üzerine oturdu¤u için, bu uyuflmazl›klar›n çözümü su
kaynaklar›n›n kullan›labilmesi aç›s›ndan önem arz ediyor. Bu tür so-
runlar çözülemedi¤i sürece, suyun ne kadar›n›n sizde kalaca¤›n›, ne
kadar›n›n karfl› tarafa gidece¤ini kestiremeyerek o ülkedeki su ve talep
arz›n› dengeleyemeyebilirsiniz. Türkiye flu anda su aç›s›ndan dünya-
n›n en cazip merkezlerinden biri. Dünya Su Forumu’nun 2009 y›l›nda
‹stanbul’da yap›lacak olmas›n›n nedeni de bu. 2008 y›l› itibariyle tüm
alternatif forumlar gerçekleflmeye bafllayacak. 

Günümüzde devlet yönetiminde bile olsa suyun piyasalaflma süreci-
nin bafllad›¤›n› söylüyorsunuz. Bu süreçle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Piyasalaflma deyince sadece özel sektörü kastetmifl olmuyoruz, devle-
tin de piyasa ekonomisi koflullar›na uygun olarak icraat gelifltir-
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Güney Asya’daki kötü kentleflme, muson ormanlar›n›n kesilip yerine
gökdelenlerin dikilmesi, ya¤murlar›n eskisi gibi su birikimi sa¤layama-
mas› sonucu dünya genelinde su kaynaklar› giderek azal›yor. Sadece
insan yaflam› için de¤il di¤er canl›lar›n ve pek çok sektörün varl›¤› için
de temel gereksinim olan su, günümüzde petrol kadar de¤erli bir kay-
nak haline geldi. Devletlerin ekonomi politikalar› içinde öncelikli yer
edinen su sorunuyla ilgili Prof. Dr. Türkel Minibafl ile görüfltük. Son
olarak ‹zmir’de düzenlenen “Globalizmde Suyun Ekonomi Politi¤i“
konferans›na kat›lan Prof. Dr. Minibafl, sorunu hem dünya hem de Tür-
kiye aç›s›ndan ele alan de¤erlendirmelerde bulundu.

‹malat sanayiinden inflaata, madencilikten sa¤l›¤a kadar üretimin
çeflitli safhalar›nda girdi olarak kullan›lan suya olan talep nüfus ar-
t›fl›yla da paralel olarak her geçen gün art›yor. Buna karfl›n kaynak-
larda da azalma yaflan›yor. Nas›l bir dünya düzeni bu durumu den-
geleyebilir?

Suyla ilgili ilginç olan nokta, suyun s›n›rl› bir kaynak olarak görülme-
sidir. Halbuki su, do¤adan gelen do¤al bir kaynak oldu¤u için s›n›rl›
de¤ildir. Suyu gerekti¤i gibi kullanamayan insanlar, dünyada kullan›-
labilir su havzalar›n›n giderek azalmas›na neden oluyorlar. Hatta kü-
resel ›s›nman›n da temelinde insanlar›n bu bilinçsiz davran›fllar› yat›-
yor. Kentleflmeyle oluflan yüksek binalarla hava ak›mlar›n›n kesilmesi

ve sera gazlar›n›n atmosfere yay›lmas› bizi küresel ›s›nma noktas›na
getirdi. Ayr›ca su sadece insanlar için de¤il, insan ve insanla birlikte
tüm canl›lar için de gerekli bir kaynak. Sorunlar›n önüne geçebilmek
için ilk olarak kaynaklar› etkin olarak kullanmay› ö¤renmeliyiz, bunun
için ise ciddi bir planlama yapmak gerek. Bunun d›fl›nda bir su banka-
m›z›n olmas› ve bu bankan›n içinde hangi sektörlerin ne kadar suya ih-
tiyac› oldu¤unu tespit etmemiz gerekiyor. Yine içme suyu kaynaklar›
ile kullan›labilir su kaynaklar›n› ayr› ayr› incelememiz, özellikle akar-
su kaynaklar› s›n›r aflan nitelikteyse, bu noktadaki s›n›r anlaflmazl›kla-
r›n› k›sa bir süre içinde çözüme ulaflt›rmam›z flart. Suyun bulundu¤u
yerlerde, o su kaynaklar›n›n en ak›lc› yöntemlerle kullan›lmas› laz›m
ki, süreklili¤i sa¤lanabilsin. Ülkemizde “gelecek kuflaklar için” ifadesi
oldukça s›k kullan›l›r. Asl›nda kimse gelecek kuflaklar› düflünmez, çün-
kü yaflan›lan dünyada siz vars›n›z ve beklentiniz, yaflad›¤›n›z hayat bo-
yunca ihtiyaçlar›n›z›n en iyi flekilde karfl›lanmas›d›r. ‹htiyaçlar›n›z kar-

Ünlü ekonomi profesörü Türkel Minibafl’a
göre Türkiye flimdiye kadar su kaynaklar›n›
özensizce kulland›. Devletin kaynaklar üze-
rinde kontrolünün olmamas› ise çölleflme-
ye neden oldu. Ama her fleye ra¤men bir
umut ›fl›¤› var. Prof. Dr. Minibafl, su politi-
kalar›nda ve yönetimlerinde araflt›rma ola-
naklar› sa¤lamak ve yenilerini yaratmak ko-
nusunda yetkin kadrolar yarat›ld›¤›n› müj-
deliyor.

Paylafl›lamayan 
kaynak: 

“Türkiye flu anda 
su aç›s›ndan 

dünyan›n en cazip 
merkezlerinden biri. 

Dünya Su Forumu’nun 
2009 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lacak
olmas›n›n nedeni de bu. 2008 y›l›

itibariyle tüm alternatif forumlar 
gerçekleflmeye bafllayacak”. 
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mesinden söz ediyoruz. Yani devlet de halka suyu satarken piyasada-
ki arz-talep koflullar›n› dikkate alarak hareket ediyor. Türkiye’de bu sü-
reç uzun süredir uygulan›yor. Mesela devlet belli say›da çocu¤u bulu-
nan ailelerden su paras› talep etmiyordu. Ama zamanla bu koflullar de-
¤iflmeye bafllad›, çünkü 1986-1994 aras›nda Uruguay’da gerçeklefltiri-
len “Uruguay Görüflmeleri”nde 15 hizmet sektöründe piyasalaflma ka-
bul edildi. Bunlar›n içinden biri de suydu. Su için iki türlü piyasalaflma
sürecinden bahsedebiliriz. Bunlardan birinde; geliflmifl kapitalist ülke-
lerde devlet, sat›c› konumda de¤il su politikalar›n› yönetme konumun-
dad›r, piyasalaflmay› piyasa ekonomisi yürütür. ‹kincisiyse, genelde az
geliflmifl ülkelerde görülür, su kaynaklar› yönetimi kamunun elindedir.
Bu durumda su, halka çok az bir fiyatla arz edilir ve gerisi devlet tara-
f›ndan finanse edilir. Fakat dünyada giderek azalmas› ve daha ciddi bir
ekonomik de¤erinin oldu¤unun anlafl›lmas› suyu meta haline getirdi.
Böylelikle su özel sektörün de cazibe alan›na girdi. 

