
Bafllarken,

Geçti¤imiz Ekim ay›nda ilk say›s›n› yay›mlad›¤›m›z +1 dergimize göstermifl oldu¤unuz ilgi ve sizlerden 
ald›¤›m›z olumlu görüfller ikinci say›m›z› daha büyük istek ve flevkle haz›rlamam›z için bize enerji verdi. 
Yorumlar›n›z için sizlere teflekkür etmek isteriz.

Dergimizin içeri¤ini belirlerken, Elginkan Toplulu¤u’nun varolufl gerekçesi olan topluma katk›da bulunma
misyonuna iliflkin konulara daha çok yer vermeyi hedefliyor, di¤er yandan da bize bu misyonu yerine getir-
me gücünü veren ticari ifllevimizi paydafllar›m›za aktarmak istiyoruz. Yaflamdan paylaflmak istedi¤imiz 
art›lar da bir o kadar fazla...

Bu say›da + 1’in ilk sayfalar›nda Mütevelli Heyeti Baflkan›m›z Prof. Dr. Halim Do¤rusöz’ün hem geçmifle
hem de gelece¤e iliflkin düflünce ve görüfllerini okuyacaks›n›z. ‹nan›yoruz ki kendisiyle söyleflimizden 
bafll›¤a ç›kard›¤›m›z “Emanetin tek adresi milletimizdir” cümlesi Toplulu¤umuzun sahip oldu¤u de¤erleri bir
kez daha ortaya koyan bir özet.

Elginkan Toplulu¤u olarak “öncü olma” misyonumuzu baflar›yla tafl›d›¤›m›z› gösteren pek çok haberi 
dergimiz arac›l›¤›yla alacaks›n›z. Çevre, insan sa¤l›¤› ve hijyen son günlerin en çok gündeme getirilen konu-
lar›. Oysa ki pek ço¤umuzun fark›nda olmad›¤› ya da hiç düflünemedi¤i alanlarda tehlike kol gezmekte! 
Toplulu¤umuz fiirketlerinden VALFSEL taraf›ndan non-toxic malzeme kullanılarak üretilen ve suya hiçbir
zehirli etki aktarmayan, elle teması kaldırdı¤ı için de mikrobun etkisini tamamen engelleyen armatürlerin,
pazarlama ve satıfl flirketimiz ELMOR tarafından satıflı sürdürülüyor. Ülkemizde bir ilk olan bu çal›flman›n
Toplulu¤umuzun yaratt›¤› art›lardan biri oldu¤unu düflünüyoruz.

ODTÜ taraf›ndan tasarlanan, tüm üniversite ö¤rencilerine yönelik “Yeni Fikirler Yeni ‹fller” Giriflimcilik 
Yar›flmas›, gençlerin gelece¤e farkl› bakabilmelerini sa¤layacak bir ad›m olarak bafllat›ld›. Elginkan Vakf› 
taraf›ndan desteklenen yar›flmada finale kalan dört ekibin umut dolu bak›fllar›, gençlere özgün ifller yaratma-
lar› ad›na verdi¤imiz bu deste¤in ne kadar yerinde oldu¤unu gösterdi. 

Öte yandan Elginkan Vakf›’n›n e¤itim alan›ndaki faaliyetleri de dolu dizgin gidiyor. Bursiyerlerinin say›s›n›
50’ye ç›karan Vak›f, yüzlerce ö¤renciye kucak açan iki yeni okul ve bir anaokulu binas›n› da 2005 y›l›nda
Türk e¤itimine kazand›rd›. 

Dergimizin sayfalar› boyunca ülkemizde ve sektörümüzde Elginkan Toplulu¤u fiirketleri olarak gerçeklefltir-
di¤imiz pek çok yenili¤e flahit olacaks›n›z. Bütün bunlar›n oluflmas›nda sahip oldu¤umuz vizyonun ve insan
kayna¤›m›z›n katk›s› oldu¤unu düflünüyoruz. ‹nanc›m›z odur ki, üürrüünnlleerriimmiizzee kkaatttt››¤¤››mm››zz bbiillggii bizi her zaman
ilklere tafl›yacak.

Yeni bir y›lday›z. Bitifller de¤il, bafllang›çlar umut doludur. 

2006’da umudunuz ve nefleniz bol olsun.
Julide Nemlio¤lu
Elginkan Holding A.fi.
Yönetim Sistemleri Müdürü

ELG‹NKAN TOPLULU⁄U

Ad›na ‹mtiyaz Sahibi
Yücel Unan
Kemeralt› Cad. 71/5 34425 Karaköy-‹STANBUL

Genel Yay›n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Julide Nemlio¤lu
Kemeralt› Cad. 71/5 34425 Karaköy-‹STANBUL

Yay›n Kurulu
Pelin Özkuzey, Sait Demirel, Tuba Ba¤dat, Yasemin Öngören, Zafer Sa¤lam

Yay›n Dan›flman› / MPR Pazarlama Halkla ‹liflkiler A.fi. 

Yay›n Türü / Yayg›n Süreli

Bask› Tarihi / Aral›k 2005

Yaz› ‹flleri
Günseli Özen Ocako¤lu, Türkflan Zeytino¤lu, Derya Nurhat, Aleks Kalayc›yan

Görsel Yönetmen / Aylin Çil 

Görsel Uygulama / Osman Urasl›, P›nar Gazanfer, Yasemin Can 

Yap›m / Rota Yay›n Yap›m Tan›t›m Tic. Ltd. fiti.
Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas› 34360 fiiflli-‹stanbul
Tel: 0212 224 01 44 • www.rotaline.com

Bask› ve Cilt / Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti.
‹mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza¤a fiiflli-‹stanbul • Tel: 0212 332 08 38 (PBX) 

‹letiflim Adresi / Elginkan Holding A.fi.
Kemeralt› Cad. 71/5 34425 Karaköy-‹stanbul
Tel: (0212) 293 30 00 • www.elginkan.com.tr
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4 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Halim Do¤rusöz’ün, Ekrem Elginkan ile dostlu¤u ‹stan-
bul Teknik Üniversitesi’ndeki ö¤rencilik y›llar›na dayan›yor. Askerlik
hizmetlerine de 1948’de Yedek Subay Okulu 29. dönem ö¤rencisi ola-
rak Topçu Taburu’nda bafllam›fllar. O günlerden haf›zas›nda kalan en
taze an›n›n, her akflam yeme¤inden sonra Topçu Taburunda çal›nan
klasik bat› müzi¤ini birlikte dinlemek oldu¤unu söylüyor Prof. Dr. Ha-
lim Do¤rusöz. Tamamlanan k›ta hizmetlerinin ard›ndan bir araya ge-
len iki dost için kariyer süreçleri de bafllam›fl. Prof. Do¤rusöz, Elektrik
‹flleri Etüd ‹daresi’ne girerken Ekrem Elginkan da, askerde kalorifer te-
sisat projelerinin denetimini yaparak edindi¤i deneyimle üniversiteden
ald›¤› bilgiyi birlefltirece¤i bir ifl kurmaya karar vermifl.  Önce kalorifer
tesisat projesi mühendisli¤i ve giderek taahhüt ifllerine girmifl.

““‹‹flfllleerrii ddüüzzeennllii yyüürrüütteebbiillmmee bbeecceerriissii hhaayyrraannll››¤¤››mm›› aarrtt››rrdd››””
Zamanla ifllerini epey ilerleten ve inflaat projelerine de bafllayan Ekrem
Elginkan‘›n bütün ülke geneline yay›lm›fl bu küçük taahhüt ifllerini dü-

zenli ve sorunsuz yönetme becerisi Prof. Do¤rusöz’ün hayranl›¤›n›
uyand›rm›fl. “‹fl ald›¤› her yerde güvenilir biriyle anlafl›yor ve ifli ona
teslim ediyor ama bu arada çok da yoruluyordu. Bunun üzerine bir ak-
flam bana müteahhitli¤in zor oldu¤unu, sürekli ifl ve alacaklar›n›n pe-
flinde koflmak gerekti¤ini söyleyerek sanayici olmaya karar verdi¤ini
ifade etti”. Tabii bunda özellikle Ekrem Elginkan’›n Türkiye’de kaliteli
armatür ihtiyac›n› ve pazardaki bofllu¤u görmesi etkili olmufltu. Ayr›ca
o dönem ‹talya hükümeti taraf›ndan Türkiye’ye aç›lan 50 milyon do-
larl›k krediden pay alabilme düflüncesi de bu yat›r›m› tetikleyen bir
baflka gerekçeydi. Ekrem Elginkan’›n sanayici olma hayallerini gerçe-
¤e dönüfltürmek için uygun ortam ve f›rsatlar do¤mufltu: “Ekrem Bey
armatür projesinden ilk söz etti¤inde elinde iki yaprakl› bir broflürü tu-
tuyordu. Broflür Triulzi adl› bir ‹talyan firmas›n›n otomatik pres döküm
tezgahlar›n› ve bu tezgahlardan ç›kan ürünlerin resimlerini gösteriyor-
du. Ekrem Bey, broflürdeki musluk resmini iflaret ederek ‘Bu tezgahlar
kaliteli musluklar› otomatik üretiyormufl, bu ifle girmeye ne dersin?’ de-
di. ‘Tamam’ dedim. ‘Öyleyse bana böyle bir fabrikan›n plan›n› yap ve

bir rapor haz›rla da D›fl ‹flleri Bakanl›¤›na ‹talyan kredisi için baflvura-
l›m’ dedi. Ben raporu haz›rlad›m ve döviz tahsisini ald›k. Sonra Ekrem
Bey’le birlikte ‹talya’daki firmay› ziyaret edip makine siparifllerimizi
verdik. Oradan di¤er iflleri tamamlamak üzere Almanya’ya geçtik, kal-
d›¤›m›z süre içinde kitapç›lardan bu tür üretimle ilgili kitaplar topla-
d›m. ‹çimde bu tezgahlardan musluk üretilip üretilemeyece¤ine dair
bir flüphe vard›. Çünkü plan› yap›p raporu yazm›flt›m ama, bu yeni tek-
noloji hakk›nda fazla bilgim yoktu. Ülkeye döndükten sonra kitaplar›
inceleyince flüphelerimde hakl› oldu¤umu anlad›m ve konuyu hemen
Ekrem Bey’le paylaflt›m. Bu durum karfl›s›nda musluk gövdelerini pres
döküm yerine kokil dökümle yapmaya karar verdik, do¤al olarak da
bütün planlar de¤iflti. Ben iflin teknik taraf›n› böyle çözerken Ekrem
Bey de iflin ticari taraf›n› çok pratik ve etik bir yaklafl›mla çözdü. ‹tal-
ya’daki firmaya durumu anlatt› ve makineleri Almanya’dan almak du-
rumunda oldu¤umuzu fakat onlar› ma¤dur etmemek ad›na makineleri
Triulzi üzerinden ithal ederek komisyon almalar›n› sa¤lad› ve ifli tatl›-
ya ba¤lad›.” 

fifiiirrkkeettlleerrii EEllggiinnkkaann VVaakkff››’’nnaa vvaassiiyyeett eettttii
E.C.A.’n›n kuruldu¤u 1957 y›l›ndan Ekrem Elginkan’›n vefat etti¤i
1999 y›l›na kadar onun hem dan›flman› hem de en yak›n dostlar›ndan
biri olan Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, Toplulu¤un oldu¤u kadar Elginkan
Vakf›’n›n da kurulmas›nda eme¤i geçen isimlerden biri. 

Vakf›n kurulufluyla ilgili Ekrem Elginkan’la uzun süre düflündüklerini,
dünyadaki örnekleri incelediklerini ve en mükemmel sistemi bulduk-
lar›na ikna olduklar›nda projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Do¤ru-
söz, “Amerika’da North Carolina State Üniversity’de misafir profesör
olarak bulundu¤um 1979-1982 y›llar› aras›nda bu ülkedeki Vak›flar›
da inceleme f›rsat›m oldu. Hiçbiri bizim amac›m›z ve yapmak istedik-
lerimizle örtüflmedi, do¤al olarak kendimize özgü bir sistem kurduk.” 

Türk geleneklerine göre Vak›flar, üyelerini bizzat kurucunun belirledi-
¤i Mütevelli Heyetler yard›m›yla yönetilir ve kurucudan sonra nas›l bir
yönetim olaca¤› da Vak›f Senedi’nde aç›kca tarif edilir. Elginkan Vak-
f›’n›n son derece demokratik yap›yla oluflturulan Mütevelli Heyetinde
de tam bir çok seslilik hakim. “Heyetteki 14 de¤iflmez üyenin yan› s›-
ra Vakf›n sorumlulu¤u alt›na girecek olan flirketlerin yöneticilerinin de
bu yönetim içinde yer almas› ve kararlarda pay sahibi olmalar› gerek”
diyen Ekrem Elginkan, 8 kurucu flirketin de 34 kiflilik Mütevelli Heyet
içinde temsil edilmelerini öngörmüfl. Do¤rusu bu durum ifl dünyas›n›n
son y›llarda dile getirdi¤i özyönetim kavram›n›n, 80’li y›llarda bir va-
k›f çat›s› alt›nda nas›l yap›labildi¤ini ortaya koyan ilginç bir yaklafl›m.

TTüürrkk mmiilllleettiinniinn sseessiinnii tteemmssiilleenn……
“Vak›f Türk milletine emanet edildi¤ine göre onun temsilcilerinin de
Mütevelli Heyet içinde yer almas› gerekir” diyen Ekrem Elginkan ülke-
nin önde gelen üniversiteleri, sivil toplum örgütleri, kamu ve finans ku-
rulufllar›n› temsilen 12 kuruluflu daha Mütevelli Heyete davet ediyor.
Böylesine genifl bir yönetim kadrosuyla icraat yap›lamayaca¤›n›n ayr›-
m›nda olan iki dost, Mütevelli Heyet içinden seçilerek oluflturulacak
Yönetim Kurulu’yla iki organl› bir yap›y› hayata geçiriyorlar. Elginkan
Vakf›, kuruldu¤u 1985 y›l›ndan üç y›l sonra gerçeklefltirdi¤i e¤itim ve
kültür faaliyetleriyle Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce “Y›l›n En Baflar›l›
Vakf›” seçiliyor. 

Ekrem Elginkan’›n sa¤l›¤›nda Vak›f, flirketlerden gelen ba¤›fllarla faali-
yetlerini sürdürüyordu. Vefat›ndan önce  düzenledi¤i vasiyetname ile
tüm mal varl›¤›n› Vakfa ba¤›fllayan Ekrem Elginkan, vefat›ndan sonra,
gayri menkul kira gelirlerine ilaveten, Vakfa devretti¤i flirketlerin kârla-
r›ndan da gerekti¤inde Vakf›n temettü almas›n› planlam›fl oldu. Böyle-
ce Vak›f amaçlar› do¤rultusunda çal›flmalar yapmak üzere gereken
mali ak›fla da sürekli sahip olacakt›. 

‹flte geçti¤imiz y›l içinde açt›¤› üç okul ve bir anaokulu, 50 ö¤renim
bursu, bir yar›flma sponsorlu¤u ve irili ufakl› di¤er projeleriyle e¤itime
yat›r›m yapan Elginkan Vakf›’n›n yap›s› da böyle…

SSttrraatteejjii......
Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, interaktif kat›l›ml› bir yönetim anlay›fl›yla
yürütülen Topluluk ve Vak›f ifllerinin daha sa¤l›kl› bir yap›ya kavufltu-
rulmas› ad›na, son dönemde çeflitli toplant›lar yapt›klar›n› ifade ederek
sözlerini flöyle noktalad›: “Ekrem Elginkan, Türkiye’de kaliteli musluk
ihtiyac›n› gördü ve bu yönde ad›m att›. E.C.A.’y› bugünlere getiren
strateji de budur iflte. Ancak art›k kaliteli musluk üretmek yetmiyor.
Ondan vazgeçmeyece¤iz tabii, ama baflka stratejilerle onu takviye et-
memiz gerekiyor.”

VVaakkff››nn üüçç tteemmeell aammaacc››
1- Kültür de¤erlerimizi tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi
de¤erlerimizi ve Türkçemizi araflt›rmak, araflt›rmalar› desteklemek,
korumak, yaflatmak, tan›tmak

2- Bilim, teknoloji ve e¤itim alan›ndaki faaliyetleri teflvik etmek

3- Ülke sanayinin ihtiyaç duydu¤u vas›fl› iflgücü yetifltirilmesine, bu
suretle ülkenin istihdam imkanlar›n› art›r›c› e¤itim çal›flmalar›na
katk›da bulunmak için okullar, e¤itim kurumlar› açmak, iflletmektir. 

VVaakk››ff MMüütteevveellllii HHeeyyeettii’’nnddee yyeerr
aallaann kkuurruulluuflflllaarr››nn tteemmssiillcciilleerrii

1. ‹stanbul Teknik Üniversitesi
2. ‹stanbul Üniversitesi
3. Bo¤aziçi Üniversitesi
4. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
5. Ege Üniversitesi
6. Türkiye ‹fl Bankas›
7. Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araflt›rma Kurumu

8. Türk Standartlar› Enstitüsü
9. Makine Kimya Endüstrisi 

Kurumu 
10.Manisa Belediyesi 
11.Türkiye Metal Sanayicileri

Sendikas›
12.Türk Silahl› Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakf›

Emanetin 
tek adresi 

milletimizdir...

Emanetin 
tek adresi 

milletimizdir...

NNeeyyddii bbuu uullvvii aammaaçç??
“Ekrem Elginkan kendisinden sonra, kurdu¤u flirketlerin Türk toplumu-
na hizmet vermeye devam etmesini sa¤layacak bir formül bulmaya ça-
l›fl›yordu. Bunu gerçeklefltirmenin bir yolu da Vak›f kurup, flirketleri
Vakfa vasiyet etmekti. Yani Vak›f onun yerine geçecek  ve flirketlerin
sahibi olarak, yönetimini güvence alt›na alacakt›.” 

Elginkan Vakf› kurulurken, Topluluk flirketlerinin Vak›f çat›s› alt›nda toplanaca¤›,
Vak›f Mütevelli Heyetinde Türk milletini temsilen, sayg›n kurumlar›n temsilcileriyle
yönetilenlerin sesinin de olaca¤› bir yönetim modeli oluflturulmufl. Topluluk
Baflkan› Ekrem Elginkan ile birlikte bu demokratik yap›n›n mimarlar›ndan olan
Vak›f Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, Elginkan Toplulu¤u
özelinde, geçmifl 50 y›la damgas›n› vuran olaylar› aktard›.

OCAK 2006 5



Vak›f’tan

OCAK 2006 7

Vak›f’tan

Elginkan Vakf›’n›n bir e¤itim
projesi daha hayat buldu

Çevre düzenlemesi ve okulun tefriflat›, laboratuvar donan›mlar› dahil toplam yat›-
r›m maliyeti 4 milyon YTL olan 720 ö¤renci kapasiteli okulun aç›l›fl törenine, Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an, Kocaeli Valisi Erdal Ata, Elginkan Vakf› Yönetim Ku-
rulu Baflkan› ‹smail Hakk› Bal›kç›, Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu üyeleri, bölge-
nin idari amirleri, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü yetkilileri, Elginkan Toplulu¤u yöneti-
cileri ve çal›flanlar› ile civar okul müdürleri, veliler ve semt sakinleri kat›ld›lar. 

Aç›l›flta bir konuflma yapan Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, hay›r iflleriyle bili-
nen Elginkan ailesinin e¤itime sa¤lad›¤› katk›lardan dolay› kutlad›. Baflbakan›n ar-
d›ndan Kocaeli Valisi Erdal Ata kürsüye geldi. Konuflmas›nda devlet vatandafl ifl-
birli¤iyle yap›lan bu tür modern e¤itim yat›r›mlar›n›n, ilim ve fenden güç alan bir
toplum oluflturulmas›ndaki önemli rolüne de¤inen Erdal Ata’dan sonra Elginkan
Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail Hakk› Bal›kç›, Topluluk ve Vak›f projeleri
hakk›nda bilgi verdi. Gelece¤in anahtar›n›n e¤itimde oldu¤unu ve 21. yüzy›l›n
Türkiye’sini daha da ileriye tafl›yacak olan›n yetiflen genç nesil oldu¤unu belirten
Bal›kç›, Vakf›n e¤itime bu nedenle çok önem verdi¤inin alt›n› çizdi. Bal›kç›, Ca-
hit Elginkan Anadolu Lisesi’nin Milli E¤itim’e ba¤›fllanmak üzere gerçeklefltirilen
büyük bir proje oldu¤unu, Vakf›n Kocaeli’ndeki bir di¤er projesinin ise lise bina-
s›n›n yan›nda infla edilmekte olan Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Mer-
kezi oldu¤una dikkat çekti. Bu merkezin de önümüzdeki y›l hizmete girmesi ön-
görülüyor. 

