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Cumhuriyetimizin 
85. y›l›n› gurur ve 
mutlulukla kutluyoruz.

Nice bayramlara...

Dile kolay tam üç y›l olmufl... Geriye dönüp bakt›¤›m›zda, oldukça
enerjik bafllayan dergi yap›m sürecimizin, temposunu hiç azaltma-
dan, hatta ç›tay› yükselterek devam etti¤ini sapt›yoruz. Ne mutlu biz-
lere ki, her say›da hem keyifle çal›fl›yor hem de kendimize “art›
bir”ler katmaya devam ediyoruz. Topluluk çal›flanlar›m›z kadar okur-
lar›m›zdan da ald›¤›m›z güzel geribildirimler, her yeni say› için biz-
leri motive ediyor ve bu anlamda da do¤ru bir iflin alt›na imza at›yor
olman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz...

Dergimizin üçüncü y›l›n› kutlad›¤›m›z bu say›m›z› iflte böyle olumlu
bir enerjiyle yola ç›karak ve çok özel isimleri konuk ederek haz›rla-
d›k. Gerek Cumhuriyet Bayram› gerekse Ramazan ve Kurban Bayra-
m› gibi oldukça özel bir döneme denk gelen yeni say›m›zda, birlik ve
beraberlik duygusuyla ifl yapmaya en çok ihtiyaç duydu¤umuz za-
manlardan geçti¤imizi düflünerek, Topluluk çal›flanlar› olarak hepi-
mizin “büyü¤ü” olan Holding Baflkan›m›z A. Yücel Unan’› a¤›rlamak
istedik. Kendisi de bizleri k›rmayarak bu say›m›z› onurland›rd›. Ol-
dukça genifl bir yelpazede yapt›¤›m›z söz konusu görüflme, bizlere

moral ve güç verdi. Umar›z bu güzel enerji, söyleflimizi okurken sizlere de yans›r...

Konuklar›m›z aras›nda özel bir isim daha var: Elginkan Holding ‹dare Meclisi Üyesi Gaye Akçen. Toplulu¤umuz’un 
kurucusu H. Ekrem Elginkan’›n “manevi k›z›m” diye “seslendi¤i” Akçen’i, Manisa’daki flirketlerimizden Tezel’in fiirket
Müdürlü¤ü görevini üstlenmesinin ard›ndan ziyaret ettik. 

Elginkan Vakf›, bir e¤itim kurumunu daha topluma kazand›rd›. Geçti¤imiz y›l temel atma törenine yer verdi¤imiz ‹stan-
bul-Maltepe’deki E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, 2008-2009 e¤itim-ö¤retim döneminde aç›ld›. Aç›l›fl törenini sayfala-
r›m›zdan takip edebilece¤iniz okulumuz p›r›l p›r›l çocuklar›m›z› gelece¤e haz›rlayacak.  

Önceki say›m›zda 40 y›la dayanan iflbirli¤imizden yola ç›karak ilk kez Kayseri’deki E.C.A. bayimize yer vermifltik. Bu sa-
y›m›zda da ‹stanbul-Bahçelievler’de markam›z E.C.A.’n›n yetkili servisi olarak uzun süredir hizmet veren Ersan Derinke-
sici’yi a¤›rlad›k. Bu vesileyle servisimizle sürdürdü¤ümüz baflar›l› çal›flmalar›n nice y›llar devam etmesini diliyoruz... 

Endüstriyel tasar›m alan›nda ‹talya’da yürüttü¤ü çal›flmalarla tasar›m dünyas›nda ses getiren ‹nci Mutlu da bu say›m›z›n
konuklar› aras›nda... ‹talya’da kurdu¤u Mutlu&Milano Design Studio’da çal›flmalar›n› yürüten Mutlu tasar›m alan›nda
global platformda neler olup bitti¤ine dair de¤erli görüflleriyle dergimize de¤er katt›.

A¤›rlad›¤›m›z çok özel bir “de¤er”e daha de¤inmek istiyoruz. Ülkemizin kültürel ve tarihi miras›n› belgeleyen ve çok
yönlü kiflili¤iyle tam bir “art› de¤er” olan Gürol Sözen, efli Mimar Zeynep Sözen’le birlikte yaflamlar›n›n alt› y›l›n› ver-
dikleri devasa bir eserle karfl›m›zda: “Anadolu Topraklar›nda Güzeli Aray›fl”. Sözen çifti, bu önemli eserde Anadolu uy-
garl›klar›n›n 21. yüzy›l insan›na verdi¤i mesaj› bizlere iletiyor. Dündeki güzelli¤i hissetmeden gelece¤e umutla bakmak
mümkün olabilir mi?

Türkiye’de klasik müzik dünyas›n›n duayen isimlerinden Hüseyin Sermet; Tu¤çe Tez  ve Borusan Yayl› Çalg›lar Dörtlü-
sü’nden oluflan genç ekibiyle birlikte 26 Haziran akflam› Holdingimiz’in sponsorlu¤unda muhteflem bir konsere imza
att›. Aya ‹rini’de düzenlenen konser öncesi Sermet ve ekibiyle bir araya gelerek gerçeklefltirdi¤imiz keyifli söylefli de say-
falar›m›zda yer al›yor.

Geçti¤imiz aylarda özel bir organizasyonla ‹stanbul’a gelen ve Türkiye’nin yurtd›fl›na kapt›rd›¤›n› düflündü¤ümüz ama
ülkesini hiç mi hiç unutmad›¤›n› çal›flmalar›yla kan›tlayan bilim insanlar›ndan Doç. Dr. Serkan An›l›r da bu say›m›za
de¤er katan isimlerden biri oldu. Özellikle altyap›s›z mimarl›k üzerine çal›flmalar yapan An›l›r’›, ‹stanbul’da çocuklarla
bir araya geldi¤i gün dinleme f›rsat› yakalad›k. Sahip oldu¤u vizyonu çevresinde ulaflabildi¤i herkese aktarmay› misyon
haline getiren ve bunu yaparken de hem kendisine hem de karfl› tarafa art› de¤erler katabilen bir bilim insan›n›n söyle-
diklerini okuman›z› öneriyoruz.

Birlik ve beraberlik duygular›yla, “tek bir yürek” olaca¤›m›z Cumhuriyet, Ramazan ve Kurban Bayramlar›n›z›
kutluyor, üçüncü y›l›n› tamamlayan dergimizi ilgiyle takip etti¤iniz için sizlere teflekkürü bir borç biliyoruz.ELG‹NKAN TOPLULU⁄U
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Elginkan Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› ve Elginkan
Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› A. Yücel Unan,
Topluluk’ta 40. y›l›na girmek
üzere... Y›llar›n deneyimiyle
günümüzün “yöneticilik”
anlay›fl›n› de¤erlendiren Unan’a
göre, dürüstlük, disiplin, sab›r
ve sebat ifl hayat›nda baflar›n›n
olmazsa olmazlar›...

Elginkan Toplulu¤u’nda “vardiya mühendisi” ola-
rak bafllayan kariyer yolculu¤u bugün 20 flirketli
bu büyük kurumun liderli¤ini yürütme noktas›na
ulaflan A. Yücel Unan, Topluluk çat›s› alt›nda tam
39 y›l› geride b›rakt›. Kendisiyle Topluluk dene-
yimlerinden yöneticilik kavram›na, Türkiye’nin
ekonomik durumundan kiflisel hobilerine kadar
oldukça genifl bir yelpazede keyifli bir sohbet ger-
çeklefltirdik.

Öncelikle Elginkan Toplulu¤u gibi, yap›s› itibar›yla
oldukça özel ve özgün bir kurumu yönetmek nas›l
bir duygu?

Elginkan Toplulu¤u, bu sene itibar›yla ifl hayat›nda
57 y›l›n› geride b›rakan, köklü bir kurulufltur. E.C.A.
Toplulu¤u olarak yar›m as›rd›r sanayi sektöründe
yer al›yoruz. Rahmetli Baflkan›m›z Hüseyin Ekrem
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A. Yücel Unan’›n baflar› s›rlar›:

Dürüstlük, disiplin
sab›r ve sebat 

Bizim flirketlerde yöneticilik çok zordur, çünkü bafl›n›zda bir patron
yok. Do¤ru karar› verip vermedi¤iniz konusunda çal›flanlarla istiflare et-
mek durumundas›n›z. Bu da çok büyük bir sorumluluk gerektiriyor ve
bir de bu olay›n vicdan yönü var. Dolay›s›yla yöneticilerin yükünün
a¤›r oldu¤unu düflünüyorum. 

Peki, kendinizi nas›l bir yönetici olarak tarif edersiniz?

Bir yönetici olarak nas›l oldu¤um konusunda benimle beraber çal›flan
arkadafllar›m daha do¤ru cevap vereceklerdir elbette. Kap›m ö¤le ta-
tili d›fl›nda her zaman aç›k durur. Gençlik y›llar›mda daha otoriter bir
yöneticiydim, flimdi uygulad›¤›m yönetim tarz› daha baflka. Yönetici-
lik yapt›¤›m her flirkette hata yapan çal›flanlar› daima kazanmak iste-
mifl, onlara flans vermiflimdir. Bu flans› iyi de¤erlendirmek onlara kal-
m›flt›r.

Bir gününüz nas›l geçiyor?

Hafta içi sabah 06.00’da kalk›yorum. 07.00’de Pendik’ten yola 

Elginkan’›n dedi¤i gibi Toplulu¤umuz’un hedefi, ebedi olmak ve dün-
ya flirketleri aras›nda yer alabilmektir. Biz, çal›flanlar›m›z›n ve Baflkan›-
m›z’›n iste¤i do¤rultusunda bu hedefi yerine getirebilmek ad›na elimiz-
den geldi¤i kadar gayret sarf ediyoruz. Baflkan›m›z dokuz sene evvel
aram›zdan ayr›ld›, dokuz senedir onun isteklerinden hiçbir taviz ver-
meden ifllerimizi yürütüyoruz.

39 y›ld›r Elginkan Toplulu¤u’nda çal›fl›yorsunuz. ‹fl hayat›na ad›m att›-
¤›n›z bir kurumda en yüksek noktaya kadar ç›kman›n s›rr› nedir?

Öncelikle ifl hayat›nda dürüstlük çok önemlidir. Daha sonra disiplinli
çal›flmak diyebiliriz. Türk ordusunun bu kadar baflar›l› olmas›n›n sebe-
bi disiplini ön planda tutmalar›d›r. Disiplin ve dürüstlü¤ün yan›nda ifl-
bilirli¤i de ifl hayat›nda baflar›l› olman›z› sa¤layacak önemli unsurlar-
dand›r. Yine kararl› olman›z, zorluklar›n karfl›s›nda y›lmadan sebat
etmeniz ve hedeflerinizi gerçeklefltirmek için sab›rl› olman›z da gerekir.

E¤er Elginkan Toplulu¤u’nda çal›fl›yor olmasayd›n›z, bugün ne yap›yor
olmak isterdiniz?

Elginkan Toplulu¤u’na girmeden önce askerden yeni dönmüfltüm.
Gelir gelmez iki yere müracaat ettim. Bunlardan birisi Alarko Hol-
ding, di¤eri Ere¤li Demir Çelik Fabrikas›’yd›. Bu baflvurular›m› di-
lekçe yoluyla gerçeklefltirdim, bizzat gidip görüflmedim. Bu iki fir-
madan haber beklerken bir gazetede E.C.A.’n›n ifl ilan›na rastla-
d›m. Fabrika Maltepe’deydi ve niflanl›m›n iflyerine çok yak›nd›; bu-
nun da etkisiyle E.C.A.’ya baflvurmaya karar verdim. E.C.A.’da bafl-
vuru dilekçesini doldururken, ayn› üniversiteden bir y›l arayla me-
zun oldu¤um rahmetli arkadafl›m Atanur O¤uz yan›ma gelip beni
tan›d›¤›n› söyledi ve bana yol gösterdi. Böylece baflvurudan bir
hafta sonra iflbafl› yapt›m. Bu s›rada Ere¤li Demir Çelik Fabrika-
s›’ndan teklif geldi fakat ben E.C.A.’da kalmay› tercih ettim. Zaten
makine mühendisi ö¤rencisi olarak hedefim fabrikalarda, sanayi
sektöründe çal›flmakt›. E.C.A.’n›n çal›flma ortam›ndan ve beraber
çal›flt›¤›m arkadafllar›mdan çok memnun kald›¤›m için d›flar›dan
gelen di¤er teklifleri geri çevirdim. Çünkü E.C.A.’da dinamik bir
mühendis ekibi vard› ve onlar›n içerisinde yer almak bana çok bü-
yük keyif verdi.

Size göre y›llar içinde yöneticilik anlay›fl›nda ne gibi de¤iflimler ol-
du? Günümüzün modern yöneticisi sizce ne gibi ilke ve de¤erlere
sahip olmal›?

Yöneticilikte bütün konular› en ince ayr›nt›s›na kadar bilmeniz müm-
kün de¤ildir. Ben mühendislik konusunda her fleyi bilirken di¤er bir ki-
fli okudu¤u bölüm nedeniyle finans› ayr›nt›l› olarak bilebilir. Ancak iyi
bir yönetici olmak için her konuda detayl› olmasa da, bilginiz mutlaka
olmal›d›r. Yönetici takipçi olmal›, gündemdeki konular› araflt›rmal›d›r.
Sonuca ulafl›ld›ktan sonra konunun art›lar›n› ve eksilerini takip ederek
analiz yapan yönetici, e¤er eksilerin art›lardan fazla oldu¤unu ya da ek-
sileri art› haline getiremedi¤ini görürse, o konudan vazgeçmelidir. Yani
iyi bir yönetici bazen vazgeçmeyi de bilmelidir.

Elginkan Toplulu¤u’nun kendine özgü yap›s› içinde yönetici olarak gö-
rev yap›yor olmay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

“Dergimiz çok okunuyor
ve okuyanlar taraf›ndan
çok be¤eniliyor. Gerçekten
özenli ve güzel bir çal›flma
yap›yorsunuz.
Baflar›n›zdan dolay› sizleri
tebrik ediyor ve
baflar›lar›n›z›n devam›n›
diliyorum.”



EK‹M 2008 76 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

Yak›n plan

“Futbola, iskambil ve tavla oyunlar›na karfl› özel bir ilgim var. Ne-
redeyse iskambil ve tavla oyunlar›nda bilmedi¤im yoktur. Futbol-
la gençken daha yak›ndan ilgilenebiliyordum. fiimdi stada ya da
lokale gidecek zaman bile bulam›yorum, bunun yerine maçlar›
televizyondan takip ediyorum. Televizyon izlemeyi seviyorum fa-
kat tabii ki seviyeli olan programlar› tercih ediyorum. Daha çok
aç›k oturumlar› ve haberleri izliyorum. 
Bunun d›fl›nda TRT4’te Türk sanat müzi¤i dinlemeyi çok seviyo-

rum. Ortaokul ve liseden arkadafllar›m her hafta cuma günleri bu-
luflma düzenliyorlar. Elimden geldi¤ince kat›lmaya çal›flt›¤›m bu
toplant›larda enstrüman çalan arkadafllar›m›z sayesinde Türk sa-
nat müzi¤i gecesi yap›yoruz ve çok e¤lenceli oluyor. Besteciler-
den özellikle Münir Nurettin Selçuk’u çok seviyorum. Evlendi-
¤imde, bir yüzünde Münir Nurettin Selçuk’un ‘Ayr›lanlar ‹çin’ di-
¤er yüzünde ‘Omzuma Bir Beyaz Güvercin Kondu’ adl› eseri bu-
lunan 45’lik bir pla¤›m vard›.”

“Arkadafllarla her cuma gecesi bulufluyoruz”

ç›k›yorum ve trafi¤in durumuna göre 08.00 gibi iflyerinde oluyorum.
Öncelikle ayl›k faaliyet raporlar›n› inceliyorum. Bunun d›fl›nda her ay
tüm flirketler için 20’ye yak›n toplant› yap›yorum. Pendik’te oturdu-
¤um için akflam trafi¤ine tak›lmamak üzere iflyerinden erken ç›k›p eve
gidiyorum. Eve gitti¤imde yapt›¤›m ilk ifl biraz rahatlamak ve dinlen-
mek oluyor. Ard›ndan bir saat boyunca günün muhasebesini yap›yo-
rum. Akflam yeme¤imi yedikten sonra gazeteye ve televizyona bak›-
yorum. En geç 22.00’da yat›yorum.

Dile kolay, tam 39 y›l olmufl… Elginkan Toplulu¤u’nda geçen y›llarla
ilgili hayat deneyimi, olgunluk, mutluluklar ve üzüntüler gibi “yaflan-
m›fll›klar” çerçevesinde neler söyleyebilirsiniz?

Y›llard›r iyi-kötü birçok an› biriktirdim. Ancak haf›zamda en çok yer
eden ve dergimizin ilk say›s›nda da aktard›¤›m bir an›y› tekrarlamak is-
tiyorum: 1994 y›l›nda Ekrem Bey, Odöksan’› ziyaret etmiflti. 16 Hazi-
ran 1970 hadiselerinden sonra flirketlerine hiç gitmeyen, oturdu¤u me-
kândan flirketlerin tüm ifllerini takip eden Ekrem Bey’in 1994 y›l›ndaki
bu ziyareti beni çok heyecanland›rm›flt›. Ekrem Bey bu ziyaretlerinin ifl
amaçl› olmad›¤›n›, sadece çal›flanlara Elginkan Vakf›’n› anlatmak ve

sohbet etmek istedi¤ini söylemiflti. Odöksan’da fiirket Müdürü oldu-
¤um s›rada flirketimizi ziyarete gelen Ekrem Bey üst kademede çal›flan-
lara Vakf› anlatm›flt›; daha sonra onu arabaya kadar geçirmek istedim
fakat buna müsaade etmedi. Onu götürecek olan Mercedes markal›
arabaya kadar gitti ve bir anda geri dönerek yan›ma kadar geldi ve ba-
na “Yücel, sak›n bu arabay› ben ald›rtt›m zannetme, bu arabay› bana
ald›lar, ben almad›m” dedi. Ekrem Bey’in en büyük özelli¤i, istedi¤ine
sahip olabilecek gücü olmas›na ra¤men, mütevaz› bir hayat sürdürme-
si, yoktan var etti¤i kazançlar›n› Türk milleti’ne adamas›yd›.

Topluluk çal›flanlar›na iletmek istedi¤iniz bir mesaj›n›z var m›?

En düflük seviyeden en üst kademeye kadar olan tüm çal›flanlar›m›z›n
Toplulu¤umuz’a güvenmeleri çok önemlidir. Çünkü bilmelidirler ki,
kendileri bu Topluluk ayakta oldu¤u sürece garanti alt›ndad›r.

Dergimiz üçüncü y›l›n› doldurdu. Bu vesileyle bizlere iletmek istedi¤i-
niz görüfllerinizi alabilir miyiz?

Dergimiz çok okunuyor ve okuyanlar taraf›ndan çok be¤eniliyor. Ger-
çekten özenli ve güzel bir çal›flma yap›yorsunuz. Baflar›n›zdan dolay›
sizleri tebrik ediyor ve baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum.

“Orta direk yok oldu”

Kâ¤›t üzerinde oldukça olumlu bir tablo çizen Türkiye ekonomi-
si, uygulamada sizleri, yani sanayicileri nas›l etkiliyor?

Bundan birkaç ay önce kâ¤›t üzerinde çok olumlu tablolar var-
d› ama art›k bu olumlu tablolar da kalmad›. Her ne kadar gay-
risafi milli has›lay› yükseltip kifli bafl›na düflen milli gelir 10 bin
dolar deniliyorsa da, ortada somut bir fley yok. Türkiye’de d›fl ti-
caret aç›¤› maksimum düzeyde ve daha da yükselme e¤ilimin-
dedir. ‹thalat ve ihracat dengemiz gayet bozuk; kaliteli-kalitesiz
ay›rt etmeden yap›lan ithalat rakamlar›m›z çok yüksek düzeyde-
dir. Özellikle “ara mal” diye tabir etti¤imiz, d›flar›dan gelen
mallar›n ço¤unlu¤u, ülkemizdeki istihdam› daralt›c› etki göste-
riyor. Tüm bu nedenlerden dolay› flu anda üniversite mezunu
olan gençlerimiz meslekleriyle alakal› ifl bulamay›p çok farkl›
alanlarda çal›flmaya bafll›yorlar. Türkiye öncelikle kendi içinde
gerçekleflen terör, kredi kart› sorunu gibi problemleri halletme-
li, daha sonra yak›n komflularla s›k› bir iflbirli¤i politikas›na git-
melidir. Eskiden insanlar bir fley almak için para biriktirirken ar-
t›k kredi kart› borçlar›n› kapatmak için para biriktirir hale geldi-
ler. Ülkemizde garip bir durum var, insanlar dörder tane kredi
kart› tafl›yor ve birinden çektikleri parayla di¤er kartlar›n›n borç-
lar›n› ödüyorlar. Art›k ülkemizde “orta direk” diye bir s›n›f kal-
mad›, insanlar ya her istedi¤ini alabilir ya da hiçbir istedi¤ini
alamaz duruma geldiler. 

Küreselleflen dünyada flirketler için birçok tehdit ve f›rsat var.
Türkiye’nin bu konudaki konumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Çocukluk y›llar›mda dünya nüfusu 2-3 milyar civar›ndayken gü-
nümüzde bu rakam 6,5 milyara ç›km›fl durumda. Bunun bir mil-
yardan fazlas›n› Çin, 1 milyara yak›n›n› Hindistan oluflturuyor. Av-
rupa kesimlerinde nüfus artm›yor hatta geriye gidiyor, çünkü yafl-
lanm›fl bir nüfus var. Diyece¤im o ki dünya 6 milyar kifliyi art›k do-
yuram›yor. Devletler ve ülkeler çok h›rsl›. Avrupa Birli¤i üretilme-
ye çal›fl›ld›, ne kadar do¤ru oldu¤u tart›fl›l›r! fiimdi bir de Rusya
Baflbakan› Vladimir Putin, eski Sovyetler Birli¤i’ni toparlamaya ça-
l›fl›yor. Bunlar›n d›fl›nda ozon tabakas›n›n delinmesi ve küresel ik-
lim de¤iflikli¤inin etkileri de insanlar için tehdit oluflturuyor. 