Özel sektör su kaynaklar› üzerinde nas›l bir modelle hükümdarl›k 
kuruyor?

Özel sektör bunun için çeflitli modeller uygular. Bu yöntemlerden en
etkin olan›, Almanlar›n modelidir. Buna göre, belediyeler önce suyu

flirketler kurarak halka satmaya bafllarlar. Böylelikle bu ifllem belediye-
lerin gelir kayna¤› da olur. Genellikle bu süreçte faiz oranlar›n›n dü-
flük olmas›ndan belediyeler faydalan›r ve kurduklar› su flirketleri gide-
rek genifllemeye bafllar. Böylece belediyeler kurumsal yap›lar›n› genifl-
letmifl olurlar. Fakat bir süre sonra faizler artmaya bafllay›nca, beledi-
yeler kurduklar› bu flirketleri yönetemez hale gelirler. Böylece devreye
özel kesim girer. Bu firmalar belediye flirketlerine ortak olmaya bafllar-
lar. Bu süreçte genellikle dünyan›n en büyük su flirketleri olan yaban-
c› flirketler, yerli flirketleri paravan olarak kullanmaya bafllar. Bunlar
önce içme suyu flifleleri üzerindeki etikette küçük bir benek olarak yer
al›r ve bir süre sonra fark edersiniz ki içme suyunun üzerindeki amb-
lem tamamen de¤iflmifltir. Siz ayn› suyu içersiniz fakat etikette yaban-
c› bir firman›n ad› vard›r. Böylelikle su piyasalaflt›r›lm›fl ve özellefltiril-
mifl olur. Bu konuda Türkiye özel sektör aç›s›ndan en baflar›l› ülkeler-
den biridir. 

Su kanal› da dünyadaki en önemli pazarlardan biri. Türkiye bu 
pazar› nas›l de¤erlendiriyor?

Türkiye su kanal› pazar›n› bugüne kadar dikkate almam›flt›r, oysa suyu
do¤rudan enerji kayna¤› olarak da kullanmam›z söz konusudur. Biz ne
yaz›k ki suyu enerji ve ulafl›m olarak de¤il de sadece içmek için kulla-
n›yoruz. Bunda aktarma sistemi ve gerekli teknoloji eksikli¤inin, üni-
versitede bununla ilgili bölümlerin olmamas›n›n etkisi büyüktü. fiu an-
da ise Türkiye’de su konusunda çal›flan genç ekipler çok ileri çal›flma-
lar gerçeklefltiriyorlar. Mesela Ekim 2007’de Çevre Mühendisleri Oda-
s›’n›n ‹zmir’de düzenledi¤i sempozyumda temel konu suydu. 

Sempozyumda ne gibi sonuçlar ortaya ç›kt›? 

Sempozyumdaki tebli¤ler flunu gösterdi: Türkiye art›k kendi su kaynak-
lar›na sahip ç›kt›¤› kadar, su politikalar›nda ve yönetimlerinde araflt›r-

ma olanaklar› sa¤lamak ve yenilerini yaratmak konusunda da yetkin
kadrolara sahip. Suyu al›p ‹ngiltere’ye, Amerika’ya götüremezsiniz
ama bulundu¤unuz yerde suyun yönetimini elinize geçirip iflletmesine
sahip olursan›z onu di¤er pazarlara da ulaflt›r›rs›n›z. Bu, global serma-
ye aç›s›ndan müthifl bir zaferdir. fiu anda Ortado¤u’daki savafl›n en
önemli aya¤›ndan biri petrolse, di¤eri sudur. Bu noktadaki kap›flmay›
Avrupa firmalar› ellerinde tutuyor. 

Türkiye’nin su konusunda de¤erli bir ülke oldu¤unu söylüyorsunuz.
Peki bu de¤eri yabanc› firmalar›n varl›¤›yla kaybetmifl de¤il miyiz?

Sorun, bu de¤erlili¤in kimin yarar›na oldu¤udur. De¤erlilik firmalar›n
m› Türkiye’de yaflayan insanlar›n m› yarar›na olacak konusunda ciddi
bir ayr›m yap›lmal›d›r. Tabii ki firmalar kârlar›n› maksimize etmek için
u¤raflacaklar ama burada tümüyle hayati bir maddenin metalaflt›r›lma-
s›, sa¤l›ks›zl›¤›n da bir göstergesi. Dünya üzerindeki örneklere bakt›¤›-
m›zda suyun özellefltirilip bu denli piyasalaflt›r›ld›¤› ülkelerde salg›n
hastal›klar›n, yoksullaflman›n art›¤›n› görüyoruz. Art›k kap›n›za gelen
su, giderek daha pahal› hale geliyor. Pahal›laflmas›ndan ötürü yoksul
semtler suyu kullanamamaya bafll›yorlar. Türkiye’de özellikle maden
firmalar›, maden ç›kar›lmas›na izin verilsin diye köylerde su kampan-
yalar›yla gündeme geldiler. Türkiye’de sular çok pahal›, Avrupa’da da
pahal› ama buna paralel olarak ücretler yüksek, herkes sendikal›, sos-
yal güvence oran› çok fazla. Türkiye’de tersine iflsizlik oran› çok fazla,
göçlerle birlikte nüfus art›fl oran› fazlalafl›yor. Tüm bunlar›n sonucun-
da suya olan talep daha da art›yor. Normal flartlarda talep artt›kça fi-
yat düflerken, bizde suya olan talep artt›kça fiyat da art›yor. Firmalar
suyun s›n›rl› bir mal oldu¤unu düflünerek, küresel ›s›nman›n da etkisiy-
le bilinçsizce tüketilmesini engelliyorlar. Fiyatlar bu kadar yüksek
olunca günlük hayat›n›zda suyu içmek d›fl›nda, istedi¤iniz gibi rahat
kullanam›yorsunuz. Bu ciddi sa¤l›k sorunlar›na neden oluyor. Güney
Amerika’da ciddi su ayaklanmalar› yaflan›yor. Firmalar kendi aralar›n-
da pazar› paylafl›rlarken su pahal›laflt›kça halk susuzlu¤a isyan ediyor. 