Aç›l›fl töreni bando tak›m› ve ö¤rencilerden oluflan folklor ekibinin oyunlar›yla
renkli gösterilere sahne oldu. Misafirler; konuflmalardan sonra 24 derslikli, kapal›
spor salonu, yemekhane, kütüphane ve bilgisayar odalar›yla 16.500 m2’ye kurulu
modern okulu gezme olana¤› buldular.

20.y›l›n› lise aç›l›fllar›yla
kutlayan Elginkan Vakf›, 
21 Eylül 2005’te Baflbakan
Recep Tayip Erdo¤an’›n da
kat›l›m›yla ‹zmit Cahit
Elginkan Anadolu Lisesi’nin
aç›l›fl törenini gerçeklefltirdi.

Ümraniye Mediha
Tansel ‹lkö¤retim
Okulu’nun bodrum
kat›nda yer alan
anaokulu s›n›f›n›n
ö¤rencileri,
Elginkan Vakf›
taraf›ndan yapt›r›lan
anaokulu binas›yla
gün yüzüne ç›kt›. 

Elginkan Anaokulu
özel okullar›
aratmayacak
donan›mda...

Elginkan Vakf› taraf›ndan geçti¤imiz y›l aç›l›fl› gerçeklefltirilen bir bafl-
ka e¤itim yuvas› da Ümraniye Ihlamurkuyu’da yer alan Mediha Tan-
sel ‹lkö¤retim Okulu’na ba¤l› anaokulu binas› oldu. Kas›m ay›nda böl-
genin idari amirleri, Elginkan Vakf› yöneticileri, civar okul müdürleri
ve semt sakinlerinin kat›ld›¤› büyük bir törenle aç›lan anaokulu
Ümraniye’ye ayr› bir renk katt›. Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne-
¤i’nin bir anaokulun donan›m›n› sa¤lamak üzere yola ç›kt›¤› proje
sonradan kabuk de¤ifltirerek bütünüyle Elginkan Vakf›’n›n katk›s›yla
infla edilen ve tüm donan›m› sa¤lanan bir anaokul projesine dönüfltü. 

Elginkan Vakf› taraf›ndan yapt›r›lan anaokulunda çocuklar›n el ifli
derslerini yapacaklar› ve oyun oynayabilecekleri iki s›n›f, yemekha-
ne, mutfak ve miniklerin boylar›na uygun lavabolarla donat›lm›fl tu-
valetler yer al›yor. Yap›m› için hiçbir masraftan kaç›n›lmayan ana-
okulun arka bahçesinde de miniklere özel küçük bir oyun park› var.
Okul Müdürü Minhan Mercan, Elginkan Vakf›’n›n yap›m›, donan›m›
ve aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤i anaokulun t›pk› yüksek ücretler talep
eden özel okullar standard›nda oldu¤unun alt›na çiziyor ve okulun
bu bölge için çok anlaml› bir yat›r›m oldu¤unu söylüyor.

EEllggiinnkkaann VVaakkff›› 
bbuurrssiiyyeerrlleerriinniinn ssaayy››ss›› 
EEkkiimm 22000055’’ttee 5500’’yyee uullaaflfltt››
Mart 2005’te befl üniversiteden befler lisans ö¤rencisine karfl›l›k-
s›z burs fleklinde bafllat›lan program›n ikinci dönem uygulamas›
Ekim 2005 itibariyle gerçekleflti. Vak›f Mütevelli Heyeti’nde tem-
silcileri bulunan söz konusu befl üniversiteye ikinci uygulama dö-
neminde tan›nan kontenjanla toplam bursiyer say›s› 50’ye ç›km›fl
oldu. Burslar öncelikle mühendislik alanlar›nda ve kültürümüzle
ilgili dallarda olmak üzere tüm konularda ve haz›rl›k s›n›f› dahil
tüm s›n›flarda lisans ö¤renimi yapan, baflar›l› ve maddi imkanlar›
yetersiz ö¤rencilere veriliyor. 

Mesleki ve teknik e¤itim alan›nda 10 y›ld›r çeflitli e¤itim program-
lar› düzenleyen Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim
Merkezi, “Elektrik Ark ve Oksi-Gaz Kaynakç›s› Yetifltirme” proje-
siyle bir yenili¤e imza att›. Proje, Avrupa Birli¤i taraf›ndan finanse
edilen ve Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan oluflturulan Aktif ‹flgücü
Programlar› Projesi-Yeni F›rsatlar Hibe Program› kapsam›nda uy-
gulamaya konuldu. Manisa bölgesinde sanayinin ihtiyac› olan ka-
lifiye kaynak eleman›n›n yetifltirilmesi ve böylelikle bir mesle¤i ol-
mayan insanlar›n gerekli mesleki bilgi ve beceri sa¤lanarak ifl pi-
yasas›na kazand›r›lmas› projenin ç›k›fl noktas›n› oluflturdu.

Projeyi farkl› k›lan özellik, AB ülkelerinde geçerli bir belgenin de
e¤itim sonunda yap›lan s›navlarla veriliyor olmas›yd›. Bu uygula-
ma Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ile Elginkan Vakf› aras›nda ya-
p›lan protokol çerçevesinde gerçeklefltirildi. S›navda baflar›l› olan
kursiyerlerin s›nav ka¤›tlar› ve sonuçlar› Almanya’ya gönderildi ve
GSI SLV München taraf›ndan bu kursiyerlere AB ülkelerinde ge-
çerli sertifika verildi.

AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii üüllkkeelleerriinnddee
ggeeççeerrllii mmeesslleekk sseerrttiiffiikkaass››
Elginkan Vakf›’n›n kaynakç›l›k projesi
ile 60 iflsiz gence yeni bir yol aç›ld›.



Hayat›n kayna¤› Hayat›n kayna¤›
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Ünlü sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, ‹stanbul’un en gözde bu-
luflma noktalar›ndan biri olan Taksim’in ad›n›n hikayesini anlatt› biz-
lere. Me¤er Taksim kente gerekli olan ve d›flardan getirilen suyu belli
ölçülere göre muhitlere taksim eden bir merkezmifl. Su hayat demek
oldu¤una göre Taksim’de hiç bitmeyen canl›l›¤›n kayna¤› da bu su ol-
sa gerek...    

RRoommaa’’ddaann BBiizzaannss’’aa oorraaddaann OOssmmaannll››’’yyaa
Osmanl› Türkleri yaflad›klar› flehirlerde akar nitelikli suyun sa¤lanma-
s›na büyük önem vermifller 700 y›ll›k tarihleri boyunca. Suyun kay-
naklardan toplanarak yerleflim alanlar›na sürekli bir biçimde ak›t›larak
ulaflt›r›lmas›n› sa¤layacak sistemler infla etmifller. Kendilerinden önce
Bizansl›lar›n su depolamak amac›yla kulland›klar› kapal› sarn›çlara
pek itibar etmedikleri, akar suyu tercih ettiklerini görüyoruz. Bizansl›-
lardan önce Roma zaman›nda kente kanallarla suyu getirme çabalar›
olmufl. Bozdo¤an kemeri bunun en güzel örneklerinden biridir. ‹ki te-
pe aras›ndaki çukur arazi üzerinden flehrin merkezine kadar getirilen
su kemerinin (akedük) zaman içinde ‹stanbul’u ele geçirmek isteyen
barbar kavimlerin sald›r›lar›yla tehlikeli bir hal almas› sonucunda
farkl› çözüm yollar› aranmaya bafllanm›fl ve sarn›çlar böylece günde-
me gelmifl. Sarn›çlar binalar›n alt›nda yer alan, sütunlara dayanan,
üzerleri tonozlu yap›lar. Bunlar›n en büyüklerinden biri de Yerebatan
Sarn›c›’d›r. Ancak ‹slam inanc›nda ve toplumsal yaflam›nda bat›dakin-
den farkl› olarak durgun su pek makbul olmad›¤›ndan Roma ça¤›ndan
beri suyu depolamak ve sonra da kullanmak yoluna giden bu topra-
¤›n o günkü sakinleri bizzat suyu kente getirmeye niyet etmifller.  

MMuuhhtteeflfleemm SSüülleeyymmaann’’ddaann MMiimmaarr SSiinnaann’’aa eemmiirr ggiiddiinnccee......
Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan’a flöyle emir veriyor, “Öyle bir
su teflkilat› yapas›n ki en yüksek yerlerde bile su aks›n, küçük çocuk-
lar ya da yafll› nineler buradan rahatça su testilerini doldurabilsinler
ve benim saltanat›m için bana hay›r duas› yapalar.” Mimar Sinan da
su yollar› ve bentleri yeniden organize etmek üzere ifle koyuluyor.
Önce Belgrad ormanlar› taraf›ndaki su kaynaklar›n› inceliyor ve bura-
lardan kente nas›l su sa¤lan›r diye planlamalar yapmaya bafll›yor. As-

l›na bak›l›rsa Kanuni’den önce Fatih zaman›nda bafllan›yor su kanal-
lar›n›n yap›m›na. ‹stanbul, büyük ‹slam aleminin en büyük metropo-
lü ve bir ucu Polonya’n›n güneyinden Basra körfezine, di¤er ucu M›-
s›r’a ve Afrika’n›n kuzeyine uzanan büyük bir imparatorlu¤un baflken-
ti. Kent sakinlerinin su s›k›nt›s› çekmemesi için su kanallar›n›n yan› s›-
ra çeflmelerin yap›m› da a¤›rl›k kazan›yor o y›llarda. Ço¤u hayrat
amac›yla yap›lan çeflmelerin en dikkat çekici bölümlerinden biri kita-
beleri. Osmanl› döneminde 1000’e yak›n kitabesi olan çeflme infla
ediliyor ‹stanbul’da. Birinci say›m›zda ele ald›¤›m›z ve restorasyonu-
na bafllanan Azapkap› Saliha Sultan Çeflmesi de Sultan 1. Mahmut za-
man›nda yap›lan mükellef çeflmelerden biri. 

EEyy aahhaallii aarrtt››kk hhaammaamm yyaapp››llmmaayyaa......
Padiflah 3. Mustafa zaman›nda hamamlar›n hem su hem de odun sar-
fiyat›na neden olmalar›ndan ötürü inflas› yasaklan›yor. ‹stanbul’da Os-
manl› zaman›nda 300 hamam oldu¤u kay›tlarda yer alan bilgiler ara-
s›nda. Gerçi hamamlar›n yap›lmas›n›n bir gerekçesi daha var ki o da
gelir getiren yerler olmalar›. Bu yüzden cami, medrese, çeflme gibi

hayrat yapt›ranlar buralar›n giderlerini karfl›lamak üzere hamamlar in-
fla ettiriyorlar. Hamamlar ayr›ca sosyal yaflam alanlar› olmalar› sebe-
biyle de önemli buluflma mekanlar›ndan say›l›yor Osmanl› toplum
hayat› içinde.  

TTaakkssiimm eenn öönneemmllii ssaavvaakkllaarrddaann bbiirrii
Savak, sular›n topland›¤› merkezlere verilen ad. Saka da çeflmelerden
su doldurup sokak sokak dolaflarak satanlara deniyor. Taksim’in Sa-
vak haline gelmesi 1730’lu y›llara rastl›yor. Taksim’deki Galata bölge-
sinin artan nüfusu burada bir sava¤› gerekli k›l›yor. Galata 14. yüzy›l-
dan itibaren Cenoval›lar›n kontrolünde kalan her ne kadar fetihten
sonra Türkleflmeye bafllasa da tipik bir ‹talyan liman kenti görüntüsü-
nü koruyan ve levantenlerin a¤›rl›kta oldu¤u bir bölge. Dar sokaklar›
ve e¤lence yerleriyle ünlü Galata ve Pera pek çoklar› için de cazibe
merkezi. Öyle ki 17. yüzy›ldan itibaren yabanc› elçilikler Pera’y› mes-
ken edinmeye bafll›yor. Bu durum karfl›s›nda bölgenin su ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere Sar›yer’in arka taraflar›ndan, bu gün Bentler
olarak an›lan bölgede, bentler yap›larak sular biriktiriliyor
ve kanallarla Taksim’deki sava¤a getiriliyor. Lüle he-
sab› üzerinden çeflitli kanallarla Tophane, Gala-
ta’ya, F›nd›kl› ve Dolmabahçe taraflar›na su
veriliyor. Su yolcusu denilen kifliler bu
kanallar›n›n bak›m› ve temizli¤iy-
le ilgileniyor. 

Taksim, 18. yüzy›l bafllar›nda
giderek artan bölge nüfusuna
paralel, su ihtiyac›n› karfl›lamak
üzere Sar›yer civarlar›ndan
bentlerle gelen sular›n toplan›p
taksim edildi¤i bir merkez olarak
an›l›yor kitaplarda. Bugün

meydandaki Atatürk
heykelinin gerisinde c›l›z
bir görüntü sergileyen
su hatt›n›n bir dönem

‹stanbul’un hayat
damarlar›ndan biri

oldu¤una inanmak
çok zor...

“Aç besmeleyle iç suyu, Han Ahmed’e eyle dua...”
Sultanahmet’teki 3. Ahmed çeflmesinin üzerindeki kitabede iflte bu yaz› yaz›yor. 

Prof. Dr. Semavi Eyice 50 y›la yak›n bir süre ‹stan-
bul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ö¤retim üye-
li¤inde bulundu Avrupa’n›n pek çok flehrinde mi-
safir hoca olarak Bizans ve Osmanl› sanat›n› anlat-
t›. Bu süre zarf›nda çeflitli üniversitelerde yüksek li-
sans dersi verdi. Bugün sanat tarihi ve arkeoloji bö-
lümlerinde ders veren ö¤retim üyelerinin ço¤unun
hocas›. Ayr›ca Eyice’nin 70 y›ld›r oluflturdu¤u kü-
tüphanesinde; Bizans tarihi, Bizans sanat›, Türk ta-
rihi, Osmanl› tarihi, Osmanl› sanat›, Avrupa tarihi,
Avrupa sanat› ve Anadolu’nun yerel tarihinin yan›
s›ra birçok dilde ‹stanbul ve Türkiye ile ilgili seya-
hatnamelerin bulundu¤u dev bir koleksiyona sa-
hip. ‹stanbul ile ilgili 20. yüzy›lda yay›mlanm›fl
eserlerin pek ço¤u da bu kütüphanede mevcut. Se-
mavi Eyice kendisinden sonra kütüphanesinin ki-
mi örneklerde oldu¤u gibi da¤›l›p heba olmamas›
için satmay› tercih etmifl.

SSaannaatt ttaarriihhii vvee aarrkkeeoolloojjii üüssttaadd››



fiirketlerden/EMARfiirketlerden/EMAS

EEMMAASS yyeennii bbiirr aall››flflkkaannll››kk yyaarraatttt››

E.C.A.’dan 
“Maksimum” kolayl›k
‹fl Bankas› ile geçti¤imiz y›l›n Ekim ay›nda yap›lan sözleflmelerle
E.C.A.- EMAS bayileri art›k birer Maksimum Kart Üye ‹flyeri oluyor. Tü-
keticilere yapt›klar› al›flveriflleri karfl›l›¤›nda  Maksimum Kartlar›n› kul-
lanma f›rsat›n› veren uygulamaya ilk olarak 100 E.C.A. - EMAS bayisiy-
le bafllan›yor. Bu say›n›n 2006 y›l› içinde  200’e ulaflmas› hedefleniyor. 

2003 y›l›ndan beri Yap› Kredi World Card ile iflbirli¤ini sürdüren
Emas; Maksimum Kart ile de anlaflma yapmas› neticesinde bayilerinin
ço¤unda tüketicilere taksitli sat›fl avantajlar›n› alternatifli olarak suna-
bilecek ve yurt içinde en çok kullan›lan iki kart sahibi müflterilere de
ulaflm›fl olacak.

Teknik
e¤itime
destek
sürüyor

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin katk›lar› ve EMAR’›n çabalar›yla “Do¤al
Gaz ve S›hhi Tesisat Laboratuvarlar›”n›n on dokuzuncusu Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› Bal›kesir Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda 29 Eylül 2005 tari-
hinde aç›ld›. 

Endüstri meslek liseleri, makine mühendisli¤i fakülteleri, askeri okullar vb.
e¤itim kurumlar›nda uygulamal› derslerin etkinli¤ini art›ran laboratuvar ça-
l›flmalar› büyük önem tafl›yor. Ancak e¤itim kurumlar›n›n sadece laboratu-
varlara sahip olmalar› yeterli de¤il, bu laboratuvarlar›n ayn› zamanda  do-
nan›ml› olmalar› da gerekiyor. Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden EMAR, bu
amaçla 1994 y›l›ndan beri Türkiye genelinde tüm iç tadilat ve tesisat uygu-
lamalar›n› ücretsiz gerçeklefltirdi¤i laboratuvarlar aç›yor. 

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin E.C.A. markal› ›s› ürünlerine yönelik e¤i-
tim programlar› yurt genelinde devam ediyor. E¤itim programlar›, E.C.A.
markal› ürünlerin yurt içi sat›fl firmas› EMAS Makine Sanayii A.fi. ve sat›fl
sonras› hizmetler flirketi EMAR A.fi. taraf›ndan düzenleniyor.

EMAR; bayiler, uygulamac›lar (mühendisler, tesisat ustalar› vb.), do¤algaz
da¤›t›m flirketleri ve tüketicilerine yönelik kombi, kat kaloriferi, do¤algaz so-
bas›, panel radyatör, merkezi ›s›tma sistemi (çelik ve döküm kazanlar) ve kli-
ma gibi E.C.A. markal› ürünleri üzerine Eylül ve Kas›m 2005 tarihleri aras›n-
da e¤itim ve seminerler düzenledi. Yalova, Kastamonu, Düzce, Karadeniz
Ere¤li, Band›rma ve Denizli’de gerçeklefltirilen organizasyonlarda tesisat us-
talar›, verilen “montör” e¤itimlerinde do¤algazl› cihazlar, son teknolojiler,
güvenli yak›c› cihaz kullan›m› gibi sektörel konularda bilgilendirildiler. 

Uzun ömürlü ve üstün performans sa¤layan E.C.A. ürün-
leri, tüketicinin güvenli¤i, rahat› ve yaflayaca¤› üstün de-
neyimleri önemseyen tavr›yla da dikkat çekiyor.  

EMAR Servisleri’nde kullan›lan E.C.A. orijinal yedek par-
çalar›n›n garanti süresi bir y›ld›r. Tüketiciler, çevre flartla-
r› ve kullanma hatalar›ndan do¤abilecek ar›zalarda ürün
özelli¤inin bozulmamas› için orijinal E.C.A. yedek parça-
lar›n› bu yönüyle tercih ediyorlar. E.C.A. markal› bir ürün
için tüketicilerin tercihi de orijinal E.C.A. yedek parçala-
r›ndan olufluyor. Çünkü, tüm E.C.A. markal› ürünlerin
yedek parçalar›, E.C.A. kalitesi ve deneyimiyle üretiliyor. 

EE..CC..AA..,, EEMMAASS vvee EEMMAARR’’ddaann
oorrttaakk ee¤¤iittiimm pprroojjeessii 

EE..CC..AA.. oorriijjiinnaall
yyeeddeekk ppaarrççaallaarr›› Elginkan Toplulu¤u fiirketleri‘nden Is› Grubu kuruluflu EMAS A.fi.

so¤uk k›fl günlerini evinde keyifle geçirmek isteyenler için Confeo
Digital Kombi’yi piyasaya sundu. EMAS bünyesinde yap›lan iki y›l-
l›k Ar-Ge çal›flmalar› sonucu Türk mühendisleri taraf›ndan 2004
y›l›nda en üst düzeyde enerji tasarrufu ve kullan›m kolayl›¤› sa¤la-
yan yeni nesil E.C.A. kombilerin üretimine bafllanmas›n›n ard›n-
dan, pazardan gelen talepler neticesinde 2005 y›l› Eylül ay›nda
Confeo dijital kombi piyasaya sürüldü.  