Bu tehditler Elginkan Toplulu¤u’nu nas›l etkiliyor?

Toplulu¤umuz’un eskiden yaklafl›k 50 flirketi vard›, flimdiyse 20
flirketle çal›fl›yoruz. Çünkü ne kadar çok flirketle çal›fl›rsan›z mali-
yetiniz o kadar yüksek oluyor. Bunu dengede tutmak için otomas-
yon gerekiyor ve dolay›s›yla emek yo¤un ifllerden ç›kmak zorun-
da kal›yorsunuz. ‹flgücü yaratabilmek için 100 tane yapt›¤›n›z› bin
tane yap›p ve ona pazar bulup satman›z gerek. Tüm bunlar› yapar-
ken de fiyat› uygun seviyede tutmaya ve kaliteden ödün vermeme-
ye özen göstermelisiniz. Fiyat flirketin de¤il piyasan›n belirledi¤i
bir unsurdur, dolay›s›yla rekabet ortam›na göre maliyet hesab›

yapmak durumunda kalan flirketler fiyatlar›n› piyasaya göre ayar-
lamak durumundad›r.

E.C.A. ve SEREL markalar› son y›llarda özellikle su ve enerji tasar-
ruflu ürünleriyle dikkat çekiyor. Toplulu¤un bu konudaki politi-
kas›ndan söz eder misiniz?

Dünyada enerji çok k›ymetli hale geldi. Görüyorsunuz hükümet
elektri¤e devaml› zam yapma e¤iliminde. Bu hem kiflilerin cebin-
den ç›kan para yönünden hem de çevreyi kirletme aç›s›ndan çok
önemlidir. Su kaynaklar› her geçen gün tükeniyor, biz de bu sek-
tördeki firmalar olarak suyu çok kontrollü kullanmam›z gerekti¤i-
nin bilincindeyiz. Arkadafllar›m›z bu konuda demeçler veriyor,
ben bunlar› tekrarlamakta fayda görüyorum: Mesela bizim dakika-
da 18 litre yerine sekiz litre h›zla akan böylece yüzde 55 oran›n-
da su tasarrufu sa¤layan musluklar›m›z var. Bunun yan› s›ra klo-
zetlerde de su tasarruflu ürünler üretiyoruz. “Ekstra clean” uygula-
mas›yla çok daha az su kullan›m›yla ve kolay bir bak›mla yüksek
düzeyde hijyen sa¤lan›yor. Armatür üretiminde son ç›karm›fl oldu-
¤umuz Topaz serisi, el y›kama gibi k›sa süreli kullan›mlarda dahi
kombi ve flofbendeki ateflleme sisteminin gereksiz yere devreye
girmesini önleyerek enerji tasarrufu sa¤l›yor ve çevre kirlili¤ini ön-
leyen teknolojisiyle de dünyada bir ilke imza at›yor. Ürün gövde-
sinin arkas›ndaki bir kolla gövde içindeki mekanizman›n pozisyo-
nu, kullan›m amac›na ba¤l› olarak kolayca de¤ifltirilebiliyor.

Yak›n plan
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Gaye Akçen, Elginkan Toplulu¤u’nda birçok flapkaya sahip bir yönetici. Elginkan Vakf›
Mütevelli Heyeti De¤iflmez Üyeli¤i, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Yönetim
Kurulu Üyeli¤i’nin yan› s›ra son olarak Toplulu¤un Manisa’da catering alan›nda hizmet
veren flirketi Tezel’in fiirket Müdürlü¤ü görevini de üstlenen Akçen’in flu s›ralar en büyük
hedefi Tezel’i büyüyen, yat›r›mlar yapan bir flirket haline getirmek

Elginkan Toplulu¤u’nun kurucusu H. Ekrem Elginkan’›n “manevi evlad›m” de-
di¤i Gaye Akçen, geçti¤imiz y›l Topluluk fiirketleri’nden Tezel’in liderlik göre-
vini üstlendi. Göreve gelir gelmez kurumun yeniden yap›land›r›lmas› iflini ele
alan Akçen, ekibi güçlendirdi, üretim süreçlerini yeniledi. Çal›flanlar›yla büyük
bir aile kuran ve Tezel’i alan›n›n lider firmas› haline getirmek için çal›flan Ak-
çen’le hedefleri ve kuruma kazand›rd›¤› vizyon üzerine görüfltük.

Tezel’de sizin liderli¤inizde ne gibi de¤iflimler yaflanacak?

Öncelikle bugün Elginkan Toplulu¤u fiirketleri olarak, Rahmetli Baflkan›-
m›z H. Ekrem Elginkan’›n koydu¤u kurallar› takip etti¤imiz ve yenilikçi
vizyonumuzu güçlü tuttu¤umuz için ayakta oldu¤umuzu belirtmek iste-
rim. Rahmetli Baflkan›m›z’a en yak›n insanlardan biri oldu¤um için kendi-
mi flansl› addediyorum çünkü hâlâ ondan ö¤rendiklerimi çal›flanlar›m›za
aktar›yorum. 10 seneden fazla bir süredir Tezel’in yönetiminde yer al›yo-
rum. Geçti¤imiz y›l da flirket müdürlü¤ü görevini üstlendim. Bununla bir-
likte yeniden yap›land›rma sürecine girdik ve ifle önce ekibimizi güçlen-
dirmekle bafllad›k. Tezel’de en büyük hedefimiz büyümek. Bu büyümeyi
baflta kalite ve g›da güvenli¤inden ödün vermeden sürdürdü¤ümüz üre-
timle elde edip, ayr›ca yeni projelerimizle güçlendirmek istiyoruz. ‹flte bu
nedenle halihaz›rda uzmanlardan oluflan kadromuza yeni “k›zlar›m›z›” ve
“o¤ullar›m›z›” dahil ettik.

Yeniden yap›land›rma Tezel’in mevcut itibar›nda nas›l bir etki yaratt›?

Asl›na bakarsan›z yapt›¤›m›z de¤iflikliklerle Tezel daha da güçlendi. Zaten
ifl dünyas›nda önemli olan kifliler de¤il kurumlard›r. Kifliler kurumlar› iyi
yönettikleri sürece arkalar›nda iyi bir isim b›rak›rlar. Dolay›s›yla ekipleri-
mizde ve üretim süreçlerimizde yapt›¤›m›z de¤ifliklikler -ki bunlara iyilefl-
tirmeler diyebiliriz- müflterilerimiz taraf›nda herhangi olumsuz bir tepkiye
neden olmad›.

Tezel fiirket Müdürü Gaye Akçen:

“‹nsanlar oturduklar› sandalyeyle
de¤il kiflilikleriyle var olmal›d›rlar”

Peki ya çal›flanlar... Tüm bu de¤ifliklikler onlar taraf›ndan nas›l alg›land›? 

Tezel’de göreve bafllamamdan sonra tabii ki çal›flanlar›m›z aras›nda tedir-
ginlik duyanlar oldu. Bunun en temel nedeni iflten ç›karmalar olaca¤›n›n
düflünülmesiydi. Ancak ben burada mevcut bulunan çal›flanlar›m›z› kazan-
mak ve böyle bir fleyin gerçekleflmeyece¤ini belirtmek ad›na, birgün hepsi-
ne bir aç›klama yapt›m. Onlara, hepsinin benim ailem olduklar›n› söyleye-
rek kendi ailelerini Tezel’e getirmelerini ve hep birlikte yemek yememizi
önerdim. Bunun üzerine çal›flanlar›m›z anneleri, babalar›, eflleri ve çocuk-
lar›yla buraya geldiler ve keyifli bir yemek organizasyonu gerçeklefltirdik.
Yemekte aflç›lar›m›za, “Han›mlar›n›z evde size servis yap›yor, bugün de siz
onlara hizmet edin” dedim. Bu etkinlikte fabrikam›zda 25’inci y›l›n› doldu-
ran bir aflç›m›za plaket verdik. Plaketi aflç›m›za, takdir belgesini ise efline
takdim ettim. Bu organizasyonda çal›flanlar›m›z o kadar mutlu oldular ki
müzik çalmak istediklerini söylediler. Ben de “Tabii ki, bugün sizin

Tezel’le ilgili en büyük hayaliniz nedir?
Rahmetli Baflkan›m›z’›n en sevdi¤i fleylerden biri zeytinya¤›yd›
ve bu alanda da çal›flmak istemiflti. ‹flte bu nedenle flimdilerde
bir zeytinya¤› fabrikas› açmak konusunda baz› görüflmeler yap›-
yorum. Böyle bir fabrika kurmay› baflar›rsam ad›n›n ne olaca¤›-
na bile karar verdim. Fabrikay›, Elginkan Ailesi’nin Saruhanl›
oluflu nedeniyle Saruhanl›’da kurmay› hayal ediyorum.

Bu oldukça heyecan verici bir plan. Peki sadece zeytinya¤› üze-
rine mi yo¤unlaflacaks›n›z?
Asl›nda baflka planlar›m›z da var. Sadece zeytinya¤›yla de¤il,
Ege Bölgesi’nin tar›msal üretim potansiyelinden yararlanarak
kurutulmufl domates, organik g›dalar ve dondurulmufl g›dalar
konusunda da çal›flmalar›m›z olacak. Örne¤in, Planlama ve
Proje Sorumlumuz Rukiye Kocatürk g›da mühendisli¤i altyap›-
s›yla araflt›rmalara bafllarken, di¤er g›da mühendislerimizle bir-
likte dan›flman›m›z, ziraat mühendisi Dr. Bekir Aksoy baflkanl›-
¤›nda bir araflt›rma komitesi kurduk. Böylelikle tar›msal üretim
konusunda her türlü araflt›rmay› yapabiliyoruz. Rahmetli Baflka-
n›m›z’›n bize ö¤retmifl oldu¤u gibi 10 y›l sonras›n› düflünerek
hareket etmeye karar verdik ve Saruhanl› taraf›nda bir yer almak
üzere araflt›rmalara bafllad›k. fiu anda bize en iyi fayday› sa¤la-
yacak 50-60 dönümlük bir arsa ar›yoruz.

Ufukta yeni ve büyük
bir yat›r›m var

Kurumun Gaye Akçen liderli¤indeki yeni hedeflerini gerçeklefltirmek için oldukça heyecanl›
ve azimli olan Tezel çal›flanlar›, tamamen do¤al ürünler kullan›lan hijyen bir üretim
sürecinde ifl yapman›n keyfini yafl›yor.

Soldan sa¤a: Kürflad Ç›vg›n (Sat›nalma Uzman›), Nazen Balio¤lu (‹K Sorumlusu),
Zeynep Bat› (Kalite Güvence Sorumlusu), Cihan Ifl›k (Muhasebe fiefi), Sultan Sar›kaya
(fiirket Sekreteri), Gaye Akçen (fiirket Müdürü), Rukiye Kocatürk (G›da Mühendisi),
Burcu Atacan (Sat›fl Sorumlusu), Ufuk Y›ld›r›m (Vardiya Mühendisi), Okay Kul
(Muhasebe Memuru)

Tezel, Manisa’da iftar
için kurulan çad›rlara

yönelik belediyenin 
ihalesini kazand›.

Çad›rda günde 400 
kifliye yemek veriliyor.
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kadar ç›kmaya müsait. Yemeklerimizde önceli¤i-
miz kalite. Ya¤lar da dahil olmak üzere kulland›¤›-
m›z bütün malzemeler en iyi markalardan oluflu-
yor. Müflterilerimizle iliflkilerimiz çok kuvvetli ve
samimi. Mesela birgün müflterimiz olan bir flirketin
müdürüyle konufluyordum. Stres nedeniyle kilo
kayb› yaflad›¤›ndan ve geri alamad›¤›ndan bahset-
ti. Bunun üzerine kendisine konuyla ilgili kitaplar,
Amerika’dan ald›¤›m baz› ilaçlar› yollad›m. Nas›l
memnun oldu, anlatamam... ‹fl dünyas›nda yapt›¤›-
n›z iflin kalitesi kadar insanlarla kurdu¤unuz ileti-
flim de önemli. 

Tezel’in fiyat politikas›ndan söz eder misiniz?

fiu anda piyasada en yüksek fiyatlar› biz uyguluyo-
ruz ancak bunun nedeni hiçbir ürünümüzde katk›
maddesi olmamas›. Mesela yemeklerimizde soya

kullanm›yoruz çünkü Çin gibi Uzakdo¤u ülkelerinden gelen soyalarda
“geneti¤i de¤ifltirilmifl organizma” (GDO) dedi¤imiz, ilerde alerji ya da
kanserojen etkisi olan maddeler bulunuyor. Bizim için en önemli hedef,
rahmetli Baflkan›m›z’›n her zaman sal›k verdi¤i gibi insan sa¤l›¤›na önce-
likli olarak önem vermek ve flirketimizin itibar›n› yüksek tutmak. Bu do¤-
rultuda g›da mühendislerimizin kontrolü dahilinde sa¤l›kl› ürünler kulla-
n›yoruz. Böylece Tezel, kalitesi ve güvenilirli¤iyle sektörde fark yaratan
ve tercih edilen bir firma konumunu her geçen gün güçlendiriyor.
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Vak›f’tan
gününüz” deyince müzik eflli¤inde oyunlar
oynand› ve oldukça e¤lenceli birgün geçirdik.

Çal›flanlar›n›zdan “k›z›m” ve “o¤lum” diye bahse-
diyorsunuz. Çal›flanlar›n›zla hep böyle duygusal
yönü a¤›r basan iletiflim flekli mi kurars›n›z? 

fiu sandalye denen fley insanlar› hiçbir yere götür-
mez. Ben hiçbir zaman oturdu¤um sandalyeyi kul-
lanmam›fl›md›r. Bence insanlar oturduklar› sandal-
yeyle de¤il kiflilikleriyle var olmal›d›rlar. Çal›flanla-
r›mdan çocuklar›mm›fl gibi bahsediyorum, çocu-
¤um da olmad›¤› için her birini öyle görüyorum.
Önemli olan bu samimiyetin dozunu iyi ayarlamak.

Emeklili¤inizden sonra Tezel’i gönül rahatl›¤›yla
baflka birine teslim edebilece¤inizi düflünüyor mu-
sunuz?

Toplulu¤umuz’daki di¤er arkadafllar›m›z›n yapt›¤›
gibi yafl›m gelince ayr›lmaktan yanay›m. Çünkü belli bir yafltan sonra bu-
raya faydal› olamayabilece¤imin bilincindeyim. Günün birinde görevimi
bir arkadafl›m›za teslim etmek için çal›flanlar›m›za Toplulu¤umuz’un
prensiplerini afl›l›yorum. Bu süreçte içlerinden en sa¤lam olanlara imkân
tan›yaca¤›m. 

Tezel’in flu anda kaç müflterisi var?

fiu anda 6 bin 500 kifliye yemek veriyoruz. Kapasitemiz ise 9 bin kifliye

Son dört y›lda e¤itime 
30.8 milyon YTL’lik yat›r›m

yapan Elginkan Vakf›’n›n
bugüne kadarki en büyük 

projelerinden biri olan E.C.A. 
Elginkan Anadolu Lisesi 
e¤itim hayat›na bafllad›

E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi
e¤itim hayat›na bafllad›

EElginkan Vakf›’n›n e¤itime verdi¤i destek tüm h›z›yla devam ediyor. Yap›m› 7 milyon YTL’ye
mal olan ve dokuz ay gibi k›sa bir sürede bitirilen E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, geçti¤imiz
günlerde Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik ve ‹stanbul Vali Vekili Hikmet Dinç’in
de kat›l›m›yla aç›larak e¤itim vermeye bafllad›. Renkli görüntülere sahne olan aç›l›fl töreni
okulun bando tak›m›n›n ve minik ö¤rencilerin folklor gösterileriyle bafllad›.

Hayallerimizin okulu
Gösterilerin ard›ndan Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› A. Yücel Unan bir
konuflma yapt›. Konuflmas›na E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’ni hizmete açman›n hakl› guru-
runu yaflad›klar›n› belirterek bafllayan Yücel Unan sözlerine flöyle devam etti: “Güzel

Ne zamandan beri Tezel’de çal›fl›yorsunuz?
2008 y›l›n›n Nisan ay›ndan bu yana Tezel’de çal›fl›yorum. Ortado¤u Teknik
Üniversitesi G›da Mühendisli¤i Bölümü’nden 2003 y›l›nda mezun oldum.
Aslen Manisal›y›m ve burada çal›flmaya bafllad›¤›m için Manisa’ya döndüm.
Tezel’de Planlama ve Proje Sorumlusu olarak ifle bafllad›m. G›dayla ilgili ya-
t›r›mlar, üretimlerin planlanmas›, gerekli durumlarda yap›labilecek iyilefltir-
meler gibi konularda çal›flmalar yap›yorum.

Tezel çat›s› alt›nda gerçeklefltirmeyi planlad›¤›n›z “kurutul-
mufl domates” projesinden bahsedebilir misiniz?
Kurutulmufl domates daha önce üzerinde çal›flt›¤›m ve d›fl
piyasada oldukça ra¤bet gören bir alan. fiu andaki çal›flma-
m›z bafllang›ç aflamas› oldu¤u için tamamen kurutulmufl
domates üzerinde yo¤unlaflt›k. Domates oldukça genifl bir
pazar kitlesine hitap ediyor. Akdeniz iklimine sahip oldu¤u-
muz için domates üretimi ülkemizde yüksek bir potansiye-
le sahip. Bununla do¤ru orant›l› olarak talep de yüksek. Ku-
rutulmufl domates projesi, bizim için bir bafllang›ç, amac›-
m›z sektörün ilerisine gidebilmek. Bunun için baz› ürün çe-
flitleri var; ya¤da kurutulmufl ve kesilmifl halde olan doma-
tesler, salamuralar›n içerisinde olan domatesler, genelde

yurtd›fl›ndaki ekmek fabrikalar›n›n ilgi gösterdi¤i vakumlu torbalarla dökme
ambalaj olarak gönderilen domatesler bunlardan baz›lar›. Bunun yan› s›ra
sofral›k domates de yapmay› düflünüyoruz. Bu ürünü özellikle Avrupa’da
tüketime sunaca¤›z.

Bu yat›r›m›n maliyeti hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?
Bu yat›r›m g›da sektörü aç›s›ndan oldukça uygun bir maliyete sahip. Süt, sal-
ça ya da zeytinya¤› fabrikas› kurmakla k›yaslayacak olursak dörtte birden

düflük bir rakamla karfl›lafl›yoruz. Kurutulmufl domates birebir
otomasyona ulaflm›fl bir üretim sistemi gerektirmiyor. Sadece tar-
ladan gelen domatesin tozu al›n›yor ve y›kan›p kurutulmaya b›-
rak›l›yor. Önemli olan personel hijyeni odakl› çal›flmak. Bu ko-
nuda da deneyimliyiz ve baflar›l› olaca¤›m›z› düflünüyoruz.

Proje ne zaman hayata geçecek?
Bu y›l içerisinde amac›m›z pazarlama faaliyetleri ve fizibilite ça-
l›flmalar› yapmak, müflteri ve çiftçi bulmak. Öncelikle pazar›
bulmam›z gerek, buna göre pazarda ne kadar domates sat›ld›¤›-
n›n muhasebesini yaparak sözleflme yapaca¤›z. Buna ba¤l› ola-
rak da çiftçiden domatesimizi alaca¤›z. Hedefimiz 2009 y›l›n›n
Eylül ay›nda ürünlerimizi haz›r hale getirmek.

Tezel G›da Mühendisi Rukiye Kocatürk: “Ürünlerimiz 2009 Eylül’ünde haz›r”

Vizyon
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flehrimizin güzel Maltepesi 51 se-
ne önce E.C.A. ürünlerimizi üret-
meye bafllad›¤›m›z yer olarak Top-
lulu¤umuz için çok özel bir yere
sahiptir. Eflsiz bir sorumluluk duy-
gusuyla içinde yaflad›¤› topluma
ne katk›da bulunulabilece¤ini ken-
dine sürekli soran ve bunu en çok
e¤itim ad›na yapmay› amaç edi-
nen kurucumuz rahmetli Hüseyin
Ekrem Elginkan ve ailesine flükran-
lar›m›z› sizlerin huzurunda tekrar
etmek istiyorum.  Ekrem, Cahit ve
baba Ahmet Elginkan’›n isim-
lerinin bafl harflerinden oluflan
E.C.A. markam›z›n do¤du¤u yere

bir okul kazand›r›yor olmak hofl ve anlaml› bir duygu. Bu duygunun ya-
n› s›ra burada, h›zla ilerleyen zamana karfl› direnebilecek kurumlar olufl-
turma yolundaki ola¤anüstü öngörüsüyle, “Benim manevi miras›m ilim
ve ak›ld›r” diyen Atatürk’ün hayalleriyle de bulufltu¤umuzu düflünüyo-
rum. Düflünce ve kültür miras›m›z› gelece¤e tafl›yabilecek e¤itim yuva-
lar›ndan birinin bahçesindeyiz. Maltepe Merkez Anadolu Lisesi milleti-
mizi derinden üzen 1999 Gölcük depremi felaketi sonucunda ciddi tah-
ribata u¤ram›flt›. Deprem hepimizi vicdani sorumluluklar›m›zla yüzlefl-
tirmiflti ve yaralar›n sar›lmas› için güçbirli¤i yapm›flt›k. Elginkan Vakf›
olarak bizler de bu alanda çocuklar›m›z›n kayg› duymadan, güven için-
de e¤itim alabilecekleri bir alan oluflturabilmek için yola ç›kt›k. Karfl›-
m›zda duran okul hayallerimizin okuludur.” 