UNEP’nin 3. Küresel Çevre Raporu’na göre, 188 ülkenin 50’sinde kul-
lan›m suyu s›k›nt›s› çekiliyor. Ayn› raporda 2032’ye gelindi¤inde dün-
ya nüfusunun yar›s›n›n suya ulaflamayaca¤› da bildiriliyor. Bu sapta-
malarla ilgili neler düflünüyorsunuz?

Bu, oldukça siyasetçi bir tablo. Geliflmifl ülkeler kendi su kaynaklar›-
n›n sürdürülebilirli¤ini sa¤layabilmek için, bu konuda gerekli olan de-
netimleri yap›yorlar. Ama firmalar az geliflmifl ülkelerin ya da Çin gibi
büyük kaynaklara sahip olan ülkelerin pazarlar›na girerek, buradaki
kaynaklar› kullan›yorlar. Bunun sonucunda küresel ›s›nman›n da etki-
siyle su kaynaklar›nda ciddi bir azalma oldu¤u için 2032 y›l› ad›na da-
ha çok insan›n suya ulaflmakta bugünkünden daha fazla güçlük çeke-
ce¤i belirtiliyor. Kapitalizmin en alt›n kanunu der ki: Dünyada kaynak-
lar k›t, insan ihtiyaçlar› sonsuzdur. Ama do¤a bunu açl›k, yoksulluk,
hastal›k ve savaflla dengeler. Asl›nda hepsinin sonu ölümdür. Biz bir
ara GAP projesi ile büyük bir hayale ba¤lanm›flt›k. Sulamalar olacak,
Güneydo¤u’nun tarlalar› daha verimli olacakt›. Ama devlet bu konuda
denetim kurmad›¤› için, yörenin yönetimini toprak a¤alar›na b›rakt› ve
su kötü kullan›ld›. Toprak a¤alar› daha fazla ürün alabilmek için pa-
muk tarlalar›n› daha çok sulad›lar ve çölleflme yaratt›lar. Sonuçta her
fley firmalara ba¤lanamaz, e¤er devlet böyle bir mekanizma kurma-
m›flsa kendi çölleflmenizi kendiniz yaratm›fl olursunuz. GAP projesi ne
köylerde ›rgat olarak çal›flan köylünün gelir düzeyini yükseltti ne de
sürdürülebilirli¤i sa¤lad›. Aksine kaynaklar›n kötü kullan›m›na neden
oldu¤u için ciddi bir çölleflme yaratt›. Mesela flu anda Atatürk Bara-
j›’n›n kendi kendini yok etmesiyle karfl›laflm›fl durumday›z. 

“Hangi ülke düzeyinde olursa olsun, tüm insanlar›n üç konuyla ilgi-
lenmek zorunda olduklar›n› düflünüyorum. Bunlar›n bafl›nda ekonomi
geliyor. Ekonomi kavrm›ndan herkes çok s›k›l›r, fakat hepimiz daha
do¤madan, üretmedi¤imiz fleylere ortak oluruz. Anne karn›ndayken
üretmedi¤imiz yiyecekleri isteriz, do¤du¤umuz zaman yine üretme-
diklerimizden paydafl olmaya kalkar›z. Hayat›m›z›n ondan sonraki
aflamalar›nda gelece¤imizi garanti alt›na almak, yani yat›r›m yapmak-
la geçer. Dolay›s›yla herkes ekonomi bilmek zorundad›r. ‹nsanlar›n
gereksinimlerini karfl›lamas› için ekonomik bir karfl›l›k gerekir. ‹nsan-
lar›n bilmek zorunda olduklar›n› düflündü¤üm ikinci konu matematik-
tir. Matematik çok karmafl›k gözükür ama ne, neden ve niçin sorular›-
na cevap ancak matematikle verilebilir. Hayat, tercihler üzerine kurul-
mufltur. Matematik bu tercihlerinizi s›ralaman›z› sa¤lar. ‘Fark etmez’
diyen kifli, tercihleri olmayan, tercihlerini baflkas›na delege eden kifli-
dir. Tercihlerinizi s›ralamay› baflkas›na b›rak›rsan›z yaflay›p yaflama-
man›z fark etmez. ‹nsanlar bir de tarihi bilmek zorundad›rlar. Çünkü
yaflad›¤›n›z zaman boyutu, beraberinde sizin neler yap›p yapmayaca-
¤›n›z› ortaya koyar. Yani 2000 y›l›nda bu konular› konuflmam›zla flu
an konufluyor olmam›z aras›nda çok büyük farklar vard›r. Do¤du¤u-
nuz y›lda olan olaylar siz fark›nda olmasan›z da sizi çok etkiler. Bu
yüzden bir insan›n iki y›l önce ya da sonra do¤mas› hayat›nda çok fley
de¤ifltirir.”

“Herkes matematik, 
ekonomi ve tarih bilmeli”

1953’te ‹stanbul’da do¤du. ‹lk ve ortaö¤renimini ‹stanbul’da tamamlad›.
AFS bursuyla gitti¤i ABD’nin Los Angeles kentinin Pasific Palisades High
School’undan 1971’de mezun oldu. 1975 y›l›nda Marmara Üniversitesi
‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1985’te ‹stanbul Üniversitesi ‹k-
tisat Fakültesi’nden “‹ktisat Teorisi ve ‹ktisat Tarihi Anabilim” dal›nda pe-
kiyi dereceyle doktor, 1988’de doçent, 1995’te ise “Uluslararas› ‹ktisat ve
‹ktisadi Geliflme” dal›nda profesör unvan›n› ald›. 
“Azgeliflmifl Ülkelerde Kalk›nman›n Finansman Politikalar› ve Türkiye”,
“Ça¤ Atlatma Serüveni 1453-1980” isminde iki kitab›, “Çal›flmaya Haz›r
‹flgücü Olarak Kentli Kad›n ve De¤iflimi” ve “Türkiye’de Yolsuzlu¤un Sos-
yo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri” bafll›kl› ortak çal›fl-
malar› bulunuyor. Halen ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ‹ktisat bö-
lümünde Uluslararas› ‹ktisat ve ‹ktisadi Geliflme Anabilim dal›nda ö¤re-
tim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Minibafl, ayr›ca ayn› üniversitenin
“Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi”nde müdür yard›mc›-
l›¤› ve Anadolu Üniversitesi Aç›k Ö¤retim Fakültesi ‹stanbul ‹l Koordina-
törlü¤ü’nü yürütüyor.
1994’ten beri Cumhuriyet gazetesinin köfle yazar› olan Prof. Dr. Mini-
bafl’›n yaz›lar› pazartesi günleri “Gözucuyla” bafll›¤› alt›nda yay›nlan›yor.

