
Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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s.16ELMOR Bayi Toplant›s› 22-25
Nisan 2010 tarihleri aras›nda 
Antalya’da gerçeklefltirildi.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan
gelen bayiler, hem fikir al›flverifli
yapma hem de dinlenme f›rsat›
buldu. 

s.26

s.30

ODÖKSAN’›n üretim faaliyetleri, tüm
dünyada uygulanan özgün bir

yönetim sistemi arac›l›¤›yla yeniden
düzenleniyor. ODÖKSAN’daki

de¤iflimi, Kalite Güvence ve
Ar-Ge Müdürü Cemal Güven ile

konufltuk.  

Diyarbak›r, “ilklerin flehri”. Surlar›, camileri,
türbeleri, kiliseleri, Gazi Köflkü ile uzak ve
yak›n tarihin tafllara yaz›ld›¤› bir flehir. Mutlaka
gidilmesi, görülmesi gereken bir flehir.

Bașlarken
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Ahmet Bilgili: 
“VALF’i dünya 
markas› yapt›k”

Kurumsal Tarih
Kurumsal tarihimiz 
kitaplar›m›zla canlan›yor
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Kurum kültürünün önemine dikkat
çeken VALF fiirket Müdürü Ahmet
Bilgili, iyi bir liderin çal›flanlara cesaret
vermesi gerekti¤ini söyledi.

“Düflten Gerçe¤e: Türkiye
Sanayisinde Elginkan Toplulu¤u” ve

“Geçmiflten Günümüze Elginkan
Toplulu¤u: Bir ‘Ebedi Müessese’

Oluflturma Öyküsü” kitaplar›,
Elginkan Toplulu¤u’nun hikâyesini

gözler önüne seriyor. 



“Düflten gerçe¤e” uzanan yolculu¤umuz devam
ediyor. Dünyada ve ülkemizde uzun y›llar hat›rla-
nacak dönüm noktalar›ndan biri olmaya aday
2010 y›l›n›n ortalar›nda yay›mlad›¤›m›z bu say›-
m›z›n kapa¤›nda, tüm kültürlerde flans› simgele-
yen “u¤urböce¤i”mizle size merhaba demek iste-
dik. ‹çinde yaflad›¤›m›z koflullarda en büyük “Art›
1”in “umutlar›m›z” oldu¤unu düflünüyoruz. 
Elginkan Toplulu¤u yöneticilerine yönelik düzenle-
di¤imiz “Ufuk Turu”na kat›lan konuflmac›lar›m›z›
dinlerken, yap›lan de¤erlendirmelerle kurum tarihi-
mizdeki deneyimler aras›ndaki paralellikleri gör-
dükçe, ister istemez “düflten gerçe¤e” giden yolcu-
lu¤umuzu en iyi, “Elginkan Kurum Tarihi” projemiz
arac›l›¤›yla ifade edebilece¤imizi düflündük.
Dört y›ll›k yo¤un ve özverili bir çal›flman›n ard›ndan

iki kitaba dönüflen bu proje; bugünlere nas›l geldi¤imizi çok net
olarak ortaya koyuyor. “Düflten Gerçe¤e - Türkiye Sanayisinde
Elginkan Toplulu¤u” ve “Geçmiflten Günümüze Elginkan Toplu-
lu¤u: Bir ‘Ebedi Müessese’ Oluflturma Öyküsü” kitaplar›, sadece
bizim için de¤il, ülkemiz için de özel bir kurum olan Elginkan
Toplulu¤u’nun hikâyesinin ö¤renilmesine imkân verecek. 
Sevginin, özen ve emek istedi¤ini hepimiz biliriz. Düfller de, t›p-
k› sevgi gibi emek ve özen istiyor. Kurumsal tarihimizi gözler
önüne seren bu projeyi hayata geçirdi¤imiz yorucu çal›flmalar
süresince, benim de yaflam felsefemde önceli¤ini koruyan “sev-
gi ve emek” kavramlar›n›, kutsal de¤erler olarak kan›mda can›m-
da hissettim. Umar›m sevgimizi, emeklerimizi kitaplar›m›za ge-
re¤ince yans›tabilmiflizdir. 
Kitapla ilgili çal›flmalar›m›z›n öncü güçleri olan Prof. Dr. Öner
Günçavd› ve Dr. Gürel Tüzün ile projeyi nas›l yürüttü¤ümüzü
ve her iki kitab›n da sanayi tarihimizde nas›l bir yeri oldu¤unu
ayr›nt›lar›yla konufltuk. 
Kurumsal tarih çal›flmalar›m›z›n yan› s›ra Elginkan Vakf› arac›l›-
¤›yla “Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi” kita-
b›n›n yay›mlanmas› sürecine de destek verdik. Ülkemizin önde-
ri Atatürk’ün kurdu¤u Cumhuriyet’in geçirdi¤i kültür de¤iflimini,
olanca dinamizmi içinde yans›tan kitap, kültürel ve düflünsel ha-

yat›m›z›n büyük bir eksi¤ini gidermesi aç›s›ndan da son derece
önemli. 
“Vizyon” sayfalar›m›zda, VALF fiirket Müdürümüz Ahmet Bilgi-
li’yi konuk ettik. Bir dünya flirketi haline dönüflen VALF’in üret-
ti¤i E.C.A. markal› ürünlerin “Avrupa ülkelerinden, dünyan›n bir
ucundaki Peru’ya uzanan genifl bir co¤rafyada kullan›ld›¤›n›
duymak oldukça sevindirici bir bilgi olarak kay›tlar›m›za geçti.
‹leri teknoloji ürünleriyle uluslararas› rekabet gücünü art›ran
VALF, sadece Türkiye’de de¤il, dünyan›n neredeyse tamam›na
“Art› 1” kat›yor. 
Türkiye’nin dört bir yan›ndaki bayilerimizi ziyaret etmeye devam
ediyoruz. Pek çok alanda “ilk”leri gerçeklefltirmifl olan güzel
kentimiz Diyarbak›r’a yapt›¤›m›z geziden unutulmaz izlenimler-
le döndük. Bizce herkes, mutlaka Diyarbak›r’› ziyaret etmeli. 
Diyarbak›r’› de¤erli bayilerimizden Babayi¤it ‹nflaat Malzemele-
ri Ticaret Ltd. fiirketi’nin sahibi ve kurucusu olan Babayi¤it Aile-
si rehberli¤inde gezdik. Bilmedi¤imiz bir Diyarbak›r gördük ve
dinledik. Gözlemlerimizi ve Babayi¤it Ailesi’nin duygu ve dü-
flüncelerini sizlerle paylaflmak istedik. Ziyaretimiz s›ras›nda ba-
yilerimizden Sur ‹nflaat’a da u¤ray›p çaylar›n› içtik. Diyarba-
k›r’da sektörün durumu üzerine sohbet etti¤imiz Hasan Bulutte-
kin’e güler yüzlü konukseverli¤i nedeniyle teflekkür ediyoruz.
Diyarbak›r gezimizin son dura¤› yetkili servislerimiz oldu.
Gençlerimiz; d›flar›da rastlad›klar›m›z, üniversiteli veya çal›flan
gençler, bulunduklar› ortam› ayd›nl›k k›l›yor, enerji sa¤l›yor ve
sinerji yarat›yorlar. Bu say›m›zda ilk kez ele ald›¤›m›z “Genç Ba-
k›fl”, gelece¤imizi kuracak olan gençlerimizin ortaya koydu¤u
projeleri yans›tan yeni bir bölüm. Baflka bir yeni bölüm olan
“‹çimizden Biri” ise Elginkan Toplulu¤u üyeleri aras›nda farkl›
özellikleriyle dikkat çeken isimleri “Art› 1” sayfalar›na tafl›yor. 
Yaz mevsiminin kendisini iyice hissettirdi¤i bugünlerde “Art› 1”
dergimizin sayfalar›ndaki “art›”lar›yla sizi umutland›rmas›n›, ka-
pa¤›ndaki u¤urböce¤iyle de size flans getirmesini dileriz.