EMAS A.fi.’nin piyasaya sundu¤u Confeo Kombi, 24 kw bacal› /
hermetik ve 28 kw hermetik olarak iki farkl› modelde üretiliyor.
Confeo Kombi; hem do¤algaz hem LPG kullan›m›, dijital displayi,
monthermic çift eflanjörlü sistemi, 14 ayr› emniyet sistemi, ar›za
teflhis sitemi, estetik tasar›m› gibi özellikleriyle do¤algaz pazar›na
en yeni ve en üstün kombi olarak girdi.   

Is›nman›n yan› s›ra s›cak su kullan›m› için de ideal olan Confeo,
dört dörtlük s›cak su kullan›m keyfi sunuyor. Kombi, dijital ekran›
ile farkl›laflarak kullan›m kolayl›¤› sa¤l›yor. Kombi, 6 adet LED ve
4 adet butonlu gösterge paneli sayesinde kalorifer devresi su s›cak-
l›¤› ve kullan›m suyu s›cakl›¤›n› 1 °C hassasiyetle gösterebiliyor.
Ayr›ca 19 adet farkl› ar›zay› kodlayarak gösterme özelli¤i ile ar›za-
lara en k›sa sürede müdahale edilebilmekte.

EMAS Makine A.fi., E.C.A. ›s› ürünlerinin tamam›yla, 23-26 Ka-
s›m 2005 tarihleri aras›nda  ‹zmir’de ‹zmir Makina Mühendisleri
Odas› taraf›ndan düzenlenen TESKON 2005 Tesisat Kongresi ve
Sergisine kat›ld›. Fuarda E.C.A. markal› kombiler, yo¤uflmal›
kombiler, panel radyatörler, havlupanlar, De Dietrich döküm ka-
zanlar, brülör, do¤algaz sobalar› ve s›cak su boylerlerini

sergileyen EMAS, 152 m2‘lik
stand›yla en büyük sergi
alanlar›ndan birine sahipti.
EMAS’›n, modern çizgilerle
tasarlanm›fl stand›n› 7.000
kifli ziyaret etti.  Fuar dahi-
linde düzenlenen kongrede
EMAS’tan Makine Mühen-
disi Kenan fiahin de ‘Konut-
larda kullan›lan do¤algazl›
cihazlar ve tesisat›’ konulu
bildiri sundu.

E.C.A.,
teknolojiyi
keyifle
birlefltirdi ve
ev hayat›n›
kolaylaflt›ran
bir baflka
ürünü  daha
tüketiciyle
buluflturdu:
Confeo Digital
Kombi

ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

EEMMAASS,, TTEESSKKOONN--22000055’’ttee
ggöözz kkaammaaflfltt››rrdd››

• Kromaj ve di¤er kaplamal› ürünlerin temizlenmesinde
deterjan veya asitli su kullan›lmamal›, sabunlu su ve
kuru bez ile temizlenmeli,

• Kromajl› ürünler alt› ayda bir defa gaz ile ›slat›lm›fl bez
ile parlat›lmal›,

• Armatür yüzeylerini silerken mutlaka pamuklu bez
kullan›lmal›, bulafl›k teli vb. tel içeren bezler yüzeyle-
ri çizdi¤inden tercih edilmemeli, 

• Bütün krom ve di¤er yüzey kaplamal› ürünlere, kapla-
may› bozmamak için ç›plak ve t›rt›ll› metal anahtar
tatbik edilmemeli,

• Yeni inflaatlarda armatür kullanmadan önce tesisattaki
inflaat art›¤›/pisli¤i su ak›t›larak temizlenmeli,

• Armatürün uzun süreli sorunsuz çal›flmas› için tesisat-
ta pislik ay›r›c›lara yer verilmeli ve periyodik olarak
temizlenmeli,

• Ürünlerin normal çal›flma bas›nc› 0.5-5 bar olup fle-
beke bas›nc› yüksek olan 
tesisatlarda bas›nç 
düflürücü 
kullan›lmal›,

AArrmmaattüürr bbaakk››mm››
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EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL’’ddeenn 
pprrooffeessyyoonneell bbiirr 
bbuulluuflflmmaa ddaahhaa......
E.C.A. ve SEREL’in 2004 y›l›nda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Ada-
na ve Antalya’da “Mimarlar Toplant›s›” bafll›¤›yla düzenledi¤i
organizasyonlar› 2005 y›l›ndan itibaren kapsam›n› daha genifl-
leterek “Profesyoneller Buluflmas›” temas›yla sürdürülüyor.
Son olarak Antalya Porto Bello Otel’de 19 Eylül 2005’te ger-
çekleflen “Profesyoneller Buluflmas›”nda yaklafl›k 250 kat›l›m-
c› vard›. 2005 sonuna kadar di¤er büyük illerde de yap›lmas›
planlanan toplant›lar›n amac›, üretim aflamas›nda tasarlan›p
fabrikada ürüne kazand›r›lan birçok  özelli¤in piyasadaki izdü-
flümünü yak›ndan takip etmek. Bu anlamda, E.C.A. ve SEREL;
ürünlerinin kullan›c›lar taraf›ndan daha iyi alg›lanabilmesi için
sektörde çal›flan kiflilere, kullan›c›lara ve karar noktas›ndaki
mimarlarla ilgili bölgede faaliyet gösteren otellerin sat›n alma
ve teknik müdürlerine s›cak temas yoluyla ulaflma çabas›nda. 

Profesyoneller Buluflmas›, özellikle E.C.A. ürünlerinin kalitesin-
den taviz vermemek ad›na yüksek maliyetlerle gerçekleflen üre-
timler oldu¤u, ancak buna paralel bir fiyatland›rma uygulanmad›-
¤› gerçe¤inin alt›n›n çizilmesinde etkin rol oynuyor. 

Antalya Profesyoneller Buluflmas›’nda geçen y›l oldu¤u gibi 
Elginkan Toplulu¤u bünyesinde faaliyet gösteren çeflitli flirketlerin
yöneticileri konuflmac› olarak kat›ld›. 

ELMOR A.fi. Sat›fl Planlama Müdürü Hakan Ürün Sat›fl Gelifltirme
Birimi’nin amac›ndan, ürünlerin özellikleri ve kalite ödüllerinden,
Topluluk olarak sosyal sorumluluk bilincinden söz etti.     

VALFSEL Armatür Sanayii A.fi. Ar-Ge Müdürü Ahmet Coflan; su
ve enerji tasarrufu yapan, çevreye zarar vermeyen armatürler ve
2002’de ilk ve tek yerli üretim olarak üretilmifl Valfsel’in fotoselli
ürünleri hakk›nda bilgi verdi. 

VALF Sanayii A.fi. Teknik Müdürü Ramazan Köro¤lu ve EMAR
A.fi. Hizmet Gelifltirme Müdürü Arif Pakkan’da enerji ve müflteri
temelli konular üzerine düflüncelerine dile getirdiler. 

E.C.A. su
teknolojisi
ürünlerinde
% 50’ye
varan 
indirim! 

E.C.A.’n›n yeni kampanyas›; hijyen koflullar›n› sa¤laman›n zor
oldu¤u okul, al›flverifl merkezleri, hastane, otel gibi toplu kullan›m
alanlar›nda E.C.A. su teknoloji ürünlerini kullananlara %50‘ye varan
fiyat avantaj› ve ücretsiz montaj kolayl›¤› sa¤l›yor.
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Üretti¤i tüm armatürlerde insan sa¤l›¤›na uy-
gun, non-toxic (zehirli olmayan) malzemeler-
le dünya standartlar›nda hijyen sa¤layan
E.C.A., “Su Teknolojisi Serisi” ile enerji tasar-
rufu ve hijyenin yan› s›ra %70’lere varan su
tasarrufu imkan› da sunuyor. E.C.A. Su Tek-
nolojisi Serisi; Fotoselli Lavabo Bataryas›, Fo-
toselli Pisuar Muslu¤u, Termostatik Banyo Ba-
taryas› ve Zaman Ayarl› Lavabo Bataryas›n-
dan olufluyor. 

Hijyen sa¤laman›n temelinde el ve tuvalet te-
mizli¤i yer al›yor. Her gün fark etmeden üze-
rinde milyonlarca mikrop bar›nd›ran yerlerle
temas ediyoruz. Özellikle toplu kullan›m alan-
lar› olarak tan›mlanan  okul, al›flverifl merkez-
leri, hastaneler, oteller için üretilen E.C.A. Su

Teknolojisi Serisi ürünleri armatüre dokunma-
dan suya ulaflabilmeyi sa¤l›yor, ayn› zamanda
fazla su tüketimini ortadan kald›r›yor. Seride
yer alan Fotoselli Lavabo Bataryas›, pisuar
muslu¤u ise hijyen sa¤lama konusunda destek-
leyici ürünler olarak kullan›c›ya sunuluyor. 

E.C.A. üstlendi¤i bu misyon du¤rultusunda
Kas›m 2005 - Mart 2006 tarihlerini kapsayan
bir kampanya düzenliyor. Toplu kullan›m
alanlar›nda eski armatürünü hijyen ve tasarruf
sa¤layan E.C.A. ürünü ile de¤ifltirenlere
%50’ye varan fiyat avantaj› ve ücretsiz montaj
kolayl›¤› sunuluyor.

Eski armatürlerinizi hijyen sa¤layan E.C.A.
ürünleri ile de¤ifltirin, toplum sa¤l›¤›na sizde
katk›da bulunun.

SSaa¤¤ll››¤¤››nn››zzaa ddüüflflkküünnüüzz
Fotoselli Lavabo
Bataryas›

Zaman Ayarl›
Lavabo Muslu¤u

Fotoselli 
Pisuar 
Muslu¤u 
(S›vaalt›)

Termostatik  Banyo Bataryas›

SU TEKNOLOJ‹S‹ SER‹S‹

E.C.A. ve SEREL’in Profesyoneller Buluflmas›’ndan sonra ikinci An-
talya etkinli¤i de Yapex Fuar› oldu. Minimalist bir yaklafl›mla tasar-
lanan stantta E.C.A. s›hhi tesisat armatürleri ve aksesuarlar›, 

SEREL markal› seramik sa¤l›k gereçleri,
acrylic küvetler, hidromasajl› küvetler,
karo seramikleri ve Spil SEREL markal›
banyo mobilyalar› sergilendi. Özellikle
su ile esteti¤i birlefltiren E.C.A. armatür-
ler ile SEREL’den estetik ve hijyeni bu-
luflturan seramik sa¤l›k gereçleri fuar zi-
yaretçilerinin de ilgi oda¤› oldu. Ayr›ca
fuar stand›nda, bilinçli armatür seçimi-
nin toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan önemi, ka-
litesiz ve zararl› ürünlerin kullan›lmas›-
n›n sak›ncalar› ile ilgili bilgilendirici
mesajlar da verildi.

Her y›l sektör profesyonellerinden genifl
kat›l›mla Antalya’da sektörün nabz›n›
tutan ve ‹stanbul Unicera Fuar›’ndan
sonra ikinci büyük fuar olan Yapex’i bu
y›l 25.000 kifli ziyaret etti. 

Her y›l 118-Y Lions Kulüpleri Federasyonu taraf›ndan gerçeklefl-
tirilen Ö¤retmenler Haftas› etkinlikleri kapsam›nda bu y›l Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde görev yapan 100 ö¤retmen
‹stanbul’da E.C.A. ve SEREL taraf›ndan a¤›rland›. E¤itim alan›n›
kendine sosyal misyon edinen Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A.
ve SEREL markalar› ile ulafl›m sponsorlu¤unu gerçeklefltirdi¤i et-
kinlikte ö¤retmenler, Rahmi Koç Sanayi Müzesi, Miniatürk, Sul-
tanahmet Meydan› gibi ‹stanbul’un tarihi ve turistik mekanlar›n›
ziyaret ettiler, düzenlenen bo¤az turuyla ‹stanbul’un eflsiz man-
zaras›na tan›k oldular. 

EE..CC..AA.. vvee SSEERREELL,, 
ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerr GGüünnüü’’nnddee
ee¤¤iittiimmcciilleerrii aa¤¤››rrllaadd››

E.C.A. ve SEREL
Antalya Yapex
Fuar›’nda... 

Fotoselli lavabo
bataryas›

Zaman ayarl›
lavabo muslu¤u
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Rafine kil üretimi ve sat›fl›nda Türkiye’nin en büyü¤ü olan
MATEL A.fi. Bilecik Fabrikas›’nda yüksek standartlarda,
kaliteden ödün vermeden ve müflteri memnuniyetini ön
planda tutarak üretim yap›yor. 

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 1989’da kurulan
Bilecik Kil Ar›tma Tesisi’nde 2004’de ulafl›lan üretim mik-
tar› 22.200 ton olurken, 2005 y›l› için beklenilen rakam
25.000 ton. Fabrika bünyesindeki tam donan›ml› labora-
tuvarlardan hammadde giriflinden ürün sat›fl›na kadar en
üst düzeyde faydalan›l›yor. Rafine killere MATEL A.fi. ta-
raf›ndan verilen MASK-MATEL Süzülmüfl Kil markas› pi-
yasada öylesine kabul görmüfl ki ülkedeki tüm rafine kil-
ler bu adla an›l›r olmaya bafllad›¤›ndan 2001 y›l›nda mar-
ka tescillenmifl.

MATEL A.fi., Ar-Ge çal›flmalar› kap-
sam›nda yeni rafine kil ürününü de
geçti¤imiz y›l›n son aylar›nda piya-
saya sürdü. Seramik ve porselen
sektörü taraf›ndan be¤eniyle karfl›la-
nan ürün  piyasan›n yeni gözdesi ol-
ma yolunda h›zl› ad›mlarla ilerliyor.

MMAATTEELL,, ssaannaayyiinniinn hhaammmmaaddddee
iihhttiiyyaacc››nn›› kkaarrflfl››ll››yyoorr
MATEL A.fi., Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin hammadde ihtiyac›-
n› karfl›lamak amac›yla 1980 y›l›nda kuruldu. fiirket, Topluluk fiir-
ketleri’nin yan› s›ra sektördeki di¤er firmalara da hammadde sa-
t›yor ve ihracat yap›yor. MATEL A.fi. ülke genelinde yedi ayr› fle-
hirde bulunan ve y›ll›k toplam 750.000 ton/y›l üretim kapasiteli iri-
li ufakl› 19 adet maden (kil, silis kumu, kaolin, feldspat ve siyenit)
iflletmeleri, toplam 500.000 ton/y›l kapasiteli üç ayr› maden k›rma

ve haz›rlama tesisi, 30.000 ton/y›l kapasiteli rafine kil süzme tesisi
(MASK), 40.000 ton/y›l kapasiteli silis ar›tma tesisi, 50.000 ton/y›l
kapasiteli sert maden ö¤ütme tesisi, 180.000 ton/y›l silis kumu y›-
kama tesisi ve tam teflekküllü laboratuvarlar›yla seramik, cam, çi-
mento ve inflaat sektörüne hammadde üretiyor. 

Verimli çal›flmalar sonucunda elde etti¤i öz kaynaklar› yat›r›ma
yönlendiren MATEL A.fi., toplam üretiminin  %25’ini ihraç ederek
küresel marka olma vizyonuyla hareket ediyor. 

Madencinin maden iflletme yerini seçme flans› yoktur. Bir maden
ekonomiye kazand›r›l›rken tahribat›n en az seviyede tutulmas› ve terk
edilece¤i zaman da maden alan›n›n çevreye uyumlu hale getirilerek
restorasyonunun uygun bir biçimde yap›lmas› gerekir. 

MATEL A.fi., çevreye duyarl›l›¤› ve gelecek kuflaklara olan sorumluluk
bilinciyle maden sahalar›n› a¤açland›rma çal›flmalar›na 1993 y›l›nda
bafllad›. Kamuoyunda maden firmalar›yla ilgili olumsuz önyarg›lar›n
k›r›lmas›n› ve sektörde faaliyet gösteren di¤er firmalara  örnek olmay›
hedefleyen MATEL A.fi. yasal yükümlülü¤ünü yerine getirip bedelini
ödedi¤i maden sahalar›n› a¤açland›rarak Orman ‹daresi’ne iade et-
meye bafllad›.  

A¤açland›rma çal›flmalar› kapsam›nda pilot uygulamay› ‹stanbul fii-
le’de bulunan 1400 hektarl›k madeni al›nm›fl sahada yapan MATEL
A.fi., 1993 y›l›nda ‹stanbul Karakiraz Oca¤› a¤açland›rmas›yla bu
alandaki çal›flmalar›n› sürdürdü.  2000  y›l› sonuna kadar ‹stanbul’da
üç ayr› bölgede 9.500 adet f›st›k çam› fidan› dikildi. 

MATEL A.fi. bu çal›flmalar›yla ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan sektör-
de ilk defa 2000 y›l›nda verilen ‹SO Sanayi ‹flletmeleri Çevre Özendir-
me Ödülüyle onurland›r›ld›. Sektördeki di¤er firmalar› da a¤açland›r-

ma çal›flmalar›na teflvik eden MATEL A.fi. ‹stanbul,
Bilecik ve Milas’ta a¤açland›rmalara devam etti

ve  bugün itibariyle dikilen fidan say›s›
27.000’i buldu.

MATEL A.fi.’nin Bilecik Ar›tma Tesisleri’nde üretilen ve Eylül
2005 itibariyle piyasaya sunulan yeni rafine kil ürünü seramik
ve porselen üreticileri taraf›ndan be¤eniyle karfl›land›.

MMAATTEELL’’ddeenn 
ddoo¤¤aann››nn 
vveerrddiikklleerriinnee
aa¤¤aaççllaa tteeflfleekkkküürr

yyeennii rraaffiinnee kkiill
üürrüünnüüyyllee ffaarrkk yyaarraatt››yyoorr

E.C.A. markal› s›hhi tesisat armatürleri üreticisi VALFSEL A.fi.
yaklafl›k 2.5 milyon Euro’luk yat›r›mla yeni bir kromaj kaplama
tesisi kurdu. Amerika Birleflik Devletleri’ndeki zorunlu standart-
lara uygun çal›flacak tesiste; armatürlerde kullan›lan kurflun, ni-
kel gibi malzemelerin insan sa¤l›¤›na yönelik olas› tehlikeleri
bertaraf ediliyor. 

VALFSEL’in Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika-
s›nda kurulan Türkiye’nin en geliflmifl kromaj tesisi, üstün teknolo-
jik özelliklere sahip. E.C.A., bu tesisin devreye girmesiyle insan ve
çevre sa¤l›¤› korumaya yönelik uygulamalar›nda dev bir ad›m da-
ha at›yor. 

Tesiste, ABD’de zorunlu uyulmas› gereken NSF/ANSI 61 standar-
d›na uygun kromaj kaplamas› yap›lacak E.C.A. markal› armatür-
lerde insan sa¤l›¤›na zararl› kurflun, nikel gibi maddeler, standart-
ta belirtilen s›n›r de¤erlerin alt›nda kalacak. Bu standard›n yak›n
bir zamanda Avrupa’da da zorunlu hale getirilmesi bekleniyor. 

Dünyan›n say›l›
kromaj
tesislerinden biri
VALFSEL
taraf›ndan kuruldu

E.C.A., Türkiye için bir ilk olan bu uygulamay› Avrupa’daki
uygulamadan daha önce ülkemizde bafllatarak yeniliklere
öncülük etmeye ve yaflama art›lar katmaya devam ediyor.



Giriflimci ve yenilikçi yap›ya sahip uluslar›n koflulsuz rekabet avanta-
j› sa¤lad›¤› günümüz ekonomi dünyas›nda özellikle üniversite gençli-
¤indeki potansiyeli ortaya ç›kartacak türden yar›flmalar büyük önem
kazan›yor. Kuflkusuz bunlar›n en etkilisi de gerisinde güçlü kuruluflla-
r›n ve cezbedici ödüllerin yer ald›¤› proje yar›flmalar›. T›pk› Yeni
Fikirler Yeni ‹fller ( ) Giriflimcilik Yar›flmas› gibi...