Eme¤i geçenlere teflekkür...
Elginkan Vakf›’n›n 1985 y›l›ndan bu yana e¤itim alan›ndaki büyük
projeleriyle ad›n› duyurdu¤unu belirten Yücel Unan, Vakf›n son 12
y›lda ciddi bir yat›r›m yapt›¤›na dikkat çekti ve flunlar› kaydetti: “10

sanayi fabrikas› olmak üzere Toplulu¤umuz’un sahip oldu¤u 20 flir-
ketin kârlar›n›n, ihtiyaç duyulan yat›r›mlar ç›kar›ld›ktan sonra kalan
önemli bir bölümünü Türkiye’nin e¤itimi için harc›yoruz. Bu, dünya-
da örnek bir model oluflturuyor.”

E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’nin, Elginkan Vakf›’n›n Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na ba¤›fllad›¤› dördüncü ve en büyük e¤itim projesi oldu¤u-
nu da hat›rlatan Yücel Unan, “Ak›ll›, yenilikçi ve daima ileriye do¤ru
de¤iflim içerisinde olabilme baflar›s› gösteren bir nesil yetifltirilebilme-
si, dünyaya, çevreye ve insana sayg›l›, çal›flkan gençlerimize gelece-
¤imizi emanet edebilmek için onlara gerekli olan koflullar› haz›rla-
makla hükümlüyüz. Cumhuriyetimiz’in kurucusu, büyük önder Ata-
türk’ün akl›n ve ilmin rehberli¤indeki manevi miras›na bu okuldan
mezun olacak ö¤recilerimizin katk›da bulunabilmesi en samimi arzu-
muzdur” dedi.

Yücel Unan ayr›ca okulun yap›m› boyunca desteklerini sunan Mal-
tepe Belediye Baflkan› Fikri Köse’ye, ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürü
Ata Özer’e, Maltepe ‹lçe E¤itim
Müdürü Ferflat Ayar’a, E.C.A. El-
ginkan Anadolu Lisesi Müdürü
Selami Aksakall›’ya, ö¤retmenle-
re, müteahit firma Geta Genel
‹nflaat Limited fiirketi’ne, Eke ‹n-
flaat fiirketi ekibine, Elginkan
Vakf› Müdürü ve ekibine gayret
ve emeklerinden dolay› teflek-
kürlerini sundu.

Törende konuflma yapan isimler
aras›nda Milli E¤itim Bakan›
Doç. Dr. Hüseyin Çelik de yer
ald›. Baflta Elginkan Vakf› Yöne-
tim Kurulu Baflkan› ve üyelerine,
Elginkan Ailesi ile dostlar›na

Maltepeliler huzurunda, ö¤renciler ve Türk Milli E¤itimi ad›na te-
flekkür eden Bakan Çelik flunlar› söyledi: “Büyük düflünür Mev-
lâna’n›n dedi¤i gibi, ‘E¤er yoksa sana ait yeryüzünde b›rakt›¤›n bir
eser yar›n gelir yerinde yeller eser.’ Yerimizde yellerin esmemesi
için her birimizin bu kubbede hofl seda b›rakmas› gerekiyor. Eminim
ki bu isim, yani E.C.A. Elginkan ad› sadece Elginkan Lisesi’ndeki ö¤-
rencilerin diplomalar›na de¤il, ayn› zamanda yüreklerine de yaz›la-
cakt›r. Gönüle girmek herkese nasip olabilecek birfley de¤ildir. Var-
l›k olmak güzel fleydir, paylaflmay› bilebilirseniz... Ne mutlu o zen-
ginlere ki sosyal sorumluluk anlay›fl› çerçevesinde sahip olduklar›n›
baflkalar›yla paylafl›yorlar. Bu okula 7 milyon YTL harcand›. Dona-
n›m› ve çevre güzelli¤iyle ortaya muhteflem bir eser konmufl. Bafla-
r› tesadüfle elde edilemez. Bugün bu okulun karfl›s›nda büyük bir
heyecan duydu¤umu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha Elginkan
Vakf›’na ve ahirete intikal etmifl olan ailenin üyelerine flükranlar›m›-
z› arz ediyorum. Okulumuz hay›rl› u¤urlu olsun.”

Aç›l›fl töreninde söz alan Maltepe Belediye Baflkan› Fikri Köse ise,
“40 s›n›fl› bir okulu dokuz ay gibi k›sa bir sürede Maltepe’ye kazan-
d›rd›klar› için Maltepe halk› ad›na Elginkan Vakf›’na teflekkürlerimi
sunmay› bir borç biliyorum” diyerek konuflmas›na bafllad›. E.C.A.’n›n
ciddi yat›r›mlar›yla ülke kalk›nmas›na önemli katk›larda bulundu¤u-
nu belirten Köse, “Ortak bir çal›flmayla okulu bu hale getirdik. Eme¤i
geçen herkese flükranlar›m› sunuyorum” dedi. Aç›l›fltaki bir di¤er ko-
nuflmac› olan Maltepe ‹lçesi Kaymakam› Ahmet Okur da, “Böyle bir
okulu Maltepe’ye kazand›rmakta fedakarl›k gösteren Elginkan Vakf›
yöneticilerine ve tüm eme¤i geçenlere teflekkür ederim” dedi. 

Konuflmalar›n ard›ndan Bakan Çelik, okulun aç›l›fl kurdelesini kesti ve
ard›ndan Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Yücel
Unan  baflta olmak üzere, Maltepe Belediye Baflkan› Fikri Köse ve Mal-
tepe Kaymakam› Ahmet Okur’la birlikte okulun s›n›flar›n› ve bölümle-
rini gezdi, ö¤renciler ve ö¤retmenlerle hat›ra foto¤raf› çektirdi.

‹stanbul Maltepe’de aç›lan E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi, depremde hasar
gördü¤ü için tamam› y›k›larak yeniden infla edildi. Toplam 10 bin 600
metrekarelik kapal› alanda infla edilen lise, günümüzün en donan›ml›
okullar›ndan biri olma özelli¤ini de tafl›yor. Lisede ikifler adet bilgisayar,
fizik ve kimya laboratuvar› ve yabanc› dil dersli¤i bulunuyor. Ayr›ca bir
biyoloji laboratuvar›, iki interaktif s›n›f, resim atölyesi, bir müzik dersli¤i ve
ses izolasyonlu bir müzik stüdyosuna da sahip olan okulun tüm mekân-
lar›ndaki donan›mlar da Elginkan Vakf› taraf›ndan gerçeklefltirildi.

En donan›ml› okul

E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’nin aç›l›fl›n› Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Elginkan
Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Yücel Unan, Maltepe Belediye Baflkan› Fikri
Köse ve Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur’la birlikte gerçeklefltirdi.

A. Yücel Unan

Hüseyin Çelik
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Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Matel Hammadde Sa-
nayi ve Ticaret A.fi., yeni yönetim ve sosyal tesis binas›na kavufluyor. ‹n-
flaat yap›m yükümlülü¤ü, A¤da¤ ‹nflaat Ltd. fiti. firmas›na ait olan bina-
n›n mimari tasar›m› Mimar Salih Pançal› (‹TÜ-Megaron Mimarl›k Dek.
‹nfl. Ltd. fiti.) taraf›ndan gerçeklefltirildi. 
Yeni yönetim ve sosyal tesis binas› tabanda 572.46 m2 alana oturuyor.
Toplamda ise bodrum (teknik kat), girifl kat ve birinci kattan oluflan bi-
na, 1717.38 m2 kapal› kullan›labilir alana sahip. Binan›n 2008 y›l›n›n
sonunda hizmete aç›lmas› hedefleniyor.

De Dietrich duvar tipi yo¤uflmal› kombiler, yüzeyi art›r›lm›fl flekil-
de tasarlanm›fl olan alüminyum-silisyum ›s›t›c› gövdesi sayesinde
yo¤uflma ifllemini en üst notaya tafl›yarak yüzde 110’a ulaflan ve-
rimlilik sa¤l›yor. Paslanmaz çelikten imal edilmifl olan ön kar›-
fl›ml› brülörü sayesinde ise yüzde 18 ile yüzde 100
aras›nda güç ayarlamas›na imkân veren De Diet-
rich duvar tipi yo¤uflmal› kombilerle, 8 ile 114
kw’a varan güç imkân›yla tek sistemde 10 adet ci-
haz›n kaskad ba¤lant› yap›lmas› sonucu 1140
kw’l›k güç elde ediliyor. Tek parça döküm tekno-
lojisiyle üretilen ›s›t›c› gövdesiyle düflük hacim ve
hafiflik sunan De Dietrich duvar tipi yo¤uflmal›
kombilerdeki alüminyum, ›s› transferini art›r›c›, si-
lisyum ise korosyona karfl› dayan›m› ve sa¤laml›¤›
art›r›c› özellik sa¤l›yor. Yo¤uflman›n maksimuma
ç›kar›ld›¤› De Dietrich duvar tipi yo¤uflmal› kom-
bilerin en büyük farkl›l›¤›ysa, yüzde 110’a ulaflan

verimlilik sa¤l›yor olmas›. Diematic kontrol sistemleriyle yüksek
konfor sa¤layan De Dietrich duvar tipi yo¤uflmal› kombiler, tüketi-
ciye enerji tasarrufu sunan en uygun ayarlar›n hassas flekilde yap›-

labilmesi imkân›n› da sahip. Cihaz üzerine monte edilmifl
olan diematic 3 kontrol paneliyle, kazan s›cakl›¤›,
kullan›m suyu s›cakl›¤›, d›fl hava s›cakl›¤›, at›k gaz
s›cakl›¤›, dönüfl suyu s›cakl›¤›, tesisat bas›nc›, ka-
zan gücü gibi de¤erlerin görülmesi mümkün. Ci-
hazla birlikte verilen d›fl hava s›cakl›k sensörüyle,
d›fl hava flartlar›na göre gerekli ›s› ihtiyac›na göre
güç ihtiyac› belirlenebiliyor. Diematic 3 kontrol
paneliyle 10 cihaza kadar kaskat ba¤lant› imkân›
bulunuyor. Kazan, ana kazan gibi programlanarak
›s› ihtiyac›na ba¤l› olarak s›ras›yla ve birlikte çal›-
fl›lmas›n› sa¤l›yor. De Dietrich duvar tipi yo¤uflma-
l› kombiler ayr›ca az yer kaplayan boyutlar›yla
montaj ve kullan›m kolayl›¤› da sa¤l›yor.

Matel yeni yerine tafl›n›yor

Yüzde 110’a ulaflan verimlilik
Elginkan Vakf›’n›n ba¤›fl ve deste¤iyle bundan dört y›l
önce aç›lan ‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi, 2008–2009
e¤itim ö¤retim y›l›na bafllad›. Okulun ‹TÜ kampusü
içindeki yeflilliklerle çevrili binas›nda düzenlenen
aç›l›fl törenine ö¤renciler, ö¤retmenler ve idarecilerle
birlikte, okula yeni kay›t yapt›ran ö¤rencilerin çocuk-
lar›ndan daha çok heyecanl› aileleri de kat›ld›. 

Ö¤rencilerin okudu¤u fliirlerle süslenen törende sayg›
duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n ard›ndan okul marfl› da
hep bir a¤›zdan söylendi. Törende aç›l›fl konuflmas›n›
yapan okul müdürü Kudret Uluköy, ö¤rencilere “hofl
geldiniz, sizleri özledik” derken, bu y›l son s›n›f ö¤ren-
cilerinin ilk mezunlar olarak okul tarihine geçece¤ini
hat›rlatt›. Uluköy, “Yeni ö¤retim y›l›nda bu ilk heye-
can› yaflarken yeni gelen ö¤rencilerimizle bu sevgi ve sayg› ba¤›n›n yük-
selece¤ini biliyorum ve bu ba¤› oluflturan sizlere teflekkür ediyorum”
dedi. Törenin ard›ndan yaklafl›k 220 ö¤renci, y›l›n ilk dersine girmek
üzere s›n›flar›na da¤›ld›. 

2005 y›l›nda 45 ö¤renciye e¤itim ve ö¤retim vermeye bafllayan lisede
anadil e¤itimi ve yabanc› dil e¤itimin yan›nda say›sal dersler a¤›rl›k
tafl›yor. Anadolu Lisesi statüsündeki okulda ‹ngilizce e¤itim veriliyor.
‹kinci yabanc› dil ise ‹spanyolca. E¤itim y›l› bitiminde ö¤rencilerin
yabanc› dil e¤itimlerini tamamlayabilmeleri için bu dillerin

konufluldu¤u ülkelerde e¤itim programlar›na dâhil
olmalar› sa¤lan›yor. Geçen y›l 1728, bu y›l 2028
ö¤renci taraf›ndan tercih edilen okulun okulda farkl›
branfllarda 37 ö¤retmen görev yap›yor.

Törenin ard›ndan görüfltü¤ümüz Kudret Uluköy,
e¤itim hedeflerinin sürekli okuyan ve yazan ö¤ren-
ciler yetifltirmek oldu¤unu söyledi. Türkiye’deki
e¤itim sisteminin eksik yönünün okuma-yazma
konusunda süreklili¤i sa¤layamamas› oldu¤unu
söyleyen Uluköy, “Milli de¤erlerimizi evrensel
de¤erlerle birlefltirerek ulusal ve uluslar aras› kimlik-
te lise ö¤rencileri yetifltirerek üniversiteye gönder-
mek arzusunday›z” dedi. Türk e¤itim sisteminde
ö¤rencilerin kendilerine ait sorumluluk alanlar›n›n

art›r›lmas› gerekti¤ini düflünen Uluköy, bilgi transferi haricinde ö¤renci-
lerin edindikleri bilgileri kal›c› hale getirebilmek için uygulamaya
ihtiyaçlar› oldu¤unu söyledi. ‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi’nde bu amaçla
proje çal›flmalar›na a¤›rl›k veriliyor. Böylece araflt›rma ve analitik
düflüncenin temelleri at›l›yor. 

Ö¤rencilere okuma al›flkanl›¤› kazand›rman›n önemini de vurgulayan
Uluköy, bu amaçla ders program› içinde okuma saatleri oldu¤unu,
okuma sevgisini afl›lamak için okunacak kitaplar›n ö¤rencilerle birlikte
belirlendi¤ini ekledi. 

‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi 
ilk mezunlar›n› verecek

fiirketlerden/MATEL-EMAS
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‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi, 2008-2009 e¤itim ve ö¤retim y›l›na 1 Eylül Pazartesi günü
okulda düzenlenen bir törenle bafllad›. Bu y›l ilk mezunlar›n› verecek olan okulun müdürü
Kudret Uluköy, önemli olan›n çok yönlü bireyler yetifltirebilmek oldu¤unu söylüyor

Kudret Uluköy
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Türkiye ›s›tma sektörünün lider markas› E.C.A., ilk dicom sistemli kon-
vansiyonel kombi üretimi ile Türkiye’de bir ilke imza at›yor. Türki-
ye’nin ilk dicom sistemli kombisi olan ve E.C.A. Plus serisinde yer alan
Confeo Plus ve Fortius Plus kombiler, comfort özelli¤iyle tüketicisine su
tasarrufu ve konfor özelli¤i sa¤l›yor. 

Dicom sistemi, konvansiyonel (yo¤uflmas›z) kombiler için gelifltirilen
yeni bir elektronik kontrol sistemi olarak tan›mlan›yor. Türkiye’de ilk
kez E.C.A. taraf›ndan üretilen dicom sistemli kombinin en büyük avan-
taj›, gaz valfi ayarlar›n›n fabrikada cihaza girilmesi ve kombinin tüm
çal›flma süresince ideal olan fabrika ayar de¤erlerinde çal›flabilmesi.
Gaz valfinde manüel ayara gerek b›rakmayan dicom teknolojisi saye-
sinde, kombinin gaz valfi ayarlar›n›n de¤iflmesi, cihaz kendini belli pe-
riyotlarla otomatik olarak kontrol edip ayarlama yaparak önlenmifl olu-
yor ve manüel ayarlama yap›lmas›na gerek kalm›yor.  

Ürün ömrü boyunca minimum servis ihtiyac›
Sisteminde bulunan otomatik kalibrasyon özelli¤i sayesinde E.C.A. Plus
serisinde yer alan dicom sistemli kombiler, ömrü boyunca fabrikada
ayarlanan de¤erinde çal›fl›yor. Sistem, servis ve
bak›m hizmetini daha kolay hale getiriyor ve
kombi bak›m› k›sa sürede yap›labiliyor. Dicom
teknolojisi (Digitally Controlled Combustion), gaz
valfi ve brülör bas›nc›n›n tamamen elektronik kart
taraf›ndan kontrol edilmesini sa¤l›yor. 

Dicom ile çok daha sessiz ve ekono-
mik ilk yanma mümkün
E.C.A. Plus serisinde, standart konvansiyonel
kombilere göre ilk yanma daha sessiz gerçeklefli-
yor. Çünkü dicom sistemli kombilerde, brülörde
gerçekleflen ilk yanma, klasik sistemli konvansi-
yonel kombilere göre daha düflük alev boyu ile
gerçeklefliyor. 

Tüketicinin s›cak kullan›m suyu
al›flkanl›¤›n› 24 saat haf›zada tutuyor
Plus serisinde yer alan Fortius Plus ve Confeo Plus
kombilerinin bir di¤er önemli özelli¤i ise, kon-
vansiyonel kombi pazar›nda “comfort” özelli¤ine
sahip ilk ve tek ürün olmalar›. Comfort özelli¤i,
tüketicinin kullan›m suyu al›flkanl›klar›n› 24 saat
boyunca haf›zada tutuyor ve sonraki süre zarf›n-

da ayn› dönemlerde s›cak kullan›m suyunu haz›r halde tutarak ayarla-
nan s›cakl›k de¤erinde temin edilmesine imkân sa¤l›yor. Böylece suyun
armatürden so¤uk ak›p s›ca¤a dönmeye bafllamas› k›sa sürede sa¤lan-
m›fl oldu¤u için enerji ve su tasarrufu sa¤lanm›fl oluyor.

Bu kombi baflka kombilere benzemiyor
E.C.A. Plus serisinde yer alan yüksek su bas›nç emniyeti, kalorifer ›s›t-
ma devresini ve cihaz›n› olas› bas›nç art›fllar›na karfl› koruyarak cihaz›n
yüksek su bas›nc›nda çal›flmas›n› engelliyor. “By-pass” sistemi ve
“pump over-run” özelli¤i sayesinde kombi, tesisattaki ›s›l y›¤›lmalar›n›
engelliyor. 8 litre olan genleflme tank› ise kalorifer devresinde dolaflan
s›cak suyun genleflmesini karfl›layan hacimde. Kombide bulunan EMC
filtre, elektromanyetik uyumsuzluklar› yok ediyor ve ateflleme emniye-
tini sa¤l›yor. Donma korumas› ise, kalorifer devresi s›cakl›k sensöründe
alg›lanan su s›cakl›k de¤erlerine göre otomatik olarak devreye giriyor.
Limit termostat ise eflanjörden ç›kan suyun s›cakl›¤›n› 105 °C ile s›n›r-
land›r›yor ve sistemin çal›flmas›n› durduruyor. 

Türkiye’nin ilk dicom sistemli kombisi olan ve E.C.A. Plus serisinde yer alan Confeo
Plus ve Fortius Plus kombiler, comfort özelli¤iyle de su ve enerji tasarrufu sa¤l›yor
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Türkiye’de E.C.A. bayileri taraf›ndan sat›lan York Taurus split klimalar çevreci oluflu-
nun yan› s›ra 9K, 12K, 18K, 24K ve 30K BTU* olmak üzere befl farkl› model sunarak
monte edilece¤i odan›n boyutlar›na göre uygun alternatifler yarat›yor. 

E.C.A.’n›n yayg›n sat›fl ve servis a¤› sayesinde Türkiye’nin her noktas›nda kolayl›kla
bulunabilen York Taurus split klima; genifl aç›l› hava da¤›l›m› özelli¤i sayesinde, kul-
lan›ld›¤› alan›n tamam›nda etkisini h›zla hissettiriyor. Hava filtresiyle bulundu¤u ala-
n›n hava kalitesini art›ran ürünün s›cakl›k, zamanlay›c›, fan h›z› ve hava yönlendiri-
cisi özellikleri çok fonksiyonlu uzaktan kumandas›yla devreye sokulabiliyor. Tau-
rus’un bir özelli¤i de haf›za fonksiyonu sayesinde kapat›l›p tekrar aç›ld›¤›nda, en son
ayarland›¤› s›cakl›¤› hat›rlamas› ve o derecede çal›flmas›.      

YORK Taurus kliman›n d›fl ünitesi çinko kapl›, d›fl yüzü galvanizli çelik giydirme-
si ve f›r›nlanm›fl emayesi ile korozyona karfl› son derece dayan›kl› bir yap›ya sa-
hip. Dayan›kl› yap›s› sayesinde uzun ömürlü kullan›ma sahip olan Taurus, yüksek
performansl› bir fana sahip olmas›na ra¤men son derece sessiz çal›fl›yor. Klima, üç
dakika kompresör gecikme korumas›yla da muhtemel ar›zalara karfl›n kendini ko-
ruma alt›na al›yor.

* Kapasite birimi  

Johnson Control taraf›ndan
üretilen YORK Taurus split

klima, ozon tabakas›na zarar
vermeyen özel gaz› ve

düflük enerji tüketimiyle
yaflam alanlar›na taze bir

soluk getiriyor. YORK
Taurus’un çevreci özelli¤i

sayesinde jet h›z›nda ›s›nma
ve so¤uman›n özgürlü¤ünü

yaflamak art›k çok kolay

E.C.A. Türkiye’de bir ilke daha imza at›yor
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Çevre dostu klima York Taurus  
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20 flirketi, 10 fabrikas›, 3 bine yak›n çal›flan› ve E.C.A. ve SEREL marka-
lar›yla Türk yap› ve ›s› sektörüne öncülük eden Elginkan Toplulu¤u,
2008 y›l›n› “ma¤azac›l›kta at›l›m y›l›” ilan etti.