“Her fley firmalara ba¤lanamaz, e¤er
devlet su kaynaklar› üzerinde bir meka-

nizma kurmam›flsa kendi çölleflmenizi
kendiniz yaratm›fl olursunuz. GAP pro-

jesi ne köylerde ›rgat olarak çal›flan
köylünün gelir düzeyini yükseltti ne de

sürdürülebilirli¤i sa¤lad›.”

Prof. Dr. Türkel Minibafl kimdir?
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Madem tehlike apaç›k önümüzde duruyor, ne yapmam›z gerek?

Acil olarak ülkemizin da¤›n› tafl›n› teraslamam›z gerekiyor. Teraslama,
yamaçlara set yaparak onu basamakl› hale getirmek demek. Türkiye,
e¤imi çok yüksek olan bir ülke oldu¤u için erozyon ve toprak kayma-
s› çok daha kolay. Ülkemizin yüzde 90’› erozyon riskiyle, buna ba¤l›
olarak da çölleflme riskiyle karfl› karfl›ya. Teraslama, topra¤›n ak›p git-
mesini engelleyen en kolay yap›lardan biri. Ancak Türkiye’de bu uy-
gulama maalesef çok az. 

Teraslaman›n yayg›n bir flekilde uygulanmamas›n›n sebepleri neler?

Bunun için her fleyden önce devlet politikas› ve yat›r›m gerekiyor. Bu
ülkede bir teraslama seferberli¤inin bafllamas› laz›m. Bu y›l BM Çöllefl-
meyle Mücadelesi Sözleflmesi’nin gerçekleflece¤i Bali Adas›’nda bin-
lerce y›ld›r verimini ayn› flekilde koruyan pirinç tar›m› teraslanm›fl da¤-
larda yap›l›yor. Bizim de bu topraklar›n verimini korumak için terasla-
ma yapmam›z gerekiyor. Bu yöntemin en büyük fonksiyonlar›ndan bi-
ri de suyu tutmas›. Su keskin bir yamaçtan afla¤›ya h›zl› bir flekilde
akarken topra¤› da önüne kat›p gidiyor. Sonra bir bak›yoruz, ›rmakla-

r›m›z bulan›k ak›yor. Halbuki teraslama yapt›¤›n›zda su ak›p gidemi-
yor, s›zmaya bafll›yor ve yeralt› sular›na kar›fl›yor. Dolay›s›yla hem top-
ra¤›m›z› hem de suyumuzu korumak için mutlaka teraslama yapma-
m›z gerekiyor. 

Bunlar k›rsal kesimde uygulanabilecek yöntemler. Kentlerdeki durum
nedir?

‹stanbul gibi metropoller art›k su ihtiyac› için baflka havzalar›n suyunu
çalmaya bafllad›lar. Rezve Çay›’na, Melen Çay›’na, Ankara K›z›l›r-
mak’a büyük borular döfleyip yüzlerce kilometre öteden bu havzalar›n
suyunu çekiyorlar. Büyük kentlerin bunu yapmaya hakk› yok çünkü bu
havzalar o bölgelerde yaflayan insanlar›n ve canl›lar›n ihtiyac›. Biz bu-
nu yaparak oradaki do¤ay› öldürmüfl oluyoruz. Nitekim flu anda Rez-
ve’den su çekti¤imiz için ›rmaklardan denize su kar›flam›yor, bunun
sonucunda da ›rmaklar besin maddelerini denizlere tafl›yam›yorlar.
Sonuçta denizlerde bal›k kalm›yor ve bal›kç›l›k stoklar› düflüyor. Yine
Türkiye’de belediyelerin sadece yüzde 6’s›nda ar›tma oldu¤u söyleni-
yor. Ar›tmalar›n sonunda bir at›k çamuru olufluyor ve bunu da ne ya-
paca¤›m›z› bilemiyoruz. Ayr›ca ar›tmak için çok büyük enerji sarf edi-
yoruz ve bu enerjiyi sa¤lamak için termik santrallerde kömür yak›yo-
ruz. Sonuçta çevreyi kirletiyoruz. Sistem negatif olarak besleniyor.
Halbuki buna hiç gerek yok. Kentlerimiz birer kara delik de¤il, su üre-
ten alanlar haline gelebilir. Mesela flu anda ‹stanbul’da ya¤an ya¤mur
gidip bodrum katlar›n› bas›yor, toplan›p sel oluyor, yeralt› geçitlerinde
arabalar›n motorlar›na zarar veriyor. Yani bu ya¤mur rahmet olaca¤›-
na afet veya zahmet oluyor. Halbuki bütün çat›lar›m›za ya¤mur suyu
depolama sistemleri kursak ve depolar dolduktan sonra bu sular› en-
jeksiyon sistemiyle yeralt›na versek o zaman hem yeralt› sular›m›z›
besleriz hem kentlerde seller olmaz hem de bütün bir y›l boyunca kul-
lanaca¤›m›z suyu depolam›fl oluruz.

Bunun için öncelikle çarp›k kentleflme sorununu çözmek gerekmez
mi?

Zarar›n neresinden dönersek kârd›r. Bugün bafllaman›n zaman›d›r. Ya-
p›lan bütün hatalar› düzeltmek için elimizde her türlü imkân var. Me-
sela Levent’teki çat›lar›n hiçbirinde bu sistemin olmamas› kabul edile-
mez bir durum. Bunu bütün Avrupa yap›yor. Türkiye’de ise Beypaza-
r›’ndaki bir vatandafl›m›z bu ifli yap›yor. Tabii bunu yapan baflka kifli-
ler de var ancak bu çabalar flu anda münferit. Halbuki bunun bir poli-
tikaya dönüflmesi gerek. Belediyenin flunu demesi laz›m: “Ben ya¤mur
suyu depolama sistemleri yapanlar› teftifl ederim. Yüzde 25-50 oran›n-
da masraflar›n› karfl›lar›m.” Zaten bu tür çal›flmalar› belediyelerin ya-
p›p bize sunmas› laz›m. Bir sivil toplum kuruluflu olarak benim göre-
vim, “Her tarafta bunu yap›yorlar, bizde neden uygulanm›yor?” diye
sormak. Size çok basit bir örnek vereyim: Apartman yönetimimiz d›fl
cepheye yal›t›m koyma karar› ald›. Bu yal›t›mdan sonra kombimin de-
recesini yar› yar›ya düflürdüm. Bu enerji tasarrufu daha az karbondiok-
sit, dolay›s›yla küresel iklim de¤iflikli¤ine daha az etki demek. Yine bi-
nalarda at›k suyu ay›ran gri su sistemlerinin kurulmas› gerekiyor. Bu,
tuvalette oluflan at›k suyun lavaboda, duflta, mutfakta oluflan at›k su-
dan ayr›lmas› anlam›na geliyor. Böylece ar›tmaya sadece tuvalet suyu-
nu yollam›fl oluyorum. Evimde y›kand›¤›m, bulafl›klar›m› ve çamafl›r-
lar›m› y›kad›¤›m sular› ise küçük bir paket ar›tmaya koyuyorum ya