1985 y›l›nda kurulan ve bafll›ca amaçlar› bilim, teknoloji ve e¤itim
alan›ndaki faaliyetlerin teflvik edilmesi olan Elginkan Vakf›’n›n 50.000
YTL’lik büyük ödülle katk›da bulundu¤u yar›flma, her zaman giriflim-
cili¤i ve yenilikçili¤i destekleyen ODTÜ ve teknolojik katma de¤er
yaratmay› misyon edinen ODTÜ Teknokent’in liderli¤inde yürütüldü.
Yar›flmaya kat›lacak projelerde yenilikçilik, teknolojik seviye, yap›la-
bilirlik ve pazarlanabilirlik kriterleri arand›. Yar›n›n teknoloji firma-
lar›na bugünden bir ilk ad›m deste¤i sa¤layan Yar›flmas› ayn› za-
manda ifl bulan de¤il, iflveren mezunlar yetifltirmeyi amaçlayan aka-
demik vizyonun bir ürünü. 

Üniversite ö¤rencileri aras›nda
teknoloji tabanl› bir fikrin ifle
dönüfltürülmesi amac›yla Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ
Teknokent ile Elginkan Vakf›
iflbirli¤iyle bafllat›lan Yeni Fikirler
Yeni ‹fller ( ) Yar›flmas› ilk y›l›nda
baflar›l› bir bafllang›ç yapt›.

fiirketlerden/ELEKS Akademik görüfl
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Son y›llarda inflaat, petrol ve gaz sektöründeki h›zl› geliflmelere para-
lel yurtd›fl›ndaki fuarlara kat›l›mlar›n› art›ran Elginkan Toplulu¤u fiir-
ketleri son olarak Çek Cumhuriyeti ve Azerbaycan’daki sektörel fuar-
larda sergiledi¤i ürünleriyle ziyaretçilerin büyük be¤enisini kazand›. 

EE..CC..AA.. FFoorrttiiuuss KKoommbbii AAqquuaatthheerrmm FFuuaarr››’’nn››nn ggöözzddeessii oolldduu
Çek Cumhuriyeti’nde yer alan ve ülkenin en prestijli fuarlar›ndan olan
Aquatherm Fuar›, 22-26 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda yerel ve yaban-
c› firmalar›n ve binlerce ziyaretçinin kat›l›m›yla yine büyük ilgi topla-
yan sektörel fuarlardan biri oldu. Fuar ›s› sektöründe kat›l›mc›lara
özellikle yerel ba¤lant›lar kurmak için uygun platformlar yarat›rken
ayn› zamanda genifl ziyaretçi kitlesiyle uluslararas› ba¤lant›lar için de
farkl› f›rsatlar sunuyor.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin genifl ürün yelpazesi Aquatherm’de
ilk kez 2004 y›l›nda ELEKS A.fi.’nin kat›l›m›yla ziyaretçilere sunulmufl-
tu. Geçti¤imiz y›l ise Topluluk fiirketlerinden E.C.A. Germany GmbH,
fuarda ürünlerimizi sergiledi. Yerel mühendis, mimar, tesisatç› ve top-
tanc›larla di¤er ülkelerden gelen uzman ziyaretçilerin büyük ilgisini
toplayan topluluk ürünleri ayn› zamanda son tüketicilerin de be¤eni-
sini kazand›. Fuarda en yo¤un ilgiyi E.C.A. Fortius Kombi modeli çe-
kerken genifl ürün gam›yla tüketiciye sunulan komple ›s› çözümleri
tek tedarikçi ile çal›flma f›rsat› sunmas›ndan dolay› birçok toptanc› ta-
raf›ndan tercih edildi. 

Gerek Çek Cumhuriyeti’nde gerekse komflu ülkelerde kimi fa-
aliyetlerini E.C.A. Germany GmbH firmas› arac›-
l›¤›yla sürdüren Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri, Aquathem Prag
Fuar›’nda ya-

kalam›fl oldu¤u ve-
rimli ba¤lant›lar›yla Almanya
ofisini global bir firma olma yolunda ha-
z›rl›yor. 

AAzzeerrbbaayyccaann’’ddaa ddaa EE..CC..AA.. kkaalliittee iillee öözzddeeflfllleeflflmmiiflfl bbiirr mmaarrkkaa......
Azerbaycan’da 29 Kas›m - 2 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda gerçeklefl-
tirilen Made in Turkey-Construction Türk ‹nflaat ve ‹nflaat Malzemele-
ri Fuar›’na bu ülkedeki ifl orta¤› Türk ‹nflaat firmas›yla kat›lan Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri, ürünleriyle göz doldurdu. 

Azerbaycan, yeni teknoloji ve yap› malzemelerine ihtiyaç duyan
birçok mimarl›k, tasar›m ve inflaat flirketlerinin faaliyette bulundu¤u
sektörün önemli potansiyel pazarlar›ndan biri konumunda. Bakü’de
gerçekleflen fuar da bu anlamda büyük önem tafl›yor. Yaklafl›k 50
Türk firmas›n›n yer ald›¤› fuarda Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ürünle-
ri Yap› ve Is› Grubu halinde iki ayr› stantta sergilendi. E.C.A., SEREL
ve ODÖKSAN markal› ürünlerin yer ald›¤› stantlar 1500’ü aflk›n ziya-
retçi taraf›ndan gezildi. Fuarda E.C.A. markas›n›n kalite ile özdefllefl-
mifl bir Türk markas› oldu¤u bir kez daha gözlendi.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, Azerbaycan’da 1998 y›l›ndan beri Türk
‹nflaat firmas›yla beraber sürdürdükleri faaliyetlerini, büyüyen pazar›n
dinamiklerine göre flekillendirerek devam edecek.

ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

YYuurrttdd››flfl›› ffuuaarrllaarrddaa ggöözz
ddoolldduurraann üürrüünnlleerr......



Akademik görüfl
““GGiirriiflfliimmccii,, YYaarraatt››cc››”” bbiirraazz ddaa ““ÇÇ››llgg››nn”” bbuu ““GGeennççlleerr......””
ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde Kas›m ay›nda gerçeklefltirilen y2fi Yar›fl-
mas›’n›n final sunumlar›ndan önce konuflan ODTÜ Teknopark A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Canan Çilingir taraf›ndan özetlenen yar›flma süre-
cinde 195 ö¤renci grubu yar›flmaya baflvurmufl ve yar› finale kalan 10 gru-
ba da teflvik amac›yla 1000 YTL’lik ödül verilmifl. Bu arada y2fi Yar›flmas›’na
ODTÜ’lü ö¤renciler a¤›rl›kl› olmak üzere ülkenin farkl› üniversitelerden
ö¤renciler de de¤iflik projelerle kat›lm›fllar. Sekiz ayl›k döneme yay›lan ya-
r›flmadan elde edilen bilgilerin uluslararas› boyuta tafl›naca¤› ve komflu ül-
kelerde de bu yar›flmalar›n tekrarlanaca¤›n› ifade eden Canan Çilingir, sade-
ce finansman de¤il, yönetim becerisini de kazand›racak bu tip yar›flmalar›n
gençlerin üniversiteden sonraki yaflamlar›na katabilecekleri en büyük art›lar
oldu¤una dikkat çekti ve sözü Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi ve El-
ginkan Holding A.fi. fiirket Müdürü Münir Y›ld›r›m’a b›rakt›. Elli y›l› aflk›n sa-
nayi geçmifli ve kültürüne sahip bir Toplulu¤un üyesi s›fat›yla giriflimcilikle
bütünleflmifl bir yarat›c›l›¤›n rekabetin en önemli silah› oldu¤unu ifade eden
Münir Y›ld›r›m, y2fi Yar›flmas›’n›n üniversiteli gençlere giriflimcilik ruhunun
kazand›r›lmas› ve onlar›n ifl hayat›na haz›rlanmalar› aç›s›ndan son derece
önemli bir misyonu yerine getirdi¤ini ifade etti. 

Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut’un da kimi zaman nükteli kimi zaman doku-
nakl› tonlamalarla renklendirdi¤i konuflmas›nda en iz b›rakan ifade “Ç›lg›n
ODTÜ’lüler” oldu. Henüz yap›lmam›fl ifllere cesaret edip girdikleri için ken-
dilerine bu vasf› yak›flt›rd›¤›n› söyleyen Prof. Akbulut; “ODTÜ pek çok ko-
nuda öncü bir kurum olmufl, asl›nda bakarsan›z ODTÜ’nün kurulmas› da
ç›lg›nca bir bafllang›ç” diyerek bafllad›¤› konuflmas›nda AB ile uyum süre-
cinde üniversitelerin sivil toplum kurumlar›yla birlikte en önemli aktörler ol-
du¤unu ifade etti ve “ODTÜ Teknokent’te bugün 155 firma var, 2000 arafl-
t›rmac› çal›fl›yor. Geçti¤imiz y›l 80 katrilyon TL katma de¤er sa¤land› ve 14
milyon dolar yüksek teknoloji ihracat› yap›ld›” dedi.

BBiirrbbiirriinnddeenn ççaarrpp››cc›› ddöörrtt pprroojjee
Juri karfl›s›ndaki ikinci ama topluluk karfl›s›ndaki ilk sunumlar› oldu¤u için
heyecanlar› yüzlerinden okunan ekipler kendilerine sunulan 15 dakika için-
de projelerini fikrin üretiminden uygulamas›na, sat›fl ve pazarlamas›ndan fi-
nansal göstergelerine kadar her türlü aflamas›yla ve  haz›rlad›klar› ifl planla-
r› do¤rultusunda dinleyicilerle paylaflt›lar. 

‹lk proje ekibi ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisli¤i’nden yeni mezun
olan Kaan Kayabal› ve Demirhan Büyüközcü’den oluflan KADE oldu. Ayn›
ad› tafl›yan KADE sistem, spor karfl›laflmalar›n›n kameramana gerek olmadan
ileri görüntü iflleme teknolojilerini de kullanarak kay›t yap›lmas›n› ve daha
sonra da izlenmesini sa¤layan elektronik bir sistem. ‹nsanlar›n yapt›klar›
sportif karfl›laflmalar›n görüntülerine sahip olmak isteyeceklerine düflünen
Kaan ve Demirhan bu fikri Ankara Dikmen’deki bir hal› saha iflletmesine he-
men satmay› da baflarm›fllar. Uygulaman›n ileri aflamalar›nda futbol okulla-
r›, futbol federasyonu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü¤ü ve di¤er sportif
organizasyonlar›n ilgisini çekece¤ine inanan ekip orijinal ve hemen uygula-
maya geçebilecek fikirlerinden ötürü 10.000 YTL’lik Juri Özel Ödülü’yle
onurland›r›ld›lar. Ödülün 3.000 YTL’lik bölümü Elginkan Toplulu¤u fiirket-
leri taraf›ndan karfl›land›.

“Yap›lan araflt›rmalar Türklerin giriflimci ruha sahip oldu¤unu ortaya
koyuyor. Asl›nda bu Anadolu insan›n›n bir özelli¤i. Çünkü dünyada
medeniyetin gelifliminde Anadolu’nun çok büyük pay› var. Dünyan›n
bilinen en eski yerleflim yerleri bu topraklar üzerinde. MÖ 9 bin y›l ön-
ce kurulan flehir devletlerinde ilk ticaretin bafllad›¤›n› biliyoruz. Tica-
ret satabilecek kalitede yeni bir ürününüz varsa gerçekleflecek bir fa-
aliyet. Anadolu insan› da günümüzden 9000 y›l önce bu bölgedeki ti-
careti yönlendiren topluluklar olmufllar. Dünyan›n ilk tekstil ve metal
ürünlerini bu topraklarda yaflayanlar ortaya ç›karm›fl. Anadolu insan›
daima öncülük yapm›fl. Bence yarat›c›l›¤›m›z›n kayna¤›nda bu toprak-
lar üzerindeki binlerce y›ll›k birikim var. 
Bugün bilgi ça¤›nda herhangi bir giriflimcinin baflar›l› olmas› o kadar
kolay de¤il. E¤itimli giriflimciler önemli çünkü art›k ileri teknoloji dev-
rindeyiz. 50-100 y›l önce giriflimci dendi¤inde babas›ndan ald›¤› ser-
mayeyle ifl kuranlar anlafl›l›yordu, bu gün çocuk do¤du¤u anda baba-
s› ona ak›l sermayesini vermifl oluyor. Biz de devlet olarak ona iyi e¤i-
tim verirsek ki burada üniversitelerin rolü önemli, bir de içlerinde za-
ten varolan giriflimcilik duygular›n› tetikledi¤iniz zaman önleri aç›l›yor.
Biz Matbaay› 300 y›l geç ald›k, Rönesans’› bütünüyle kaç›rd›k ama bil-
gi ça¤›n› kaç›rmamal›y›z, bunu kaç›r›rsak bir daha yakalama flans›m›z
yok. Bu dönemde hepimize düflen görev daha çok gencimizi e¤itmek
ve bilgi ça¤›n›n sistemi içine çekip oradaki yar›flta öne geçmesini sa¤-
lamak. y2fi’de bu anlamda önemli bir f›rsat ve bunu iyi de¤erlendire-
ce¤imizi düflünüyorum.” 

TTüürrkklleerr ggiirriiflfliimmccii rruuhhaa ssaahhiipplleerr

YYaarr››flflmmaass››
22000066 PPrroojjee 
TTaakkvviimmii

Akademik görüfl

1166 OOccaakk Online kay›t aç›l›fl
1100 fifiuubbaatt Online kay›t son
1133 fifiuubbaatt Ön eleme proje 

teklifleri bafllang›ç
66 MMaarrtt Ön eleme proje teslimi 
1144 NNiissaann 2. aflamaya geçen 

projelerin aç›klanmas›
55 MMaayy››ss ‹lk aflama Ödül Töreni
55--3300 HHaazziirraann E¤itimler

11 EEyyllüüll ‹fl Planlar› son teslim 
tarihi

1133 EEkkiimm Final 4’ün aç›klanmas›
1111 KKaass››mm Final 4 günü ve ödül
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““HHeerr aarraabbaayyaa bbiirr kkaarraa kkuuttuu””

Ad›n› bir Rock grubunun flark›s›ndan alan Nymphetami-
ne sahneye ç›kan ikinci proje ekibi oldu. Her araca uçak-
lardakine benzer bir kara kutu tak›lmas›n› öneren pro-
jeleriyle finale yükselen ekip, her y›l yüzlerce insan›n öl-
dü¤ü ve trilyonlarca liraya mal olan trafik kazalar›na bir
çözüm bulma amac›yla yola ç›km›fl. Projede arabalar›n
dikiz aynalar›na monte edilen kameralar arac›l›¤›yla her-
hangi bir olay an›n›n 10 saniye öncesi ve sonras› kayde-
dilebiliyor. Bu sisteme özel gelifltirilen yaz›l›m sayesinde
de görüntüler arflivleniyor. Sistemin özellikle kasko flir-
ketlerinden olumlu geri dönüfller alaca¤›na inand›klar›n›
söyleyen ekip üyeleri gelifltirdikleri fikrin yarat›c› olmas›
ve toplumsal boyutu sebebiyle yar›flman›n en büyük
ödülünü almaya de¤er bulundular.

FFiinnaallee kkaallmmaa bbaaflflaarr››ss››nn›› ggöösstteerreenn eekkiipplleerr
Yar›flman›n üçüncü ve dördüncü proje ekipleri GlassMoon ve Infoice,
her ne kadar ödül kazanamasalar da gelifltirdikleri yarat›c› fikirlerden
ötürü dinleyicilerin takdirini kazand›lar. Mobil harita ve gezi rehberi
tasarlayan GlassMoon ekibinin projesi RotaMobil, mobil cihazlar
üzerinden çal›flan elektronik bir turist rehberi. Grafik anlamda di¤er
projelerden daha baflar›l› bir sunum gerçeklefltiren ekip, turistlere da-
ha genifl bir özgürlü¤ü daha güvenli flartlarda sunmay› amaçlayan bir
sistem gelifltirmifller.   

Yar›flman›n son ekibi Infoice ise aran›lan kifliye her an her yerde ulafl-
ma olana¤› veren Entegre Multimedya ‹letiflim sistemleri sayesinde flir-
ketlerin iletiflim problemlerine bütünsel ve modüler bir yaklafl›m getir-
meyi hedeflemifller. Maliyet etkin sonuçlar›yla dikkat çeken proje
özünde all-in-one soft santral sistemi.

Yar›flmada ödüllerin aç›klanmas›n›n ard›ndan k›sa bir konuflma daha
yapan rektör Prof. Dr. Ural Akbulut,  “Asl›nda böyle bir yar›flmada fi-
nale kalmak, ‘kazanmak’ anlam›na geliyor. ODTÜ olarak bu ekiple-
rin baflar›lar›yla gurur duyuyoruz. Hepsinin ileride de çok baflar›l› ola-
ca¤›ndan flüphemiz yok. On y›l sonra flirketlerini kurmufl ve çok ba-
flar›l› ifladamlar› haline gelmifl olmalar›n›, y2fi’ye yar›flmac› olarak de-
¤il, sponsor olarak kat›lmalar›n› diliyorum. O zaman ben rektör olma-
yaca¤›m; ama umar›m o gün beni de buraya ça¤›rmay› unutmazs›n›z.
Çünkü o gün benim en mutlu günüm olacak…” diyerek hem kaza-
nanlar› kutlad› hem de finalistleri tebrik etti. 

CCeezzbbeeddiiccii ööddüülllleerr
Üniversite ö¤rencileri aras›nda teknolojiye ve yenilikçili¤e dayal› giri-
flimcili¤i teflvik eden ve destekleyen y2fi Yar›flmas›’nda birinci olan

ekibe Elginkan Vakf› Teknoloji Ödülü olarak 50.000
YTL tutar›nda kurulufl sermayesi deste¤i sa¤land›.
Ekip ayn› zamanda ODTÜ Teknokent içinde üç y›l
süreyle ücretsiz ofis ortam›n›n da sahibi oldu. Yar›fl-
man›n özünde bir fikrin ifle dönüfltürülmesi söz ko-
nusu oldu¤undan organizasyonda yer alan Elginkan
Vakf›, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent hem ödül kaza-
nan ekiplere hem de finalistlere pek çok konuda des-
tek sa¤layacak.

y2fi Yar›flmas›’n›n 2006 y›l›ndaki yeniliklerinden söz
eden  ODTÜ Teknokent Genel Müdürü U¤ur Yücel,
ODTÜ özelinde devam edecek yar›flman›n paralelin-
de benzer yar›flmalar›n uluslararas› ayaklar›n› olufl-
turmaya çal›flt›klar›n›n müjdesini verdi. Elginkan
Vakf›’na 2006 y›l›nda da ana sponsor olarak katk›da
bulunacaklar›ndan ötürü teflekkür eden Yücel, giri-
flimcilerin karfl›laflt›klar› en temel sorunun kurulufl sü-
recindeki finansman eksikli¤i oldu¤unu ve Elginkan
Vakf› taraf›ndan verilen 50.000 YTL’lik büyük ödü-
lün yar›flmaya olan cazibeyi de artt›rd›¤›n› ifade etti. 

SSaaddeeccee yyaarr››flflmmaadd››llaarr,, uunnuuttuullmmaazz bbiirr
ddeenneeyyiimm kkaazzaanndd››llaarr

Yar›flma kapsam›nda giriflimcilik, finansman yönetimi, fikri mülkiyet
haklar› ve ifl plan› konular›nda e¤itim alan ekipler böylece ileriki ha-
yatlar›nda faydal› olabilecek yol haritalar›n› da kazanm›fl oldular.  

2006’da y2fi Yar›flmas›’na kat›lacaklar, giriflimcilik yönlerini gelifltire-
cek daha fazla f›rsat yakalayacak. ODTÜ Teknokent Genel Müdürü
U¤ur Yücel’in verdi¤i bilgilere göre bu y›l ekiplere internet üzerinden
profesyonel flirketlerce mentoring-dan›flmanl›k sunulacak ve e¤itimler
de internet üzerinden sürekli hale getirilecek. Hatta ekiplerin kendi
kendilerini ölçebilmelerini sa¤layacak formüller gelifltirilecek. Bütün
bunlara ra¤men yar›flmaya kat›lacak projelerin katma de¤eri yüksek
ve küresel ekonomi içinde hem giriflimcinin hem Türkiye’nin pay›n›
art›racak nitelikte olmas› en önemli kriter olarak devam ettirilecek. 