Elginkan Toplulu¤u’nun yap› sektöründe faaliyet gösteren sat›fl ve pazar-
lama flirketi Elmor’un ad›n› tafl›yan ilk “Elmor Plus” ma¤azas› 15 Ma-
y›s’ta ‹stanbul Kozyata¤›’nda, ikincisi 23 May›s’ta Antalya’da aç›ld›.
Üçüncü ma¤azas›n› ise 20 Haziran’da Ankara’da açan Topluluk, pera-
kendecilik sektöründeki ilk ad›m› olan “Elmor Plus” ma¤azalar›yla tüke-
ticilere ve sektör profesyonellerine daha yak›n olmay› hedefliyor. Elgin-
kan Toplulu¤u, ma¤azac›l›k alan›ndaki at›l›m›n› “Elmor Plus”, “Elmor
Concept” ve “Elmor Shop” olmak üzere üç farkl› konseptte tasarlad›¤›
ma¤azalarla hayata geçiriyor. 2012 y›l› sonuna kadar “Elmor Plus” ve
“Elmor Concept” ma¤azalar› say›s›n›n 20’ye, “Elmor Shop”lar›n ise
100’e ulaflmas› hedefleniyor. Elginkan Toplulu¤u, “Ankara Elmor Plus”
ma¤azas›nda ifl orta¤› olarak Temka Yap› Malzemeleri Sanayi Taahhüt
ve Tic. Ltd.’nin sektördeki birikimi ve deneyiminden yararlanacak. Tek-
nolojiyi kalite ve estetikle buluflturan E.C.A. ve SEREL ürünleri, Ankara
bölgesindeki tüketicilere “Ankara Elmor Plus” ma¤azas›n›n 650 m2’lik
genifl alan›nda sunulacak.

Banyo ve mutfa¤a dair her fley...
“Elmor Plus” ma¤azalar›nda teflhir edilecek E.C.A ve SEREL markal› ban-
yo mobilyalar›, su tasarruflu armatürler, dufl bafll›klar›, yer-duvar karola-

r›, klozet-küvet, banyo tezgâh dolaplar› ve seramik kaplama malzeme-
leri tüketicilere genifl yelpazedeki ürün seçenekleri, fl›k tasar›mlar ile su-
nuluyor. “Elmor Plus” ma¤azalar›, evini yeni kuran ya da yenileyen her-
kes için fl›k, modern ve kaliteli banyo ve mutfak çözümleri sunacak. 

100 milyon dolarl›k yat›r›m
“Ankara Elmor Plus” ma¤azas›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan El-
ginkan Toplulu¤u ‹dare Meclisi Baflkan Vekili Muzaffer Zeren, E.C.A.
ve SEREL markalar› için 2012 y›l›na kadar 100 milyon dolar yat›r›m
planlad›klar›n› söyledi. Zeren, “2008 y›l›n› ma¤azac›l›kta at›l›m y›l›
ilan ettik. Özellikle sektör profesyonelleri ve mimarlar›n ürünlerimize
rahat bir ortamda ulaflabilmeleri için ‘ma¤azac›l›k’ bu y›l yat›r›m ka-
lemlerimiz aras›nda önemli bir yer alacak. 2007 y›l›nda 600 milyon
dolar ciro gerçeklefltiren bir sanayi grubuyuz. 50 ülkeye ihracat yap›-
yoruz. Ürün gelifltirmedeki en büyük gücümüzü teknolojik altyap›-
m›z ve Ar-Ge birimimizin yarat›c› yeteneklerinden al›yoruz. 50 Türk
mühendisinin çal›flt›¤› Ar-Ge bölümü için ay›rd›¤›m›z kaynak y›ll›k
bazda 10 milyon dolar civar›ndad›r. Fonksiyonellik, çevreye duyarl›-
l›k ve ergonomi ürün tasar›mlar›m›zda öne ç›kan bafll›ca özelliklerdir.
E.C.A. bugün yaklafl›k 120 ülkede tescilli bir markad›r. Gururla söyle-
yebilirim ki, sektörümüzdeki öncü yaklafl›mlar›m›zla, dünya trendleri-
ni ülkemize tafl›yan de¤il, trend yaratan bir kurulufluz. Çünkü gelece-
¤i bugünden görerek üretim yapman›n ‘gelece¤i’ yaratmak oldu¤una
inan›yoruz” dedi.

2008 y›l›n› “ma¤azac›l›kta at›l›m y›l›” ilan eden Elginkan Toplulu¤u, “Elmor Plus Ma¤azalar
Zinciri” ile perakendecilik sektöründe h›zla büyümeye devam ediyor. Topluluk, ‹stanbul-
Kozyata¤› ve Antalya’dan sonra üçüncü “Elmor Plus” ma¤azas›n› Ankara’da açt›

Elginkan Toplulu¤u’nun
estetik ve fl›kl›¤› kadar
tasarruf sa¤lamalar›yla

da fark yaratan markalar›
E.C.A. ve SEREL, 

yap› sektöründe faaliyet
gösteren firmalar›n 

tercihi olmaya devam
ediyor. ‹flte markalar›n

son dönemde yer
ald›klar› projeler...“Ankara Elmor Plus” aç›ld›

Yap› sektörünün tercihi E.C.A. ve SEREL

ELMOR A.fi. çal›flanlar›ndan Bayi Cari Hesapla-
ma ‹fller fiefi Abbas Elbasan’›n k›z› Elif Burçe El-
basan, ö¤renim gördü¤ü Fehmi Ekflio¤lu ‹lkö¤re-
tim Okulu’nu birincilikle bitirdi. Elginkan Toplu-
lu¤u olarak baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz...

Gururland›k…

• Fenerbahçe Orduevi
Fenerbahçe Orduevi kendini bafltan yarat›yor. Geçti¤imiz
aylarda yeniden yap›lanma sürecine giren orduevi, estetik
ve fl›kl›¤› içinde yaflatan ve tasarruf konusunda hassasiyet
gösteren Elginkan Toplulu¤u bünyesindeki E.C.A. armatür
ve SEREL ürünlerini tercih etti.

• Kentplus
E.C.A. armatür ve SEREL ürünlerini tercih eden Kentplus,
Kartal’da sürdürdü¤ü 518 konutluk projesinde hem estetik
hem de tasarruf sa¤layarak müflteri memnuniyetini üst sevi-
yede tutmaya özen gösteriyor.

• A¤ao¤lu
Uluda¤’da hizmet gösteren A¤ao¤lu MyResort Otel, müflte-
rilerine daha iyi hizmet verebilmek için fl›k, estetik olmala-
r›n›n yan› s›ra su tasarrufu yapan E.C.A. armatür ürünlerini
tercih ederek yap›lar›na de¤er katt›.

• Innovia
Yeflil ‹nflaat, yapmakta oldu¤u 10 bin konutlu “Innovia”
isimli projesinde banyo gereçleri ve armatürlerde esteti¤i

ve tasarrufu buluflturan E.C.A. armatür ve SEREL ürünlerini
tercih ediyor.

• Yeflil Vadi
Kiptafl’›n yapmakta oldu¤u Yeflil Vadi Residence projesinde
E.C.A. armatürleri kullan›l›yor. Bu tercihle Kiptafl, lüks anla-
y›fl›n› fl›kl›k ve estetikle taçland›r›yor.

• Azimut Yachts
1969 y›l›nda kurulan ‹talya’n›n prestijli motor yat markas›
Azimut, tasar›mlar›na E.C.A. ile fonksiyon ve estetik kat›yor.
Azimut yatlar›n› Türkiye’ye Sirena Marine getiriyor.
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fiirketlerden/EMAR

Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerine yönelik
olarak bafllatt›¤› e¤itim programlar› yurt genelinde devam ediyor.
E.C.A. markal› ürünlerin yurtiçi sat›fl firmas› EMAS A.fi. ve sat›fl son-
ras› hizmetler flirketi EMAR A.fi. taraf›ndan Türkiye genelinde sürek-
li planl› e¤itim programlar› düzenleniyor. 

2008 y›l› Temmuz-Eylül döneminde Diyarbak›r, fianl›urfa, Afyon
ve Isparta illerinde E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerini (kombi, kat
kaloriferi, do¤algaz sobas›, panel radyatör, merkezi ›s›tma sistem-
leri, klimalar ve do¤algaz sayaçlar›) tüketicilerle buluflturan bayi-
lerin yan› s›ra mühendisler ve tesisat ustalar› gibi uygulamac›lara,

do¤algaz da¤›t›m flirketlerine ve tüketicilere yönelik e¤itim ve se-
minerler düzenlendi. Do¤algazl› cihazlar hakk›nda bilgi vermek,
son teknolojileri aktarmak ve güvenli yak›c› cihaz kullan›m› konu-
sunda bilinç oluflturmak amac›yla; tesisat, ifl güvenli¤i, montaj kural-
lar›, yak›t ekonomisi ve müflteri memnuniyeti konular›nda e¤itimler
düzenlendi.

‹lgili bölgelerde yap›lan uygulamalarda montör e¤itimine 178 tesisat
ustas›, ürün seminerlerine toplam 651 sektör ilgilisi kat›ld›. 2008 y›-
l› dokuz ayl›k dönemde düzenlenen seminer ve e¤itimlere 1261 ki-
flilik kat›l›m gerçekleflti.

Yurt genelinde do¤algaz kullan›m› ve e¤itimler

15-22 A¤ustos tarihlerinde Suriye’nin baflkenti fiam’da gerçeklefltiri-
len  ve yap› sektörünün en bilinen organizasyonlar›ndan biri olan 55.
Uluslararas› fiam Fuar›’na E.C.A.; Is› ve Yap› Grubu ürünleriyle kat›-
larak fuarda bir ilki gerçeklefltirdi.

Elektrik ve mazot kullan›larak ›s›nman›n pahal› oldu¤u ülkede, gaz›n
tercih edilmesi sebebiyle, E.C.A. stand›nda LPG ile çal›flan kombi sis-

temi kurularak hem ›s›nma hem de kullan›m suyunu ›s›tma seçenek-
leri ziyaretçilere tan›t›ld›. Ziyaretçiler aras›nda büyük ilgi gören bu
canl› sistemle E.C.A. kombileri, herkesin be¤enisini toplayarak fuar›n
ilgi oda¤› oldu.

E.C.A. ve SEREL markal› ürünlerle kurulan bu sistem ayn› zamanda
Elginkan Grubu’nun ürün çeflitlili¤ini de gözler önüne serdi.

fiirketlerden/ELEKS

7–10 A¤ustos tarihleri aras›nda ‹ran’›n baflkenti Tahran’da gerçek-
lefltirilen Confair Fuar›’nda E.C.A. Is› Grubu ürünleri özel stant tasa-
r›m› ve fl›k sunumlar›yla göz doldurdu.

‹ran’› yo¤uflmal› kombiyle tan›flt›ran E.C.A., Confeo Premix mode-
liyle Confair Fuar›’nda ilgi oda¤› oldu. E.C.A. Confeo Premix, sa¤-
lad›¤› avantajlar ve çevre dostu olmas›yla kat›l›mc›lardan büyük be-
¤eni toplad›. 

‹ran’da gerçeklefltirdi¤i yo¤un pazarlama aktiviteleriyle marka bili-
nirli¤ini art›ran E.C.A., kat›ld›¤› fuarlardan da destek alarak pazar
pay›n› her geçen gün art›r›yor.

E.C.A. Confair Fuar›’na kat›ld›

E.C.A. ve SEREL Suriye’de

Müflteri memnuniyetine ifl hedefleri içinde öncelikle yer veren EMAR
A.fi. bu konudaki çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu kapsamda müflteri marka
ba¤›ml›l›¤›n›n ve EMAR’›n yetkili servislerine ait bölgesel etkinli¤in yük-
seltilmesi, ayn› zamanda mamullerde bak›m taleplerinin art›r›larak uzun
ömürlü ve sorunsuz çal›flmalar›n temin edilmesi için 2002 y›l›ndan iti-
baren düzenlenen indirimli bak›m kampanyas› bu y›l 1 A¤ustos-31 Ekim
tarihleri aras›nda gerçeklefltiriliyor. Kampanya, do¤algaz bulunan il ve
ilçelerindeki (‹stanbul, Ankara, ‹zmit, Bursa, Eskiflehir, Konya, Kayseri,
Çorum, Kütahya, Tekirda¤, Erzurum, K›rflehir, Zonguldak, Düzce, ‹zmir,
Manisa ve Bal›kesir) kombi ve kat kaloriferi kullan›c›lar›na yönelik uy-
gulan›yor. EMAR, kampanya süresince kombi bak›m iflçilik ücretlerinde
yüzde 20, bak›m s›ras›nda olas› yedek parça de¤iflimlerinde yüzde 10

iskonto uyguluyor. EMAR, veritaban›nda kay›tl› olan müflterileri aras›n-
dan 45 bin kifliye mektupla, 60 bin kifliye ise telefonla olmak üzere 105
bin kifliye ulafl›yor.

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



M
Mimar, sanatç›, besteci ve kuramc› Marcos Novak’›n çal›flmalar› geç-
ti¤imiz aylarda ‹stanbul’da sanatseverlerle bulufltu. “Türbülansl› Topo-
lojiler” bafll›kl› sergi 14 Haziran-26 Temmuz tarihleri aras›nda Garan-
ti Galeri’de (GG) düzenlendi. Kendi deyimiyle bir “transarchitect” (mi-
marötesi) olan Novak, sergide biçimsel bir ilke ve küresel metropolün
koflulu olarak “türbülans” kavram›n› ele ald›. Sergi, türbülans›n eleflti-
rel ba¤lamda 21. yüzy›l yaflam›n›n bir ilkesi olarak kabulüne yan›t ola-
rak, bir dizi biçimsel öneri getirmeyi amaçlad›.

Sergide, kar›fl›k katmanlar›n ve kesiflen ak›mlar›n, gizli ba¤lant›la-
r›n ve ani iliflkilerin, ak›fl flebekelerinin ve yerinden oynam›fl taba-
kalar›n türbülansl› topolojileri, görünür ve görünmez yöntemler
arac›l›¤›yla incelendi. Hem ileri hem de vasat teknoloji arac›l›¤›y-
la gerçek, sanal ve karfl›l›kl› aç›k ve etkin mekânlar, biçimler ve ya-

Marcos Novak’tan 
“Türbülansl› Topolojiler”
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Ünlü mimar Marcos Novak’›n 
çal›flmalar›na yer veren ve geçti¤imiz

aylarda ‹stanbul’da düzenlenen
“Türbülansl› Topolojiler” bafll›kl› sergi, 

13 Eylül-15 Kas›m tarihleri aras›nda
Venedik'te bulunan Bevilacqua La Masa

Foundation'a konuk olacak. Sergi, 
11. Uluslararas› Venedik Mimarl›k Bienali

ile eflzamanl› olarak izlenebilecek

flam alanlar› aras›nda bir süreklilik önerildi. Sergi, parçac›k fizi¤i
ve biyolojiden mant›k ve jeolojiye, hem kültür taraf›ndan biçim-
lendirilen hem de kültürün a¤lar›nda k›st›r›l›p kalan yaflanm›fl ta-
rihlere uzanan farkl› alanlara de¤indi.

Tasar›mlar›na ve kuramsal çal›flmalar›-
na yönelik metinleri, pek çok dilde ya-
y›mland›. Sanat, bilim ve teknolojiden
gelen say›s›z etkiyi; mimarl›k, müzik ve
matematiksel hesaplama üzerine tan›ta-
rak meydana getirdi¤i iflleri, tüm s›n›f-
land›rmalara meydan okuyan nitelikte-
dir. Algoritmik tekniklerle tasarlad›¤›
gerçek, sanal ve melez ak›ll› çevreler
dolay›s›yla, mimarl›¤›n siberalemdeki
gelifliminin öncüsü olarak kabul edilir.
“Transvergence”, “mimarl›kötesilik”,
“modernötesilik”, “ak›flkan mimarl›klar”, “dolafl›labilir müzik”,
“yaflanabilir sinema”, “mimarimüzik”, “tersyüzlük”, “allogenesis”
(baflka bir türün yarat›lmas›) gibi, kabul görmüfl birçok terimin mu-
cididir. Güncel araflt›rmalar›; nano ve biyoteknolojilere ve günü-
müzün kültürel evresinin Rönesans’taki “insan›n üretimi” kavram›-
na paralel kabul edilebilecek “uzayl›n›n üretimi” kavram›yla nite-
lendi¤i yolundaki hipoteze odakl›d›r. Profesör Novak, halen, Kali-
forniya Üniversitesi’nin Santa Barbara’daki Nanosistemler Enstitü-
sü’ne ba¤l› Medya, Sanat ve Teknoloji Program›’nda araflt›rmalar›-
n› sürdürüyor.

Marcos Novak kimdir?
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2004 y›l›nda düzenlenen Venedik Mimarl›k Bienali için infla edilen Allobio.

Yaflam türleri kimyasal de¤iflim ölçüsü alanlar› aras›ndaki müdahale motiflerinin birer
sonucudur. ‹nfla edilen de¤il büyüyen bu kuramsal mimarl›k önermesinde mimarl›¤›n
rasyonel yap›s› ve topolojisi, baz›lar› pürüzleri ortadan kald›ran baz›lar› daha fazla 
türbülansa sebep olabilen alanlar›n hareketleriyle de¤iflikli¤e u¤rat›l›r.

Sözün dünya haline gelifli. “Fragrant Abyss/Güzel Kokulu Dipsiz Kuyu” kelimelerinin
dijital ses kay›tlar› türbülansl› bir alana yerlefltirilir ve görsellefltirilebilen yo¤unluklar
olarak kullan›l›r. 

Yukar› ve afla¤› matematiksel alan yo¤unlu¤u bölgelerine dahil biçimler.

Alanlar ve güçler: Bir biçim hem bir tutarl›l›klar alan› olarak ifller hem de güç alanlar›-
n›n etkisindedir, bunun sonucunda bir etki alanlar› etkileflimi ortaya ç›kar.
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Birlikte baflarmak Birlikte baflarmak

hazlar (flofben, f›r›n) konusunda servis hizmetleri veren bir firmada ser-
vis teknisyeni yard›mc› eleman› olarak ifl yaflam›ma bafllad›m. ‹flyerim-
de ald›¤›m e¤itimlerle 1986 y›l›nda ev cihazlar› ve gazl› cihazlar konu-
sunda montaj, bak›m-onar›m hizmetleri veren bir teknisyen olarak ifl ya-
flam›ma devam ettim. 

17 y›ld›r E.C.A. servisisiniz. E.C.A. ile çal›flmaya nas›l karar verdiniz?

Bu sektörde olmaya askere gitmeden önce karar vermifltim. Askerden
döndükten sonra kendi iflimi kurmaya karar verdim. ‹fle büyük bir fir-
mayla bafllay›p büyük hedeflere koflmak istiyordum. Bu yüzden
E.C.A.’y› kendime uygun gördüm. 1988-1990 y›l›nda deniz askeri ola-
rak askerlik görevimi tamamlad›m. Askerlik dönüflünde mesle¤im olan
servis teknisyenli¤ini kendi iflyerimde yaparak çal›flmak amac›yla Bah-
çelievler bölgesinde E.C.A.-EMAR yetkili servisli¤ine baflvuruda bulun-
dum. Müracaat›m EMAR A.fi. taraf›ndan de¤erlendirilerek 1 May›s
1991 tarihinde yetkili servislik sözleflmem onaylanarak E.C.A. ailesine
dahil oldum. 2008 y›l› itibar›yla 10 kiflilik bir ekiple hizmet veriyoruz.

E.C.A. ile çal›flman›n sizin için art›lar› neler oldu?

Kalite ve güvenin simgesi bir markayla bafllamam›z zaten bir art› oldu. Ay-
r›ca Emar’›n e¤itimleriyle kendimizi teknik anlamda ve hayata bak›fl anla-
m›nda sürekli gelifltiriyoruz. Elginkan Toplulu¤u bir okul gibi. Toplulu¤un
yapt›¤› faaliyetlerden kendimize de pay biçiyoruz. Bir ailenin ferdi gibiyiz.

Emar’da ne gibi e¤itimler ald›n›z?

Öncelikle teknik, insan iliflkileri, toplam kalite gibi e¤itimler al›yoruz çün-
kü hizmet veriyoruz. Piyasaya yeni sürülen cihazlarla ve di¤er ürünlerle
ilgili her oryantasyon e¤itimlerimiz oluyor. En önemli unsurlardan biri
olan insan iliflkileri konusunda e¤itim al›yoruz. Bu e¤itimleri iflimizde uy-
gulad›¤›m›z zaman zaten belirli bir kalite yakalam›fl oluyoruz. Kaliteyi ya-
flam›m›z›n her alan›na yaymay› ö¤renmifl de oluyoruz.

Hizmet alanlar›n›z›n kapsam›ndan bahseder misiniz?

Holding çat›s› alt›nda üretilen bütün cihazlar, klima, kombi, su ›s›t›c›lar›,
merkezi kazanlar gibi alanlarda hizmet veriyoruz. 1991-1993 y›llar› ara-
s›nda kat› yak›t sobalar›, LPG’li sobalar, gazl› flofbenler, elektrikli termosi-
fonlara montaj, bak›m-onar›m ve ar›za hizmetleri, 1993 y›l›ndan günü-
müze ‹stanbul’da do¤algaz›n kullan›m›n›n bafllamas›yla EMAR’da ald›¤›m
e¤itimlerle do¤algazl› cihazlar (kombi, DG sobas›) ilk çal›flt›rma, montaj,
bak›m-onar›m hizmetleri, 1994’ten günümüze E.C.A. merkezi ›s›tma ka-
zanlar›n›n ithal edilmesiyle merkezi ›s›tma sistemlerinde ilk çal›flt›rma,
montaj, bak›m-onar›m ve ar›za hizmetleri, 2000’den günümüze E.C.A.
klima ürün grubunun hizmete girmesiyle klima cihazlar›nda montaj, ba-
k›m-onar›m ve ar›za hizmetleri veriyoruz. 2008 y›l› itibar›yla ev cihazlar›,
s›cak su üreticileri, kombiler, merkezi ›s›tma sistemleri, klima ürün grup-
lar›nda y›lda ortalama 10 bin müflterimize E.C.A.-EMAR hizmet standart-
lar› içinde sat›fl sonras› hizmet sunuyoruz.