Vizyon
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Bafllarken

“VALF’i dünya 
markas› yapt›k”

VALF A.fi. fiirket Müdürü Ahmet Bilgili;

Jülide Nemlio¤lu

Yöneticilerin kurum kültürü ve de¤erleriyle hareket etmeleri
gerekti¤ini belirten VALF fiirket Müdürü Ahmet Bilgili, “‹yi bir lider
elini tafl›n alt›na koyabilmeli ve yeri geldi¤inde yetkisini
paylaflabilmelidir. Yenilikçi ve rekabetçi ürünlerimizin yan› s›ra
VALF’i dünya markas› haline getiren iflte bu anlay›flt›r” diye konufltu.

Düfller, özen ve emek ister
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Elginkan Toplulu¤u içindeki 30 y›l›n› geride b›rakan deneyimli bir
yönetici olan VALF A.fi. fiirket Müdürü Ahmet Bilgili; iyi bir yöneti-
cinin eflitlikçi ve kat›l›mc› bir liderlik sergilemesi gerekti¤ini söylü-
yor. Kurum içindeki herkesin ifle gönülden katk› koymas› ve sahiplik
duygusuyla hareket etmesinin önemine iflaret eden Bilgili ile geride
kalan 31 y›l› ve VALF A.fi.’nin geçirdi¤i de¤iflimi konufltuk. 

Elginkan Toplulu¤u’na ad›m atman›z›n üstünden tam 31 y›l geçmifl.
Öncelikle sizden bu uzun sürecin de¤erlendirmesini alabilir miyiz?

“Aile ortam›“ ve “kurumsal yap›lanma” bir arada olunca; çal›flma ifl
olmaktan ç›k›yor, yapt›klar›n›zdan keyif al›yor ve sahiplenme duygu-
suyla hareket ediyorsunuz. 1982 y›l›nda askerlik görevim sonras›
fabrikam›z› ziyaret eden rahmetli kurucumuz Ekrem Elginkan’›n tez-
kere al›p “aileye tekrar döndü¤üm” için tebrik ve teflekkür etmesi be-
ni çok etkilemiflti. Aidiyet duygular›m›n pekiflmesine neden olan bu
yaklafl›m, çal›flma hayat›m boyunca sahiplenme duygusuyla hareket
etmemi sa¤lad›.

Ayr›ca yeni mezun bir mühendis olarak göreve bafllad›¤›mda beni etki-
leyen di¤er bir faktör; yap›lacak her fleyin tarif edilmifl olmas›yla birlik-
te o dönemde çok yerde sadece kavram olarak bulunan “kalite”nin top-
lulukta bir sistem olarak bulunmas› ve izlenmesi olmufltur ki zamanla
bu anlamda toplulu¤un ne denli ileri görüfllü oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin kabul görerek her yerde uy-
gulanmas› ve yerleflmesi bunun en güzel örne¤idir. Özetle, böyle duy-
gularla çal›fl›ld›¤›nda y›llar›n geçti¤ini anlam›yorsunuz.

Öncelikli hedefleri aras›nda dünya flirketi haline gelmek olan bir ku-
rumun yöneticili¤ini yap›yorsunuz. Yönetici olarak en çok üzerinde
durdu¤unuz, dikkat etti¤iniz konular›n bafl›nda neler geliyor? 



Adil ve demokratik bir yöntem uyguluyor, tüm arkadafllar›m› ifllerine
gönülden katk› koymalar› ve sahiplenme duygusuyla hareket etme-
leri yönünde motive etmeye çal›fl›yorum. Benim için, belki de en
önemli husus, tüm çal›flanlar›n soran, sorgulayan bir yap›ya sahip ol-
malar› ve olaylar›n nedenlerini bilerek araflt›rma yapabilmeleridir.

VALF’i dünyan›n 1 numaras› yapmak için hangi çal›flmalar› yürütü-
yorsunuz?

Öncelikle mevcut durum analizlerimizi çok iyi yap›p dünya genelin-
de hedef pazarlar›m›z› tespit ettik. Bu pazarlardan hareketle, sürekli
geliflme vizyonumuz do¤rultusunda emin ad›mlarla yolumuza de-
vam ediyoruz. Bunun için yenilikçi ve rekabetçi ürünlere a¤›rl›k ve-
riyor, markam›za yak›fl›r kaliteli ürünler için üretim tesisimizde in-
san, makine ve altyap› yat›r›mlar›n› planl›yor ve gerçeklefltiriyoruz.
Fayda de¤er analizlerimiz, ileriye bakan anlay›fl›m›z ve geliflimimiz
bu yolda do¤ru ad›mlar att›¤›m›z› gösteriyor.

VALF, her y›l baflar›s›n› katlayarak yola devam ediyor. Bu baflar›y›
getiren ana unsurlar nelerdir? 

40 y›ll›k bilgi birikimimizle ortaya ç›kard›¤›m›z kaliteli ve genifl ürün
yelpazemizle çeflitli sektörlere hitap edip, aranan marka olmay› ba-
flard›k. Süreklilik arz eden modernizasyon yat›r›mlar›m›zla ve Ar-Ge
faaliyetleri ile beraber de¤iflime, geliflime aç›k oluflumuz da baflar›y›
getiren unsurlar aras›nda yer al›yor. Bütün bunlar› baflarabilmemiz-
de en büyük etken, ekip çal›flmas›na önem veren ve tak›m ruhuyla
hareket eden çal›flanlara sahip oluflumuzdur.

Kurumlar›n baflar›s›n› getiren, sizce hangi kavram ve sistemlerdir?
Bunun için yöneticilerin hangi özelliklere sahip olmas› gerekir?

Yöneticiler kurum kültürü ve de¤erleriyle hareket ederek durumsal
liderlik anlay›fl›na sahip olmal›. Bunun yan› s›ra sistemlerle bir
yönetim benimsemifl olman›n kurumsal baflar›ya en büyük kat-
k›y› sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. ‹yi bir lider, etkin ve güvenilir bir
yönetici, zor zamanlarda elini tafl›n alt›na koymal›, çal›flanlara
cesaret vermeli, yeri geldi¤inde yetkisini paylafla-
bilmelidir. Yönetici, kurumda; tak›m ruhunun
oluflmas› için çabalamal›, yarat›c›l›¤› teflvik etme-
li, tak›m ile bir bütün olup elde edilen de¤erleri
paylaflabilmelidir.

Elginkan Toplulu¤u’nun kurumsal kültürü,
VALF’e nas›l yans›yor? Sizin bu konudaki görüfl-
lerinizi ö¤renebilir miyiz? 

Toplulu¤un her firmas›nda oldu¤u gibi VALF bünyesinde de kurum-
sal kültürümüze her noktada rastlamak mümkün. Ben de topluluk
flirketlerinde bu ortak kültürle yetifltim ve do¤al olarak bu kültür, ça-
l›flma hayat›m›n her noktas›na yans›d›. fiirket müdürü olarak bu kül-
türün yans›mas› için elimden gelenin fazlas›n› yapaca¤›m› da söyle-
yebilirim.

Sizinle yapt›¤›m›z bir söyleflide “Önümüzdeki befl y›l içinde üreti-
mimizi üçe katlamay› planl›yoruz’’ demifltiniz. Bu hedef gerçeklefl-
ti mi?