‹
‹stanbul’un hemen her semtindeki üst geçitlerde, duvarlarda dev harf-
lerle karfl›m›za ç›kan “Suyunu bofla harcama” kampanyas›n›n ard›n-
dan TEMA Vakf› flimdi de yeni bir imza kampanyas› bafllatt›. 2/B ara-
zilerinin sat›fl›na karfl› düzenlenen kampanya, ormanlar›n korunmas›-
n› temel al›yor. TEMA Vakf› Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi, t›pk›
su tasarrufunda yakalad›klar› bilinçlilik düzeyi kadar yeflil alanlar ko-
nusunda da yüksek bir duyarl›l›k yaratmay› hedefliyor. Bu konuda da
oldukça umutlu çünkü su tasarrufu için yürütülen kampanya sonu-
cunda ‹stanbullu su tüketimini yüzde 10 oran›nda azaltt›.

fiu s›ra ya¤›fllar artm›fl durumda. Buna sevinerek fazla optimist mi dav-
ranm›fl oluruz?

Önemli olan bu y›l, gelecek y›l ya da geçen y›l de¤il, son 10 seneye
bakt›¤›m›zda kayan ortalamalar›n nereye gitti¤i önemli. Bu verilere
bak›ld›¤›nda bütün bilim insanlar› diyor ki, ortalamalar s›cakl›k aç›-
s›ndan art›yor, ya¤›fl aç›s›ndan düflüyor. Yani hem buharlaflma arta-

cak hem ya¤mur oran› düflecek hem de daha kurak bir iklime do¤ru
gidiyoruz. Dolay›s›yla bu y›l› kurtarman›n hiçbir önemi yok. Bu se-
beple gerekli tedbirleri bu y›ldan itibaren almam›z gerek.

Ama alm›yoruz…

fiu anda alm›yoruz. Mesele kayan ortalamalar oldu¤una göre, ne ya-
parsak yapal›m önümüzdeki y›llar içinde Türkiye’de ya¤›fllar azala-
cak, s›cakl›klar artacak. Ya¤›fllar daha çok seller fleklinde ortaya ç›ka-
cak. Mesela Türkiye’de her yerde ya¤›fllar azal›rken buna en az ihti-
yaç duyan Do¤u Karadeniz’de artacak. Dolay›s›yla orada toprak
erozyonu ve seller görülecek. Bu sebeple bölgedeki toprakla birlikte
bitki örtüsünü kaybetme riski oluflacak. Bunun en güzel örne¤i için
Do¤u Karadeniz’e girmeden önce Oltu-Tortum civar›ndaki da¤lara
bakman›z yeterli. Buradaki da¤lar bitki örtüsünün yok olmas›ndan
dolay› ç›r›lç›plak kayalar fleklinde kald›. Çok ya¤murun az ya¤mur
kadar zarar› olabilir.

“‹stanbul’da su tüketimini 
yüzde 85 azaltmak elimizde”

TEMA Vakf› Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi:

Su tasarrufu sa¤layan teknolojilere 
gereken yat›r›m yap›ld›¤› takdirde,

‹stanbul, gelecekte yaflanmas› muhtemel
olan su k›tl›¤›ndan kendini kurtarabilir. 

Bu iddia, elindeki somut verilerle hareket
eden TEMA Vakf› Genel Müdürü 

Dr. Uygar Özesmi’ye ait.

Su tasarrufu sa¤layan teknolojilere 
gereken yat›r›m yap›ld›¤› takdirde,

‹stanbul, gelecekte yaflanmas› muhtemel
olan su k›tl›¤›ndan kendini kurtarabilir. 

Bu iddia, elindeki somut verilerle hareket
eden TEMA Vakf› Genel Müdürü 

Dr. Uygar Özesmi’ye ait.
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Psikolog Nur Velidedeo¤lu Kavuncu:

“Yeni y›lda kendinizi takdir etmeyi ö¤renin”
Tertemiz bir sayfa açt›¤›m›z 2008 y›-
l›nda yaflam ayn› tempoda ak›p git-
meye devam ederken Psikolog 
Nur Velidedo¤lu Kavuncu, öncelikle
kendimizi takdir etmeyi ö¤renmemiz
gerekti¤ini belirtiyor.

Yepyeni dilekler ve hedeflerle 2008 y›l›na ad›m att›k. Bu senenin de
beraberinde yeni zorluklar ve s›k›nt›lar getirece¤i muhakkak. Peki geç-
miflteki hatalar›m›z› tekrarlamamak, stresle kontrollü bir flekilde bafla
ç›kmak, daha mutlu bireyler olmak için neler yapmam›z gerekiyor? Bu
konular› Psikolog Nur Velidedo¤lu ile masaya yat›rd›k.

Öncelikle, çal›flanlara motivasyon yüklü bir sene geçirmeleri için ne-
ler önerirsiniz? 

Yeni y›la girerken genellikle yap›lan, gerçek d›fl› beklentilerle hedefle-
rimizi belirlemek ve ulaflamay›nca da büyük hayal k›r›kl›¤› yaflamak-
t›r. Yapamayaca¤›m›z fleyleri hedef olarak belirlemek gerçekçi de¤il-
dir. Hedeflere ulaflmak için alt basamaklar› da belirlemek ve her birini
ad›m ad›m ç›kmak gerekir. Hedefe ulaflmaya do¤ru yaklaflt›kça moti-
vasyonumuz artar bir sonraki basama¤a ç›kmak için elimizden geleni
bir an önce yapar›z. Hedeflere ulafl›rken zorluklarla karfl›laflaca¤›m›z›
bafltan kabul etmeliyiz. Hayatta her zaman riskler, zorluklar var. Her-
bir zorlu¤un hedefimize ulaflt›¤›m›zda bize ödül olarak dönmüfl olaca-
¤› bilinciyle engelleri aflmal›, gerçeklefltirdi¤imiz her ad›m için kendi-
mizi takdir etmeliyiz. 