17 sene öncesindeki beklentileriniz E.C.A. ile birlikte karfl›land› m›?

Aç›kças› öncelikle maddiyat beklentisi içinde de¤ildim. ‹yi bir markan›n
sorumlulu¤unu tafl›yor ve yapabildi¤imin en iyisini yapmaya çal›fl›yorum.
Zaten elinizden geleni yapt›¤›n›z ve iflinizi sevdi¤iniz sürece maddi ve
manevi anlamda kazanm›fl oluyorsunuz. Baflar› asla tesadüfi de¤ildir. Ge-
liflmelerden geri kalmamak gerek. Çok çal›flmak gerekiyor. Hayat›n ken-
disi de geliflme üzerine kurulu.

Hayata bak›fl›n›z E.C.A.’n›n prensipleriyle de uyufluyor gibi…

E.C.A. markas› kaliteyi ve güvenilirli¤i simgeleyen bir marka. Toplulu¤u-
muz, Elginkan Vakf› ile yapt›¤› çal›flmalarla yurt genelinde mesleki e¤itim
merkezleri, okullar, burslar gibi pek çok faaliyet yürütüyor. Bu ailenin
üyesi olmak bizler için bir onur ve prensiplerimizle örtüflüyor.

Son y›llarda çevreci bir yaklafl›mla enerji ve su tasarruflu ürünlere a¤›rl›k
verildi¤ini görüyoruz. Bu ürünlere talep nas›l?

Bu gibi ürünler bir mecburiyet haline geldi. Eskiden bu tip ürünlerin kul-
lan›m›n›n yarar›n› anlat›yorduk ama son iki y›ld›r bu ürünlerin tasarrufla
sa¤lad›¤› maddi geridönüflümü de görmek, talebi art›rd›. Ülkemizde çev-
reye yönelik yeni kanun ve yönetmelikler de önümüzdeki dönemde bu
ürünleri yasal zorunluluk haline getirecek. 

Sat›fl sonras› hizmet veren bir servis nas›l özellikler tafl›mal›?

Öncelikle güvenilir, dürüst ve iyi bir insan olmal›. Ufku genifl olmal›. Al-
d›¤› e¤itimleri ifline ve ekibine aktarabilmeli çünkü ald›¤›m›z sorumluluk
gerçekten büyük. Arkam›zda büyük bir topluluk var. Ben flöyle bir benzet-
me yap›yorum: Çok kuvvetli bir vinç düflünün ve bu vincin zinciri var.
Zincirin ucundaki halka biziz. Operatör vinci kald›r›rken o halka ne kadar
kuvvetli olursa makinenin performans› o kadar artm›fl oluyor.  Bu yükün
alt›ndan kalkmak için sürekli çal›flmak durumunday›z. 

En yo¤un gününüz nas›l geçiyor?

Gün içinde pek çok hizmet talebi al›yoruz. Bunlar ürünlerin ilk çal›flt›r›l-
mas›, bak›m/onar›m hizmetleri olarak s›n›fland›r›labilir. Gaz kaça¤›, yan-
g›n, su basmas› gibi acil durumlara öncelik vererek ekiplerimizi yönlendi-
riyoruz. 24 saat içinde ve en h›zl› biçimde hizmet götürüyoruz. Hizmet ta-
lebine ayn› gün reaksiyon göstermek için çal›fl›yoruz,  bu  bazen bir saat
bazen 10 dakika olabiliyor.

Bahçelievler E.C.A. Yetkili Servisi Ersan Derinkesici: 

Bahçelievler E.C.A. yetkili servisi olarak 17 y›ld›r Elginkan ailesinin bir ferdi olan Ersan
Derinkesici, baflar› için yenilikleri takip etmek ve çok çal›flmak gerekti¤ini söylüyor

EE.C.A. yetkili servisi Gürkan Is›tma Ltd. fiti. Müdürü Ersan Derinkesi-
ci, markan›n en k›demli temsilcilerinden biri. 17 y›ld›r Bahçeliev-
ler’de E.C.A. yetkili servisi olarak hizmet veren Derinkesici, ifl yafla-
m› içinde 1996–1997 y›l› ‹stanbul Bölge Baflar›l› Yetkili Servisi Ödü-
lü, 2000 y›l› Yedek Parça Stoku En Düzenli Yetkili Servis Ödülü ve
2003 y›l› Yetkili Servis K›dem Ödülü’nü almaya hak kazanm›fl. Ken-
disiyle sohbete gitti¤imizde, ofisinde bu plaketlerle süslenmifl kitap-
l›¤›n üzerinde yelkenli maketi de oldu¤unu gördük. Derinkesici,
amatör olarak ilgilendi¤i yelken sporunun, yetkili servisli¤ini yapt›¤›
E.C.A. markas› ve Elginkan Toplulu¤u’nun çevreci prensipleriyle
uyufltu¤unu düflünüyor. Ayr›ca spor onun için, baflar›n›n tesadüf ol-
mad›¤› ilkesinin de bir kan›t›.

Öncelikle sizi tan›yal›m…

1968, ‹stanbul-Fatih do¤umluyum. Evli ve iki k›z çocuk babas›y›m. ‹s-
tanbul Rami Atatürk Ortaokulu’nu bitirerek meslek sahibi olmak ama-
c›yla 1983 y›l›nda ev cihazlar› (soba, aspiratör, termosifon vb.), gazl› ci-

“Baflar› tesadüf de¤ildir”
E.C.A. yetkili servisi Gürkan Is›tma Ltd. fiti. Müdürü Ersan Derinkesici,
müflteri memnuniyetine verdikleri önemi flu an›yla ifade ediyor: “1996
senesinde çok so¤uk bir k›fl gecesi, randevusu bir sonraki gün olan
müflterimizi beklememesi için ayn› gün saat 23.30’da arad›k. Yeni
kombi montaj› yap›lm›fl ve ilk çal›flt›rmas› gerekiyordu. Bizi buyur etti,
çay demledi ve gece yar›s› servis hizmeti ald›¤›na inanamayarak bizle-
re teflekkür etti. Y›llard›r öyle müflterilerimiz olufltu ki, ‘O¤lum, Ersan
Bey, çay› koydum, gel. Bir ara da flu kombiye bak›ver’ diyorlar. Özel-
likle bir müflterimiz tüm ekibi iftara ça¤›rm›flt› ve bize arnavutböre¤i
yapm›flt›. Baz› müflterilerimiz de özel günlerde tebrik kart› gönderiyor.”

Müflteri memnuniyeti temel ç›k›fl noktam›z

Ersan Derinkesici ekibiyle birlikte...
Soldaki ekip (soldan sa¤a): Tar›k Olgunsoy,

Adnan Gür, Metin Ören
Sa¤daki ekip (soldan sa¤a): Gülçin Gürkan,

Oktay Gürkan, Serkan Derinkesici

EMAR ‹stanbul Bölge ve
E¤itim fiefi Ekrem Erkut 
ve Ersan Derinkesici



Tasar›m dünyas›ndanTasar›m dünyas›ndan

S
Son y›llarda endüstriyel tasar›m alan›nda y›ld›z› parlayan genç isimler-
den biri ‹nci Mutlu. Her ne kadar çal›flmalar›n› ‹talya’da sürdürse de
yaratt›¤› farkl› ürünlerle Türkiye’de ismini s›kl›kla duydu¤umuz Mutlu
için yeni bir fikir yaratmak kadar ifllevsellik de önemli. Kendisiyle tasa-
r›m dünyas› üzerine görüfltük.

Endüstriyel tasar›m dünyas›nda flu s›ralar hangi trendler hakim? ‹tal-
ya’daki gündemden söz eder misiniz?

1950’li y›llardan bu yana flimdiye kadar gelen tüm ak›mlardan esinle-
nerek ve hatta tekrarlanarak yap›lm›fl ürünler 2000’li y›llar› yans›t›yor.
Tasar›m herkes taraf›ndan ö¤renildi ve art›k tasar›m yapmak için tasa-
r›mc› olmaya pek gerek kalmad›.

Tasar›mlar›n›z› nas›l tarif ediyorsunuz?

‹talya’da tasar›m ofisi olarak çal›fl›yoruz. Ben ürün tasar›mc›s›y›m ve
endüstriyel tasar›m konusunda hizmet veriyorum. Tasarlad›¤›m›z
ürünler aras›nda ev ve ofis mobilyalar›, vitrifiye ürünler, metal yap› ak-
sesuarlar›, mutfak, günlük plastik ürünler, züccaciye ve ayd›nlatma
elemanlar› yer al›yor. fiu anda Türkiye, Almanya, Belçika, Tayvan ve
‹talya’dan firmalarla çal›fl›yorum. Aç›kças› tasar›m yapm›fl olmak için
tasar›m yapm›yorum. ‹fllev ve yeni bir fikir yaratmak benim için çok
önemli. Tasarlad›¤›m›z objelerin hepsi aradan 10 y›l geçmis olsa da
hâlâ piyasada kalmaya ve satmaya devam ediyor. Tasar›m yapman›n
benim için anlam›, insanlari mutlu edebilmek ve özgür k›labilmek. Ne-
lerin bizi mutlu etti¤ini, yüzümüzün nas›l güldü¤ünü gözlemliyorum,
okuyorum, düflünüyorum. K›staslara gelince; ürünün iletiflimi kuvvetli
olmal› ve yeni bir fikir içermeli. Kullan›c›lar›n dikkatini ancak bu flekil-
de çekebilirsiniz. ‹letiflim, ürünün kendini anlatabilmesi anlam›na ge-
liyor. Yeni olan herfley kabul görmek zorunda de¤il elbette, bunlar kul-
lan›c›lar›n ilk bak›flta sevece¤i ürünler olmal›. Bunlar›n d›fl›nda ürünün

fonksiyonel olmas›, ergonomik ve kolay
üretilebilir olmas› ben dahil her tasar›mc›-
n›n tafl›mas› gereken sorumluluklar.
Onun d›fl›nda tasar›m yaparken tecrübe
çok önemli. Yeniyi yaratabilmek için
çok araflt›rma yapmak ve çok denemek
gerekiyor. Gördü¤üm herfley bana fikir
verebiliyor. Bol bol gezmek, gördü¤üm
herfleyi incelemek, foto¤raf çekmek, oku-
mak, çok soru sormak kafamdaki fikir bankas›-
n› gelifltiriyor.

Deneyimlerin ve anlar›n izlerini tasar›mlar›n›za ne öl-
çüde yans›t›yorsunuz? Bu ba¤lamda benli¤inizi beslemek
ad›na neler yap›yorsunuz?

Yapt›¤›m›z fleyler zaten iç dünyan›z› yans›tmaz m›? Konuflman›z, yaz-
d›klar›n›z, yapt›¤›n›z yemek veya tasar›m, fark etmez san›r›m... ‹nand›-
¤›m flekilde yaflamak isteyen biriyim. Oldu¤umdan farkl› davran›fllar›m
yoktur. Kendimi beslemek ad›na da hayat› düflünürüm ve düflündü¤üm
konular› araflt›r›r›m, do¤rular› arar›m.

Çizgisinden etkilendi¤iniz tasar›mc›lar kimler?

Esin kaynaklar›m asl›nda tasar›mc›lar de¤il, yazarlar, dünyadaki de¤i-
flimi oluflturan dünya nüfusunun davran›fl biçimleri, sanatç›lar ve onla-
r›n bak›fl aç›lar›, farkl› kültürlerin gelenekleri. Tasar›m dünyaya bak›fl
aç›m›z›n bir sonucu olarak ortaya ç›kar. Di¤erlerine yol göstermek gö-
revimiz. Onun için yüzeysel çal›flamay›z. Tasar›m yaparken biçimler-
den yola ç›kamam. Bir felsefe olmas› gerekir arkas›nda. Bu yüzden ta-
sar›m kendi içinde, ekonomi, sosyoloji, antroploji ve akl›n›za gelecek
tüm disiplenleri bar›nd›rmal›d›r.

Birlikte çal›flaca¤›n›z firmalar konusunda ne gibi hassasiyetleriniz var?
Tasar›m›n ve ürünün baflar›s› üzerinde ne istedi¤ini bilen müflterinin
etkisi nedir?

Firman›n ne istedi¤ini tam olarak bilmesinin bir önemi yok asl›nda. Bu-
nu yaratmak zaten bizim görevimiz. Önemli olan pazarda neye ihtiya-
c› oldu¤u bilgisi ve pazar araflt›rmas›. Benim görevim zaten müflteriye
hayal bile edemedi¤i yeni bir ürün veya yenilik önermek. Dürüstlük,
iyi niyet ve hak bilmek bir firmada arayabilece¤im özellikler. Daha
sonra o firman›n tasar›m kültürü olup olmamas›n›n bile benim için
önemi yok. Gerekirse ben herfleyi anlat›r›m.

Tasar›m yaparken neleri ön plana ç›kar›yorsunuz? Bununla ilgili afla-
malar› anlatabilir misiniz ve sizce sizi farkl› k›lan özellikleriniz nedir?

Tasar›m yani fikir aflamas› tamamlan›p müflteri taraf›ndan onayland›k-
tan sonra o ürünün imâlata geçebilmesi için teknik çizimleri ve model-
lemeleri yap›yoruz. Sonra prototipler haz›rlan›yor. Ürün üzerinde re-
vizyonlar yap›yoruz ve kal›p yap›m›yla üretime geçiliyor. Fark›ma ge-

Endüstriyel tasar›mc› ‹nci Mutlu:
“Her tasar›m›n bir felsefesi var”

Çal›flmalar›n› ‹talya’da kurdu¤u
Mutlu&Milano Design Studio’da sürdüren
genç tasar›mc› ‹nci Mutlu, hayattan
beslendi¤ini ve yaratt›¤› tasar›mlar›n
mutlaka bir felsefeye dayand›¤›n› belirtiyor

“Famia” isimli ürün, ‹nci Mutlu
taraf›ndan Hisar için tasarland›.

Tasar›m›n görüntüsü tümüyle
ifllevsel ve ergonomik 
özellikleriyle birlikte 

gelifltirildi. 

Önümüzdeki 10 y›lda sadece global firmalar›n ayakta kalaca¤›n› belirten
‹nci Mutlu, endüstriyel tasar›m›n gelece¤iyle ilgili düflüncelerini flu flekil-
de özetliyor: “Bakkallar›n kapan›p mega marketlerin ve al›flveriflmerkez-
lerinin aç›lmas›n› düflünün... Art›k herkes herfleyi bir arada bulmak istiyor.
Habitat, Ikea gibi yerlerde tasar›m yaflam›n› sürdürecek. Büyük çapta üre-
tim yapan ya da yapt›ran firmalar, büyük gruplar ayakta kalacak. Bunun
da tasar›mdan ziyade organizasyon ve büyük yat›r›mlarla ilgisi var.”

1972 y›l›nda Ankara’da do¤an ‹nci Mutlu, ODTÜ Endüstri Tasar›m› bö-
lümünden mezun. Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans e¤itimini
tamamlad›ktan sonra Milano’da Domus Academy’de workshop'lara ka-
t›ld›. Bir süre Isao Hosoe Design Studio’da çal›flan Mutlu, flu s›ralar ça-
l›flmalar›n› sahibi oldu¤u Mutlu&Milano Design Studio'da sürdürüyor.
Mutlu'nun 1996’da ilk tasarlad›¤› mobilya "kissing chair", kat›ld›¤› ulu-
sal yar›flmada birincilik ald›. “User Friendly” (kullan›c› dostu) Watt Bug
elektrik sayac› da Mutlu'ya "Viridian Design Competition" yar›flmas›nda
hem birincilik ödülünü getirdi hem de The New York Times, The Wi-
red gibi yay›nlarda yer ald›. 
‹nci Mutlu ile ilgili bilgiye www.incimutlu.com adresinden ulaflabilir,
kendisiyle incimutlu@gmail.com adresi arac›l›¤›yla iletiflim kurabilirsiniz.

‹nci Mutlu kimdir?

Uzun gagal› mektup açaca¤›
leylek “Casper” isimli ürün,
plastik eflya konusunda
dünya devi Koziol için 
‹nci Mutlu ve Humanur
Bagli taraf›ndan tasarland›. 

“Celine” isimli ürün,
‹pekka¤›t için ‹nci Mutlu
taraf›ndan tasarland›.

lince, çal›flt›¤›m firmay› derinlemesine iyi anlamaya çal›fl›r›m. Çal›flanlar-
la birebir iliflki kurmay› severim. O zaman onlar› daha iyi anlar›m. Ürün-
ler bittikten sonra onlar›n promosyonu, kataloglar›, standlar›, fuarlarda
sergilenifl biçimleri, reklamlar›, foto¤raflanmalar›yla bizzat ilgilenirim ve
hatta yapar›m. Çünkü iflin ironik yan› flu ki, üründen çok o ürünün nas›l
sunuldu¤u ve pazarland›¤› önemli.

Türkiye’de endüstriyel tasar›m alan›nda yap›lan çal›flmalar hakk›ndaki
de¤erlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Treni yaklafl›k 10 sene önce yakalamam›z gerekiyordu... Türk tasar›m›-
n›n dünya karfl›s›nda rüfltünü ispat etti¤i bu y›llarda üreticiler ve tasar›m
sektörü kendisini maalesef krizin içinde buldu.
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Endüstriyel tasar›m›n gelece¤i
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Ressam, heykelt›rafl, yazar ve
sanat tarihçisi Gürol Sözen, 
bu kez çok kapsaml› bir çal›flma
ile karfl›m›zda: “Anadolu
Topraklar›nda Güzeli Aray›fl”.
Kimi zaman 10 bin y›l  öncesine
kadar uzanan bu serüvenin
mimar› Sözen, kadim Anadolu
uygarl›klar›n›n 21. yüzy›l
insan›na verdi¤i mesaj› 
iletiyor bizlere…

Bir hançer hançerdir; kimi zaman düflmanlar›n›za korku salar, kimi
zaman ekme¤inizi bölersiniz. Bir dü¤me de dü¤medir; kemikten de
yap›lsa, ahflaptan da ifllevi ayn›d›r: Giysilerinizin üzerinde durmas›n›
sa¤lar. Peki, onlar› neden süsler, çeflitli biçimler verir, üzerilerine de-
senler çizer veya farkl› renk ve tonlarda boyars›n›z? Hem bu, bugü-
nün ifli de de¤ildir. Neolitik ça¤dan da kalsa, ortaça¤›n karanl›¤›ndan
da bugüne uzansa; Konya Ovas›’ndaki bir höyükte de bulunsa, 18.
yüzy›la ait bir ‹stanbul kilisesinin miras› da olsa hiçbir fley de¤iflme-
yecektir… Peki insanlar›, kulland›klar› malzemeleri, çeflitli nesneleri,
ifllevlerinden öte bir süslemeye, bezemeye iten güdü nedir?

‹flte tam da bu sorunun peflinde Gürol Sözen. Ressam, heykelt›rafl, ya-
zar ve sanat tarihçisi gibi farkl› kimliklere sahip Sözen, bundan önce

de kapsaml› çal›flmalarla ç›km›flt› huzurlara. “Ege'den Akdeniz'e Ma-
vi Uygarl›k”, “Bulutlar›n Alt›ndaki Uygarl›k Anadolu” gibi çal›flmala-
r›yla tan›d›¤›m›z Gürol Sözen bu kez de, efli Mimar Zeynep Sözen ile
birlikte yaflamlar›n›n tam alt› y›l›n› verdikleri devasa bir eserle karfl›-
m›zda: “Anadolu Topraklar›nda Güzeli Aray›fl”. Bu büyük külliyat›n
paralelinde, Türk ‹slam Eserleri Müzesi ile birlikte May›s ay›nda aç›-
lan kapsaml› bir sergiyle de dikkatleri çeken Gürol Sözen’le söylefli-
miz heyecanla bafll›yor ve bitiyor. Bu, insano¤lunun binlerce y›ll›k
“Güzeli Aray›fl” serüvenine tan›kl›k etmenin ve bunu insanlarla pay-
laflman›n heyecan› olsa gerek. 

Öncelikle çal›flman›n ortaya ç›k›fl sürecinden bahsedebilir misiniz?