Büyüme sürecini, planlar›m›z do¤rultusunda ve “net” olarak gerçek-
lefltirebilmek, bizim için büyük bir mutluluk kayna¤›. Bu güzel tab-
lo, gelecek için bizleri daha da heyecanland›r›yor. Hedef ürün grup-
lar› ve pazarlar›m›z› tespit ettik. Bu noktada yat›r›mlar›m›zda de-
vaml›l›¤›m›z da söz konusu. Yat›r›mlar neticesindeki kapasite art›fl-
lar›n› siparifle dönüfltürebilmemiz, ad›mlar› do¤ru att›¤›m›z›n en

önemli göstergesi. Önümüzdeki befl y›la bakacak olursak… Yur-
tiçinde “termostatik vana” mamulümüzün kullan›m›n›n yayg›n-
laflmas›yla ülkemizde enerji tasarrufu ad›na çok olumlu geliflme-
ler yaflanaca¤›na inan›yorum.

Bunun d›fl›nda gaz grubundaki ürünlerdeki ça-
l›flmalar›m›z da artarak devam edecek. Em-
niyet düzenli ve termostatl› modellerde müfl-
teri odakl› yeni mamullerle pazar pay›m›z›
daha da art›raca¤›z. Yine so¤utma tesisat›na
yönelik olarak Türkiye’de tek, dünyada say›-
l› valf üreticilerinden biri oluflumuz; bize iv-
me kazand›racak olan so¤utma sektörüne
yönelik ürünlere yo¤unlaflmam›z› sa¤lad›. 

Elginkan Toplulu¤u, kalite kavram›n› Türkiye’ye kazand›ran kurum-
lar›n bafl›nda yer al›yor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Kalitenin kal›c› bir dünya flirketi olmak isteyen firmalar›n en
önemli rekabet silah› oldu¤unu düflünüyorum. Kalitenin temel
amac› müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas›d›r. Firmam›z›n tasa-
r›mdan bafllayarak; sat›n alma, üretim, pazarlama, sat›fl ve sevki-
yat süreçlerinin tümü müflteri memnuniyetine odaklanm›flt›r.
1994 y›l›ndan bugüne kadar baflar›yla devam ettirilen ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi uygulamalar›, çok önemli. ‹ç piyasada
ürünlerimiz TSE taraf›ndan sertifikaland›r›l›rken; d›fl piyasada
müflterilerimizin talep etti¤i kalite belgelerini al›yoruz. Ürünleri-
miz, standartlara uygunlu¤un yan› s›ra amaca uygun yap›lar›, kul-
lan›m kolayl›¤› ve emniyeti de göz önünde bulundurularak, CE
belgesiyle üretiliyor. 

Vizyon

E.C.A. markas› ile VALF’in üretim yetenekleri aras›ndaki iliflki nas›l?   

Kuflkusuz ki bugün E.C.A. markas›n›n sahip oldu¤u kaliteli ürün ima-
j›nda, firmam›z ürünlerinin önemli bir katk›s› vard›r. VALF, kurulu-
flundan bugüne kadar kendi sektöründe lider üretici konumunu ko-
rudu. Firmam›z, geliflen ve yenilenen yüksek teknolojisiyle üretti¤i,
standartlara uygun, müflteri beklentisini aflan kalitedeki ürünleri ve
“koflulsuz müflteri memnuniyeti” ilkesiyle bu liderli¤ini pekifltirdi.

‹fl d›fl›ndaki hayat›n›z› sorsak...

Uzun y›llar sonra Manisa’ya geri döndüm. Art›k en büyük hobim,
çocukluk arkadafllar›mla vakit geçirmek haline geldi. Manisa’da ye-
mek yiyebilece¤im farkl› yerleri eflimle beraber keflfetmek bana bü-
yük keyif veriyor. K›z›m mühendisli¤i bitirdi, o¤lum e¤itimine de-
vam ediyor. Onlarla beraber olmay› ve kitap okumay› seviyorum.

Rahmetli kurucumuz Ekrem Elginkan’›n koydu¤u “Dünya fiirketi Olma”
vizyonuyla hareket ediyoruz. Bunun için Avrupa ve dünyan›n geri kala-
n›nda nas›l var olabilece¤imizi önceki flirket müdürlerimizle planlad›k.
Bizi farkl›laflt›ran termostatik vana gibi ürünler ve di¤er ileri teknoloji
ürünlerimizle, fiili’den Avustralya’ya birçok ülkeye ihracat yap›yoruz. K›-
sacas› VALF’in önü ileri teknoloji ve farkl›laflan ürünlerle aç›l›yor.

VALF’in önü aç›l›yor

1956 Manisa do¤umlu olan VALF A.fi. fiirket Müdürü Ahmet Bilgili, ortaö¤reniminin
ard›ndan Ege Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi. Okul sonras›nda
ELBA’n›n Bursa tesislerinde ifle bafllad›. Elginkan Toplulu¤u bünyesindeki tesislerde
imalat mühendisi olarak göreve bafllayan Ahmet Bilgili, s›ras›yla sat›n alma mühen-
disli¤i, imalat flefli¤i, planlama flefli¤i, imalat müdürlü¤ü ve fabrika müdürlü¤ü görev-
lerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babas› olan Ahmet Bilgili, iki ayd›r VALF A.fi. fiir-
ket Müdürlü¤ü görevini yürütüyor. 

Ahmet Bilgili kimdir?

TEMMUZ 2010 76 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

Vizyon



Kurumsal TarihKurumsal Tarih

Jülide Nemlio¤lu: Kurumsal arflivimiz haricinde sözlü tarih çal›flmalar›
yap›ld›, kiflisel arflivler aç›ld›. Ben de 20 y›ll›k kiflisel arflivimi ortaya
koydum. Çal›flman›n sonunda kültürel ve kurumsal sermayemizin ta-
mam› ortaya konmufl; görsel ve bilgi malzemelerimiz bir araya getiril-
mifl oldu. 

Kitaba yazd›¤›n›z önsözde makro düzeyde yaklafl›m›n yeterli olmad›-
¤›n›, mikro düzeyde de incelenmesi gerekti¤ini söylüyorsunuz… 

Öner Günçavd›: Türkiye’deki sanayileflme ve kalk›nma 1970’lerde çok
hararetli tart›flmalara neden oldu. Bütün bu tart›flmalar makro düzeyde
ilerliyor; sadece ülkenin kalk›nmas›, gelirin artmas›, sanayinin üretime
katk›s› gibi konular gündeme geliyordu. Mikro düzeyde, bir iflin nas›l
yap›ld›¤›n›, nas›l gerçekleflti¤ini kimse konuflmuyordu. Elginkan Toplu-
lu¤u’nun üretim ve sanayileflme öyküsü böyle bir mikro bak›fl aç›s› ge-
rektiriyordu. 

Ekrem Bey’i motive eden temel güç nedir sizce?

Jülide Nemlio¤lu: Kitaplar, bir zaman tüneli içinde yap›lan yolculuk gi-
bi; kendinizi göz aç›p kapay›ncaya kadar ileride bulman›z› sa¤lar.
1950’li y›llardan bafll›yor tünel, bugüne kadar geliyor. Burada üç olgu-
ya dikkat çekmek istiyorum. 