Nymphetamine ekibi üyeleri, 50.000 YTL’lik büyük ödülü kazand›ktan sonra
duygular›n› flöyle özetlediler: “‹nand›k, kazand›k”. ODTÜ ‹flletme 2. s›n›f ö¤rencisi
Bahad›r Özdemir, Makine 2. s›n›f ö¤rencisi Ercan Mutlu ve Makine 3. S›n›f ö¤rencisi
Denizcan Erday› mezunlardan, doktora ve yüksek lisans ö¤rencilerinden oluflan di¤er
yar›flmac›lar aras›nda halen lisans e¤itimlerini sürdüren tek ekip. Bu
yüzden kendilerine pek flans tan›nmayaca¤›n› düflünen ekip üyeleri
sadece projelerine duyduklar› inançla ipi gö¤üslediklerini belirtiyor ve
baflta Elginkan Vakf› olmak üzere herkese teflekkür ediyorlar. 

Juri Özel Ödülü’nü alan KADE ekibi
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‹stanbul’dan bir Bienal daha geçti...

Hiçbir kuruma ba¤l› olmadan faaliyetlerini bir Sivil
Toplum Kuruluflu (STK) gibi sürdüren Arkitera Mi-
marl›k Merkezi, mimarl›¤›n Türkiye'de nitelikli bir
flekilde uygulanabilmesi ve mimari kalitenin ça¤dafl
ülkeler seviyesine gelmesi için çal›fl›yor. Merkez, ku-
ruldu¤u günden bugüne mimarl›k dünyas› için dü-
zenlenen etkinliklerde sektördeki firma, kurum ve
üniversiteler ile iflbirli¤i yaparak fiziksel çevre ve kent
sorunlar›yla ilgili konularda bir buluflma platformu
görevi üstlendi. Bu faaliyetler kapsam›nda da Tem-
muz 2001’de Arkitera Diyalog, Eylül 2002’de Arkite-
ra Platform, 2003 y›l›nda ise ARKIMEET buluflmalar›
bafllad› ve 6 Ekim 2003’de Arkitera Mimarl›k Verita-
ban› yay›na aç›ld›.

Bu y›lki ARKIMEET toplant›s› RAF adl› yeni ürün der-
gisi taraf›ndan desteklendi. Derginin ç›k›fl noktas› 5
y›ld›r yay›nda olan Arkitera.com’un en yo¤un takip
edilen bölümü haline gelen Yeni Ürün Tan›t›m› Bö-
lümü. Derginin tan›t›m›n›n ard›ndan Alman mimar
Christoph Ingenhoven, deneyim ve projelerini anla-
tan bir sunum yapt›. 

1960 y›l›nda Düsseldorf’da do¤an Ingenhoven, 1978
ve 1984 y›llar› aras›nda RWTH Aachen'de mimarl›k
e¤itimi gördükten sonra 1985 y›l›nda kendi ofisini
kurmufl. 2004 y›l›nda “Ingenhoven und Partners”
ad›n› alan ofis, Frankfurt'taki AG Commerzbank
Merkez Binas› için yap›lan yar›flma ve RWE AG Mer-
kez Binas› ile uluslararas› mimarl›k camias›nda ken-
dine sa¤lam bir yer edinmifl. Christoph Ingenho-
ven'›n proje felsefesi, mühendisler ve di¤er özel da-
n›flmanlarla tasar›m›n bafl›ndan sonuna kadar birlikte
çal›flmak. Ingenhoven’a göre, bir proje her zaman,
verimlilik kriterleri, ekolojik sonuçlara, kaynaklar›n
ekonomik kullan›m›na, uzun süreli kullan›m koflulla-
r› ve infla edilebilirli¤ine göre biçimlenmekte.

Christoph Ingenhoven konuflmas›na, mimar›n iflinin
mühendisle tak›m çal›flmas› içerisinde  defalarca de-
neme sonucu en iyi çözümü üretebilmek ad›na çal›fl-
mak oldu¤unu belirterek girifl yapt›. Mimarl›¤›n do-
¤al kaynaklar› koruyarak yaflam› daha basit, daha
sa¤l›kl› ve e¤lenceli yapmak; enerji, toprak, su, ya¤
ve ya¤mur ormanlar› gibi kaynaklar› daha dikkatli
kullanmak gibi sorumluluklar› oldu¤unu söyledi. Mi-
marinin ilk defa “çat›” ile bafllad›¤›n›, insan›n en mu-
azzam ürününün flehirler oldu¤unu; mimar›n ise in-
sano¤luna hizmet etmek, herkese s›cak gelecek bina-
lar yapma yükümlülü¤ü oldu¤unu belirtti. Daha son-
ra kendi projelerinden örneklerle mimari bir projede
göz önüne al›nmas› gereken k›staslardan söz ederek
sunumuna devam etti. Ünlü mimar›n konuflmas›nda
flu bafll›klar vard›: Alternatif ulafl›m, aç›k alan› en fay-
dal› flekilde kullanmak, sokaktan mümkün oldu¤un-
ca faydalanmak, eski flehirlere yeni görünüm kazan-
d›rmak, suyun verimli kullan›lmas›, enerjinin en et-
kin flekilde kullan›lmas›, ›s›n›n yaz/k›fl verimli izolas-
yonunun sa¤lanmas›, cepheler, gün ›fl›¤› ve yapay ›fl›-
¤›n verimli kullan›m›, pasif günefl enerjisi, binalar›n
ömrünün uzat›lmas›, ahflap gibi sürekli yenilenebilir
materyaller, ortam›n özellikleri ve insanlar›n buna
göre uzun vadeli ihtiyaçlar›, çevreyle iletiflim ba¤la-
m›nda sosyal iliflkileri destekleyen tasar›mlar, “say-
daml›k” özelli¤i ile yeni çal›flma ruhu ve aç›k ofisler,
iç mekan hava kalitesi, merkezi kontroller yerine kul-
lan›lan bireysel denetlenebilir sistemler, termal kon-
for (k›fl bahçeleri), tasar›mda yeni bulufllar, infla süre-
ci, içine kapal› binalar yerine ak›fl mühendisli¤i.     

Birçok ülkede çeflitli dallarda gerçeklefltirilen büyük sanat organizas-
yonlar›ndan olan Bienallerin ülkemizde de k›sa say›lmayacak bir geç-
mifli var. ‹stanbul tam dokuz kez  Bienal’e ev sahipli¤i yapm›fl. Bu y›l
da ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›'n›n düzenledi¤i; küratörlü¤ünü
Charles Esche ve Vas›f Kortun'un yapt›¤› 9. Uluslararas› ‹stanbul Bi-
enali, 16 Eylül ile 30 Ekim tarihleri aras›nda gerçekleflti. Bienalin bafl-
l›¤›, hem varolan kentsel mekâna hem de bu kentin dünya için tafl›d›-
¤› anlam›n imgesel gücüne iflaretle “‹stanbul” idi. Amaç, kuratörlerin
ifadesinde de oldu¤u gibi “‹stanbul’a baflkalar›n›n gözünden bakt›ra-
rak kentle yeniden karfl›lafl›lmas›”.  Konuk Sanatç› Program› bünyesin-
de üç hafta ile üç ay aras›nda kentte kalm›fl yabanc› sanatç›lar, ‹stan-
bul'un kentsel koflullar›, tarihi ve gelece¤iyle ilgili projeler ürettiler. Bu
sanatç›lar aras›nda Daniel Bozhkov, Erik Göngrich, Karl-Heinz Klopf,
Mario Rizzi, Phil Collins, Pilvi Takala, Servet Koçyi¤it, Solmaz Shah-
bazi, Yael Bartana, Silke Otto-Knapp, Michael Blum, Jon Mikel Euba
ve Ruangrupa adl› sanatç› grubu da vard›. 

9. Uluslararas› ‹stanbul Bienali'nin geçmifl Bienallerden di¤er bir far-
k›, Bienali tek bir etkinlik olmaktan ç›kar›p iki temel proje çevresinde
flekillendirmesi. Bu ba¤lamda bienalle efl zamanl› olarak Hollan-
da'n›n Eindhoven kenti Van AbbeMuseum'da bir sergi gerçeklefltiril-
di. Eindhoven sergisi, geçmifl ‹stanbul bienallerinde yer alm›fl sanatç›-
lar›n ifllerine müzenin sabit koleksiyonu dahilinde yer vererek “baflka
yerde olma” fikrini öne ç›kard›. Böylece serginin, sabit sanat müzesi
ba¤lam› ve geçici bienal etkinli¤i aras›ndaki hiyararfliye dair sorgula-
ma amaçland›.

Bienal'in ana mekan› olarak belirlenen Antrepo 5, büyük ve ihtiflaml›
heykel ve enstalasyonlardan oluflan bir sergi ile Misafirperverlik Ala-
n›’ndaki Konumland›rmalar Program›’na ev sahipli¤i yapt›. Misafir-
perverlik Alan›'nda, Halil Alt›ndere küratörlü¤ünde Genç Türk sanat-
ç›lar seçkisi ve Hafriyat grubunun sergisi gibi konuk sergilere yer ve-
rildi. 9B Konumland›rmalar Program› ise seminer ve konuflmalardan
kentin metaforik haritalar›na, tur ve gezi önerilerini içerdi. 

Alman Mimar Christoph Ingenhoven, Arkitera
Mimarlık Merkezi’nin bu yıl 13.’sünü düzenlediği
ARKIMEET toplantısına misafir oldu. 

• Stuttgart Ana ‹stasyonu (1997
Uluslararas› Yar›flma, 1.’lik
Ödülü, 1997-2013)

• Lufthansa Merkez Binas›,
Frankfurt (1999 Uluslararas›
Yar›flma, 1.’lik Ödülü, 2000-
2004)

• Avrupa Yat›r›m Bankas›, Lük-
semburg (2002 Uluslaras› Ya-
r›flma, 1.’lik Ödülü, 2003-
2006)

• Yeni Ticaret Fuar›, Hamburg
(2003 Uluslaras› Yar›flma,
1.’lik Ödülü, 2004-2008)

Bienalin ana mekan› Antrepo No:5’in birinci kat›nda Daniel Bozhkov,
Smadar Dreyfus, Cerith Wyn Evans, Hala Elkoussy, Erik Göngrich, Ma-
rio Rizzi, Ahlam Shibli, Irwin, Alexander Ugay, Roman Maskelev, Hati-
ce Güleryüz ve fiener Özmen çal›flmalar›n› sergilerken; ikinci katta Mi-
safirperverlik Alan›’nda Event Zone, Free Kick, Hafriyat, Lost in Transla-
tion, Roll ve Kiosk çal›flmalar› yer ald›. 
Mekan›n giriflinde yer alan Daniel Bozhkov’un çal›flmas›nda, Ernest He-
mingway’in ruhunu tafl›yan “Eau d’Ernest” adl› parfüm sunuldu. New
York’ta üretilen parfümün kokusu Hemingway’in Amerika’n›n güzel
koktu¤u zamanlardan bir kiflilik olmas›na istinaden erkekler için haz›r-
lanm›fl. Bir baflka çarp›c› çal›flma Smadar Dreyfus’un “Cankurtaranlar”
adl› iki ekranl› görsel-iflitsel enstalasyonuydu. Dreyfus, Tel Aviv sahilin-
de suda oynayan kad›n ve çocuklar›n görüntülerini cankurtaranlar›n ta-
limatlar›yla birlikte kullanarak agresif sesler ve karanl›kla güçlendirdi¤i
yurtsuzluk temas›n› vurgulad›. Erik Göngrich ise ‹stanbul’un tepelerini ve
vadilerini anlatan bir yap› infla ederek etraf›n› küçük ölçekli çizimler ve
dialarla süsledi. Mimarl›k temeli olan sanatç›n›n projesi, misafirlerin ya-
p›n›n üzerine ç›kmas›na izin vermesiyle ufak bir oyun park›na dönüfltü.   

AANNTTRREEPPOO NNOO::55
Bienal süresince Tütün Deposu; duvarlar›nda Luca Frei’nin grafiti
çal›flmalar› ve ›fl›k oyunlar› yaratan aynal› masalar›yla giriflinde mi-
safirlerini karfl›lad›. Ayn› katta bulunan Johanna Billing’in etkileyici
film çal›flmas› ise mekan› melankolik bir havaya büründürmekteydi.
Filmde Zagreb’in d›fl›ndaki bir grup çocu¤un “Magical World” (Si-
hirli Dünya) adl› ‹ngilizce flark›y› seslendirmesi; metaforik olarak
genç bir ülkenin Avrupa Birli¤i’nin taleplerini karfl›lamaya çal›fl›rken
kendi ulusal kimli¤ini oturtmaya çal›flmas›na gönderme yap›yordu.   
Tütün deposunun ikinci kat› ise özellikle mimarlar› heyecanland›ra-
cak maket çal›flmalarla donat›lm›flt›. Flying City adl› sanatç› grubu-
nun “Herfley Park›” isimli projesi Seul’de belediye taraf›ndan yeni-
den ›slah edilen bir bölgenin hikayesi üzerine kuruluydu. ‹stanbul ve
Seul aras›nda bir diyalog kuran çal›flma, yerlerinden edilecek olan
esnaf, sokak sat›c›lar› ve metal iflçileriyle yap›lan görüflmeler sonu-
cu oluflturulmufl. Alexander Ugay’›n çal›flmas› ise kendisinin tab et-
ti¤i Güney Kazakistan’›n siyah beyaz foto¤raflar›ndan olufluyordu.
Foto¤raflar yöreye özgü özellikler tafl›mas›na ra¤men lakab› Texas
olan bölgenin çeliflkili profilini ortaya koymaktayd›. Ayn› katta yer
alan bir baflka etkileyici anlat›m ise Tintin Wulia’n›n “Herfley Yolun-
da” isimli k›sa videosuna aitti. Kentleflme ve modernleflme konulu
videoda maket malzemeleri kullan›lm›fl.   

TTÜÜTTÜÜNN DDEEPPOOSSUU
ÜÜnnllüü mmiimmaarr››nn ssaahhiibbii
oolldduu¤¤uu ““IInnggeennhhoovveenn

uunndd PPaarrttnneerrss””››nn yyaapp››mm››
ssüürreenn pprroojjeelleerrii

Büyüteç

MMiimmaarrll››kk KKoonnffeerraannss›› 1133.. YYaaflfl››nn››
CChhrriissttoopphh IInnggeennhhoovveenn iillee kkuuttllaadd››
MMiimmaarrll››kk KKoonnffeerraannss›› 1133.. YYaaflfl››nn››
CChhrriissttoopphh IInnggeennhhoovveenn iillee kkuuttllaadd››
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Ar-Ge
geçen 50 y›l içinde
fazlas›yla ispatlam›fl

ve zihinlere de bu flekil-
de yer etmifl bir
marka. 

Pazar lideri olmak
sadece adetsel sat›flla

kazan›lm›fl bir mertebe
de¤il. Liderli¤i destekleyen birta-

k›m baflka faktörlerin de ol-
mas› flart. Bunlar›n en
önemlisi ki son y›llara dam-

gas›n› vurmufl bir kavram
olan yenilikçiliktir. Bizler bu bi-

linçle geçmiflten bugüne yenilik-
lere sürekli öncülük etme vasf›n›

devam ettiriyoruz.   

ÖÖnnccüüllüükk eettttii¤¤iinniizz vvee ppaazzaarr›› bbuu aannllaammddaa yyöönnlleennddiirrddii¤¤iinniizz
yyeenniilliikklleerr nneelleerr?? 

Türkiye’de ilk miks dedi¤imiz tek kumandal› bataryalar› 1982 y›-
l›nda üretmeye bafllad›k. 1988 y›l›nda bir ‹sveç firmas›yla yapt›¤›-
m›z ortaklafla çal›flma sonunda oradan ithal etti¤imiz termostatik
bataryalar› Türkiye’de satmaya bafllad›k. Su tasarrufu konseptini
kullanan ilk armatür serisi MIX2000’i 1999 y›l›nda ürettik. Hatta
bu ürünümüzle TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD’›n 1999 y›l›nda ortak-
lafla düzenledi¤i Türkiye Teknoloji Ödülü Yar›flmas›’nda alt› fina-
listten biri olduk. Ulafl›lan nokta bizim için hiçbir zaman son nok-
ta olmad›. Quatro, Astro ve MIX minimal olarak an›lan ilk minima-
list serileri 2000 y›l›nda üretmeye bafllad›k. Ayn› y›l yine minima-
list tarzda ama çok farkl› bir uygulama olan joystick tarz› armatür
gündeme geldi. Rakiplerimizin bugün hâlâ ithal ederek satt›klar›
fotoselli ürünleri 2002 y›l›ndan beri seri olarak üretip sat›yoruz.
Türk mühendislerinin araflt›rma becerisi ve zekas›yla gerçeklefltir-
di¤imiz bu ürünler bizim için çok büyük gurur kayna¤›.

‹‹nnssaann kkaayynnaa¤¤››nn››nn öönneemmii bbuurraaddaa oorrttaayyaa çç››kk››yyoorr.. AArr--GGee 
ttaakk››mm›› üüyyeelleerrii bbiirrbbiirrlleerriiyyllee  yyaarr››flfl››yyoorr ssaannkkii…… NNee ddeerrssiinniizz??

Çal›flmaya bafllad›¤›m 1985 y›l›ndan beri gözlemledi¤im kadar›yla
bu bir bayrak yar›fl›. Yenilikçilik vasf›m›z›n en önemli beslenme
kaynaklar›ndan biri y›llar›n getirdi¤i bilgi birikimlerinin yayg›n bi-
çimde paylafl›lmas›. Bu özgür paylafl›m ortam› özgün tasar›mlar›n
filizlenmesi için en uygun flartlar› da içinde bar›nd›r›yor. 

GGüünnüümmüüzz iiflfl ddüünnyyaass››nn››nn eenn öönneemmllii kkaavvrraammllaarr›› aarraass››nnddaa yyeerr
aallaann bbiillggii yyöönneettiimmii EEllggiinnkkaann TToopplluulluu¤¤uu iiççiinnddee ddoo¤¤aaççllaammaa
oollaarraakk yyaaflflaatt››llaann bbiirr ssüürreeçç oo hhaallddee……

Ekrem Bey’in kurmufl oldu¤u kurumsal yap›, keyfi uygulamalara
yaflama alan› b›rakmayan birtak›m mekanizmalar› da beraberinde
getiriyor. Ayr›ca 1984 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Elginkan
Vakf› E¤itim Merkezi’nde Topluluk çal›flanlar›m›z›n farkl› konular-

Ar-Ge

““GGeeççmmiiflfltteenn bbuuggüünnee
yyeenniilliikklleerree öönnccüüllüükk

eeddiiyyoorruuzz””
Bir mühendis düflünün ki kendi üretmedi¤i ama inflaatlar›nda kul-
lanmak durumunda kald›¤› musluklar›n bir süre sonra bozulup su
kaç›rmas›ndan sonra “su akmayan musluk” yapma fikriyle ortaya
ç›k›yor. O mühendis ki tek iddias› Türk insan›na hak etti¤i kalitede
ürün sunmak. Bunu sa¤lamak için varolanlar yetersiz kald›¤›ndan
yeni bir seçenek yaratmak ad›na kendisi üretim yapmaya bafll›yor.
Sözünü etti¤imiz mühendis Elginkan Toplulu¤u’nun kurucusu 
Ekrem Elginkan. Onun çizdi¤i bu rota sayesinde, yar›m as›rl›k bir
süreçte E.C.A. Türkiye’de armatür pazar›n›n lideri ve pek çok ye-
nili¤in öncüsü haline geliyor. 

E.C.A. markas›yla Manisa’da üretimini sürdüren VALFSEL Armatür
Sanayi, güçlü Ar-Ge tak›m›n›n çal›flmalar› sonucunda özellikle son
y›llarda gerçeklefltirdi¤i benzersiz ürünleriyle pazar›n dinamikleri-
ni belirleyen bir konumda. Ar-Ge tak›m› 20 y›ld›r Elginkan Toplu-
lu¤u’na hizmet veren Ahmet Coflan liderli¤inde çal›flmalar›n› yürü-
tüyor. Topluluk içindeki geliflmelerin adeta bir bayrak yar›fl› gibi
elden ele aktar›larak sürdürüldü¤ünü söyleyen Ahmet Coflan;
E.C.A.’n›n bugün ulaflt›¤› noktada y›llardan beri süregelen bu bay-
rak yar›fl›n›n ve oluflan kurumsal haf›zan›n büyük önemine iflaret
ederek sorular›m›z› yan›tlamaya bafll›yor. 