‹fl dünyas›nda stresle bafl etme yöntemleri hakk›nda neler söyleyebi-
lirsiniz? 

Stres vücudumuzun olaylar karfl›s›ndaki do¤al bir tepkisidir. Ne ya-
z›k ki, stresi olumsuz bir duygu olarak tan›mlar ve bizim d›fl›m›zda
gelifliyor gibi alg›lar›z. Oysa stres kendi içimizdedir, olaylara bak›fl›-
m›z ve onlarla ilgili yapt›¤›m›z yorumlarla ilgili olarak ortaya ç›kar.
Önemli olan stresin iyi yönetilebilmesidir. Belli düzeydeki stres, ki-
flinin motivasyonunu art›r›c› ve baflar›ya götüren bir faktör olabilir-
ken fliddet katsay›s› artan stres; y›k›c›, y›prat›c› ve baflar›s›zl›¤› geti-
ren bir faktöre dönüflebilir. Örne¤in bir toplant› haz›rl›¤› içindeyken
stresli olma olas›l›¤›n›z vard›r. Bu stres toplant›n›n baflar›l› geçmesi
için yapaca¤›n›z haz›rl›klar› daha dikkatli yapman›z› sa¤lar. Ancak
toplant›yla ilgili “mutlaka baflar›s›z olaca¤›m”, “rezil olaca¤›m”, “ko-
nuflurken sesim titreyecek” gibi düflünceler akl›m›za gelmeye ve bu
düflünceler kendini tekrarlamaya bafllarsa o zaman stresin flidde-
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Keyifli buluflmalar

da bunlar› do¤rudan bahçe sulamada kullan›yorum. Çünkü bu suyun
içindeki deterjanlar›n hepsi gübre. Bu flekilde dönüflümlü su sistemle-
rini kullan›r hale gelmemiz laz›m. Bugün mühendislerimiz mükemmel
televizyonlar, arabalar, kameralar yap›yorlar. Ancak bir an önce bu
sistemler üzerinde çal›fl›lmas› gerekiyor. Televizyon olmadan da yafla-
yabilirsiniz ama su olmadan yaflayamazs›n›z. 

Siz bireysel olarak evinizde su tasarrufu ad›na nas›l bir yöntem uygu-
luyorsunuz?

Mesela ben küçük su rezervuarl› tuvalet kullan›yorum, dolay›s›yla sifo-
nu çekti¤imde daha az su tüketmifl oluyorum. Kulland›¤›m su bafll›¤› su
tasarrufu yapanlardan. Yine bütün armatürlerimi kolayl›kla su tasarrufu
yapan, vana ve flebekedeki bas›nc› ayarlayabilen sistemlere çevirdim.
Akan bir çeflme alt›nda ifl yapmaktansa suyu bir kaba doldurup yapma-
ya özen gösteriyorum. Daha sonra da o suyu tuvalete dökmek için kul-
lan›yorum. Biraz önce bahsetti¤im geri dönüflüm sistemini ben küçük
çapl› bir flekilde evde yapmaya çal›fl›yorum. Çamafl›r makinemi tam
dolduruyorum. Kulland›¤›m tüm deterjanlar do¤ada çözünür özelli¤e
sahip olan TURMEPA’n›n ürünleri.  Çevreci ürünlerde herkesin fiyat ne
olursa olsun gözü kapal› hareket etmesi gerekti¤ine inan›yorum, ki böy-
lece bu ürünler uzun vadede bir standart haline gelsin.

Su tasarrufunda ulaflabilece¤imiz ideal hedef nedir?

Dikkat etmek d›fl›nda su tasarrufu için özel bir fleyler yapt›¤›m›z› dü-
flünün… Mesela su tasarrufu yapan teknolojileri evimize soksak; gri
su sistemlerini kursak, ya¤mur sular›n› depolasak… ‹ddia ediyorum,
‹stanbul’da su tüketimini yüzde 85 azaltabiliriz. Bu, ‹stanbul’un art›k
bir daha su çalmas›na gerek yok anlam›na geliyor. Zaten ‹stanbul bu

tasarruflar› yapmak zorunda, e¤er yapmazsa küresel iklim de¤iflikli-
¤inin etkileriyle birlikte mutlaka su s›k›nt›s› çekecek. Çünkü ne ba-
rajlarda ne de derelerde su olmayacak. Ama bugün harekete geçerek
‹stanbul kendini kurtarabilir. Tabii bu söylediklerim bütün metropol-
ler için geçerli. 

TEMA Vakf› son olarak 2/B arazilerinin sat›fl›na karfl› bir kampanya
düzenledi. Bu kampanya yeterli etkiyi sa¤lama konusunda baflar›l› ol-
mazsa nas›l bir gelecek resmi görüyorsunuz?

fiayet 2/B orman arazilerinin sat›lmas›na karar verilir ve uygulan›rsa,
bu, Türkiye’de orman talan›na kap›lar› açmak demektir. Çünkü siz 70
milyon insan›n hakk› olan orman arazileri için flunu söylüyorsunuz:
“Gel orman› iflgal et, buralara bina dik, ormanlar› yok et, ben sonra bu
topra¤› sana mülk olarak satay›m.” O zaman di¤er vatandafllar da gi-
dip ormanlar› iflgal etsinler, a¤açlar› kessinler, üstüne bina diksinler,
nas›lsa 10 y›l sonra onlar›n olur... Bu resmen suça teflviktir. “Adalet
mülkün temelidir” dedi¤imiz bir ülkede böyle bir adaletsizli¤e nas›l
evet deriz! Bunu dedi¤imiz anda bütün hukuk sistemimizi altüst edi-
yoruz demektir. Bu sebeple biz, “Ormanlar›m›z› satt›rmay›z” diyoruz
ve sat›fla izin veren bir imzaya karfl› en az bir milyon imzam›z var. 

Peki flimdiye kadar orman arazilerini iflgal eden kesim için ne düflü-
nüyorsunuz?

Biz bu kesimi soka¤a dökelim demiyoruz ki. fiunu söylüyoruz: Ta-
mam, burada bir suç ifllenmifl. Bu suç için befl y›l geriye dönük olmak
üzere ecrimisil uygulamas› yapal›m. Yani suç iflleyen kiflilerden kira
alal›m. Bu iflgalcilere en az›ndan kullan›mlar›n› ödettirelim. Bu uygu-
lama için flu anda her türlü hukuki dayanak mevcut. Ayr›ca yine Me-
deni Kanun çerçevesinde mülkiyet devlette kal›r ama kullan›m hakk›
kiflilere verilebilir. Tabii ki 2/B’ye flimdiye kadar dayanak olan bütün
hukuki düzenlemeler ortadan kald›r›lmal› ve bundan sonra 2/B’ye izin
verilmemeli. Türkiye’de orman arazilerindeki iflgaller teknoloji kulla-
n›larak takip edilmeli ve ormanlar›m›za sahip ç›k›lmal›.