‹lki; bu kitaplar sayesinde kurumsal sermaye ve miras›m›z›, gelecek ku-
flaklara do¤ru anlatmay› ve do¤ru tan›tmay› istedik. Dünyan›n hiçbir
yerinde varl›k sebebini sosyal sorumluluk üzerine infla etmifl ve toplu-
ma emanet edilmifl baflka bir grup daha oldu¤unu sanm›yorum. ‹kinci-
si; markan›n güveni ve kaliteyi temsil etmesi, E.C.A. markas› özelinde
çok somut olarak görülüyor. Geçmiflin k›s›tl› iletiflim olanaklar›nda; Bay
Elmor karakteriyle gönüllerde, çizgileriyle zihinlerde, müzi¤iyle de dil-
lerde yer etmifltir. Üçüncüsü ve tabii en önemlisi; Ekrem Elginkan’›n ki-
flili¤idir. Geçmifli ve sahip oldu¤u miras› çok iyi biliyor. Yaflam› boyun-
ca bu miras› iyi de¤erlendirmifl, hayallerini ve gelece¤ini çok iyi bir fle-
kilde tasarlam›flt›r. Hayattayken ifli ve çal›flanlar›yla bütünleflmifl, vefa-

t›ndan sonra da bunun devam›n›n garantisinin nas›l sa¤lanaca¤›n›
keskin zekâs› ile bulmufl ve bir Vak›f arac›l›¤›yla sahip oldu¤u
maddi ve manevi de¤erleri garanti alt›na alarak, Türkiye’ye

vakfetmifl bir “Türkiye Sevdal›s›” rahmet-
li Baflkan›m›z H. Ekrem Elginkan...

Öner Günçavd›: Ekrem Bey amac›
olan bir insan. Kendisine hedefler
koymufl, bu bile onun hayat›n› anla-
yabilmek için yeterli. Toplum düzeni
içinde al›fl›lagelmifl aç›klamalar ar›yo-
ruz, ancak Ekrem Bey al›fl›lagelmifl bir
figür de¤il. Bu dünyadan gelip geçen
Ekrem Bey, yapt›klar›yla hayat›na ve
çevresindekilere iz b›rakm›fl insanlara
örnek olmaya çal›flan bir insan…

Çal›flmalar s›ras›nda dünyam›z de¤iflti. Bu esnada “Biz me¤er hiçbir fley
yaflamam›fl›z” duygusu da hâkim oldu zaman zaman. 

“Düflten Gerçe¤e” kitab›n›n en önemli özelli¤i sizce nedir?

Öner Günçavd›: Her iki kitap da sadece bizim için de¤il, bütün Türki-
ye ad›na çok önemlidir. Kurum kitab› olarak bakt›¤›m›zda… Öncelikle
hiçbir kurumsal arflivde böyle bir çal›flma imkân› bulamayaca¤›n›z›
söyleyebilirim. Birincisi, Elginkan Toplulu¤u’ndaki düzen ve genifllikte
belge arflivi bulamazs›n›z. ‹kinci olarak arflivlere s›n›rs›z eriflim sa¤lan-
mas› da kitab›n önemini art›ran unsurlar›n bafl›nda gelir. Çünkü bu sa-
yede tamamen serbest b›rak›ld›k ve istedi¤imiz nitelikte bir eser ortaya
koyduk. Kurumlarda genellikle reklam amaçl› kitaplar haz›rlan›r. Bura-
da enteresan olan, Elginkan Toplulu¤u’nun bize gelerek do¤rudan ko-
nuyla ilgili bilimsel bir kitap yaz›lmas›n› istemesiydi. Elginkan Toplulu-
¤u’nun bilgi birikimi, Türk ekonomisinin yan› s›ra iktisat birikimine de
önemli bir katk› sa¤lad›. ‹stihdam, vas›fl› iflgücünün yetifltirilmesi, tek-
noloji transferleri, üretim, büyüme stratejileri gibi çok yeni kavramlar›n
çok eski tarihlerden bu yana Elginkan’da kullan›ld›¤›, kitab›n araflt›rma
sürecinde ortaya ç›kt›. Bu eser, bilimsel anlamda haz›rlanm›fl ilk ku-
rumsal sanayi tarihi kitab›d›r... 

Kitab›n haz›rlanma sürecinden söz edecek olursak...

Öner Günçavd›: Üniversiteden üç arkadafl›m›z;
Prof. Dr. Ertu¤rul Tokdemir, Prof. Dr. Suat Küçük-
çiftçi, Yard. Doç. Mehmet Erçek üniversite ekibi-
ni olufltururken; Tarih Vakf›’ndan bize kat›lan ar-
kadafllar da arfliv çal›flmas›na destek oluyorlard›.
Toplam alt›-yedi kiflilik bir ekiple çal›flt›k. Elgin-
kan Holding’in arflivleri çok düzenli, bu anlam-
da iflimiz kolaylaflt›. 

Arad›¤›m›z her evrak› orada bulduk. Ekrem
Bey’in kiflili¤inden gelen detayc›l›k sayesinde
inan›lmaz bilgilere ulaflabildik. Yine Maltepe ar-
flivlerinden de enteresan evraklar bulduk.
1940’lara kadar giden belgeler, fabrikan›n kuru-
lufl yaz›flmalar›, dönemin mevzuatlar›yla ilgili
belgeler var. Bütün bu belgeler iflimize yarad›. 

“Düflten Gerçe¤e: Türkiye Sanayisinde Elginkan
Toplulu¤u” ve “Geçmiflten Günümüze Elginkan
Toplulu¤u: Bir ‘Ebedi Müessese’ Oluflturma Öyküsü”
kitaplar›, sadece bizim de¤il, bütün Türkiye’nin
büyük bir istisna olan Elginkan Toplulu¤u’nun
hikâyesini ö¤renmesine imkân verecek.
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Kurumsal tarihimiz 
kitaplar›m›zla canlan›yor

“Düflten Gerçe¤e”
kitab›n›n Proje
Yöneticisi ve yazar›
Prof. Dr. Öner
Günçavd› ve Elginkan
Holding Kurumsal
‹letiflim Müdürü Jülide
Nemlio¤lu eserin
oluflum sürecinde
yaflananlar› anlatt›lar.

EElginkan Holding bünyesinde 2006 y›l›nda bafllayan “Kurumsal Tarih”
çal›flmas›, 2009 y›l›nda ilk meyvesini vermifl ve “Düflten Gerçe¤e: Tür-
kiye Sanayisinde Elginkan Toplulu¤u” kitab› ortaya ç›km›flt›. Prof. Dr.
Öner Günçavd›’n›n genel editörlü¤ünde, Tarih Vakf›’n›n deste¤iyle ha-
z›rlanan kitap için kurumsal ve kiflisel binlerce arfliv belgesi taran›rken,
sözlü tarih çal›flmalar› da yürütüldü. Türkiye’nin ilk bilimsel nitelikli ku-
rum kitab› olarak haz›rlanan kurumsal tarih çal›flmas›n›n ikinci aya¤›,
geçti¤imiz aylarda tamamland› ve “Geçmiflten Günümüze Elginkan
Toplulu¤u: Bir ‘Ebedi Müessese’ Oluflturma Öyküsü” ortaya ç›kt›. Ku-
rumsal tarihimizi, albüm kitap format›nda ortaya koyan eserin editörlü-

¤ünü Dr. Gürel Tüzün yapt›. Kitaplarla ilgili olarak merak ettiklerimizi,
çal›flmay› birlikte yürüten ve büyük emek harcayan Prof. Dr. Öner Gün-
çavd›, Elginkan Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürü Jülide Nemlio¤lu ve
Dr. Gürel Tüzün’e sorduk. 

“Elginkan Kurum Tarihi” projesi, hangi amaçlar do¤rultusunda gerçek-
lefltirildi?