VVAALLFFSSEELL’’iinn aarrmmaattüürr ppaazzaarr››nnddaakkii kkoonnuummuunnddaann ssöözz eeddeerr
mmiissiinniizz?? 

E.C.A. markas›yla pazarda 50 y›ld›r liderli¤imizi sürdürüyoruz. Üs-
telik pazardaki hakimiyetimiz 50 y›l›n ortalamas›na bakt›¤›n›zda
ciddi oranlara ulaflm›fl durumda. Bu dikkat çekici bir baflar› çünkü
‹talya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine bakt›¤›n›zda pazar lideri
olan markalar›n pazar paylar›n›n yaklafl›k 2,5 kat› civar›nda. Bu bir
bak›ma Türk insan›n›n E.C.A. markas›na olan ba¤l›l›¤›n›n bir göster-
gesi. Türkiye’de bugün kime sorarsan›z sorun, kaliteli bir armatür
dedi¤inizde ilk alaca¤›n›z yan›t E.C.A. olacakt›r. Kalitesiyle rüfltünü

Türkiye’de kaliteli armatür
dendi¤inde akla ilk gelen markad›r

E.C.A. Geçti¤imiz 50 y›l içinde
Türk insan›n›n zihninde oluflan bu

sonucu destekleyen unsur ise
E.C.A.’n›n sadece pazardaki

rakamsal liderli¤iyle s›n›rl›
de¤il. E.C.A. pek çok ilki

gerçeklefltiren yenilikçi
vizyonu, hayat›

zenginlefltiren estetik
ve fonksiyonel

çözümleriyle zihinlerde
yer etmifl. E.C.A.

armatürlerin üretimini
gerçeklefltiren

VALFSEL Ar-Ge
Bölümü de bu

baflar›n›n
mimarlar›ndan.

VALFSEL Ar-Ge
Müdürü Ahmet

Coflan’la E.C.A.’n›n
liderli¤e uzanan

sürecini,
gerçeklefltirdi¤i ilkleri

ve yeni ürünleri
konufltuk. 
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VVAALLFFSSEELL AA..fifi..
VALFSEL’in kurulufluna kaynakl›k eden ilk ad›m E.C.A.’n›n kurulu-
fluyla at›l›yor. Ekrem Elginkan 1957 y›l›nda ‹stanbul Maltepe’de
E.C.A. Pres Döküm A.fi.’yi kurarak ilk musluk ve vana üretimine bafl-
l›yor. Üretim miktar›n›n zamanla artmas› sonucunda uzmanlaflma ge-
re¤i ortaya ç›k›yor ve 1971 y›l›nda önce vana fabrikas› bünyeden ay-
r›larak Manisa’da VALF Sanayii A.fi. ad›yla kurulan fabrikada üretime
bafll›yor. 
Yine ihtiyaçlar›n artmas› üzerinde 1978 y›l›nda ‹stanbul Samand›-
ra’da VALFSEL Armatür Sanayi ad›yla tamamen armatür üretimi yap-
mak üzere bir flirket kuruluyor. fiirket 1990’lar›n bafl›nda Manisa’ya
tafl›narak üretimini burada gerçeklefltirmeye devam ediyor.. 

Mahsube Gezer
VALFSEL A.fi. 
Endüstri Ürünleri Tasar›mc›s›

Topaz Armatür



da e¤itim almas›n› sa¤l›yoruz. Bilgiyi sürekli yenilemek geriyor,
çünkü zaman çok h›zl› ak›yor ve üniversitede ö¤rendikleriniz bile
k›sa bir zaman içinde tarih olabiliyor. 

AArr--GGee ttaakk››mm››nn iikkii tteemmeell ssoorruummlluulluukk aallaann›› vvaarr:: YYeennii çç››kkaaccaakk
üürrüünnlleerriinn ggeelliiflflttiirriillmmeessii vvee vvaarroollaann üürrüünnlleerriinn kkaalliitteessiinniinn
aarrtt››rr››llmmaass››.. SSiizziinn bbüüttüünn bbuu ssoorruummlluulluukkllaarr››nn dd››flfl››nnddaa
kkaatttt››¤¤››nn››zz bbiirr ppeerrssppeekkttiiff ddee oollmmaall››.. NNeeddiirr oo??
Kiflisel olarak gelecekte armatür pazar›nda baflta  elektronik olmak
üzere farkl› endüstri dallar›n›n çok yayg›n biçimde kullan›laca¤›n›
düflünüyorum. Zaten bu yüzden Ar-Ge Müdürü oldu¤um andan iti-
baren önceli¤im teknoloji a¤›rl›kl› ürünler oldu. 2002 y›l›nda foto-
selli, termostatik ve  zaman ayarl› armatürlerin yani ürün gam›m›z-
da su teknolojisi serisi olarak geçen ürünlerin  üretimi için  çal›flma-
lara bafllad›k. K›sa zamanda da bunlar› piyasaya sürme baflar›s›n›
gösterdik. Takip eden y›llarda da farkl› tasar›mlarla pazardaki yeni-
liklere öncü olma konumumuzu perçinlemeye devam ettik.  

EElleekkttrroonniikk,, tteekknnoolloojjii kköökkeennllii bbiirr aalltt bbaaflflll››kk.. BBiirr ddee iiflfliinn ttaassaa--
rr››mm bbooyyuuttuu vvaarr.. BBuu kkoonnuuddaa nneelleerr ssööyylleerrssiinniizz??
Bana kal›rsa tasar›m art›k eskisi kadar fark yaratm›yor. As›l dikkat
çekici unsurlar ergonomi, fonksiyonellik ve enerji tasarrufu gibi
kavramlar. Bunlar› da birtak›m mühendislik çal›flmalar›yla ürünün
içine entegre edebiliyorsunuz, tasar›mla de¤il. Kuflkusuz ikisinin
bir kombinasyonu olmas› gerek. Biz estetik ya da kozmetik tasar›-
m› da gelifltirmeye ayr› bir önem veriyoruz. Bu amaçla tak›mdaki

arkadafllar›m›z yurtiçi ve d›fl›nda konuyla ilgili fuarlar› ziyaret ede-
rek, trendleri gözlüyorlar. Abone oldu¤umuz sektörel nitelikte yerli
ve yabanc› dergiler ve web siteleri var. Ne yaz›k ki henüz Türkiye
olarak global düzeyde armatür pazar›nda trendleri belirleme nokta-
s›nda de¤iliz. Bunda d›flar›daki Türkiye alg›s›n›n da etkisi var elbet.
Yapmam›z gereken yükselen trendleri daha ç›k›fl noktas›nda yakala-
yabilmek ve buna özgü ürünleri erken dönemde gelifltirerek piyasa-
ya sürmek. Öte yandan, pazarda söz sahibi olacak, ses getirecek
ürünler üreterek Avrupa’da varl›¤›m›z› kabul ettirmek istiyoruz.

AArr--GGee’’nniinn iiffaaddee eeddiilleebbiilliirr bbiirr bbüüttççeessii vvaarr mm››??

Her y›l bütçe içinde belli bir kalem ayr›l›yor Ar-Ge çal›flmalar›na
ama bu prosedür gere¤i. Y›l içindeki geliflmelere bak›larak ayr›lan
bütçenin d›fl›na ç›k›labiliyor, herhangi bir s›n›rlama yok. Zaten en
büyük deste¤imiz üst yönetimden geliyor. Diyebiliriz ki, Ar-Ge
bütçesi firma imkanlar› dahilinde sonsuzdur. 

VVAALLFFSSEELL AArr--GGee ttaakk››mm›› kkaaçç kkiiflfliiddeenn oolluuflfluuyyoorr??

On bir kifliden oluflan bir tak›m›z. Bir tasar›mc›, alt› mühendis ve
üç konstrüktör  ressam bu tak›m›n üyelerini oluflturuyor. Kimi hiz-
metleri de d›flardan al›yoruz ama daha da önemlisi farkl› sektörler-
deki farkl› bak›fl aç›lar›n› ve uygulamalar› keflfetmek üzere iflbirlik-
lerimizi sürdürüyoruz. Biz buna bilginin kald›raçland›r›lmas› diyo-
ruz. Yani bilgiyi sizin üretmeniz mutlaka gerekmiyor, biz yerdeki
bilgiyi ya da fikri kendi uygulamalar›n›za adapte ederek de çok bü-
yük faydalar yaratabilirsiniz.

ÖÖnnüümmüüzzddeekkii ddöönneemmee iilliiflflkkiinn nnee ggiibbii yyeenniilliikklleerr ssöözz kkoonnuussuu??
Son üç dört y›ll›k birikimlerimizi de¤erlendirerek bu y›l çok iddial›
ifller yapaca¤›z ve bunlarda da baflar›l› olaca¤›m›za inan›yorum. fiu
aralar yeni gelifltirdi¤imiz hem estetik hem fonksiyonel aç›lardan
farkl› iki ürünümüz var; Topaz  ve Zafir. ‹simleri seçerken istedik ki
hem çok kolay söylensin hem de yaz›l›fllar›yla uluslararas› sahalarda
zorluk yaratmas›n. fiimdi Türkiye ve Avrupa’da bu ürünlerin paten-
tini almaya çal›fl›yoruz. Avrupa’da düzenlenen çeflitli dizayn yar›fl-
malar›na da bu ürünle kat›ld›k. Sonuçlardan umutluyuz. 

ÜÜrrüünnlleerriinn eenn öönneemmllii öözzeellllii¤¤ii nneeddiirr??

Enerji tasarrufu. Özellikle enerji kaynaklar›n›n h›zla tükendi¤i ve
30-40 y›l içinde petrolün bitece¤inin söylendi¤i bir dönemde böy-
le bir ürünle fark yarataca¤›m›za inan›yoruz. Ürünümüz enerji ta-
sarrufunun yan› s›ra insan sa¤l›¤›n› korumaya yönelik birtak›m un-
surlar da içeriyor. Sizi hem s›cak su kullan›m›ndan cayd›rmaya
hem de özellikle yafll› ve özürlülerde s›cak su hafllanmalar›ndan
do¤abilecek kazalar›n önüne geçebiliyor. Amerika’da yap›lan bir
araflt›rma evdeki kazalar›n %14’ünün banyoda, banyodaki kazala-
r›n %80’inin de s›cak su dolay›s›yla yanma ve hafllanmalardan
meydana geldi¤ini ortaya koyuyor. Bir ürün gelifltirilirken de bu
bilgiler tasar›m girdisi olarak kullan›l›yor.

Ar-Ge
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Ahmet Coflan 1957 Afyon do-
¤umlu. ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi Makine Mühendisli¤i bö-
lümünden 1980 y›l›nda mezun
olmufl. Elginkan Toplulu¤u’nda-
ki görevine 1985 y›l›nda Sa-
mand›ra’daki VALFSEL fabrika-
s›nda Kalite Kontrol Mühendisi
olarak bafllam›fl. Kalite Kontrol
fiefi olduktan sonra yeni kuru-
lan boru fabrikas›nda k›sa bir
süre çal›flm›fl ve Manisa’da fa-
aliyet göstermeye bafllayan
VALFSEL’e Kalite Kontrol
Güvence Müdürü olarak
atanm›fl. Ahmet Coflan 
2002 y›l›ndan beri
VALFSEL Ar-Ge
Müdürü olarak
görev yap›yor.  

AAhhmmeett CCooflflaann
kkiimmddiirr??

ELEKS A.fi.‘nin ‹ngiltere pazar›yla ilk ba¤lant›lar› yaklafl›k 15 y›l
öncesine uzan›yor. Toplulu¤un; a¤›rl›kl› Yap› Grubu ürün ga-
m›yla bafllayan ihracat iliflkilerinin ilerleyen y›llarda tüm ürün
gam›n› kapsayacak flekilde geniflledi¤i görülüyor. Mevcut iliflki-
ler, de¤iflen trendler ve pazar talepleri do¤rultusunda üç ana
ürün grubunda ‹ngiltere’deki yerleflik ifl  orta¤› arac›l›¤›yla pro-
fesyonel kanal ve yap› marketler zinciri ile yayg›n faaliyetlerine
devam ediyor. 

2000’li y›llara gelindi¤inde ‹ngiltere pazar›nda modern banyo kavram› bir
ev için mutfaktan sonra gelen ikinci önemli mekanlardan biri olarak de¤er-
lendirilmeye bafllanm›fl ve evlerde ikinci banyo yap›m›na yönelik harcama-
lar da artm›fl. Bu yeni olgu yerlefltikçe konut yenileme ve yeni konut proje-
lerinde 3 odal› bir evde en az 2 banyo olmas› gere¤i kendili¤inden do¤mufl.
Buna ek olarak ülkedeki inflaat yönetmeli¤inin de k›smen özürlü insanlara
kullan›m kolayl›¤› sunmak amac›yla küçük banyolar› flart koflmas› belli bir
oranda pazardaki banyo ürünlerinin say›s›n›n artmas›na olumlu etkide bu-
lunmufl.

2003 y›l›nda pazardaki seramik sa¤l›k gereçleri ve tek gövde bataryalar ile
musluklar %5 - %6 gibi belirgin bir art›fl göstermifl. Buna göre; ‹ngiltere
2003 y›l›nda 9.6 milyon parça olan seramik sa¤l›k gereçlerinin 2008’lere
geldi¤inde 10.7 milyon parçaya ulaflmas› bekleniyor. Bataryalar ise gele-
neksel tekli musluklar›n yap› marketler zincirlerinde ve sosyal konutlarda
yayg›n kullan›lmas›na ra¤men pazar paylar›nda ciddi düflüfller gözleniyor.
‹ngiltere’de armatür pazar›n›n %50’sini tek gövde bataryalar, di¤er yar›s›n›
da tekli musluklar, termostatik bataryalar ile tek kollu bataryalar oluflturu-
yor. 2003 y›l›nda 10.2 milyon parça olan pazar›n 2008’de 11.45 milyon
parçaya ulaflmas› bekleniyor. ‹ngiltere pazar›nda ›s› ürünleri sektöründe;
1990’lardan bu yana ciddi bir geliflme oldu¤u görülüyor. Son 10 y›l›n bafl-
lar›nda konut yenileme projelerinin ve ev fiyatlar›n›n çok düflük olmas› ›s›
ürünleri pazar›n› olumsuz etkilemiflti. Ancak 1999 - 2000’lere gelindi¤inde
ev fiyatlar›n›n ve konut yenileme projelerinin artmas› ile ›s› ürünleri sat›fl-
lar› da en üst noktalara ulaflt›. Hükümetin yerel yetkili kazan sat›c›lar›n› ara-
c› kurumlarla yap›lan leasing konusunda desteklemesi de sektörün geliflme-
sinde olumlu bir rol oynad›. 

1 Nisan 2005 tarihinde yürürlü¤e giren emisyon regülasyonu dolay›s›yla
yo¤uflmal› tip kombilerin yüksek verimlilik sebebiyle kullan›m›n›n artaca¤›
konvensiyonel kombiler ve su ›s›t›c›lar›n›n pazar pay›n›n düflmesi gelece¤e
yönelik projeksiyonlar aras›nda. Radyatör pazar› ise her ne kadar 2004 y›-
l›nda 9.5 milyon adede ulaflm›fl olsa da onun da takip eden y›llarda kade-
meli olarak azalaca¤› ve 2008 y›l› itibariyle 9.3 milyon adet olaca¤› öngö-
rülüyor.

Kazan pazar› 2000 y›l›nda 1.3 milyon adet iken 2004 y›l›nda 1.7 milyon
adede ulaflm›flt›. Önümüzdeki üç y›l içinde bu rakam›n 1.56 milyon adede
düflece¤i tahmin ediliyor. Toplam kazan pazar› içinde, yo¤uflmal› kombi pa-
zar›n›n da 2008’de 1.3 milyon adet olaca¤› bekleniyor.

Elginkan Toplulu¤u; toplam ihracat›n›n %31’lik pay›n› gerçeklefltirdi¤i ‹n-
giltere pazar›nda güçlü ifl orta¤› ile gerek marka bilinirlili¤i gerekse ürün ka-
litesi sayesinde pazardaki pay›n› daha da sa¤lamlaflt›rmay› hedefliyor. 

Üretim 

ELEKS ‹‹nnggiilltteerree ppaazzaarr››nnddaa
eemmiinn aadd››mmllaarrllaa iilleerrlliiyyoorr
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halen devam ediyor. Kredilerde ise banka fa-
izleri %1’lerin alt›na kadar gerilerken geri
ödeme süreleri de 20 y›la kadar uzat›ld›.
Mortgage sistemiyle birlikte bu süre daha da
uzayacak, 2006 y›l› bafl›ndan itibaren gerek-
li yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiy-
le de hem konut edinme hem de arz h›z› ar-
tacak.

2003 y›l›nda toplam yap› ruhsat› alan konut
say›s› (daire eflde¤eri olarak) 161.920,
2004 y›l›nda ise 324.589. 2005 y›l›nda bu ra-
kam›n 380.000 olmas› beklenmekte. 

D‹E verilerine göre; 2005 y›l› ilk alt› ay›nda,
2004 y›l› ilk alt› ay›na göre yap› ruhsat› veri-
len binalar›n say›s›nda %39,4, daire say›s›n-
da ise %57,0 art›fl söz konusu. Ayn› kaynak,
üretim yöntemiyle 2005 y›l› üçüncü dönem
sektörel geliflme h›z›nda en yüksek büyüme-
yi %19,7 ile inflaat sektörünün yaflad›¤›, sa-
nayinin %5,6, ticaretin ise %7,1 büyüme ora-
n›nda kald›¤›n› ortaya koyuyor.

KKoonnuutt sseekkttöörrüünnüünn bbüüyyüükkllüü¤¤üü nneeddiirr?? 
2004 y›l›nda ortalama konut birim fiyat›
800.-USD/m2 iken bu rakam talebin de art-
mas›yla birlikte 1.000 USD/m2’ye ulaflm›fl.
(Birim fiyatlar, semte ve konut standart›na gö-
re de¤iflmektedir) Buna göre 2005 y›l›nda ko-
nut sektörünün büyüklü¤ünü ortalama 100
m2 konut büyüklü¤ünden yola ç›k›larak 38
milyar dolar olarak hesaplamak mümkün. 

Büyümekte olan bir ülke olan Türkiye’de kifli
bafl›na düflen milli gelir artmaya bafllad›. AB
yolunda gidiliyor ve bütün bu geliflmeler in-
flaat sektörünün de en flansl› ve en h›zl› büyü-
yecek sektörlerden biri olaca¤›n› müjdeliyor.

Kaynaklar: D‹E, ‹MSAD, Yap› Katalo¤u, TOK‹  
Zafer Sa¤lam – EMAS Makine Sanayi A.fi. 
Pazarlama Müdürü

Üretim
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Bir evim olsun...
Ülkemizde 70’li y›llardan sonra bafl gösteren ekonomik krizler, düflük
gelir seviyesi, yüksek iflsizlik oran› insanlar› öncelikle ev edinmeye it-
mifltir. Herkesin, özellikle de ortadirek vatandafl›n ki nüfusun ço¤un-
lu¤u ortadirektir, ilk emeli bir ev bir araba almakt›r. Evini alan art›k ifl-
siz de kalsa aç kalmaz. Çünkü kira ödemek zorunda de¤ildir.  Kiflile-
rin sosyal haklar›n›n ileri oldu¤u ülkelerde devlet, herkesin düflük ki-
ralarla veya uzun vadeli kredilerle ev sahibi olmalar›na imkan tan›-
m›flt›r.  Ev bulamad›m, kiray› ödeyemedim v.b. s›k›nt›lar yoktur.

Ev sahibi olman›n bu denli önemli oldu¤u bir ülkede, do¤al olarak in-
flaat sektörü de çok önemli hale geliyor. Hem insanlar› ev sahibi ya-
pabilmek aç›s›ndan hem de birçok yan sektörü besledi¤i için...

EEkkoonnoommiinniinn llookkoommoottiiff sseekkttöörrlleerriinnddeenn......
‹nflaat sektörü birçok alt sektörden olufluyor. Çimento, demir çelik,
mobilya, kiremit, kum-çak›l, ›s›tma, izolasyon, cam, kereste, seramik-
sa¤l›k, boya, nakliye, elektrik, beyaz eflya ve onlarcas›. Ayr›ca bir de
inflaat yap›m› prosesinde çal›flan mimarlar, mühendisler, formenler,

kal›pç›lar, ustalar... Görece¤iniz gibi inflaat sektörü adeta bir lokomo-
tif... O ilerleyince arkas›nda birçok vagonu da sürüklüyor. 