“’Suyunu bofla harcama’ slogan›yla bafllatt›¤›m›z kampanya inan›lmaz
bir biçimde ifle yarad›. ‹stanbul sokaklar›nda tek bir kifli dahi bilmiyo-
rum ki çeflmeyi açarken suçluluk duygusu hissetmesin. Halk gerçekten
çok duyarl›. Öyle bir kampanya yapt›k ki, insanlar›n su tasarrufu yap-
malar› için hiçbir yat›r›ma ihtiyaçlar› yoktu. Yapmalar› gereken tek fley
biraz daha dikkatli olmakt› ve bu flekilde ‹stanbullu su tüketimini yüz-
de 10 oran›nda azaltt›. 18 milyon ton suyu, yani Elmal› Baraj›’ndan da-
ha fazla suyu ‹stanbullu özel bir fley yapmadan, sadece dikkat ederek
kurtarm›fl oldu. Tabii bu konuda TEMA Vakf› ile yapt›klar› iflbirli¤i için
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ni de kutlamak laz›m. Samsun ve birkaç
ilimiz daha bu kampanyay› uygulad›. Bu öngörüyle hareket edilen il-
lerde halk›n su konusundaki bilinç seviyesi yükseldi. Hatta ‹stanbul-
lu’nun flu anda su tasarrufu konusunda yeni tedbirleri bekledi¤ine ina-
n›yorum. Bundan sonra kurumlar›n da bu bilinci takip etmesi ve gerek-
li olan su teknolojilerini uygulamaya sokmas› gerekiyor.”

“18 milyon ton suyu kurtard›k”

“Dikkat etmek d›fl›nda su tasarrufu
için özel bir fleyler yapt›¤›m›z› 

düflünün… Mesela su tasarrufu 
yapan teknolojileri evimize soksak;

gri su sistemlerini kursak, 
ya¤mur sular›n› depolasak… 

‹ddia ediyorum, ‹stanbul’da su 
tüketimini yüzde 85 azaltabiliriz.”
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Ajanda
ti artar. fiiddetlenen stres ise dinleme, konuflma, alg›la-
ma gibi fonksiyonlar›m›z› olumsuz etkiler, tansiyon
yükselmesi, kalp çarp›nt›s›, uyku sorunu gibi fizyolojik
sinyaller verir. K›sacas›, stressiz bir yaflam düflünemeyiz
ancak bizi strese sokan fleyleri belirleyebilir, stresin vü-
cudumuzdaki sinyallerini fark edebilir ve bu sinyallerle
onu kontrol edebiriz. Stresle bafl edebilmek için fiziksel
egzersizler, nefes egzersizleri, zihinsel egzersizler, me-
ditasyon gibi tekniklerden faydalan›labilir.

Duygusal zekây› (EQ-Emotional Quotient) gelifltirmek
mümkün mü? Duygusal zekâs› yüksek olan bireylerin ifl-
hayat›nda daha baflar›l› olduklar›n› söyleyebilir miyiz? 

Araflt›rmalar hayat baflar›s› için duygusal zekân›n belirle-
yici bir rol oynad›¤›n› gösteriyor. Duygusal zekâ kiflinin
karfl›laflt›¤› engellerle bafl edebilme, dürtülerini kontrol
edebilme, empati kurabilme, kendini motive edebilme
becerisidir. Kiflinin duygular›n› kontrol edebilmesi için
düflüncelerini fark edebilmesi, düflünce ve duygular› ›fl›-
¤›nda davran›fllar›n› belirlemesi söz konusudur. Dolay›-
s›yla duygusal zekâ gelifltirilebilir. Duygusal zekâ ifl haya-
t›nda kendini do¤ru ifade edebilme, ayn› zamanda empa-
ti kurabilme, tak›m›n parças› olma, yarat›c› olma ve çö-
züm üretebilme, etkili iletiflim kurabilme becerilerinin
varl›¤›yla kendini gösterir, ki bu özellikler yaln›z ifl haya-
t›nda de¤il kiflinin bütün yaflam›nda etkilidir. 

‹fl yaflam› ile sosyal hayat aras›ndaki dengeyi koruman›n
yollar› neler? 

‹nsan yaflam›n›n ifl, sosyal ve özel olmak üzere üç bölümden olufltu¤u-
nu göz önüne alacak olursak, her bir bölümün hem kendi içinde hem
de birbirleri aras›nda belli oranda dengeli olmas› ve kiflinin yaflam›n›n
her bir alan›ndan hoflnut olmas› beklenir. ‹liflkilerinde sorun yaflayan
kiflinin ifl, özel ve sosyal alanlar› do¤al olarak etkilenir. ‹flini sürekli ola-
rak evine tafl›yan, sosyal ve özel yaflam›na gerekli özeni göstermeyen,
dinlenmeye, kendini gelifltirmeye vakit ay›rmayan kiflinin belli bir süre
sonra yaflamdan zevk almad›¤›n›, sürekli içinde bulundu¤u stresten fli-
kâyet etti¤ini görürüz. Bu üç alan› birbirinden kesin s›n›rlarla ay›rmak
tabii ki olas› de¤il ama yaln›zca birine veya ikisine a¤›rl›k vererek di-
¤er alan› hiçe saymak dengesizli¤e neden olur ve belli bir zaman son-
ra ruhsal olarak s›k›nt› yaflar›z. Yaflamdan keyif alabilmek için bu üç
alana da zaman ay›rmam›z gerekiyor.

Yaflam koçlu¤u hizmeti de veriyorsunuz. Her insan›n bir koça ihtiya-
c› var m›d›r? Bu gereksinim ne gibi durumlarda ortaya ç›kar? 