Jülide Nemlio¤lu: Projemiz arac›l›¤›yla; iktisadi, sosyal ve siyasi tarihi-
mize paralel olarak, kuruluflundan 2000’li y›llara dek Elginkan Toplu-
lu¤u’nun tarihini,  H. Ekrem Elginkan’›n kurucusu oldu¤u Elginkan Vak-
f› ve Topluluk flirketlerini kapsayan boyutta, Ekrem Bey’in bu oluflum-
lardaki öncü kiflilik ve rolünün, sayg›nl›¤›n›n gelecek nesillere aktar›l-
mak üzere araflt›r›larak kaynak eserler ortaya ç›kart›lmas› amaçlan›yor-
du. Türk sanayisi ve Elginkan Toplulu¤u’nun oluflmas›, Ekrem Elgin-
kan’›n liderli¤i gibi çok say›da konuyu anlatacak projeyi bafllatmak
önemli bir karar ve süreçti. 

Bu süreçte yer almak sizi nas›l etkiledi?

Jülide Nemlio¤lu: Aç›kças›, beni hem heyecanland›rd› hem de proje
üzerine vizyon ve hayal gelifltirmeme neden oldu. Bu f›rsat için Toplu-
lu¤umuz yöneticilerine bir kez daha teflekkür etmek isterim. Heyecan›-
m› Tarih Vakf› proje sorumlular›na ve hocalar›m›za da yans›tt›¤›ma ina-
n›yorum, ç›kan ürünler için onlara da yürekten teflekkür ediyorum. Ki-
taplar›m›z› h›zla okuyup de¤erlendiren Behlül Üsdiken hocam›z ve gö-
rüfllerinin al›nmas›nda bafl›ndan beri ›srarc› oldu¤um, hocam Öztin Ak-
güç’ün de¤erlendirme ve görüflleri çerçevesinde kitaplar son haline ge-
tirildi. Hocalar›m›za gönül dolusu teflekkür... Projemizin her safhas›nda
hem çok heyecan hem de endifle duyduk, ama projemizi çok sevdik.
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Vak›ftan

Atatürk Kültür Merkezi Baflkanl›¤› taraf›ndan, Elginkan
Vakf›’n›n deste¤iyle haz›rlanan “Cumhuriyet Dönemi
Türk Kültürü; Atatürk Dönemi (1920-1938)” adl› kita-
b›n tan›t›m toplant›s›, 7 Nisan 2010 tarihinde Ankara
Resim Heykel Müzesi’nde gerçeklefltirildi. Kitab›n ta-
n›t›m toplant›s›na; Devlet Bakan› Prof. Dr. Mehmet
Ayd›n, Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz,
Atatürk Kültür Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Osman Ho-
rata, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bafl-
kan› Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z da kat›ld›.  

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Devlet Bakan›
Mehmet Ayd›n, eserde eme¤i geçen herkese teflekkür et-
ti. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile olan iliflkilerinin ayn›
zamanda kültürel bir süreci de kapsad›¤›n› belirten Dev-
let Bakan› Prof. Dr. Mehmet Ayd›n, eserin yay›n hayat›-
na kazand›r›lmas›ndan duydu¤u memnuniyeti belirtti. Avrupa Birli¤i’nin
sadece ekonomik de¤il, ayn› zamanda kültürel entegrasyon projesi oldu-
¤unu ve Avrupa Birli¤i’ne girifl sürecimizde “kültür” konusunun son de-
rece önemli bir yere sahip oldu¤unu söyleyen Ayd›n; “Din farkl›l›¤› gibi,
‘kültür’ farkl›l›¤› ve hatta kültürel yoksunluk da, d›fllay›c› baflka bir unsur
olarak karfl›m›za ç›kar›lmaktad›r. Bu nedenle kültür tarihimizin, de¤erle-
rimizin araflt›r›lmas›, yay›mlanmas›, hatta bu çal›flmalar›n yabanc› dille-
re çevrilmesi büyük önem arz etmektedir” diye konufltu ve sözlerini
“Hem köküm mazide olacak, hem kültürüm atide olacak” diyerek ta-
mamlad›. Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz ise konuflmas›n-

da 1985 y›l›nda merhume Ümmehan Elginkan ve mer-
hum Hüseyin Ekrem Elginkan taraf›ndan kurulan vakf›n
amaçlar›n› ve çal›flmalar›n› aktard›. Evranuz, “Vakf›m›-
z›n bir amac› da kültür de¤erlerimizi, tarihimizi, bizi bü-
yüten örf, âdet ve manevi de¤erlerimiz ile Türkçemizi
araflt›rmak, araflt›rmalar› desteklemek, korumak, yaflat-
mak ve tan›tmakt›r. Dolay›s›yla bu büyük eserin hayata
geçirilmesini sa¤layan Atatürk Kültür Merkezi Baflkanl›-
¤›’n›, 100’ü aflk›n ö¤retim üyemizi ve araflt›rmac›y› yü-
rekten kutluyorum. Elginkan Vakf› olarak da bu esere
destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum” diye ko-
nufltu. Atatürk Kültür Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Osman
Horata ise eserin Atatürk Kültür Merkezi’nin bugüne ka-
darki faaliyetleri aras›nda özel bir öneme sahip oldu¤u-
nu vurgulayarak, kitab›n güzel bir tesadüf eseri, tam ba-
¤›ms›zl›k ve milli egemenlik temelinde yükselen genç

Türkiye Cumhuriyeti’nin milli egemenli¤inin 90. y›l›nda okuyucusuyla
buluflmas›na dikkat çekti. 

Çok önemli bir eserin hayata geçirildi¤ini ifade eden Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Baflkan› Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z,
“Ne kadar büyük bir emekle eserin ortaya kondu¤unu bugün konufl-
malar›n ard›ndan gördük. Her fleyden önce bu bir kültür eseri, Atatürk
dönemi kültürünü bize tan›tan bir eser. Bu çal›flma, Cumhuriyet’in te-
melini oluflturan de¤erlerin bilimsel bir foto¤raf›n› çekerek kültür ha-
yat›n›n sa¤l›kl› bir flekilde geliflimine katk›da bulunacakt›r” dedi.

Türk kültürü bu kitapla ayd›nlan›yor

”Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü;
Atatürk Dönemi” {1920 - 1938}

Elginkan Vakf› Müdürü 
Osman Çetin Evranuz 

Kurumsal Tarih

Bize “Geçmiflten Günümüze Elginkan Toplulu¤u” hakk›nda bilgi
verebilir misiniz? 

Bildi¤iniz gibi, “Geçmiflten Günümüze Elginkan Toplulu¤u, Bir
‘Ebedi Müessese’ Oluflturma Öyküsü” kitab› esas olarak Hüseyin
Ekrem Elginkan ile onun yak›n dostlar›n›n ve çal›flma arkadafllar›-
n›n an›lar›na, anlat›lar›na dayan›yor. Bu an› ve anlat›larda Ekrem
Bey’in baz› kiflilik özellikleri çok belirgin bir biçimde ortaya ç›k›-
yor. Bunlar›n bafl›nda, çocukluk ve ilk gençlik y›llar›n›n deneyim-
lerinin onun bütün yaflam›n› derinden etkilemesi geliyor. Bu ba-
k›mdan özellikle annesi Ümmehan Han›m’›n kendi ailesiyle olan
iliflkilerinin ve u¤rad›¤› baz› haks›zl›klar›n ona, anne, baba ve ço-
cuklardan oluflan çekirdek aile üyeleri aras›ndaki karfl›l›kl› özveri,
ba¤l›l›k ve dayan›flman›n ne kadar önemli oldu¤unu gösterdi¤ini
görüyoruz. Üstelik bu anlay›fl Elginkan Ailesi’nin bütün üyeleri ta-
raf›ndan da paylafl›l›yor. 