RRaakkaammllaarrllaa ssoonn yy››llllllaarrddaa iinnflflaaaatt sseekkttöörrüü......

Türkiye’nin 1985-2000 y›llar› aras›nda nüfusu 17 milyon kifli artarak,
67,8 milyona ulaflt›. Nüfus art›fl h›z› son 5 y›lda azalm›fl olmas›na ra¤-
men 2005 y›l› sonunda 73 milyona ulaflmas› bekleniyor. Ortalama
hane halk› say›s›n› 5 kifli varsayarsak 14 milyonu aflk›n konut var Tür-
kiye’de. Özellikle modern konut ihtiyac›n›n yüksek olmas›na ra¤men
1993-2003 y›llar› aras›nda ekonomik olumsuzluklar sebebiyle inflaat
sektörü %22 seviyesinde küçüldü. Son üç y›la bakacak olursak, ika-
met amaçl› binalardaki yeni inflaat say›s› (daire eflde¤eri olarak) 2004
y›l›nda 2003’e göre %100, 2005 y›l›n›n ilk alt› ay›nda da 2004’e gö-
re %16,5 art›fl gösterdi. Modern konutlar›n da infla edilmeye bafllan-
mas›yla birlikte son iki y›ldaki konut art›fl h›z› (eski konutlar›n y›k›l›p
yenilenmesi de dahil) nüfus art›fl›ndan daha h›zl›… 

Son üç y›lda ekonomik göstergelerdeki iyileflme, enflasyonun ve kre-
di faizlerinin düflmesi, kredi geri ödeme sürelerinin artmas› gibi gerek-
çeler insanlar› konut edinmeye teflvik eden önemli geliflmelerdi. ‹n-
sanlar konut ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ya da yat›r›mlar›n› kârl› hale ge-
tirmek amac›yla konuta yöneldi. Tabiki bu talebe karfl›l›k arz da olufl-
tu hemen. Bir taraftan hem devlet, hem inflaat firmalar› hem de ban-
kalar taraf›ndan talep art›fl›na yönelik icraatlar yürütülürken di¤er ta-
raftan da konut inflaatlar› h›zland›. TOK‹ (Toplu Konut ‹daresi) de pro-
jelerine h›z verdi ve 2004 y›l›ndan itibaren; altyap›, sosyal donat› ve
çevre düzenlemeleriyle birlikte 72 il ve 161 ilçede toplam 148.000
konut projesine bafllad›. Bu projelerin bir k›sm› tamamland›, bir k›sm›

Ev sahibi olman›n bu denli önemli oldu¤u bir ülkede,
do¤al olarak inflaat sektörü de çok önemli hale
geliyor. Hem insanlar› ev sahibi yapabilmek aç›s›ndan
hem de birçok yan sektörü besledi¤i için...
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ta popülariteden rahats›z oldu¤u için bilinçli edinmifl bu kötü flöhreti.
Biraz da cümleler aras›na s›k›flt›r›lan k›zg›nl›k ve k›rg›nl›k var medya
mensuplar›na. Özellikle söylediklerinin çarp›t›larak yans›t›lmas›ndan
flikayetçi. Bunu kendisi söylemiyor ama zaman zaman noktalar›n›n

ard›na ekledi¤i “fiimdi bunu böyle yazma sak›n haa-
a!” ikazlar› bizi bu yoruma götürüyor.

““HHüürrrriiyyeett ççookk öönneemmllii""
“Sabah kalkt›¤›mda can›m ne isterse onu yap›yorum,
plan, program yoktur bende. Plan yap›lsa bile gitmi-
yorum. Bana ulaflmak isteyenlerin önce beni bulma-
s› gerekiyor. Çünkü ben zapt-u rapt alt›na al›nama-
yan bir adam›m” diyor usta. Birileri taraf›ndan plan-
lanan yaflam› kendi yaflam› saym›yor, sanki özgürlü-
¤ü, hürriyeti elinden al›nm›fl gibi hissediyor. Ara Us-
ta’ya biz kimin için ayr›lm›fl olan zaman› zaptettik
acaba diye sordu¤umuzda; “fiu an atölyemde çal›fl-
mam gereken bir ifl beni bekliyor, araya siz girdiniz”
yan›t›n› al›yoruz. Acaba yeni bir sergi ya da baflka bir
foto albüm kitap m› bu iflin kapsam› diye atl›yoruz.
“Daha yeni bir sergi yapt›m. Halen Fransa, ‹talya, Ka-
nada ve Almanya’da sergilerim devam ediyor. Da-
vetliyim ama gitmiyorum, çünkü uça¤a binmekten
korkuyorum” diyor. Dünyan›n en ücra noktalar›na
seyahat eden, kurukafa avc›lar›yla röportaj yapan, as-
lan-kaplan gibi tehlikeli hayvanlarla cirit atan ortam-
lara giren Ara Usta’n›n uçmaktan korktu¤una flafl›r-
mamak mümkün de¤il. 

““HHooflfluummaa ggiiddiiyyoorr ffoottoo¤¤rraaff ççeekkmmeekk””
Ara Güler foto¤raf› eme¤inin karfl›l›¤›n› alaca¤› bir ifl
(assigment) gibi görmekle birlikte yafl›na ra¤men dur
durak bilmeden foto¤rafla u¤raflmas›n› da ona duy-
du¤u derin sevgiye ba¤l›yor. Asl›nda piyes yazar› ol-
mak istemifl Ara Usta. Babas›n›n Muhsin Ertu¤rul’la
dostlu¤u onu tiyatro sahnesiyle erken yafllarda tan›fl-
t›rm›fl. Bunun üzerine de tiyatro okumufl Muhsin Er-
tu¤rul’un yan›nda. O günlerden zihninde kalan
önemli yazarlar› s›ralad› hemen; Ienosco, Anton Ce-
hov, Samuel Beckett... Piyes yazar› olamam›fl ama
Cehov ve Beckett’le röportaj yapma flans›na eriflmifl
Ara Güler. Tam s›ras› deyip biraz mesleki s›rlar›n›
keflfetmek üzere röportaj yaparken dikkat edilmesi
gereken noktalar› soruyoruz kendisine: “Ben tan›-

mad›¤›m adam›n röportaj›n› yapmam. Hakk›nda ç›kan yaz›lar› ve
onun yazd›klar›n› okurum. Üstelik bunu sadece soru sormak için de-
¤il, foto¤raf çekmek için de yapar›m. Karfl›mdakinin atmosferini ya-
kalay›p, onun içine adam› oturtmak isterim.”

Keyifli buluflmalar
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Herhalde her editörün röportaj yapma hayallerini kurdu-
¤u, her foto¤rafç›n›n da karelemekten büyük onur duya-

ca¤› bir isim olsa gerek Ara Güler. Biz o flansl›lar ker-
van›na kat›lanlardan›z. Olumsuzluklar ve aksilikle-
re ra¤men umudumuzu hiç kaybetmedik. So¤uk
ama umudumuzu yeflerten güneflli bir k›fl günü
Ara Güler’i yakalamay› baflard›k. So¤uktan kalk-
m›fl omuzlar›m›z, k›zaran burnumuz ama gülen
yüzümüze dayanamad›, “Siz misiniz bekleyen-
ler? Eee hadi, girin içeri bari” dedi gönülsüzce.
O önde biz üç kafadar arkada sonradan ne-
denlerini anlayaca¤›m›z ve hiç flafl›rmayaca-
¤›m›z gecikmeli söyleflimizi yapmak üzere
girdik Ara Cafe’den içeriye..

““FFoottoo¤¤rraaffçç›› ççaabbuukk kkaarraarr vveerreenn
aaddaammdd››rr”” 

Ara Güler’e göre bir kovboyun taban-
ca çekifli kadar kuvvetli hislere sa-
hip olmal›ym›fl foto¤rafç›. Bütün
dünyada bu yetene¤e sahip foto¤-
rafç› say›s› da bir elin parmaklar›-
n› geçmiyor ustaya göre. Sadece
h›zl› olmak da yetmiyor, baflta
edebiyat, tiyatro, müzik, sine-
ma olmak üzere pek çok alan-
da güçlü kültürel birikimi de
gerekli k›l›yor foto¤raf. T›pk›
di¤er sanatlar gibi. Ancak bu
sanatlar›n uygulay›c›lar›ndan

önemli bir farkl›l›¤› var foto¤-
rafç›n›n. Objektifin önünde ne
varsa onu çekebiliyor ve bu
noktada de¤ifltiremeyecekleri-
ni de kabullenmesi gerekiyor. 

Peki tasar›mla foto¤raf iliflkilendirilebilir mi? Biraz zorlad›-
¤›m›zda böyle bir iliflki kurabildik ustayla. E¤er hayal gücü
tasar›m›n öznesiyse, foto¤rafç› belli bir konseptle objektif-
ten bak›yor ve bununla örtüfltü¤üne inand›¤› bir an› hayal
gücünde tasarlam›flsa, “kaç›r›lmamas› gereken bu an” gel-
di¤inde deklanflöre basarsa, evet bu iliflkiden söz edilebilir.
H›z›n neden önemli oldu¤unu bir kez daha anl›yoruz bura-
dan. Asl›na bakarsan›z Ara Güler foto¤rafç›n›n ne tasarlaya-
bilen ne de planlayabilen biri oldu¤una inan›yor. ‹çgüdüle-
ri foto¤rafç›n›n rehberi oluyor adeta. “Bakt›¤›n herhangi bir
foto¤rafta düflünürsen bir mana ç›karabilirsin” diyor Ara
Güler. Onun foto¤raflar›n›n belli ki en ay›rt edici yan› onun
yükledi¤i ama herkes için baflkalaflan o manalar… 

““FFoottoo¤¤rraaff ssaannaatt ddee¤¤iillddiirr,, kkeennddiinnee ssaannaattçç›› ddeemmeekk
iisstteeyyeennlleerr oonnuu ssaannaatt yyaappmm››flflllaarrdd››rr””   
Ara Güler’in kuflkusuz her söyleflisinde alt›na çize çize söy-
ledi¤i bu yorumu duymak bize de nasip oldu. Gerçi biz,
“Foto¤raf sanat m›d›r, de¤il midir?” gibi klifle ve yan›t›n› bil-
di¤imiz bir soru sormad›k ama her nas›lsa sorumuzun birin-
de sanatç› ruhundan söz etme gafletinde bulunduk. Foto¤-
raf zaman›n içindeki bir an› sabitliyor. O an gerçek, gerçek
de de¤ifltirilemez ve müdahale edilemez oldu¤undan fo-
to¤raf bir sanat olamaz. Ara Usta’ya göre an› yaflan›r k›lan
da insan ve bu yüzden foto¤raf çekerken insan unsurunun
varl›¤›na özel bir önem gösteriyor. Yaflayan foto¤raflar çek-
mesinin s›rr› da bu mu yoksa!

““AAkkssiiyyiimm aakkssii,, ööyyllee yyaazz››nn ssiizz ddee……””
Ara Güler’in kötü bir flöhreti var; aksi ve huysuz biri oldu-
¤una dair. Biz hiç böyle bir duyguya kap›lmad›k konuflma-
m›z boyunca. Tersine nükteli ve biraz da argoya kaçan,
kendine has uslubuyla verdi¤i yan›tlar karfl›s›ndan koyuver-
dik kahkahalar›m›z› ço¤u zaman. Bu kötü flöhret nas›l oldu
da ona yap›flt› kald› diye merak edip sorduk. Me¤er Ara Us-

Kendini böyle tan›ml›yor 77 yafl›ndaki Ara Güler. Foto muhabir
olarak 52 y›ld›r bas›n sektöründe çal›flan, aksiyim diyerek
popülaritesini ve gelen yo¤un söylefli taleplerini azaltmaya çal›flan
Ara Güler’i yakalad›k ve söylefli yapmay› onun tabiriyle “becerdik”. 

““ZZaapptt--uu rraapptt aalltt››nnaa aall››nnaammaayyaann bbiirr aaddaamm››mm””
““BBeenn ggeerrççeekklleerriinn
ffoottoo¤¤rraaffçç››ss››yy››mm””

Foto¤raf, her fleyden önce, mutlaka bir fley anlat-
mal›d›r. Ben foto¤raf›n oyun taraf›nda yokum, ka-
ranl›k oda oyunlar›na ay›racak vaktim yok... Ben
gerçeklerin foto¤rafç›s›y›m. Etraf›mda dönen bir
dünya vard›r, bu dünyan›n içinde bana en duygu
verecek, beni en zevklendirecek fley olunca dek-
lanflöre bas›yorum. Bir de unutma ben bir gaze-
teciyim. Gazeteci oldu¤um, olaylar› takip etti¤im
için, esteti¤i az bile olsa çok önemli oldu¤una
inand›¤›m an›n foto¤raf›n› çekerim. ... bence es-
tetikten daha önemli olan dokümantasyonun
kendisidir. Yani benim için daha önemli olan in-
sanlar›n dramlar›n›n gelecek as›rlara kalmas›d›r.
Çünkü foto¤raf bir kay›t arac›d›r ve bir dram, bir
fley anlatmal›d›r ki, bir netice ç›karabilsin, iflte o
zaman foto¤raf çekici olur. *

* ‹nsans›z An› Olmaz, Ara Güler-‹lker Maga, YGS Yay›nlar›



tansiyelini kullanmaya imkan veren geliflmifl hidroelektrik istasyonla-
r› da enerji üretiminde önemli yer tutuyor. Petrol ve do¤al gaz Azer-
baycan ekonomisinin lokomotif sektörleri.  

Azerbaycan için enerjinin uluslararas› pazarlara nakli sorunu olduk-
ça önemli bir konu. S.S.C.B. döneminden kalan Novorossiysk boru
hatt›n›n Rusya'dan (özellikle istikrars›z Kuzey Kafkasya'dan) geçme-
si Azerbaycan'› alternatif hat aray›fl›na itti. Bat›s›nda Ermenistan, ku-
zeyinde Rusya, güneyinde ‹ran'›n bulundu¤u Azerbaycan, güvenli
güzergah olarak kuzeybat›s›ndaki Gürcistan ve güneybat›s›ndaki
Türkiye’yi tercih ederek Bat›'n›n dev petrol flirketlerine ulaflmay›
hedefledi. 

AAzzeerrbbaayyccaann’’››nn eekkoonnoommiikk iilliiflflkkiilleerrii
Azerbaycan'da d›fl ekonomik iliflkiler ancak ba¤›ms›zl›k sonras› yeni
bir sistem oluflturma süreciyle bafllad›. Teknoloji potansiyelinin zay›f-
l›¤›, üretimin yeterli düzeyde olmamas›, ucuz iflgücü gibi faktörler d›fl
ekonomik iliflkiler sistemini yönlendiren esas etkenler oldu. Azerbay-
can'a en fazla yat›r›m yapan ülkeler aras›nda Türkiye, ABD, ‹ngiltere,
Almanya ve Rusya geliyor. Azerbaycan ayn› zamanda Karadeniz Eko-
nomik ‹flbirli¤i Teflkilat›, Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u, Ekonomik ‹fl-
birli¤i Teflkilat› (ECO) ve GUÖAM (Gürcistan-Ukrayna-Özbekistan-
Azerbaycan-Moldova) gibi baz› bölgesel örgütlerin de üyesi olarak
ekonomik entegrasyon denemeleriyle iliflkilerini sürdürüyor.

‹‹mmaarr ffaaaalliiyyeettlleerriinnddee TTüürrkk iimmzzaass››
Azerbaycan inflaat sektörü, petrol ve gaz sektöründeki geliflmeler sa-
yesinde son y›llarda büyük bir patlama yafl›yor. Ülkede bu konudaki
son teknolojilere ve yap› malzemelerine ihtiyaç duyulan pek çok mi-
marl›k, tasar›m ve inflaat flirketi bulunuyor. Bakü ve çevresinde yap›-
m› devam eden toplu konut inflaatlar›, ülkede yüksek kalitede olan ya-
p› malzemelerine olan talebi önemli ölçüde artt›rmakta. Talebi gide-
rek büyüyen  bu yap› malzemeleri içinde, tu¤la, parke için ahflap, se-
ramik ürünleri, ›s›-havaland›rma ve klima sistemleri baflta geliyor. Ay-
r›ca, yürütülen genifl ölçekli petrol ve gaz sanayi projeleri için prefab-
rik evler ve depolama ünitelerine de ihtiyaç bulunuyor. Mesken in-
flaat› da sektörün geniflleyen bir kolunu oluflturuyor. Son y›llarda tica-
ri yap› ve otel inflaat›na yap›lan yat›r›mlar h›zla art›fl gösterirken ülke-
deki inflaat ve emlak sektörüne özellikle Türk firmalar› taraf›ndan bü-
yük yat›r›mlar yap›l›yor.

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri, Azerbaycan pazar›nda yerel ifl orta¤› ile
1998 y›l›ndan bu yana hem yap› hem de ›s› alan›ndaki ürün grupla-
r›yla tüketicilere komple ›s› ve banyo/mutfak çözümleri sunuyor. Ya-
t›r›mlar›n süratle artt›¤› bu pazarda ana hedef artan talebi karfl›lamak-
la birlikte pazar e¤ilimlerini yönlendirerek ifl hacmini büyütmek.

GezginGezgin
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““AAlltt››nn KKööpprrüü::Azerbaycan”” 

Dünya ekonomisinin kalbi Akdeniz ve Karadeniz’in ticaret merkezle-
rinde atarken, “Büyük ‹pek Yolu”, kervan yollar›n›n gözbebe¤iydi.
Azerbaycan ‹pek Yolu’nun içinde bulundu¤u Çin ve Hindistan'dan
Akdeniz ve Karadeniz k›y›lar›na uzanan kervan yollar›n›n geçti¤i kilit
topraklardand›. Do¤u Avrupa ve Volga nehri bölgelerini, Derbent ge-
çidi arac›l›¤›yla Güney Kafkasya, ‹ran ve merkezi Asya'ya ba¤layan
ünlü kervan yolu da yine Azerbaycan'dan geçiyordu. Dolay›s›yla ül-
ke, Bat› ile Do¤u aras›nda "alt›n köprü" rolünü oynayarak dünya dev-
letlerinin ilgisini çekiyordu.

Tarihten gelen stratejik önemi dolay›s›yla Azerbaycan XIX. yüzy›l bafl-
lang›c›nda Rusya ve ‹ran taraf›ndan iflgal edilerek paylaflt›r›ld›. Rusya
içinde kalan kuzey Azerbaycan, daha sonra Sovyetler Birli¤i'nin da-
¤›lmas›yla tekrar ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu. Bugün BM üyesi olan ve
dünya birli¤i ile ba¤›ms›z iliflkiler kuran ülkenin jeopolitik konumuna

yine büyük önem veriliyor. Ülkenin özellikle büyük güçler için dikkat
çekici bir özelli¤i ise sahip oldu¤u enerji kaynaklar›.

Avrupa ile Asya'n›n kavfla¤›nda bulunan Azerbaycan, Avrupa-Kafkas-
ya-Asya nakliye koridorunu oluflturabilme ve tarihte oldu¤u gibi güç-
lü bir iletiflim merkezine dönüflebilme olana¤›na sahip. Avrupa ve As-
ya'n›n güçlü devletleri böyle bir koridorun oluflmas›na son derece il-
gi duyuyor. Bu ilgi, öncelikle Hazar Denizi’nin ve Hazar k›y›s›ndaki
arazilerin petrol ve gaz rezervi bak›m›ndan zengin olmas›ndan kay-
naklan›yor. Hazar havzas›n›n tahmin edilen 200 milyar varil düzeyin-
deki petrol rezervi dünya potansiyelinin %10'una denk geliyor. 

Azerbaycan, petrol d›fl›ndaki di¤er yer alt› kaynaklar› bak›m›ndan da
çok zengin bir ülke. Ülkenin bafll›ca kaynaklar›; do¤algaz, demir, alü-
minyum, kurflun, çinko, bak›r, alt›n, gümüfl, arsenik, mermer, kireç ta-
fl›, siyanit, maden tuzu ve kaya tuzu. Ayr›ca nehirlerin hidroenerji po-

AAvvrruuppaa vvee AAssyyaa üüllkkeelleerrii aarraass››nnddaa eekkoonnoommiikk vvee ppoolliittiikk iilliiflflkkiilleerriinn
ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee AAzzeerrbbaayyccaann''››nn eellvveerriiflflllii ccoo¤¤rraaffii 
kkoonnuummuu ttaarriihhtteenn bbiilliinniiyyoorr..