Türk ‹slam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen serginin haz›rl›k süreci, mü-
ze uzmanlar›yla birlikte iki y›l› buldu. Ama çal›flman›n ç›k›fl nedeni Zey-
nep Sözen’le birlikte haz›rlad›¤›m›z “Anadolu Topraklar›nda Güzeli
Aray›fl” araflt›rmas›yd›. 10 bin y›ll›k bir kültürel yap›y› incelemeye ald›-
¤›m›z bu çal›flma alt› y›l sürdü. Oldukça kapsaml› bir çal›flma söz konu-
suydu. Bu araflt›rma, daha önce yapt›¤›m›z çal›flmalar›n üzerine yüksel-
di. “Mavi Uygarl›k”, “Bulutlar›n Alt›ndaki Uygarl›k: Anadolu” çal›flma-
lar›m›z daha önce yay›mlanm›flt›. Bu arada bakt›k ki, bütün derinliklerin
kökeninde, Çatalhöyük ve Çayönü gibi Anadolu’nun önemli kaz› alan-
lar› önümüze ç›k›yor. Ve di¤er yapt›¤›m›z çal›flmalarla bir bütün olarak
bak›nca, çizginin serüveninin, gerçekten çok erken dönemlerde bafllad›-
¤›na flahit olduk. ‹flin en ilginç yan›, 10 bin y›ldan beri, Anadolu toprak-
lar›nda birbiri pefli s›ra çok say›da uygarl›¤›n hayat bulmas›. Maden ça-
¤›, Hitit, Frigya, Urartu, Kommagene ve derken Ege uygarl›klar› geliyor.
Ve hemen ard›ndan Bizans, Selçuklu ve Osmanl› sürece dahil oluyor.
Bu çok büyük bir süreklili¤i ifade ediyor. Bu süreklilik, çoktanr›l› dö-
nemden tek tanr›l› medeniyetlere geçiflte de hiç de¤iflmiyor. O zaman,
çal›flmam›z› bu süreklili¤in üzerine yo¤unlaflt›rmaya karar verdik. Bat›
ve Do¤u kaynaklar›n› araflt›rd›k ve kitab› olufltururken de, “Bu sadece bi-
zim eserimiz olamaz; biz her fleyi bilemeyiz; o nedenle de arkeologla-
ra, sanat tarihçilerine, bilim adamlar›na ve fazlas›yla da edebiyata, tab-
letlerdeki destanlara, fliirlere baflvurduk. Bu konuda da sevgili dostumuz
Talat Halman’›n Anadolu uygarl›klar›yla ilgili çal›flmalar› bize ›fl›k tuttu.
Bu sayede, bu uygarl›klar›n fliirini, edebiyat›n›, destan›n›, çizdikleri, bo-
yad›klar› ve resmettiklerini bir araya getirmeye çal›flt›k ve tüm bunlardan
da bir yorum ç›kt›…

Neydi bu yorum? 

‹nsano¤lu bafllang›c›ndan beri hep çizginin peflindeydi. Tar›ma baflla-
y›p, hayvanlar› evcillefltirip, ev bark edinmeyle birlikte süslemeye de
bafll›yor. Burada kad›nlar›n rolü çok önemli. Kad›n, do¤an›n do¤urgan-
l›¤›n› üstleniyor bir flekilde. Bu yüzden anatanr›ça heykelleri ortaya ç›-
k›yor. Biz kendimizi, 21. yüzy›lda yaflamam›z dolay›s›yla çok ça¤dafl,
çok ileri toplumlar olarak görüyoruz. Oysa bizden önce de bu toprak-
larda yaflad›lar; yediler, içtiler, e¤lendiler… Çok da e¤lenceye düflkün-
düler: Hitit süslemelerinde tefler, arplar, davullar, flütler var. Bu arada
moda da ortaya ç›k›yor. Sözgelimi Hitit kad›n› çok süslü bir kad›n; Frig-
yal›lar da öyle. Kendilerini ve evlerini çok güzel süslüyorlar. O zaman
demek ki “güzeli aray›fl” 10 bin y›ld›r devam ediyor diyebiliriz.
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Gürol Sözen

“Yeryüzündeki güzellikleri 

28 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

Türk ‹slam Eserleri
Müzesi’nde sergilenen 
eserlerden baz›lar›...

ço¤altmak için”
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Kitap olufltuktan sonra, bu çal›flman›n sayfalarda kalmas›na gönlümüz
raz› olmad›. Bunu çok daha fazla insana ulaflabilecek büyük bir proje-
ye çevirelim ve bir sergi düzenleyelim dedik. Belki yazd›¤›m›z kitab›n
iddialar›na inanmayanlar olacakt›. Bu sergi de böyle olufltu. 

Türk ‹slam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen serginin ard›ndan de¤er-
lendirmelerinizi alabilir miyiz?

Sergiyi farkl› temalara sahip salonlar temelinde düzenledik. Sergi
“Çizgili Dünya” dedi¤imiz düzenlemeyle bafllad›. ‹nsano¤lunun 8-10
bin y›ll›k eserlerinin sergilendi¤i bu alan› “Hayat›n Bafllang›c›” olarak
da adland›rabiliriz. Bir sonraki düzenleme “Ejderlerin Sonsuza Yürü-
yüflü” ad›n› tafl›d›. Ard›ndan “Çizgiler Koridoru” ya da “Hayat›n Ken-
disi” olarak adland›rd›¤›m›z bölüm ve ard›ndan da “Aynalar Salonu”
geldi. Mevlânâ’ya m›, Yunus Emre’ye mi ait oldu¤u tart›fl›lan “Güzel
tektir; sen aynalar› ço¤alt›rsan o da ço¤al›r” sözünden hareketle ger-
çeklefltirilen bu düzenleme, asl›nda herkesin güzelli¤e kat›lmas›na
yönelik bir ça¤r› niteli¤indeydi. Çünkü bu kat›l›m olmazsa, geriye sa-
dece ölüm ve savafl kal›yor. Zaten bir sonraki salon da bu fikir ve ça¤-
r›yla ilintiliydi. Burada, sonsuzlu¤un simgesi kabul edilen ve Svastika
olarak bilinen “Gamal› Haç” karfl›m›za ç›kt›; hem de binlerce y›l ön-
cesinden. Nazi Almanya’s› ile özdeflleflmifl, 20. yüzy›lda ölümün sim-
gesi haline gelmifl Svastika, binlerce y›l önce Hitit ve Frigya’da veya
neolitik ça¤›n bafllang›c›nda kullan›lm›fl mühürlerde de bulunuyor.
Bu asl›nda bir tarihsel süreklili¤in oldu¤unu ama bizim bunun hiç far-
k›nda olmad›¤›m›z› gösteriyor. Bu yüzden bu sergiye bir “Uzlaflma”
da diyebiliriz. 21. yüzy›l›n Anadolu’sunda kavgan›n, kargaflan›n, bil-
gisizli¤in; bilime ve kültüre önem vermemenin yabanc›laflt›rd›¤› bir
topluma, “Al arkadafl, kendi toplumuna sahip ç›k; senden önce onlar
da bu topraklarda yaflad›lar” demek istedik bu sergiyle…

Güzelli¤i ço¤altmak için asl›nda bir ayna daha tutmufl oluyorsunuz…

Evet, bir ayna daha tutmaya çal›fl›yoruz çünkü insano¤lu hangi birikim
içinde yetiflirse yetiflsin, gerçek zenginlik paradan ibaret de¤il; ayn› za-

manda mutluluk getirecek baflka ö¤elerin de var olmas› gerekiyor. ‹fl-
te binlerce y›l öncesinden gelen bu simgeler, bezemeler, süslemeler,
insano¤lunun gelece¤i ve umudu asl›nda. Bunu sadece biz söylemiyo-
ruz: Bunu Kommagene Kral› Antiokhos da söylüyor: Nemrut’un tepe-
sindeki heykelleri yapt›r›rken ayn› zamanda sanatç› atölyelerini kur-
mas›n›n nedeni bu. Ayn› fley Yaz›l›kaya’daki Hitit kal›nt›lar› için de
söz konusu: Oradaki sanatç› atölyelerinde çal›flan sanatç›lara çok özel
yerler ay›rm›fllar. Benzer biri durumu Osmanl›’da da Ehl-i Hiref teflki-
lat›nda görebiliriz. Asl›nda k›saca flunu söylemek istiyoruz: Bir ulus an-
cak, sanatla ve kültürle ayakta kalabiliyor. Küçük ç›karlar u¤runa ka-
zan›lanlardan ancak onursuz toplumlar yarat›labilir. ‹flte sergi bu soru-
lar› sormay› hedefledi.

Yeni projeleriniz var m› önümüzdeki dönem için?

Evet, e¤er gerçeklefltirebilirsek bu sefer “renkler” konusuna gelece¤iz
ve bu topraklar›n rengini sergilemeye çal›flaca¤›z. 

Mimar efli Zeynep
Sözen’le birlikte
“Anadolu Topraklar›nda
Güzeli Aray›fl” isimli
de¤erli eseri kültür
hayat›na kazand›ran
Gürol Sözen, sergiyle,
“Al arkadafl, kendi 
toplumuna sahip ç›k;
senden önce onlar da
bu topraklarda 
yaflad›lar” mesaj›n›
vermek istediklerini
belirtiyor. 
. 

“Bir ulus ancak,
sanatla ve kültürle
ayakta kalabiliyor.

Küçük ç›karlar
u¤runa 

kazan›lanlardan
ancak onursuz

toplumlar
yarat›labilir.”
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‹
‹KSV’nin düzenledi¤i 36. ‹stanbul
Uluslararas› Müzik Festivali, 6-30
Haziran tarihleri aras›nda gerçek-
leflti. Müzikseverlerin her y›l artan
bir ilgiyle takip etti¤i festivalin me-
rakla beklenen konserlerinden biri
de “Düfl Bahçesi”ydi. Elginkan
Holding’in sponsorlu¤unda 26 Ha-
ziran akflam› Aya ‹rini Müzesi’nde
Alman romantizminin baflyap›tlar›-
n› seslendirmek üzere “Düfl Bahçe-
si” için bir araya gelen Türkiye’nin
uluslararas› üne sahip devlet sanat-
ç›s› Hüseyin Sermet, Türkiye’nin
en uzun soluklu “quartet”i Borusan
Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü ve genç ye-
tenek Tu¤çe Tez’i, konser öncesi
provalar›nda yakalad›k. Usta piya-
nist ve Türkiye’de yeni nesli klasik
müzikle bar›flt›rma umudu tafl›yan
befl genç sanatç›, klasik müzi¤e ve-
rilen destekten memnun.

30 y›ld›r profesyonel olarak müzik-
le ilgileniyorsunuz. Müzi¤in hayat›-
n›za katt›¤› art› de¤erler neler?

Müzik benim hayat›ma art› de¤er
katmaz. Benim hayat›m çald›¤›m
müzi¤e art› de¤er katar. Sanat ru-
hun aynas›d›r. Müzik di¤er bütün
sanat kollar› gibi hayat› baflka bir
flekilde kendi içine al›yor. ‹nsanlar,
kendi hissiyatlar› ve tecrübelerini
sanata yans›t›r. Bir sanat koluyla
ciddi bir flekilde u¤raflan bir insan-
san›z hayat› ciddi bir flekilde anla-
makla yükümlüsünüz. Ya hayat›
müzi¤inizle, resminizle, heykeli-
nizle anlayacaks›n›z ya da bütün
kabiliyetinize ra¤men baflar›l› ola-
mayacaks›n›z. Bu sanat›n art› de¤e-
ridir. Eksi de¤erlerine gelince…

36. ‹stanbul Uluslararas› 
Müzik Festivali kapsam›nda ayn›
sahneyi paylaflan usta piyanist
Hüseyin Sermet, üstün yetenekli
ö¤rencisi Tu¤çe Tez ve Borusan
Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü ile konser
verecekleri gün sohbet ettik. “Düfl
Bahçesi” adl› program› seslendiren 
sanatç›lar, klasik müzi¤in 
asla popüler olmayaca¤›n›
söyleseler de yeni 
neslin ilgisinden 
umutlular

sevdireceklersevdirecekler

Türkiye’yeTürkiye’ye

klasik müzi¤iklasik müzi¤i

Hüseyin Sermet: 
“Piyano çalmak
için içinizde
hayat olmal›”

Eksileri de mi var?

Bir nevi manast›ra kapanan rahipler gibi müzi¤e ya da u¤raflt›¤›n›z sa-
nat dal›na kapanmak da var. fiikâyet için söylemiyorum ve belki bu
söyledi¤im biraz a¤›r bir laf olacak ama bizim hayat›m›z› normal in-
sanlar›n hayat›yla k›yaslamak do¤ru olmaz. Normal ifllerde çal›flanla-
r›n düzenli bir hayatlar›, ifl ve dinlenme zamanlar› vard›r. Bizim için
hafta sonu, tatil yok. 

Bu y›llar içinde kendinizde müzikal anlamda bir de¤iflim görüyor mu-
sunuz?

25-30 sene önce çald›¤›m baz› kay›tlar› saklayacak yer ar›yorum. 65 ya-
fl›nda hâlâ fiziki gücüm yerinde olursa belki de çok zor eserleri çok da-
ha iyi bir flekilde çalabilirim.

Piyanoda parmak kuvvetinin ne kadar pay› var?

Ufak tefek han›mlar da piyano çalabiliyor ama güçten çok enerjiden
bahsetmemiz laz›m. ‹çinizde hayat yoksa zor. Birçok insan yaflayan ölü
gibi dolafl›yor çünkü ruhlar› yok. ‹nsan›n içinde bir kiflilik yoksa fleffaf
bir insan olursunuz. ‹çinizde bir güç varsa onu yans›tmak için teknikler
var. O tekni¤i kullanarak tek parmakla ben sizi itebilirim. Ama o tekni-
¤i kullanmasam, Mike Tyson olsam da bunu yapamayabilirim.

Bu akflam verece¤iniz konserin ad› “Düfl Bahçesi”. “Düfl Bahçesi” ne-
ler anlat›yor?

“Düfl Bahçesi” güzel bir program. Beethoven’›n Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü
ile bafllayacak ve ard›ndan Schubert’in Dört El Piyano ‹çin Fantezi ile
devam edecek. Schubert için dört elin en büyük üstad› diyebilirim. Dört
el çok sevimsiz bir fleydir. Tu¤çe ile yan yana oturaca¤›z ve birtak›m yer-
lerde çalarken birbirimizi mecburen rahats›z edece¤iz. Buna ra¤men
muhteflem bir eser. Sonra, Brahms’›n Opus 118 k›sa parçalar› geliyor.
Hayat› Brahms’›n alg›lad›¤› flekilde verebilen, çok derinlikli, görmüfl ge-
çirmifl, yaflam›fl, hissetmifl, vazgeçmifl, vazgeçmemifl, sadece h›rs ve kin
tafl›madan son derece ciddi nostalji içeren dahiyane eserler... Arkadan
da Schumann’›n Piyano Befllisi var. Piyano ve yayl› saz dörtlüsü için ya-
z›lm›fl dünyadaki en üstün befllilerden biri. Bu programa “Düfl Bahçesi”
isminin verilmifl olmas› bir tesadüf de¤il ama biz onu düfl olarak m› kâ-
bus olarak m› yaflat›r›z, onu bu akflam gelenler görecek. (gülüyor). 

Konser verdi¤iniz mekân sizin için ne derece önemli? 

Hiçbir sanatç› bofl salona çalmaktan hofllanmaz. Çünkü paylaflmaya ge-
liyorsunuz ve neredeyse bofl bir salon size yap›lm›fl bir haks›zl›k. Buna
mukabil dolu salon sanatç›n›n içini ›s›tan, ona flevk veren bir fleydir.
Ama Albert Hall ya da Theatre de Champ Elize gibi tan›nm›fl konser sa-
lonlar›nda çalmak önemli mi derseniz, evet bir aç›dan önemli. Ama iyi
çal›yorsan›z önemli. Fransa’da tan›d›¤›m, konservatuvar mezunu 500 ta-
ne çocuk var. Biri bugün hocal›k yap›yor. Seneler evvel kariyeri için çok
heyecanl›yd›; New York’taki meflhur Carnegie Hall’un ‹talya’daki küçük
versiyonu olan Carnegie Resital Hall’un kiras›n› kendi cebinden ödeye-
rek gururla “Ben Carnegie Recital Hall’da çald›m” demeye bafllad›. Bu
flekilde hiçbir fley ifade etmedi tabii.

Dinleyici Carnegie Hall gibi büyük salonlara sanatç› kim olursa olsun
gider mi?

Büyük flehirlerde insanlar en meflhur kiflileri devaml› gördükleri için bu-
nu s›radan birfleymifl gibi alg›larlar. Bu nedenle insanlar›n gidip dinle-
mesi için konser verecek kiflinin arkas›nda çok güçlü bir lobi olmas› la-
z›m. Böylece salon kulaktan kula¤a, telefonla haberleflmelerle dolar ya
da sanatç›n›n çok meflhur olmas› laz›m. Di¤er türlü bu salonlar› ancak
kendiniz tutar, kendiniz doldurursunuz. 

Türkiye’deki konserlerinizde ilgiyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Hiç bofl
salonlara çald›¤›n›z oldu mu?

Oldu. Güya ben salonu en çok dolduranlardan biriymiflim ama üzü-
lerek flunu söylüyorum: Bilhassa son zamanlarda Devlet Senfoni Or-
kestras›’n›n konserleri giderek daha küçük bir kitleye veriliyor. Muhak-
kak ki yap›lmas› gereken birtak›m reformlar var. 20–25 sene evvel ‹stan-
bul Senfoni Orkestras›’yla AKM’de çald›¤›m›zda salon tamamen dolar-
d›. fiimdi dörtte üçü doluyor ve bu benim için bofl bir salon. Ama onlar
“‹yi ki geldin de salonu doldurduk” diyorlar. 

Bu de¤iflimin sebebi sizce nedir?

‹nsanlar her fleyin en iyisini arzular. ‹nsanlar kaliteye yöneliyor. ‹stanbul
Festivali çok ciddi fiyatlara bilet sat›yor. Konserler de afla¤› yukar› dolu-
yor. Devlet Senfoni Orkestras›’na 10 YTL’ye de gidebilirsiniz. ‹n cin top
oynuyor. Bunu orkestralar› kötülemek için söylemiyorum. Demek ki
orada yap›lmas› gereken birtak›m reformlar var. 

Özel firmalar›n kültüre ve sanata olan yat›r›mlar›n›n bu aç›dan destek
sa¤lad›¤›n› düflünüyor musunuz?

fiahsen ve kalben bunu çok destekliyorum. Devletin deste¤ine de elbet-
te herkesin ihtiyac› var. Ama devlet her tarafa koflamaz. Öyle bir siste-
me geçilmeli ki, senfoni orkestralar› devletten ald›klar› temel yaflam pa-
ras›n›n d›fl›nda birtak›m baflka kaliteli ifller için paraya ihtiyaç duyuyor-
sa bunu gerekti¤inde özel flirketlerden de tedarik edebilsin. Buna izin
verilirse orada da kalite yükselir. 
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Bu eksiklikler tamamlan›rsa klasik müzik daha popüler olur mu?

Klasik müzik, içinde bulundu¤umuz dünyada hiçbir zaman daha popü-
ler olmayacak. Çünkü emek isteyen bir müzik; hem çalan hem dinleyen
için. Madonna’y› izledi¤iniz zaman verdi¤i müzi¤i anlamakta güçlük
çekmezsiniz; ama bu arada Madonna buraya gelse elini öperim çünkü
tepeden t›rna¤a profesyonel bir insan. Çok yetenekli ve kendi alan›nda
çok baflar›l›. Ama bir senfoniyi dinlemek mi kolay yoksa Madonna’y› din-
lemek mi? Sadece genel e¤itim seviyesini yükseltebilirsek, bunu kendi-
miz için yapabilirsek, insanlar›n da daha güzel fleylerden hofllanma ora-
n› artar.

Bu akflamki konserden sonra ne yapacaks›n›z?

‹stanbul Festivali’nden sonra Japonya'ya gidip Tokyo ve Kyoto senfo-
ni orkestralar›yla konserler verece¤im. Bu arada Tokyo Müzik Akade-
misi ve Kawai piyanolar›nca düzenlenen ustal›k s›n›flar›nda ders ve-
rece¤im. Temmuzda Nice Yaz Akademisi'nde resitallerin yan› s›ra
ders verece¤im.

Bu akflam birlikte piyanonun bafl›na geçece¤iniz ö¤renciniz Tu¤çe Tez
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Genç yafl›na ra¤men son dere-
ce ak›ll›. Son derece müzisyen
ama gençli¤in verdi¤i dik kafa-
l›l›¤› da var (gülüyor). Kariyeri-
ne müzikte mi devam eder bile-
miyorum, kendisi karar vere-
cek. Ama isterse güzel fleyler
yapabilecek kabiliyete ve zekâ-
ya sahip. 

Borusan Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü, 2006 y›l›nda olufltu. Dörtlü kurul-
masayd› bugün ne yap›yor olurdunuz?

Ça¤ Erça¤: Antalya Devlet Senfoni Orkestras›’nda grup flefli¤i görevine
devam ederdim. 

Esen K›vrak: Viyana’da bir orkestrada çal›yor olacakt›m. 

Efdal Altun: Daha önce Fransa’da Strasbourg Filarmoni Orkestras›’nda
çal›fl›yordum. Ben de muhtemelen Fransa’da kal›rd›m. 

Olgu K›z›lay: Akademisyenli¤e devam ederdim. Türkiye’de kal›rd›m.

Türkiye’de gördü¤ünüz ilgiden memnun musunuz?

K›z›lay: Ulu önder Atatürk’ün Türkiye’de açt›¤› klasik müzik yolundan
her zaman ilerleyen bir kitle vard›r. Bunun hiç kaybolmayaca¤›n› dü-
flünüyorum. Bizde gençlerin klasik müzi¤e ilgisi Avrupa’dan daha faz-

la. Türkiye’nin genç nüfusu fazla ve bu tür
festivaller de etkili oluyor. Quartet ile ama-
c›m›z da bu. Bu yüzden üniversitelerde s›k
s›k konserler düzenliyoruz. 

Bu seneki festival reklamlar›nda klasik
müzi¤in herkese faydas› oldu¤u vurgu-
land›. Hayat›n›zda bunun pratik karfl›l›¤›
var m›?

Altun: ‹flin tad›n› ç›karma aç›s›ndan din-
leyiciler daha avantajl›. Ama biz de müzik
yaparken büyük haz al›yoruz. Fakat bir
yandan da sorumluluklar›m›z var.

K›z›lay: Eflim viyolonsel sanatç›s›.
Bebe¤imize anne karn›ndan itibaren
klasik müzik dinlettik. fiu anda sekiz ayl›k

Kaç yafl›ndas›n›z?

fiu an 21 yafl›nday›m. Bugün de do¤um günüm.

Mutlu y›llar. Müzi¤e bu kadar erken yaflta bafllaman›za ne vesile oldu?

Ailemde benden baflka profesyonel olarak müzikle ilgilenen yok. As-
l›nda biraz tesadüfî oldu her fley. Annem üç yafl›ndayken bir gün ba-
na, “Bale mi yapmak istersin bir enstrüman m›?” diye sordu. Ben de
içgüdüsel olarak “Piyano çalmak istiyorum” dedim. 