Ekrem Bey ile ilgili olarak baflka ne söylemek istersiniz?

Ekrem Bey’in bir baflka kiflilik özelli¤i, yaflam›n› belirleyecek baz›
temel kararlar› daha erken yafllarda almas› ve bunlar› gerçeklefltir-
mek için istikrarl› ve kararl› bir biçimde çal›flmas›d›r. Bunun en iyi
örne¤i ‹TÜ mezuniyeti sonras›nda izledi¤i yoldur. O dönem ‹TÜ
mezunlar›, henüz sanayi ve özel sektör geliflmemifl oldu¤u için,
ço¤unlukla kamu kesiminde çal›flmaya bafllarlard›. Oysa Ekrem
Bey hemen askere gitmek, ard›ndan bir an önce ifl yaflam›na at›l-
mak konusunda kararl›d›r. Onun temel amac›, seçti¤i bu yolda sü-
rekli yeni bir fleyler ö¤renmek, geliflmek, ilerlemektir. Yan›nda ça-
l›flt›¤› müteahhitlerde bu dinamizmi görmeyince iflten ayr›l›p, bir
okul arkadafl›yla taahhüt ifllerine girmek için ortakl›k kurma yolu-

Kurumsal tarihimizi yans›tan di¤er eser, “albüm
kitap” format›nda haz›rland› ve “Geçmiflten
Günümüze Elginkan Toplulu¤u: Bir ‘Ebedi
Müessese’ Oluflturma Öyküsü” ad›n› tafl›yor.
Eserin editörlü¤ünü üstlenen Dr. Gürel Tüzün,
Elginkan Toplulu¤u’nun, Ekrem Elginkan’›n
düflleriyle kuruldu¤unu söyledi. 
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“Ebedi Müessese”
düfllerle kuruldu

na gider. Ama kendisi için koydu¤u hedefe ulaflmada yetersiz ka-
laca¤›n› görünce, bu ortakl›¤› da tasfiye etmekten çekinmez. Kufl-
kusuz kardefli Cahit Bey’in ‹TÜ’yü bitirip askerlik hizmetini ta-
mamlamas› da bu karar›n› etkilemifl olabilir. Art›k makine mühen-
disi Ekrem Elginkan ve inflaat mühendisi Cahit Elginkan kardefller
birlikte yeni ufuklara aç›labilecek, yeni hedeflere yönelebilecektir. 

Bu dönemdeki baflar›lar›nda rol oynayan temel faktör nedir?

Yaln›z hangi ifllere girilece¤ine de¤il, nas›l teklif haz›rlanaca¤›na ilifl-
kin stratejik kararlarda da mevcut ve olas› olanaklar›, f›rsatlar›, daha
da önemlisi sahip olduklar› göreli üstünlükleri, sa¤l›kl› bir bilgi teme-
linde ve gerçekçi bir biçimde de¤erlendirmesi, baflar›l› olmas›nda bü-
yük rol oynam›flt›r. E.C.A.’n›n kurulufl öyküsü de, baz› istisnalar d›fl›n-
da, benzer bir süreci sergilemektedir. Kendisine uzun vadeli hedefler
koyan, bunlara ulaflmak için kararl› bir biçimde ilerleyen Ekrem
Bey’in koflullar gerektirdi¤inde strateji de¤iflikli¤ine gitmekten de çe-
kinmedi¤ini, bu bak›mdan esnek bir yaklafl›m izledi¤ini görüyoruz. 

Kan›mca bunun en iyi göstergelerinden biri, bir dönem izlenen ya-
tay büyüme stratejisinden dikine/dikey büyüme stratejisine geçil-
mesidir. Kuflkusuz, Ekrem Bey’in kendisine uzun vadeli hedefler
koymas› ve kararl› bir biçimde bunlara ulaflmak için çal›flmas›n›n
nedeni, kitab›n alt bafll›¤›nda da yer alan, bir “ebedi müessese” ya-
ratma düflü ya da tutkusudur. Kendi deyifliyle daha 1950’lerde
üzerinde düflünmeye bafllad›¤› bu konu, özellikle kardeflinin ölü-
münden sonra Ekrem Bey için adeta bir “var olufl” nedeni olmufl-
tur. Onun, sonunda Elginkan Vakf›’n› kurmas› ve yaratmaya çal›fl-
t›¤› “ebedi müessese”yi kurumsal sahiplik yap›s›na oturtmas› da bu
uzun sürecin bir sonucudur.

2007 y›l›nda çal›flmalar›na bafllanan “Cumhuri-
yet Dönemi Türk Kültürü; Atatürk Dönemi
(1920-1938)” adl› eser, temel baflvuru ve baflu-
cu kitab› niteli¤i tafl›yor. Farkl› disiplinlerden
119 uzman›n bir araya gelerek haz›rlad›¤› eser;
Elginkan Vakf›’n›n deste¤iyle hayata geçirildi. 

Atatürk dönemi Türk kültür hayat›n›n bütün
yönleriyle ele al›nd›¤› eser 1440 sayfa ve onalt›
bölümden olufluyor. 

Eser hakk›nda...
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Vak›ftan Ufuk Turu

belirten ve as›l gayenin “muas›r medeniyet”i yakalamak ve hatta o
medeniyet içinde öncü olabilmek oldu¤unu söyleyen Atatürk; haya-
t›n›, bu hedefi anlayacak fertleri yetifltirmeye adam›flt›r. 

Kitab›n devam› haz›rlanacak m›? Yani Atatürk sonras› Türk kültürü
hakk›nda bir araflt›rma içine girecek misiniz? 

Elimizdeki üç cilt, imparatorluktan ulus devlete geçifli ifade eden, bir
kurulufl devri olan Atatürk Dönemi (1920-1938) ile s›n›rland›r›ld›.
Atatürk Dönemi’ni, bu devirde at›lan temeller üzerinde yükselen,
demokrasiye geçifl sürecinin yafland›¤› 1939-1960 aras› y›llar takip
edecek. Bu eserin, bir plan dahilinde ‹ngilizce’ye çevrilmesi de plan-
lan›yor. Bu yeni ciltlere de, önümüzdeki y›ldan itibaren bafllamak
arzusunday›z. 

Elginkan Vakf›’n›n deste¤i, eserin bas›lmas› sürecini nas›l etkiledi? 

Bu eserin yolunun, Elginkan Vakf›’n›n de¤erli mensuplar›y-
la kesiflmesi, ayr› bir flans oldu. Elginkan Vakf›, Türk sana-
yisine yapt›¤› hizmetler kadar, bilim ve kültür hayat›na des-
tekleriyle de toplum nezdinde sayg›n bir yer edinmifltir. Bu
anlamda Vakf›n deste¤i, bizler için maddi deste¤in çok öte-
sinde bir anlam ifade ediyor. Bu eserin Elginkan Vakf›’n›n
bir kültür hizmeti olarak, titiz bir bask›yla okuyucunun hu-
zuruna ç›kmas›, millet egemenli¤i üzerine yükselen bir
devletin kurulufl y›llar›yla ilgili bir eserin, yine millet eliyle
okuyucuya ulaflmas›d›r. fiüphesiz, bu maddi katk›n›n çok
ötesinde bir anlam ve önem ifade ediyor. Grubu ve Vakf›
kuranlara ve hizmet bayra¤›n› tafl›yanlara flükranlar›m›z›
sunuyor, hayattan göç edenleri rahmetle an›yoruz.

“Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi (1920-1938)”
eserinin genel editörü, Atatürk Kültür Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Os-
man Horata eserle ilgili sorular›m›z› cevaplad›.