E¤itim ve kültür seviyesi yüksek
olan Azerbaycan’da, okuma yaz-
ma oran› %100’e yak›n. Ülkede
5000’den fazla ilkö¤retim okulu
ve 17 adet yüksekö¤retim kurumu
var. 25 yafl›n üzerindeki nüfusun
%10’dan fazlas› yüksekokul me-
zunu olan Azerbaycan’da 4600
kütüphane, 3680 kültür evi, 125
müze, 125 müzik okulu, 20 tiyat-
ro yer al›yor. Co¤rafi yap›s› gere¤i
de¤iflik, kültürlerle etkileflmifl olsa
da Azerbaycan gelenek ve göre-
nekleri Anadolu halk›ndan pek farkl› de¤ildir. ‹ki ülke aras›ndaki iliflkiler sa-
dece kültürel ve ekonomik platformda sürdürülmüyor. Türk Silahl› Kuvvet-
leri, Azeri ulusal ordusunun kurulmas›nda öncü bir rol üstlenmifl. Dokuz
farkl› iklim bölgesine sahip olan Azerbaycan, Kafkas Da¤lar›, ovalar›, nehir-
leri, gölleri, 825 km’lik Hazar Denizi sahil fleridi, zengin mineral sular›, bir-
çok iklim tipinin bir arada yaflamas› ve
zengin tarih hazinesiyle turizm potansi-
yeli oldukça yüksek bir ülke. Do¤usu
Hazar Denizi ile kapl› olan Azerbay-
can’da Bilgeh ve civar› kilometrelerce
uzanan plajlara sahip. Zakatala, fieki,
Guba, Gence, Kazak, Lenkeran ise yaz
aylar›nda tatil yapmaya en müsait yerler.
Ülkede evcil ve yabani olmak üzere toplam
97 çeflit memeli hayvan, 346 kufl ve 95 çeflit
bal›k bulunuyor. Bu da av turizmine büyük katk›-
lar sa¤l›yor. Azerbaycan 1000 kadar mineral su
kayna¤›na sahip. “Naftalan” denilen ve dünyada
sadece Azerbaycan’da bulunan petrol kar›fl›m-
l› çamurumsu bir madde; baflta sinir sitemi ol-
mak üzere deri, cilt, kad›n hastal›klar› vb.
birçok hastal›¤a iyi geliyor. Kültür turizmi
içinse çok zengin ve tarihi bir hazineye
sahip. Bu nedenle, ülkedeki eski an›t, me-
zar, türbe, bina ve di¤er tarihi eserleri korumak,
restore etmek için cemiyetler kurulmufl.

AAzzeerrbbaayyccaann 
kküüllttüürrüü AAnnaaddoolluu
ççiizzggiilleerrii ttaaflfl››yyoorr
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Çizgi dünyas› Çizgi dünyas›

Tan Oral’› Art› 1’in sayfalar›na konuk et-
memizin iki gerekçesi var: ‹lki usta bir çizer

olmas›, ikincisi de mimari geçmifli. Ancak
sohbet ilerledikçe anlad›k ki, asl›nda mimar ol-

mas› da çizer olmas› da hayat› boyunca önüne ç›-
kan f›rsatlar›n edindirdi¤i kimlikler. Bugün bile
çizgi konusunda hâlâ bir yetene¤i olup olmad›-
¤›n› sorgulayan Tan Oral ile hayat› boyunca
masumiyetine halel getirmemek için k›skanç
davrand›¤› çizgisi ve mizahla dolu yaflam› üze-
rine konufltuk. 

ÇÇiizzggiiyyllee aannllaattmmaann››nn kkeeyyffiinnii nnaass››ll 
kkeeflflffeettttiinniizz??
Bütün çocuklar gibi resim yapmay› çok se-
verdim. Çok iyi resim yapan arkadafllar›m
vard›, onlara çok imrenirdim. Üstelik flans-
l›yd›m da, babam ya¤l› boya resim yapard›.
Evde resimle ilgili kitaplar ve malzemeler
vard›. Daha o yafllarda yabanc› ressamlar›
tan›maya bafllad›¤›m için bu bende belli bir
kültürel birikim sa¤lad›. Modern sanat› anla-

ma konusunda lisedeki resim ö¤retmenimin,
Cemal Bingöl’ün, katk›s›n› da anmadan geçe-
mem. Derslerde bol bol resim çizdirir, bunlar›
elefltirel gözle de¤erlendirir, sonra da küçük
defterlerimize resimle ilgili notlar ald›r›rd›. S›n›f
arkadafllar›m çizdiklerimi çok be¤enirken o ter-
sine hiç be¤enmez, benim çocuksu buldu¤um

resimler üzerine saatlerce konuflurdu. Y›llar geç-

tikçe tespitlerinin, elefltiri ve be¤enilerinin nedenle-
rini daha iyi anlad›m. 

MMeerraakk››nn››zz nnaass››ll oorrttaayyaa çç››kktt››?? 
Karikatür asl›nda hiç akl›mdan geçmemiflti ama çizi-
li her fleye karfl› müthifl bir ilgim vard›. Biraz mahcup
bir çocuk olmam da çizgiye karfl› düflkünlük yarat-
m›flt› bende. Etraf›mda gördü¤üm çizimleri çok tats›z
buluyor, yurtd›fl›ndan gelenleri de hayranl›kla ince-
liyordum. Türkiye’de zevkli ve yarat›c› bir grafik
dünyas›n›n oluflmas›na dair özlem vard› içimde. Bu
yüzden uzun y›llar kitap ve dergi kapaklar› çizdim,
çizdirdiler. fiimdi aradaki bu mesafenin kapand›¤›n›
görüyor, dünya ülkeleriyle eflde¤er hatta onlardan
da üstün ifllerin ortaya ç›kt›¤›n› tan›k oluyorum. Bir
anlamda benim gibi düflünenlerin ortak çabas›n›n
ürünü bu sonuç.

HHaannggii oollaayy yyaa ddaa ttaarriihhtteenn ssoonnrraa 
kkaarriikkaattüürriissttiimm ddiiyyee ttaann››nnmmaayyaa bbaaflflllaadd››nn››zz??
Asl›nda o adland›rmay› kendim için hiç yapmad›m.
Baflkalar› o s›fat› benim için kulland›, ben de ses ç›-
karmad›m, suçluyum ama ne çare...

NNeeddeenn?? BBuu kkaaddaarr aa¤¤››rr bbiirr yyüükk mmüü??
“Karikatüristim” diye kullan›ld›¤› zaman bir meslek
gibi tarif ediliyor, oysa ben mizah› bir meslek olarak
hiçbir zaman hissetmedim. Çizgi çizmek bir meslek
ama mizah yapmak bir meslek de¤il, bir tepki biçi-
mi. Onun meslek haline gelmesi kendisini öldürür
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Karikatürist Tan Oral’a göre çizmek bir meslek
ama mizah yapmak bir tepki biçimi ve Oral,

çizgisiyle tepki vermeyi, çizgisinin de
masumiyetini korumay› ilke ediniyor
hayat› boyunca.

diye düflündü¤üm için temkinli davrand›m ve zorunlu olmad›kça ka-
rikatürcü laf›n› kendime yak›flt›rmad›m. Hem bunu söylüyor hem de
kaç senedir gazetede profesyonel olarak çal›fl›yor olmam bir ikilem gi-
bi gözükebilir ama bu da benim seçimim de¤il, ben sadece hay›r di-
yemedim.

MMiizzaahh ddeerrggiilleerriinnii ttaakkiipp eeddiiyyoorr mmuuyydduunnuuzz?? 
Akbaba, Dolmufl, Tef gibi dergileri harçl›¤›m yetti¤i ölçüde al›yor-
dum. Babam bunlar› elimde gördü¤ünde tatilde okumam gerekti¤i
söylüyordu gerçi ama ben o anda okuyamazsam yar›n asla vaktimin
olmayaca¤›n› bildi¤imden okumaya devam ettim. fiimdi hat›r› say›l›r
bir koleksiyonum var bu sayede. Mizah dergileri ve sinema hayat hak-
k›nda tafl›d›¤›m sorulara ve sorgulamalara daha anlafl›l›r yan›tlar veri-
yordu. Zaten 18-19 yafllar› kiflilik için çok belirleyici dönemler de¤il
mi? Benim bu y›llar›m sokaklarda geçti, kitaplar ve entelektüel çevre-
lerle tan›fl›kl›¤›m sonralar› oldu. Dolay›s›yla keflfedebilece¤im, gözle-
yebilece¤im ve yan›tlar› arayabilece¤im bolca zaman›m vard›. 

KKiimmlleerrii bbee¤¤eenniiyyoorrdduunnuuzz oo yy››llllaarrddaa?? 
Hayranl›k duyduklar›m vard› elbet ama bütününde içime sinmeyen
bir fleyler oldu¤unu hissediyordum, en be¤endiklerimde bile hofluma

gitmeyen taraflar buluyordum. Sonra her yönüyle be¤enebilece¤im
bir çizgi var m› diye bir soru belirdi zihnimde. Zaten çizmeyi seven
biri olarak acaba hayran oldu¤um insanlar gibi ben de çizebilir miyim
diye kendi kendime bir meraka düfltüm. Bunun cesaret gerektirdi¤ini
biliyorum, çizimlerimde mizah dergilerinde gördüklerime yak›n bir
lezzet tutturmaya bafllad›¤›m fark edince cesaretlendim. Yak›n arka-
dafllar›mdan gördü¤üm ilgi ve beklenti de teflvik ediciydi. Sonra çiz-
mek bir düflünme sistemi haline geldi benim için, küçük defterlere
notlar almaya bafllad›m. Çizdiklerimi y›llarca saklad›m ve kulland›m,
hala da kullan›yorum. 

ÇÇiizzmmeekk nnaass››ll bbiirr zzeevvkk ssiizziinn iiççiinn?? NNee hhiisssseeddiiyyoorrssuunnuuzz??
Bu zevki flöyle tarif edebilirim, kalemin ka¤›t üzerinde b›rakt›¤› iz,
ç›kard›¤› h›fl›rt›l› ses, ele gelen titreflim inan›lmaz bir zevk benim
için. Çizdikten sonra uzun uzun düflünmek, adeta fal bakar gibi ken-
dimi tan›ma konusunda ipuçlar› veriyor bana. ‹lk denemelerimden
sonraki on y›l boyunca sürekli çizdim ama hiçbir yerde hiçbir çiz-
gim yay›nlanmad›. Nerede çiziyorsun diye sorduklar›nda, evde diye
cevap verirdim.

‹nsan çizerken sadece bir duygulanma ve teslim olma hali içinde olu-
yor. Yani kendisini ka¤›da ve kaleme b›rak›yor. Kontrolü kald›rarak

kendisine izin veriyor. fiuras› da bir
gerçek ki ka¤›d›n üzerindeki çizim 5
dakikam› al›yorsa sonra bunun üzeri-
ne rahatl›kla bir saat düflünüyorum, o
ka¤›t hayat boyu önüme geldikçe de
düflünüp anlamaya devam ediyorum. 

NNaass››ll kkeeflflffeeddiillddiinniizz??
Çocukluktan gelen mahcubiyet her
ne kadar beni engellese de çevrem-
dekilerin teflvik eder konuflmalar›n-
dan anl›yordum ki bir an önce hare-
kete geçmeliyim. Kendimi zorlayarak
Dolmufl dergisine gittim ve Turhan
Selçuk’a çizimlerimi gösterdim. O da
içlerinden birini al›koydu ve birkaç
say› sonra da bunu yay›nlad›. Hepsi
bu. Daha sonra yaflam boyu çizdikle-
rimi hiçbir yere götürüp gösterme-
dim. Hep beni arad›lar. Öte yandan
gençlik hareketlerinin yo¤un oldu¤u
60’l› y›llarda ben dönemin entelektü-

““ÇÇiizzmmeekk aaddeettaa bbiirr tteesslliimm oollmmaa hhaallii......””

Uluslararas› Karikatür Yar›flmas› Üsküp, 1978 
(Onur Ödülü) -Silahs›zlanma çizimi-

Yomiuri Shimbun Uluslararas› Karikatür Yar›flmas›
Tokyo, 1983 (Excellence Ödülü)  -Çeflme çizimi-

Kapadokya Ürgüp Karikatür Yar›flmas›,
2003 (Birincilik)  -Hal› çizimi-



el aç›dan en birikimli okulunda Güzel Sanat-
lar Akademisi’nde ö¤rencili¤imi yafl›yor-
dum. Politik geliflmeler do¤al olarak çizgile-
rimize de yans›yordu. Akademideki sergiler-
de zamanla karikatürlerim fark edilmeye
baflland›. ‹lk önce sendika dergileri benden
karikatür istedi. Kimsenin akl›na çizdiklerim
karfl›l›¤›nda bir bedel ödemek gelmiyordu.
‹flin kötüsü benim de akl›ma istemek gelmi-
yordu... 

HHaayyaatt››nn››zz›› nnaass››ll kkaazzaann››yyoorrdduunnuuzz ppeekkii??
Onu ben de çok merak ediyorum. O y›llar-
da s›f›r noktas›na yak›n yaflan›yordu. Kari-
katürden de¤il, mimari çizimlerden para
kazan›yordum san›r›m. Bu durum, Maden
‹fl dergisinin yöneticisi Ali Özgentürk’ün
benden bir sürü ifl istemesiyle de¤iflti. Ali
Özgentürk yay›nlanan çizgiler karfl›l›¤›nda
bana epey bir ödeme yapt› ki bu beni hem
çok flafl›rtt› hem çok hofluma gitti. ‹lk defa
çizgilerimin para edece¤ini böylece anlam›fl oldum. Say›s›n› bile-
meyece¤im kadar çeflitli yay›n organ›nda sürekli çizgilerim yay›n-
lanmaya bafllad› daha sonra.  Kendim için hayal edebilece¤imin
çok üstünde bir gelirim oldu. 

MMiimmaarrll››kkllaa bbuulluuflflmmaa nnaass››ll oolldduu?? ÇÇiizzggii ttuuttkkuussuu mmuu ssiizzii
mmiimmaarrll››¤¤aa iittttii??  
Aile içinde benim gelece¤ime dair birtak›m planlar yap›l›yor ve yön-
lendirmelere maruz kal›yordum. Mu¤lak bir hedef gibi gözükse de
Akademiye gitmeyi kafama koymufltum. Mimari ve süsleme sanatlar›
bölümlerinin her ikisine de kayd›m› yapt›rd›m. S›nav sonuçlar› aç›k-
land›¤›nda mimarl›kta yedek listesindeki ilk isim oldu¤umu gördüm.
Süslemeyi ise do¤rudan kazanm›flt›m. Burada okumaya bafllad›m ve
birden bire hayal edemeyece¤im kadar güzel, entelektüel düzeyi hay-
li yüksek bir ortam içinde kendimi buldum. Bu mutluluk fazla uzun
sürmedi ve mimarl›k bölümünde s›ram›n geldi¤i bildirildi. Uzun süre
karar vermekte s›k›nt› çektim. Çünkü bulundu¤um yeri çok seviyor,
beni gelifltirece¤ini düflünüyordum. Öte yandan bütün çevrem mi-
marl›¤a geçmem yolunda bask› yap›yordu. Nihayet s›n›f arkadaflla-
r›mdan biri beni kolumdan tuttu¤u gibi mimarl›k bölümü ö¤renci ifl-
lerine götürdü ve kayd›m› yapt›rd›. Bir y›l kadar piflmanl›k duydum
ama hiç de¤ilse yeni bir alanla tan›flm›fl oldum. ‹yi bir mimarl›k ö¤ren-
cisi oldum okul hayat›m boyunca ama bu süre içinde ka¤›t doldurma-
ya ve çizgi çizmeye de, sergi açmaya da hiç ara vermedim.

‹‹kkii ffaarrkkll›› aallaannddaakkii ççiizzggii bbiirrbbiirriinnii nnaass››ll eettkkiilleeddii?? BBaasskk››nn çç››kkaann,,
ddii¤¤eerriinnee ççeellmmee ttaakkaann oolldduu mmuu??  
Mimarl›kla fazla u¤raflmak zorunda kalmam çizme konusunda beni
duraklatt› gibi sanki, en az›ndan zaman çald› ama kültürel olarak da

besledi¤i kesin, çünkü mimarl›k yarat›-
c› bir düflünce disiplini. Çizgimin duru-
flunu de¤ifltirip de¤ifltirmedi¤i ya da et-
kisi olup olmad›¤›n› bilemiyorum. Ama
bütün bu süre boyunca çizgim konu-
sunda hep çok k›skanç oldum, onun
özgünlü¤üne halel gelmesin istedim,
masumiyetini korudum.

CCuummhhuurriiyyeett’’ttee ggüünnllüükk ççiizzmmeeyyee
nnaass››ll bbaaflflllaadd››nn››zz??
70’li y›llarda Turhan Selçuk’la birlikte
yeni bir mizah dergisi ç›kar›labilir mi
diye bir gayrete düfltük. O günlerde
Politika gazetesi de günlük çizer ar›-
yordu. O zamana kadar günlük çiz-
meyi hiç düflünmedi¤im gibi siyasi ka-
rikatürden de hofllanmazd›m. Gazete-
lerde günlük çizerlerin çok büyük ta-
vizler verdi¤ini ve gönüllerinden ge-
çeni yapamad›klar›n› düflünürdüm.

Ancak yine hay›r demeyi bilemedi¤im için Turhan’›n önerisiyle
Politika’da çizmeye bafllad›m. ‹yi tepkiler ald› o çizgiler. Profesyo-
nel çal›flma ve düzenli kazanc›m bu tarihten sonra oldu. Bir y›l
sonra gazete el de¤ifltirince ben de iflsiz kald›m ama çizgi bana ya-
flayacak kadar karfl›l›k getiriyordu zaten. Dergi ç›kartma sevdas›y-
la Cumhuriyet gazetesini de ziyaret ederdik Turhan Selçuk’la. Bir
gün o zamanki yay›n yönetmeni Oktay Kurtböke, Mustafa Ekmek-
çi’nin “Ankara notlar›” adl› köflesindeki yaz›s›na vinyet çizip çize-
meyece¤imi sordu. Çizdim, sonrakine de, derken sürekli çizmeye
bafllad›m. Zamanla gazetenin hemen her köflesinde yaz›, bafll›k,
vinyet, karikatür vs. fleklinde yer almaya bafllad›m. 1978’de baflla-
yan bu dostluk 1980’den sonra arka sayfaya çizdi¤im günlük kari-
katürlerle  kulvar de¤ifltirdi. O günden bugüne de¤in de sürüyor. 

YYaaflflaammaa kkaatttt››¤¤››nn››zz aarrtt›› ssaaddeeccee mmiizzaahhtt››rr ddiiyyeebbiilliirr mmiiyyiizz 
ssiizziinn iiççiinn??
‹nand›¤›m mizah bir tepki biçimi. An›nda parlayan bir tepki gibi.
Art› diye bunu kabul edebilirim. Benim mizah anlay›fl›m t›pk› lofl
bir yerde çakma¤›n yans›mas› gibi, bir an ayd›nlan›r ve her taraf
gözükür. Ondan sonras› gören kifliye kalm›flt›r. Öte yandan çizgi
çok ç›plakt›r. Böyle bir ç›plakl›k karfl›s›nda insanlar›n tepkisiz kal-
malar›na imkan yoktur. Okuyucu ya bakmamaya çal›fl›r, ya bir an
evvel bak›p anlay›p kurtulmak ister. Karikatür çizmeyi kara boya-
ya ban›p, günefl resimleri yapmaya benzetirim, bu tan›mlamay›
seviyorum. Çünkü o her zaman olumsuzluklar›n üzerine gider,
ama oraya umut tafl›r. K›sacas›, yaflam boyu çevremde izledi¤im,
bitmez tükenmez gibi görünen  karamsarl›¤›n panzehiri, burada
bir art›dan söz edeceksek, iflte sizin de dedi¤iniz gibi bu mizah ol-
mal› derim.

Çizgi dünyas›
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