Konservatuvara gitmeye nas›l karar verdiniz?

Bir akrabam›z konservatuvarda keman ö¤retim görevlisi. Bir y›lbafl›
gecesi beni flark› söylerken duyunca s›navlar› bir denememi önerdi.
Sadece flans›m› denemek için s›nava girdi¤imde suçiçe¤i hastal›¤› ge-
çiriyordum. Tabii ki s›navda baflar›l› olamad›m. Ama o akrabam›z bir
sene denemem için ›srar etti. Bu sürede baflaramazsam zaten at›la-
cakt›m. Böylece güzel flark› söylemeden okula girdi¤im için beni en
genç hocalardan birine verdiler. Benim en büyük flans›m da bu oldu. 

Nas›l flansa dönüfltü bu?

Benim hocam Eser Bilgeman’d›. Üzerimdeki eme¤ini saatlerce ko-
nuflsam anlatamam. Sonra da flans›m hep yaver gitti. 15 yafl›nda
Strazsbourg’a yerlefltim, iki sene Mozartium Üniversitesi’nde oku-
dum. 

‹ki ülkede ald›¤›n›z e¤itim aras›nda nas›l farklar var?

Oradaki imkânlar daha fazla. E¤itim verdikleri yer de maalesef bizim
binalar›m›zla karfl›laflt›r›lamaz. Dolay›s›yla imkânlar içinde bir ö¤ren-
ci çal›flmak için de motivasyon buluyor. Ö¤renciler ister istemez ken-
dilerini o havan›n içinde buluyor. Türkiye’de de daha iyi olmas› için
umut ediyoruz. 

Elefltirmenler sizi “gelece¤in önemli konser yorumcusu” olarak ta-
n›ml›yor. Sizin gelece¤e yönelik planlar›n›z neler?

Müzikle u¤raflmak insan› hayatta baflka bir flekilde gelifltiriyor ama
çok yorucu bir meslek oldu¤unu düflünüyorum. Çok emek gerektiren
bir meslek. Amac›m yapabildi¤im sürece hakk›n› vererek piyano çal-
mak ama sahnelerde konserler vermeyi hedeflemiyorum. Belki daha
sonra müzik alan›nda arka planda çal›flmay› düflünüyorum. 

Müzik d›fl›nda kalan vaktinizi nas›l geçiriyorsunuz?

fiu anda Paris’te, Seine Nehri’nin üzerinde bir evde yafl›yorum. San›-
r›m baflta gelen hobilerim hayvanlar. Nehrin üzerinde çok fazla hay-
van var. Ku¤ular cama t›klay›p benden yemek istiyorlar; sincaplar, ör-
dekler ve bir sürü hayvan daha... Evde de kedilerim var. Onun hari-
cinde kitap okumay› ve dans etmeyi seviyorum. Her tarzda kitap oku-
yorum ve dans› da sadece hobi olarak, evde ve kendi bafl›ma deflarj
olmak için ediyorum.

Tu¤çe Tez: “Piyano çalma iste¤im içgüdüsel”

oldu. Çizgi filmler hiç ilgisini çekmiyor ama Mezzo kanal›n›
açt›¤›m›zda yaklafl›k bir saat ilgiyle klasik müzik dinliyor. A¤larken
klasik müzik dinledi¤inde bir anda susabiliyor.

Farkl› müzik türleri farkl› etkiler aç›¤a ç›karabilir mi?

Altun: Kesinlikle. Genelde arabesk, minör notalar üzerine yaz›l›d›r.
Daha duygusal, melankolik bir hava verir.

Klasik müzikte de var m› melankoli? ‹ki müzik aras›nda melankoliyi
karfl›lama aç›s›ndan ne gibi farklar olabilir?

Altun: Minörler insan›n içine ifller ve ticari olarak bunlar›
düflünürseniz ac›l› sözlerle desteklersiniz. Biz de melankolik
parçalar çal›yoruz ama maksat insanlar› mutsuzlu¤a itmek de¤il
tam tersine hayat›nda bir yön bulmas›n› sa¤lamak. ‹nsan mut-
suzluk yaflayabilir ama bu mutsuzlu¤a biraz daha mesafeli durup
objektif yaklaflmak ve belki de onu mutlulu¤a çevirmek gerekir.
Mesela baz› eserler minörle yaz›l›p majörle bitirilmifltir. O sanki
güneflin do¤uflu gibidir.

Klasik müzik bir s›n›fa ait gibi alg›lan›r. Daha genifl kitlelere
tafl›nmas›yla ilgili düflünceleriniz var m›?

K›z›lay: Halk›m›z için dinledikçe anlafl›lacak bir müzik bu. Biz de
gerçek müzi¤in zevkine var›ld›¤›nda insanlar›n ufkunun
geniflleyece¤ini düflünüyoruz. Çoksesli müzi¤in içindeki o bir sürü
sesi tek tek alg›lamak hayata bak›fl aç›s›n› besleyen bir fley.

K›vrak: Klasik müzik konserleri için sinemadan daha uygun fiyatlarla
bilet sat›l›yor. Mesele insanlar›n kula¤›n›n klasik müzi¤e al›flmas› ve
klasik müzi¤e flans verip vermemeleriyle ilgili. 

Altun: Ne olursa olsun klasik müzik popüler olmaz. Çünkü insan›n
mutlaka bu konuda az da olsa altyap› sahibi olmas› gerek. Mesela
okullarda enstrüman çalmay› ö¤renmeleri klasik müzi¤in yolunu açar. 

Borusan Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü: “Enstrüman    çalmay› ö¤renmek  klasik müzi¤in yolunu açar”

36. ‹stanbul Uluslararas› 
Müzik Festivali kapsam›nda
Elginkan Holding’in
sponsorlu¤unda Aya ‹rini
Müzesi’nde gerçekleflen
konser sonras›nda ünlü
piyanist ve müzisyen Hüseyin
Sermet, Elginkan Holding A.fi.
Kurumsal ‹letiflim Müdürü 
ve dergimizin Genel Yay›n
Yönetmeni Jülide Nemlio¤lu 
ile bir araya geldi

Soldan sa¤a: Olgu Kızılay(keman), Esen Kıvrak (keman), 
Ça¤ Erça¤ (viyolonsel), Efdal Altun (viyola) 
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tak›m konular bularak projeler oluflturuyorum. Bunun en iyi örneklerin-
den biri “Derin Bodrum” kitab›md›r. Bu kitab›n hiçbir yerinde Bod-
rum’da bulunan bir kalenin ya da mimari bir yap›n›n foto¤raf›n› göre-
mezsiniz. O, Bodrumlularla yap›lm›fl bir Bodrum kitab›d›r. Ayn› flekilde
bir önceki “Beyo¤lu, Ben” kitab›mda da Beyo¤lu’nda yaflayan insanlar-
la röportajlar yapt›k. Buradaki foto¤raflar›n ilgimi çeken taraflar›, baz› in-
sanlar› ve yaflanm›fl olaylar›, hayatlar› kaydetmek. 

Mimari foto¤rafç›l›k yapmak için sizce mimarl›k mezunu olmak flart m›
ya da mimar olman›n bu ifle katt›¤› art›lar neler? 

Mimari foto¤rafç›l›k, mimariye al›flk›n bir göz gerektiriyor ve binan›n
kendini en iyi flekilde ifade etti¤i aç›lar›, ›fl›¤› yakalamakla ilgili bir sab-
r›n sonunda gerçeklefliyor. Dolay›s›yla bu ifli yapan foto¤rafç›n›n mimar
olmas› flart de¤il ancak bu iflte uzmanl›k kazanacak kadar tecrübeli ol-
mak gerekiyor.

Türkiye mimari foto¤rafç›l›¤›n öneminin bilincinde mi? Bu fark›ndal›¤›n
yarat›lmas› için sizce neler yap›lmal›?

Kesinlikle bilincinde oldu¤una inan›yorum. Bu konuyla ilgili olarak Tür-
kiye’de iyi ifller yap›l›yor. Bunun birçok örne¤i de var. Mesela “Yap›”
dergisi bunun en güzel örneklerinden biri. Bu konuda Türkiye’nin yaka-
layamad›¤› tek fley fiyat konusu. Avrupa’da bir binan›n foto¤raf›n› çek-
tirdi¤iniz zaman en az 15 bin Euro bedel ödüyorsunuz. Ancak ayn› ifli
Türkiye’de bu fiyat›n yüzde 10’una yapan foto¤rafç›lar var. Asl›nda Av-
rupa esas olmas› gereken fiyatlar› uyguluyor. 1985 y›l›nda “Profesyonel
Reklam Tan›t›m Foto¤rafç›lar› Derne¤i”ni kurduk. Derne¤in amac› fiyat
standard› oluflturmakt›. Ancak bu standart hâlâ oluflamad›. 

Mimarl›k mesle¤inin gelifliminde foto¤rafç›l›¤›n nas›l bir etkisi var?

Mimar oldu¤unuz zaman çevreye ve yap›lara karfl› daha duyarl› oluyor-
sunuz. Mesela ben son zamanlarda flikâyet etmekten vazgeçtim. Yedi y›l
önce Keflan üzerinden Yunanistan’a seyahat ediyordum. Keflan’a geldi-
¤imizde bir yerlere gidip yemek yemek istedik. Ancak oraya vard›¤›m›z-
da 20 katl› apartmanlarla karfl›laflt›k. Türkiye’de yap›laflma feci bir du-
rumda ilerliyor. Bunun en büyük nedeni, flehircilik yap›lmamas›. Türki-
ye flehircili¤in önemini henüz fark edemedi. Bu durumun yeniden yap›-
lanma, kente göç gibi bir sürü etkisi var. Ama en büyük etkisi, insanla-
r›n köyde yaflamdan uzaklaflt›r›lmas›. Bugün Avrupa’daki mimari foto¤-
rafç›l›¤›n geldi¤i noktay› yakalabiliyoruz ama Avrupa’n›n baflard›¤›; tar›-

m›n köylerde yap›lmas›, köylünün köyde yaflay›p geçinmesini uygula-
may› baflaram›yoruz. Türkiye’nin en büyük eksikli¤i iflte bu.

Türkiye’de mimari de¤er anlam›nda en be¤endi¤iniz yap›lar hangileri?

Murat Tabanl›o¤lu’nun “Loft” projesi, Bodrum’daki “Aktur” yerleflmesi,
al›flverifl merkezlerinden Metro Grubu’nun “Meydan” projesi, ‹MÇ bina-
s› ve Turgut Cansever’in Bodrum Torba’daki konutlar›n› söyleyebilirim.

Eylül’de ‹stanbul Modern’de “‹nsan Halleri” ve Ukrayna-Yalta’da
“Bahçesaray’a Tutkun” adl› sergiler gerçeklefltirdiniz. Önümüzdeki dö-
nemdeki sergi projeleriniz neler olacak?

Ekim-Kas›m döneminde ‹spanya’da “Huarte” bafll›kl› bir sergi düzenle-
yece¤im. Yine “‹stanbul 2010 Kültür Baflkenti” projesi kapsam›nda
gençlerle ilgili “Gençlik Böyledir ‹flte; Gelir, Gider” isimli bir çal›flmam
olacak. 2010 y›l›nda “Anlat Bana ‹stanbul” ad›nda bir video film proje-
si gerçeklefltirece¤im. Bu proje ‹stanbul’da hayatlar›n› yaflayan insanlar-
la röportajlar içerecek; flehir hatlar› gemi kaptan›ndan Topkap› Sara-
y›’n›n bekçisine kadar de¤iflik yelpazeden insanlar olacak.

Mimari 
yap›lardaki
yaflamlara 
dair...

Mimar ve foto¤raf-video
sanatç›s› S›tk› Kösemen, özellikle
“mimarl›k ve insan yaflam›”yla
ilgili konular› gündeme getiren
bir isim. Yap›-insan iliflkisi
üzerine çal›flan ve bunun en
güzel örneklerini “Derin Bodrum”
ve “Beyo¤lu, Ben” kitaplar›nda
veren Kösemen, foto¤raflar›yla
yaflanm›fll›klar›, k›sacas› hayatlar›
kaydediyor

1955’te do¤du. ODTÜ’de mimarl›k e¤itimi gördü. 1978 y›l›ndan bu yana SUTEK A.fi. ile toplu
konut projeleri üretiminde yer al›yor. ‹lk foto¤raflar›n› 1980’de sergiledi. Mimarl›k çal›flmalar› d›-
fl›nda 14 kiflisel sergi, dokuz karma sergi, alt› günlük albüm, bir kartpostal koleksiyonu, alt› kitap-
ta yer alan foto¤raf projeleri (Haliç 1993, Bo¤aziçi Yaz›lar›, 2000, Beyo¤lu Ben, Derin Bodrum,
Günlükler) ve Türkiye Portreleri (1998), Avrupal› (1999), Midyat (2000), ‹lham (2002), Pervari
(2003), ‹stanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapal› (2005) isimli alt› k›sa film projesi gerçeklefltirdi.
Leica taraf›ndan Leica 2002’de foto¤raflar›na yer verilen 12 sanatç›dan biri oldu. Konut projele-
ri ve mimarl›k, proje gelifltirme sahalar›nda PlanB A.fi. flirketiyle, ayr›ca VTR flirketiyle foto¤raf ve
video projeleri üzerinde çal›fl›yor.

S›tk› Kösemen kimdir?

Hofl sohbet

S›tk› Kösemen, bu y›l UIA (International Union of Architects) taraf›ndan
‹talya’n›n Torino kentinde düzenlenen “Dünya Mimarl›k Kongresi”ne,
A¤a Han Mimarl›k Ödülleri Genel Sekreteri Dr. Süha Özkan’la birlikte
kat›ld›. Kongrede Emre Arolat, Can Çinici, fievki Pekin, Mehmet Kütük-
çüo¤lu, Ertu¤rul Uçar, Nevzat Say›n, Merkan ve Murat Tabanl›o¤lu’nun
mimari ifllerinin yer ald›¤› bir sergi düzenlendi. Sergide Kösemen’in ‹s-
tanbul’un mimari flekilleri hakk›nda çekti¤i foto¤raflar da yer ald›. Köse-
men sergideki foto¤raflar›n› flöyle anlat›yor: “Panorama fleklinde olan fo-
to¤raf (sol sayfadaki ilk foto¤raf) ‹stanbul’a denizden yaklafl›m› yans›t›-
yor ve kentin karadan gözükmeyen çehresini gösteriyor. Di¤erleri de
mimari kritik fleklindeki baz› olaylar› anlat›yor. Mesela Sulukule’de ev-
lerin y›k›lmas›n›n ard›ndan bir k›z çocu¤u y›k›lan evinin önünde dura-
rak ‘Çek abi, bak dans ediyorum’ diyerek poz veriyor (altta). Di¤eri, Kil-
yos’taki tuvaletleri (sol sayfada alttaki foto¤raf) yans›t›yor. Ahtapotun ol-
du¤u foto¤rafta ise sanki bir y›k›m var, Ahtapot ‹stanbul’a sald›rmak üze-
re. Burada ‹stanbul’un yap›laflmas›n›n sanki bir lunapark gibi tuhaf oldu-
¤u anlat›l›yor.”

23. UIA Dünya Mimarl›k
Kongresi’nde sergi düzenledi

Hofl sohbet

OODTÜ Mimarl›k bölümü mezunusunuz. Neden mimarl›k de¤il de foto¤rafç›l›k üzerine yo-
¤unlaflmay› seçtiniz?

Eskiden beri foto¤rafa çok merakl›y›m. Ortaokulda foto¤raf çekmeye bafllad›m. Daha son-
ra mimarl›k fakültesine girdim. Mimarl›k e¤itimi gördü¤ünüzde “tasar›m teorisi”ni de ö¤re-
niyorsunuz. Dolay›s›yla mimarl›k e¤itimi ald›¤›n›zda ister istemez tasar›mla ilgili de biriki-
miniz oluyor. Bendeki foto¤raf merak› mimarl›k e¤itimimi baflka bir yola soktu. Böylece fo-
to¤raf projelerimde, mimarl›k ve insan yaflam›yla ilgili konular› gündeme getirmeye baflla-
d›m. Meflhur mimarlardan birinin bir sözü vard›r: “Mimarl›k insanlar›n içinde yaflayabildi-
¤i en büyük sanat eserlerinden biridir.” Yani siz bir yap› yap›yorsunuz, daha sonra insanlar
onun içinde yafl›yorlar, çocuklar›n› dünyaya getiriyorlar, evlendiriyorlar. K›sacas› bu yap›-
larda hayatlar› geçiyor. Dolay›s›yla mimarl›k insanlarla çok ilgili bir çal›flma alan› ve ben
de yap›lardaki yaflamlar› foto¤rafa aktarmay› çok seviyorum. Yani foto¤rafç›l›kta ilgi alan›m,
mimari yap› içinde yaflam›n› sürdüren insan. Yapt›¤›m çal›flmalarda yine insana yönelik bir-



Japonya Uzay Havac›l›k Dairesi’nde
(JAXA) görev yapan ilk ve tek Türk 
bilim insan› Doç. Dr. Serkan An›l›r son
olarak Japonya’da düzenlenen
“Serkan’›n Ülkesini Tan›yal›m” projesiyle
3 bine yak›n Japonu beraberinde
‹stanbul’a getirdi. ‹stanbul’a gelmiflken
özel bir organizasyonla çocuklarla da
bir araya gelen An›l›r, genç beyinlerin
hem sorular›n› yan›tlad› hem de onlarla
fikir al›flveriflinde bulundu

Japonya’n›n en popüler 
Türk’ü ‹stanbul’dayd›

M
Mimar ve bilim insan› Doç. Dr. Serkan An›l›r, son y›llarda Japon-
ya’n›n en popüler Türk’ü... Dokuz y›ld›r Tokyo’da yafl›yor, Tokyo
Üniversitesi’nde doçent. Ayr›ca Japon Uzay Havac›l›k Dairesi Tek-
noloji Gelifltirme Bilim Baflkan›. Sekiz dil konufluyor. Bugüne kadar
101 ülkeyi gezmifl. Az uyuyan, çok düflünen, insanlar›n ak›llar›na
bile gelmeyen fikirleri hayata geçirmeye çal›flan bir bilim insan› o.
Halen, altyap›s›z binalar, çevreye ve ortama göre kendini tasarlaya-
cak “robot ev” projesi üzerinde çal›flmalar›n› sürdürüyor. Ayr›ca,
Japon Ulusal Televizyonu NHK’de ile bir radyoda program yap›yor.

Doç Dr. An›l›r’›n son marifeti, Haziran 2007’de Japon Havayolla-
r›’n›n (JAL) dergisine Türkiye’yi anlatan 15 sayfa için yapt›¤› editörlük
ve sonras›nda JAL’in düzenledi¤i “Serkan’›n Ülkesini Tan›yal›m” pro-
jesi... Türkiye sayfalar›n›n gördü¤ü ilgi ve An›l›r’›n popüleritesini bir-
lefltiren JAL, internet üzerinden nab›z yoklad›¤›nda bir buçuk senede
yaklafl›k 3 bin Japonun “Serkan’›n ülkesini tan›mak” istedi¤ini gördü.

‹nternet üzerinden bu projenin tan›t›m›na 3 bine yak›n kiflinin kaydol-
du¤unu ve bu kiflilerin Japonya’n›n büyük kurulufllar›ndan Miki Gru-
bu’nun organizasyonuyla A¤ustos ay›nda ‹stanbul’a geldi¤ini ifade
eden An›l›r, gezinin ana konuflmac›s› olarak, Japonya’daki çal›flmala-
r›n› anlatt›.

“Serkan’›n Ülkesini Tan›yal›m” projesiyle 3 bine yak›n Japon’dan
oluflan bir grup ‹stanbul’a geldi. Bu süreçten bahseder misiniz?

“Serkan’›n Ülkesini Tan›yal›m”, bütün konseptin bir bafllang›c› ni-
teli¤inde oldu. Bunun için açt›¤›m›z internet sayfas›nda “Serkan’›n
ülkesine gitmek isteyenler ismini yazd›rs›n” dedik ve sonuçta 1500
kifli bu yolla bize dahil oldu. Meslek alanlar› birbirinden çok farkl›
olan grubun yüzde 90’›n› kad›nlar oluflturuyor ve yafl grubu 20 ile
50 aras›nda de¤ifliyor. Gelen grup kalabal›k oldu¤u için hepsini bir
araya getirmek mümkün olmad›. Dolay›s›yla grup ayr› ayr› geliyor,
bir k›sm› dönerken di¤er k›sm› geliyor. Böyle büyük bir grubun
kontrolü gerçekten çok zor oluyor. Herkes için farkl› program yap-
mak için bir ay boyunca her akflam üç-dört saat görüflmelerde bu-
lundum. ‹stanbul’daki toplant›lar› Ç›ra¤an Saray’›nda gerçeklefltiri-
yoruz. Yurtd›fl›ndan gelen misafirlerimizin ülke turizmine katk›s›
oluyor. Mesela bu konferans için gelen Japon misafirlerimiz 10-20
A¤ustos aras› alt› adet oteli iflgal ediyorlar.

“Serkan’›n Ülkesini Tan›yal›m” projesi ne kadar sürelik bir çal›flma?

Bir buçuk y›ll›k bir çal›flma. Turun bafllang›c›nda Türkiye, ‹talya ve
‹spanya olmak üzere üç tane aday ülke vard›. ‹talya ve ‹spanya biz-

den daha güvenli ülkeler olmas› dolay›s›yla flansl›yd›lar. Ülkemiz-
de gerçekleflen patlama ve sald›r›lar insanlar› tabii ki korkuttu. Ama
bizim çabalar›m›z sonucu etkinli¤in ülkemizde gerçekleflmesi sa¤-
land›. Japonlar›n amac› turistik bir gezi de¤il, ülkemizi gerçekten
tan›mak için ziyarette bulunmakt›. 