Bu dev eser nas›l ortaya ç›kt›?

Cumhuriyet dönemi Türk kültürünün Atatürk dönemini, yani 1920-
1938 aras›n› ele alan üç ciltlik bu çal›flma, Atatürk Kültür Merke-
zi’nin flu ana kadarki faaliyetleri içinde flüphesiz özel bir öneme sa-
hiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin do¤uflu, 20. yüzy›l›n ak›fl›n› de¤iflti-
ren en önemli olaylardan biridir. Bu eserin haz›rlanmas›ndaki amaç,
Türk mucizesi olarak nitelenen yeniden do¤uflun kültürel zeminini,
insan ve temsil edici ö¤eler etraf›nda, disiplinler aras› bir yaklafl›mla
ele almakt›r. Cumhuriyet dönemi kültürel araflt›rmalar›, flimdiye ka-
dar konuyu ana çizgileriyle ele alan çal›flmalarla s›n›rl›yd›. 119 bi-
lim insan›n›n eme¤iyle ortaya ç›kan bu eser, Elginkan Vakf›’n›n de-
¤erli deste¤iyle okuyucusuyla bulufltu. 

Kamuoyundan nas›l bir ilgi gördünüz?

Kitap ç›kar ç›kmaz, Elginkan Vakf›’n›n arac›l›¤›yla
yüzlerce kifli ve kuruma ücretsiz olarak gönderildi.
Bu, her kitaba nasip olmayan bir flans. Gerek ya-
zarlar›m›z gerekse okuyucular›m›z, eserle ilgili tak-
dirkâr ifadelerini yaz›l› ve sözlü olarak bizlerden
esirgemediler. 

Atatürk dönemi, kültürel etkileflim ve aktar›m›n,
yerini “kültürel de¤iflim”e b›rakt›¤› önemli bir k›r›l-
ma sürecidir. Hiçbir zaferin nihai amaç olmad›¤›n›

Türk kültürünü 
ayd›nlatan dev eser

“Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk
Dönemi (1920-1938)” eserinin 119 bilim
insan›n›n özverisiyle oluflturuldu¤unu
belirten Prof Dr. Osman Horata, kitab›n
önce hayallerde flekillendi¤ini, ard›ndan da
Elginkan Vakf›’n›n de¤erli deste¤iyle
okuyucusuyla bulufltu¤unu dile getirdi.
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Elginkan yöneticileri

15 May›s 2010 tarihinde gerçeklefltirilen Ufuk Turu, sabah ve ö¤leden sonra olmak üze-
re iki oturumdan olufluyordu. Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan› Yücel
Unan’›n da kat›ld›¤› Ufuk Turu toplant›s›n›n sabah oturumunda konuflmac› olarak Prof.
Dr. Ersin Kalayc›o¤lu, ekonomist Dr. Mahfi E¤ilmez ve Ege Cansen yer ald›. Ufuk Tu-
ru’nun ö¤leden önceki ilk oturumunda dünya siyaseti ve ekonomik geliflmeler masaya
yat›r›ld›.

Konuflmas›na küresel ekonominin yaflad›¤› s›k›nt›lara dikkat çekerek bafllayan Mah-
fi E¤ilmez, ABD’nin bundan böyle liderlik fonksiyonunu sürdürmesinin mümkün ol-
mad›¤›n› söyledi. Ortado¤u’nun ekonomik gücüne bakt›¤›m›zda Türkiye’nin aç›k
ara liderli¤ini korudu¤unu da sözlerine ekleyen E¤ilmez, kriz nedeniyle biraz düflse
de Türkiye gayrisafi mili has›las›n›n bölge ülkelerinden çok yukar›da oldu¤una ifla-
ret etti. Türkiye’nin sanayi ve üretim gücüne vurgu yapan E¤ilmez, “Türkiye,

“Ufuk Turu”nda bulufltu

Elginkan Toplulu¤u
yöneticileri “Ufuk Turu”

ad›yla düzenlenen toplant›da
bir araya geldi. Birbirinden

de¤erli ekonomist ve
akademisyenlerin kat›ld›¤›

Ufuk Turu’nda ekonomik ve
siyasi geliflmeler masaya

yat›r›ld›.  



Dünyan›n› geçirdi¤i finansal ve siya-
sal de¤iflimi iyi de¤erlendirmek gerek-
ti¤ine de¤inen Bulut sözlerine flu fle-
kilde devam etti: “So¤uk savafl›n ar-
d›ndan, ABD tek bafl›na kald›. Ameri-
kan ekonomisindeki h›zl› büyüme, ifl-
te bu durumun yaratt›¤› geçici bir ha-
reketti. 2000’in ard›ndan sistemin ya-
vafllad›¤›n› ve ruhu olmayan ekono-
milerin çok fazla büyüyemeyece¤ini
onlar da gördü. Öyle ki, ABD ekono-
misindeki gerileme ekonomistler tara-
f›ndan beklenir hale geldi. Küresel
krizin bu anlamda, onlar için de sür-
priz olmad›¤›n› söyleyebiliriz. 11 Ey-
lül sald›r›lar› yeni diyalekti¤i ortaya
ç›kard›. Bu sayede düflman tan›mla-
narak, militarist ekonomi beslenir
hale geldi. Petrol fiyatlar›n›n so¤uk
savafl döneminin kat kat üzerine ç›k-
mas›, sistemin onlar ad›na iflledi¤ini
göstermektedir.”

Konuflmas›nda Çin ekonomisi hakk›n-
da çok önemli bilgiler veren fiant Ma-
nukyan, Çin ekonomisinin büyüklü¤ü-
ne ra¤men san›ld›¤› kadar güçlü olma-
d›¤›n›, önümüzdeki günlerde küresel
krizin Çin'i daha çok etkileyebilece¤ini
dile getirdi. Sunumunda alt›n fiyatlar›na
da de¤inen Manukyan, “Ciddi bir talep
patlamas› ve çok h›zl› bir yükselifl ola-
cak. Alt›n fiyatlar›n›n önümüzdeki dö-
nemde yüzde 100’ün üzerinde artmas›-
n› bekliyorum” diye konufltu.

Oturumun son konuflmac›s› olan Prof.
Dr. Murat Ferman, yeni dönemin pazar-
lama stratejilerini Elginkan yöneticileri-

ne anlatt›. fiirketlerin ve ülkelerin performanslar›n›n ancak uluslararas›
düzeyde de¤erlendirilirse anlam ifade edece¤ini aktaran Ferman, ulusla-
raras› pazarlarda klasmana giremeyen ulusal flampiyonlar›n rekabetçi
avantaja sahip olamayacaklar›n› söyledi. Tüketicileri kavrayan pazarla-
man›n herkesin faydas›na oldu¤unu belirten Ferman, k›t kaynaklar› en iyi
flekilde kullanman›n ve bu anlamdaki insan kaynaklar›n›n önemine vur-
gu yapt›. 

Pazarlaman›n, uzun soluklu ve sorumluluk sahibi bir yap›ya sahip ol-
mas› gerekti¤ini anlatan Ferman, Elginkan Toplulu¤u'nun bu flartlar›
yerine getirdi¤ini de sözlerine ekledi.