Koçluk, koçluk hizmeti alan kiflinin kiflisel geliflimini ve performans›n›
olumlu yönde etkileyen bire bir profesyonel görüflmelerdir. Bu görüfl-
melerde hedef, kiflinin fark›ndal›¤›n› art›rarak kiflisel geliflimiyle birlik-
te ifl, özel ve sosyal yaflam› aras›ndaki dengenin kurulabilmesine yar-
d›mc› olmakt›r. Kiflisel gücümüzü belirleyerek özkaynaklar›m›z›n far-
k›na varmal›, baflar›ya ulaflmak için hedeflerimizi do¤ru saptamal›y›z.
Sahip oldu¤umuz bilgimiz, becerilerimiz, özgüvenimiz ve öz kaynak-

lar›m›z aras›nda ço¤u zaman kopukluklar vard›r. Bu kopukluklar isten-
medik sonuçlar yarat›r, performans›m›z› olumsuz etkiler, yaflam kalite-
mizi bozar. Dolay›s›yla bu zorluklar› yaflayan kifliler koçluk hizmeti ta-
lep ederler. Bu hizmet; bugün karfl›m›za ç›kan ve performans›m›z› et-
kileyen engellerin afl›lmas›nda yeni stratejiler bulunmas›nda ve daha
etkili yöntemler gelifltirerek gelece¤in yeniden yap›land›r›lmas›nda,
yaflam kalitesinin art›r›lmas›nda yol gösteren gelecek yönelimli bir ifl-
birli¤i olan koçluk hizmetine ihtiyaç duyuldu¤unda baflvurulur.

“Her yeni y›l›n gelifli insanlarda umutla birlikte bir sorgulama dönemi
yarat›r. ‘Bir önceki y›l hedeflenenler gerçeklefltirildi mi?’, ‘Gerçeklefl-
mediyse neden gerçekleflmedi?’ gibi sorgulamalar... Daha sonra yeni
y›l için yeni hayaller ve hedefler gündeme gelir, beklentiler ve heye-
can artar. Asl›nda yeni y›l için hedefleri belirlemek, yeni y›l› yeni bir
bafllang›ç olarak görebilmek, yeni heyecanlar› ve enerjiyi ortaya ç›kar-
mas› aç›s›ndan güzeldir. Ancak yaflanan bu güzelli¤in kal›c› olmas›
için hedefleri yazmak, bunlara ulaflabilmek için stratejiler belirlemek,
y›l içinde listeyi tekrar tekrar gözden geçirmek y›l sonunda gündeme
gelen “keflke”leri ve hayal k›r›kl›klar›n› ortadan kald›r›r, baflard›klar›-
m›z kendimize olan güvenimizi ve motivasyonumuzu art›r›r.”

“Hedeflerinizi yaz›n ve 
y›l boyu gözden geçirin”

“Hayatta her zaman riskler, zorluklar var. 
Her bir zorlu¤un hedefimize ulaflt›¤›m›zda bize
ödül olarak dönmüfl olaca¤› bilinciyle engelleri

aflmal›, gerçeklefltirdi¤imiz her ad›m için 
kendimizi takdir etmeliyiz.” 

Educaturk E¤itim Fuar›, do¤ru ve kaliteli e¤itimi arayan her yafltan ö¤renci ve velilerine, 
yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki birçok e¤itim olanaklar›n› inceleme avantaj›n› ayn› ortamda sunuyor.
14-17 fiubat tarihleri aras›nda Lütfi K›rdar’da düzenlenecek olan fuarda, anaokulu 
seviyesinden bafllayarak ilkö¤retim, ortaö¤retim, dershaneler, yurtiçi ve yurtd›fl› üniversiteler,
dil okullar›, hobi-sanat-spor okullar›, kariyer gelifltirme kurumlar›, özel e¤itim ve daha birçok
e¤itim kurumu yer alarak ziyaretçileriyle buluflacak.

Educaturk E¤itim Fuar›
Etkinlik Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 14-17 fiubat 2008
Yer: ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray› 

TMMOB 2. Su Politikalar› Kongresi
Etkinlik Bafllang›ç-Bitifl Tarihi: 20-22 Mart 2008
Yer: TMMOB Ankara

Mimari yar›flmalar düzenleyen Arquitectum, Dünyan›n Yeni Yedi Harikas›’ndan biri olan
Maya kenti Chichen Itzá’n›n yok olufluna dikkat çekmek amac›yla düzenlenen “5. Peyzaj
Mimarl›¤› Yar›flmas› Chichen Itza 2008” için kat›l›mlar› kabul etmeye devam ediyor. “Chic-
hen Itza 2008” fikir yar›flmas› turizm vizyonunu yenileyecek, ziyaretçilere bölgede geçirdik-
leri bir gecenin ard›ndan gözlerini Chichen Itza kalesinin önünde açmak gibi yeni ve farkl›
türde bir deneyim yaflatacak, yeni nesil bir kurulumun tasar›m› için getirilebilecek en bafla-
r›l› önerileri bekliyor. Yar›flmaya, ö¤renimlerini veya bu alanda en az bir profesörün bulun-
du¤u bir “mimarl›k kariyeri” yürüten herhangi bir fakülte, okul veya üniversitenin 
herhangi bir “Mimari Workshop” program›n› bitirmifl olmak kofluluyla dünyan›n her yerin-
den mimarlar kat›labiliyorlar.

Chichen Itza 2008
Son kat›l›m tarihi: fiubat 2008
Düzenleyen: Arquitectum >

YARIfiMA

SERG‹> Buluflma: 
fiükrü Karakufl

Son tarih: 
12 Ocak 2008

Yer: ‹stanbul Atatürk 
Kültür Merkezi

Daha önce ‹spanya’n›n de¤iflik flehirlerinde sergilenen ve son olarak
geçti¤imiz May›s-Haziran aylar›nda Valencia’da düzenlenen Sao Pau-
lo-Valencia Bienali’ne davet edilen fiükrü Karakufl’un büyük eseri “Bu-
luflma” 12 Ocak 2008 tarihine kadar ‹stanbul AKM’de sergileniyor. Ser-
ginin “100 Resim 100 Kifli” adl› kurgusu; Mevlana’n›n bir fliiri, 
akrilik boyayla gerçeklefltirilmifl 100 tane resim, 99 kiflinin foto¤raf› ve
bir aynadan olufluyor.
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>FUAR

>KONGRE Türkiye’nin su kaynaklar› ve su hizmetleri
yönetimi politikalar›n›n ve stratejik hedef-
lerinin ulusal, yasal, kurumsal, sosyo-eko-
nomik, sosyo-politik, hidropolitik aç›lar-
dan, sürdürülebilir ve planl› kalk›nma ama-
c›na yönelik olarak incelenmesi hedefiyle

gerçeklefltirilecek olan “TMMOB 2. Su 
Politikalar› Kongresi” 20-22 Mart tarihleri
aras›nda düzenleniyor. Kongre kapsam›n-
da Türkiye’de bulunan su kaynaklar› ve
kullan›m›n›n kendi içsel süreçleri, birbirle-
riyle iliflkileri tart›fl›lacak.



2008’de daha 
yeflil bir dünya 
yaratmak elimizde

2008’de daha 
yeflil bir dünya 
yaratmak elimizde
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