Japon gruptan turun sonunda ne düflündükleri hakk›nda herhangi
bir geri dönüfl ald›n›z m›?

fiu ana kadar iki konuflma gerçekleflti ve kimseden negatif bir du-
yum ya da tepki almad›k. Gelen insanlar, ülkemiz ve tarihi eser-
lerin yan› s›ra ülke insanlar›n› da tan›mak ve bir izlenim edinmek
durumundalar. Sonuç olarak turdan ülkesine geri dönenleri Türki-
ye denince kafalar›nda oturmufl bir flekil olacak. Çünkü bakt›¤›-
n›zda -en az›ndan ticari aç›dan- Japonya ile iliflkilerimiz çok güç-
lü gibi görünebilir ama Japonlar›n ço¤u Türkiye hakk›nda hiçbir
fikre sahip de¤il. Çünkü Türkiye Japonya’ya bir fley katm›yor, al›-
yor. Japonya’dan ülkemize gelen turist say›s› senede 60 bin ile 80
bin aras›nda de¤ifliyor. Ama Japonya’dan ‹talya’ya giden turist sa-

y›s›na bakacak olursak senede 5.5 milyon gibi ciddi bir rakamla
karfl›lafl›r›z.

Çocuklara “2050’de Tokyo Nas›l Olacak?” adl› çal›flman›zdan söz
ettiniz. Bu tip bir projeyi ‹stanbul için yap›yor olsayd›n›z, ifle ilk
olarak nereden bafllard›n›z?

2050’te Mitsubishi’nin yapaca¤› bu program için seçilen dört kifli-
den biri ben oldum. Projenin amac› Tokyo’yu gelece¤e do¤ru yön-
lendirip 2050 y›l› için pilot bölge seçmek ve bu bölgede neler ya-
p›labilece¤ini düflünmek. ‹stanbul için bir fley söylemem do¤ru ol-
maz çünkü yeterli bilgiye sahip de¤ilim. Mesela Japonya’da bir ev-
de bir y›ll›k su tüketimini biliyorum ama ‹stanbul’da bir ev için bu-
nu bilmiyorum. Dolay›s›yla böyle projeler uzun araflt›rmalar ve bil-
gi kaynaklar› gerektiriyor.

Türkiye’ye dönmeyi düflünüyor musunuz?

E¤er Japonya’daki ortam› burada yakalayabilece¤ime inan›rsam döne-
bilirim. Kendimi biraz daha gelifltirmem gerekti¤ine inan›yorum. Tür-
kiye’ye dönmem diye bir düflüncem yok; biliyorum ki flu anda bunun
için çok erken. Ayr›ca Türkiye’nin 21. yüzy›lda yaflan›lan gereksiz tar-
t›flmalar nedeniyle çok vakit kaybetti¤ine inan›yorum. Dünya devam-
l› geliflirken biz hâlâ türban gibi konularla u¤rafl›yoruz. Ben bir Türk
olarak bu duruma gerçekten çok üzülüyorum. Ülkede yaflanan stres
insanlara yans›yor ve devaml› negatif bir hava hakim oluyor. ‹nsanlar
birbirlerine karfl› çok sayg›s›z ve sab›rs›z davran›yor.

Uzay teknolojileriyle u¤raflan bir kifli olarak ülkemizde ihmal so-
nucu kaybedilen insanlar için neler söyleyebilirsiniz? Tren rayla-
r›ndaki aksakl›ktan ya da durduk yere çöken binalardan bahsedi-
yorum tabii ki...

‹flte, sayg›dan kast›m zaten buydu. Çünkü ne ifli yapanda ne yapt›-
randa ne de bunu kullananda sayg› var. Bu ortam›n flu an için de-
¤ifltirilmesi maalesef mümkün de¤il. O yüzden benim en büyük is-
te¤im ülkedeki gençlere sayg›y› afl›lamak ve onlar›n her konuda
vizyonunu geniflletmek.

JAXA’daki çal›flmalar›n›zda flu anda gündem nedir?

“Robot ev” adl› bir projemiz var. Bu ak›ll› ayg›t, size en uygun ev
halinde olacak. “Robot ev” ayn› zamanda çevreye duyarl›. Bu pro-
je için ilk aflamada alt› ayl›k bir deneme süreci belirledik, e¤er her
fley yolunda giderse bu süreyi befl seneye ç›karmay› planl›yoruz.
Bugüne kadar Japonya’da yapt›¤›m›z proje say›s› 30-40 civar›nda.
fiu anda sorumlu oldu¤um 11 proje var.

“Altyap›s›z mimarl›k” konusunda neler söyleyebilirsiniz? Uygula-
maya ne zaman geçmeyi düflünüyorsunuz?

“Altyap›s›z mimarl›k” hiçbir altyap› gerektirmeden kurdu¤umuz bi-
nalar›n ad›d›r. 2010 y›l›nda bir “tester” oluflturmay› düflünüyoruz.
“Robot ev”i 2015’e kadar Birleflik Arap Emirlikleri’nde bir ülkede
100 kiflilik bir ekiple uygulamaya koymay› planl›yoruz. Uygulama-
ya geçildi¤i zaman birçok risk azalm›fl olacak. 

Büyüteç
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“Türkiye Japonya’ya
bir fley katm›yor,
al›yor. Japonya’dan
ülkemize gelen turist
say›s› senede 60 bin
ile 80 bin aras›nda
de¤ifliyor. Ama
Japonya’dan ‹talya’ya
giden turist say›s›na
bakacak olursak
senede 5.5 milyon
gibi bir rakamla
karfl›lafl›r›z.”
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ticari mallar aras›nda bulundu¤u belirtiliyor. Kent tarihinin 1875 y›l›na
dair kay›tlar› A¤›rnas'ta kumafl boyahanesinin ve çok say›da el tezgâh›-
n›n bulundu¤una, geçmifl y›llarda bu tezgâhlarda bol miktarda kuma-
fl›n dokunup yurtd›fl›na gönderildi¤ine iflaret ediyor. El dokumac›l›¤› d›-
fl›nda tafl iflleme, boyac›l›k, duvarc›l›k ve nakkafll›k gibi meslek dallar›n-
da uzmanl›k gösteren A¤›rnas ustalar›n›n 15. ve 16. yüzy›ldan sonra 
‹stanbul, Kahire, Cezayir, Rodos, Girit, K›br›s, fiam, Halep, K›r›m, 
Belgrad, Edirne gibi imparatorlu¤un önemli merkezlerindeki tarihi bi-
nalar›n yap›m›nda görev ald›klar› ve bu sayede edindikleri kültürel zen-
ginli¤i A¤›rnas’a aktard›klar› belirtiliyor. 

Mimar Sinan’›n A¤›rnas’›
A¤›rnas’›n ad› dünyaca ünlü olan Mimar Sinan ile birlikte an›l›yor. Mi-
mar Sinan’›n do¤du¤u ve yetiflti¤i topraklar olarak ismi geçen A¤›rnas
kasabas›nda ünlü mimar›n eserlerine rastlamak mümkün. 20’li yafllar›n
bafl›na kadar bu kasabada yaflayan Mimar Sinan’›n yapt›¤› üç çeflme-
den A¤a P›nar› ve Sinan P›nar› isimli çeflmeler bugün A¤›rnas’taki za-
mana direnen yap›lar aras›nda… ‹lgili kurumlar yard›m›yla restore edi-
len mimar›n do¤du¤u ev yak›n tarihte ziyarete aç›ld›. Çal›flmalar s›ra-
s›nda evin alt›nda yer ald›¤› ortaya ç›kan ve kasaban›n tamam›n› kap-
lad›¤› zannedilen büyük yeralt› flehri de ayd›nlatma çal›flmalar› yap›la-
rak kasabay› ziyaret edenlerin hizmetine sunuldu. Kapadokya bölge-

sine yak›nl›¤› dolay›s›yla burada-
ki yeralt› flehrinin baflka yeralt›
flehirleriyle birleflerek bölgeye
uzand›¤›n›n farz edildi¤i aktar›-
lanlar aras›nda yer al›yor. ‹lginç
bir mimariye sahip oldu¤u ifa-
de edilen evin baz› bölümleri
Kapadokya’daki yap›lara ben-
zeyen bir formda kayalara oyu-
larak infla edilmifl; bu bölümle-
rin Roma ve Bizans dönemine
ait oldu¤u düflünülüyor. Evin
alt katlar›nda ise Osmanl› ve
Cumhuriyet döneminin izlerine
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Mimar Sinan’›n ad›yla an›lan 
bir kasaba: A⁄IRNAS

Ticaret denildi¤inde ilk akla gelen
kentlerden biri say›lan Kayseri; tarihi
yap›lar›, el ifllemecili¤i ve yöresel
lezzetlerinin yan›nda yak›n tarihte
bafllat›lan “Sinan’a Sayg›” projesi
kapsam›nda Mimar Sinan’›n do¤up
büyüdü¤ü A¤›rnas kasabas›yla da
ad›ndan söz ettiriyor

A¤›rnas kasabas›n›n
ad› dünyaca ünlü

mimar Mimar Sinan ile
birlikte an›l›yor. Mimar
Sinan’›n do¤du¤u ve

yetiflti¤i topraklar
olarak ismi geçen

A¤›rnas’ta ünlü
mimar›n eserlerine

rastlamak mümkün.
Ayr›ca mimar›n

do¤du¤u ev de yak›n
tarihte ziyarete aç›ld›

TTürkiye’nin h›zl› modernleflen kentlerinden olan Kayseri, tarihin en
önemli ticaret yollar›ndan biri say›lan ‹pek Yolu’nun üzerinde yer al›-
yor. Tuz Gölü’nden F›rat Nehri’ne kadar uzanan co¤rafyas›yla öne ç›-
kan Kayseri, tarih boyu pek çok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapm›fl bir ‹ç
Anadolu Bölgesi kenti… Yap›lan çal›flmalar Kayseri’deki en eski yerle-
flim alan›n›n flehrin 20 km kuzeydo¤usunda yer alan Kanifl Höyü¤ü ol-
du¤una iflaret ediyor. MÖ 2800 tarihinden bafllayarak Helenistik ça¤a
kadar uzanan süreçte önemini koruyan bölgede, tunç devri, Asur tica-
ret kolonileri ile Hitit ça¤›na ait pek çok ize rastlan›yor. Anadolu’nun
en köklü yerleflim bölgelerinden birinin üzerinde olan kent, uygarl›kla-
r›n kal›nt›lar›n› bar›nd›ran bir aç›k hava müzesi görünümünde… Kay-
seri flehir merkezine 25 km mesafede yer alan Melikgazi ilçesine ba¤l›
A¤›rnas kasabas› ise Mimar Sinan’›n (1490-1588) do¤um yeri olmas›
bak›m›ndan kent aç›s›ndan oldukça önemli… Gesi ba¤lar›n›n aras›n-
dan ulafl›lan kasaba, bölgenin en yüksek noktas› olan Erciyes Da¤›’n›n
yak›n›nda konumlan›yor. Kasaban›n tarihi hakk›nda kesin veriler olma-
mas›na karfl›n yak›n çevrede yer alan tümülüsler ve yeralt› flehirlerinde-
ki arkeolojik bulgular, A¤›rnas’taki yerleflimin geç Hitit dönemine de¤in
uzand›¤›n› gösteriyor; yerleflim için bu bölgenin seçilme sebebini ise su
kaynaklar›na yak›nl›k olarak ortaya koyuyor. 

‹fllemecilikte usta eller
Geçmiflte volkanik hareketlerin etkisi alt›nda kalan bölgedeki topra¤›n
tar›ma elveriflli olmamas› yöre
halk›n›n geçimlerini baflka mes-
lek dallar›yla sa¤lamas›na ne-
den olur. 16. ve 17. yüzy›lda
Osmanl› topraklar›ndan ‹ngilte-
re’ye ihraç edilen mallar aras›n-
da A¤›rnas’ta dokunan kumafl-
lar›n yer ald›¤› biliniyor. Özel-
likle “A¤›rnas Bo¤as›” isimli in-
ce yumuflak beyaz pamuklu be-
zin baflta ‹ngiltere, Fransa ve
Hollanda olmak üzere Avru-
pa’da oldukça be¤eni toplayan

Kayseri geziniz s›ras›nda heybetli görüntüyle sizi selamlayan 3917 metre yüksekli-
¤indeki Erciyes Da¤›, ‹ç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin ise beflinci en bü-
yük da¤› unvan›na sahip. Kayseri’nin simgelerinden biri say›lan Erciyes, günümüz-
de kayak merkezi olarak hizmet veriyor. Erdemli ve So¤anl› vadilerindeki kaya kili-
seleri ise kentin görülmesi gereken tarihi yap›lar› aras›nda… Zengin mutfak kültürü-
ne sahip Kayseri’de ad›m bafl› past›rma satan dükkânlara ve mant›c›lara rastl›yorsu-
nuz. Kentte yap›lan 36 farkl› mant› türünün en yayg›n› olan k›ymal› mant›y› mutla-
ka deneyin. Yöresel el dokuma, Bünyan ve Yahyal› hal›lar› ise hediyelik eflya almak
isteyenlerin tercihleri aras›nda yer al›yor. 

Kayseri hakk›nda



Ajanda
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‹çmimarl›k alan›ndaki geliflmeleri ortak bir platformda toplayarak
tart›flmaya açmak, mesleki ve akademik anlamda bilgi
paylafl›m›n› güçlendirmek amac›yla iki y›lda bir düzenlenmesi
planlanan Ulusal ‹çmimarlik Sempozyumlar›'n›n ilki, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k Bölümü
taraf›ndan M.S.G.S.Ü. Oditoryumunda gerçeklefltirilecek.

1. Ulusal ‹çmimarlik
Sempozyumu

22-24 Ekim 2008
M.S.G.S.Ü. Oditoryumu>SEMPOZYUM

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi, mimarl›k temel alan›nda yap› malzemeleri
konusunda tüm rol alanlar aras›nda ortak bir platform oluflturmak, yaymak ve bu yolla gerekli
etkileflimi olanakl› k›larak gelece¤e yönelik yeni aç›l›mlar yaratmak olan misyonunu 2008 y›l›nda
4. Ulusal Yap› Malzemesi Kongresi'ni gerçeklefltirerek sürdürmeyi hedefliyor.

4. Ulusal Yap› Malzemesi Kongresi
12-14 Kas›m 2008-TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

>

KONGRE

>SERG‹

Odile Decq ‹stanbul’da
Tarih: 13 Kas›m 2008-Yap› Endüstri Merkezi, ‹stanbul

Türkiye’de mimarl›k alan›ndaki en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen “13.
ARCHIPRIX-Türkiye 2008” yar›flmas› kapsam›nda 13 Kas›m’da Yap›-Endüstri Merkezi’nde
düzenlenecek olan ödül töreninde Odile Decq bir konferans verecek. Paris’teki mimarl›k
okullar›ndan Ecole Spéciale d'Architecture’›n 2011 y›l›na kadar yöneticili¤ini üstlenen Decq,
Venedik Mimarl›k Bienali Alt›n Aslan Ödülü (1996), Amerikan Mimarl›k Ödülü (2006),
Benedikctus, AMO, Çelik Yap› Tasar›m› gibi ödüllerin de yer ald›¤› 10’dan fazla ödülün sahibi.

>

‹stanbul’u tafl devrinden beri var eden temel parametreleri modelleyerek
ifle bafllay›p, rölyef resimlerle var olan kent dokusunu tan›mlam›fl ve
giderek soyutlaflan obje-heykel-mobilya arakesitindeki ürünleri ile kente
dair tasar›mlar üretmifl mimar ve endüstri ürünleri tasar›mc›s› Y›lmaz
Zenger “Attached to…” sergisiyle ‹stanbul’a iliflkin somuttan soyuta
do¤ru de¤iflen bir tasar›m sürecini gözler önüne seriyor.

‹stanbul ‹çin Yenilikçi Tasar›mlar
Tarih: 8-19 Ekim 2008-Yap›-Endüstri Merkezi, ‹stanbul

YAPEX Seramik & Banyo Fuar›
Tarih: 30 Ekim-2 Kas›m 2008-Antalya Expo Center, Antalya

Yapex, "seramik" ürünler alan›nda; duvar ve yer karolar›n›, iç ve d›fl mekan seramiklerini, havuz
seramikleri ve cephe giydirme seramiklerini kapsam›na al›yor. Fuardaki "banyo ürünleri"
endüstrisiyse, vitrifiye ve akrilik her tip sa¤l›k gereçleri, s›hhi tesisat armatürleri, banyo dolaplar›,
kabinleri, aksesuarlar›, saunalar, ayr›ca ›slak hacimler için hijyenik ekipman› da kapsam›na al›yor.>FUAR
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rastlan›yor. Yap›lan restorasyon çal›flmalar› sonucu çeflitli aktivitelerin
düzenlendi¤i bir alan›n yarat›ld›¤› bina, yaz aylar›nda güzel sanatlar
ö¤rencilerinin e¤itim ald›klar› bir yap›ya dönüflüyor. A¤›rnas gezisi s›-
ras›nda görmeniz gereken bir di¤er yap› ise restorasyon çal›flmalar› de-
vam eden Agias Prokapis Kilisesi…

ÇEKÜL Vakf› kurucular›ndan Prof. Dr. Metin Sözen’in önemli katk›lar›y-
la bafllat›lan dönüflüm süreci, Sözen’in beldeye sa¤lad›¤› katk›lar› da be-
raberinde getirmifl. "Ça¤lar›n Mimar› Sinan" ve "Sinan Dönemi Sanatla-
r›" isimli iki kitaba imza atan Sözen, Mimar Sinan’›n miras›n› gelece¤e
aktarmak ve bu sayede kültürel duyarl›l›¤› art›rmak ad›na çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Bu kapsamda 2007 y›l›nda bafllat›lan “Sinan’a Sayg›” isimli
projenin ilk aya¤›, Sinan’a Sayg› Gezileri ad› alt›nda yap›ld›. Yazmalar-
da ad› geçen 400’den fazla eserin yer ald›¤› Mimar Sinan Envanteri gi-
riflimini ise mimar›n eserlerini tan›ma, foto¤raflama ve günümüzdeki
durumlar›n› belgeleme çal›flmalar› izledi. Devam eden proje kapsam›n-
da oluflturulan www.sinanasaygi.com internet sitesi sayesinde proje ve
devam eden çal›flmalar hakk›nda bilgi alabilmek mümkün. 

Kayseri'nin A¤›rnas kasabas›nda 1490 y›l›nda do¤an Mimar Sinan,
1511'de Yavuz Sultan Selim zaman›nda devflirme olarak ‹stanbul'a gelir.
Yavuz Sultan Selim'in M›s›r seferine mimar olarak, 1521 y›l›nda Kanuni
Sultan Süleyman’›n Belgrad seferine ise yeniçeri olarak kat›l›r. 1522’de
Rodos seferine atl› sekban olarak kat›l›p, 1526 Mohaç Meydan Muhare-
besi'nin ard›ndan takdir edilerek bölük komutanl›¤›na terfi ettirilir. 

1533 y›l›nda Kanuni Sultan Süleyman’›n ‹ran seferi s›ras›nda Van Gö-
lü'nde karfl› sahile gitmesi için iki haftada üç adet kad›rga yap›p donatan
Mimar Sinan’a sefer dönüflü Yeniçeri Oca¤›’nda itibar› yüksek olan Ha-
sekilik rütbesi verilir. Bu rütbeyle 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldavya
seferlerine kat›l›r ve 1538’de bafl mimar olur. Mimar Sinan’›n mimarbafl›
olduktan sonra verdi¤i üç büyük eser, onun sanat›n›n geliflmesini göste-
ren basamaklard›r. Bunlar›n ilki ‹stanbul'daki fiehzade Camii ve Külliye-
si’dir. Dört yar›m kubbenin ortas›nda merkezi bir kubbe tarz›nda infla
edilen fiehzade Camii, daha sonra yap›lan bütün camilere örnek teflkil
eder. Mimar Sinan’›n en büyük eseri ise 80 yafl›nda yapt›¤› ve "Ustal›k
Eserim" olarak takdim etti¤i, Edirne’deki Selimiye Camii’dir.

Mimar Sinan 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, yedi darül-kurra, 20 tür-
be, 17 imaret, üç hastane, befl suyolu, sekiz köprü, 20 kervansaray, 36
saray, sekiz mahzen ve 48 hamam olmak üzere 400’den fazla esere im-
za atar. Eserlerinin bir k›sm› ‹stanbul’da bulunan Mimar Sinan 1588'de
vefat eder ve Süleymaniye Camii'nin yan›nda kendi yapt›¤› sade türbeye
defnedilir.  

Süleymaniye Camii, fiehzadebafl› Camii, Mihrimah Sultan Camii, K›l›ç
Ali Pafla Camii, Osman Pafla Câmii, Hüsreviye Camii, Bosnal› Mehmed-
Pafla Camii, Sultan Süleyman Medresesi, Süleymaniye Medreseleri, Ya-
vuz Sultan Selim Medresesi, Mihrimah Sultan Medresesi, Sultan Süley-
man Han Darülkurraas›, Sokullu Mehmed Pafla Dârülkurrâs›, Sultan Sü-
leyman Türbesi, Sultan Süleyman ‹mareti, Haseki Sultan ‹mareti, Uzun
Kemer, Muglava Kemeri, Sultan Süleyman Hamam› önemli eserleri ara-
s›nda yer al›yor.

Mimar Sinan kimdir?

Bu yaz›, Kayseri Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilerden yararlan›larak
haz›rlanm›flt›r.
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“Art› bir” dergimizin üçüncü y›l›n› kutlad›¤›m›z bu say›
arac›l›¤›yla, birinci say›m›zda kapak yapt›¤›m›z ve
Toplulu¤umuz’un do¤du¤u topraklar› simgeleyen

“Manisa Lalesi”ne tekrar yer vererek, de¤erlerimizi 
bir kez daha birlikte an›msamak istedik...
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