Yi¤it Bulut fiant Manukyan Prof. Dr. Murat Ferman
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Prof. Dr. Ersin Kalayc›o¤lu, Dr. Mahfi E¤ilmez, Ege Cansen Soldan sa¤a: Doç. Dr. Kerem fienel, Prof. Dr. Ersin Kalayc›o¤lu, A. Yücel Unan, Dr. Mahfi E¤ilmez, Ege Cansen

Ö¤leden sonra yap›lan oturumda ise Yi¤it Bulut, fiant Manukyan ve
Prof. Dr. Murat Ferman ilginç aç›klamalarda bulundu. Gazeteci Yi¤it
Bulut, uluslararas› siyasi oyunlar ve ç›karlar dengesine dikkat çekti¤i
sunumunda, Türkiye’nin iyi veya kötü yeni düzen içinde yer almak zo-
runda kalaca¤›na dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin büyümeye de-
vam edece¤ini belirten Bulut, flirket yöneticilerinin böyle bir süreçte
çok daha fazla dikkatli olmas› gerekti¤ini söyledi. Özellikle ‹stanbul
ekonomisindeki genifllemenin devam edece¤ini vurgulayan Bulut,
gayrimenkul piyasas›ndaki fiyat art›fllar›n›n bunun en güzel göstergesi
oldu¤unu belirtti. 

ABD’nin iste¤i ve bölgesindeki gücüyle lider konumuna geçiyor.
Bugün Türkiye’nin liderli¤ini hemen herkes kabul ediyor. O neden-
le gelinen aflaman›n Türkiye için önemli bir dönüm noktas› anlam›-
na geldi¤ini düflünüyorum” dedi.

Türkiye ekonomisinin içinde bulundu¤u duruma da de¤inen E¤ilmez,
2001’de yaflanan bankac›l›k krizinin ard›ndan büyük bir ders al›nd›¤›-
n›, bankac›l›k sektörünün düzenlendi¤ini, bu nedenle AB’deki en sa¤-
lam bankac›l›k sistemlerinden birine Türkiye’nin sahip oldu¤unu söy-
ledi. E¤ilmez’in verdi¤i bilgilere göre, krizin ard›ndan çok h›zl› bir dü-
zelmenin yafland›¤› Türkiye, kamu sektörü aç›s›ndan da s›k›nt›y› aflt›.

Türkiye’nin en önemli siyaset bilimcilerinden biri olarak gösterilen Prof.
Dr. Ersin Kalayc›o¤lu ise “So¤uk savafl bitti¤inde çok cesur iddialarda
bulundular. Milli devletlerin ortadan kalkaca¤›n› ve s›n›rlar›n kalmad›-
¤›n› söylediler. Sovyetler’in çökmesinin ard›ndan ABD’nin gücünün kal-
mad›¤›na inan›l›yordu” diye bafllad›¤› konuflmas›nda, 11 Eylül sald›r›la-
r›n›n ard›ndan ABD’nin Afganistan’a, ard›ndan da Irak’a yapt›¤› müda-
halelerin hiper devlet olma özelli¤ini ortadan kald›rd›¤›n› dile getirdi.

Uzman›ndan ekonomi tavsiyeleri

Toplant›da Elginkan yöneticilerine ekonominin farkl› alanlar›yla ilgili
tavsiyelerde bulunan Ege Cansen, makro ekonomik geliflmeler hakk›n-
da flunlar› söyledi: “Son dönemde Türkiye’de çok kuvvetli bir rüzgâr
esti; bu da yap›flkan enflasyonun düflmesine ve ortalama milli gelirin
belirli bir oranda artmas›na imkân sa¤lad›. Ayn› dönemde bütün dün-
yada benzer geliflmeler yafland›. Türkiye’de 30 y›ld›r devam eden enf-
lasyonun düflmesinin mucize olmad›¤›n› anlatmaya çal›fl›yorum. Önü-

müzdeki günlerde varl›k fiyatlar›yla birlikte enflasyonun da dünya ça-
p›nda artma riski var. Henüz krizle mücadele yöntemlerinde (bol para
vermek veya bütçe aç›klar›n› büyütmek vb.) enflasyonu azd›racak nok-
taya gelinmedi. Önümüzdeki dönemde mülk fiyatlar›n›n artaca¤›n› ve
enflasyonda yükselme görülebilece¤ini söyleyebilirim. Bunu da para-
n›n bol ve ucuz olmas› sa¤layacakt›r. “

Sanayicilerin enerji piyasas›na girdi¤ini belirten Cansen, flirket yönetici-
lerine ise flu tavsiyelerde bulundu: “Sektörlerdeki afl›r› y›¤›lmalardan ka-
ç›n›n. Kimsede olmayan bilgilere sahip oldu¤unuz sektöre girin. Enerji
çok önemli. Enerji tasarrufu da öyle. Suyla ilgili olarak dam›tma tekno-
lojisinde bir fleyler yakalanabilirse çok verimli olacakt›r. Örne¤in susuz-
luk çeken Bodrum yar›madas› için dam›tma teknolojisi, ilginç bir ifl sa-
has› olabilir. ”

Paran›n bol, talebin az olan varl›k fiyatlar›n›n ise h›zla artt›¤› bir dö-
nem bizi bekliyor. Madem ki krizi ç›kartan flartlara geri dönüyoruz;
rahatl›kla yol kazalar›n›n da olabilece¤ini söyleyebiliriz. Gemi kapta-
n› olarak sizler, rüzgâr› do¤ru belirlemelisiniz. K›sa ve uzun vadeli flir-
ket varl›klar› iyi yönetilmeli. Enflasyonu iyi takip etmeli ve varl›k fiyat-
lar›n› kontrol alt›nda tutmal›s›n›z. Örne¤in borçlanma konusunda,
dövizi tercih etmenizi rahatl›kla tavsiye edebilirim. 

Ege Cansen: Rüzgâr› do¤ru belirleyin



E

TTeekkiirroovvaa  //  AAnnttaallyyaa

tanbul Taksim Meydan›’ndaki Cumhuriyet An›t›’n›n öyküsünü anla-
tan Ak›n, salondaki herkese cumhuriyetimizin hangi koflullarda ku-
ruldu¤unu ve onu yaflatmak için her fleyden önce de¤erlere ba¤l›l›-
¤›m›z› diri tutmam›z gerekti¤ini hat›rlat›yordu.

Dört “kaptan”›n seyir defteri

Kendi deyimiyle “ça¤dafl meddah” Sunay Ak›n, “Kaptan›n Seyir
Defteri” bölümünü açarken “Hisse senetlerinin oldu¤u kadar, hissi
senetlerin de de¤er tafl›d›¤›n›” anlatarak Elginkan Toplulu¤u ve
E.C.A. markas›n›n sektördeki farkl›l›¤›n› vurgulad›. Sunay Ak›n, da-
ha sonra sahneye y›llard›r bu gemiyi flaflmaz ilkelere sad›k kalarak
baflar›yla yürüten dört “kaptan”› ça¤›rd›: ELMOR fiirket Müdürü Ha-
kan Günderen, VALF Ar-Ge Müdürü Ahmet Coflan, MATEL fiirketi
SEREL Seramik Fabrika Müdürü Ercüment Ar›c› ve VALF fiirket Mü-
dürü Ahmet Bilgili.

“Do¤ruluktan vazgeçilmez”

ELMOR fiirket Müdürü Hakan Günderen, bir kurumdan söz edebil-
mek için kurumsal kültürün olmas› gerekti¤ini, bu kurumsall›¤› gör-
dü¤ü için Elginkan Toplulu¤u’nda yer almaktan gurur duydu¤unu

söyleyerek bafllad›¤› sözlerine flöyle devam etti: “Kurumumuz için-
de do¤rulu¤a çok önem verilir. Bir kiflinin baz› eksikleri, hatalar› ola-
bilir, bunlar hoflgörüyle karfl›lan›r, ama do¤ruluk bizler için vazge-
çilmez bir erdemdir. 

Bu de¤erin unutulmak üzere oldu¤u günümüzde biz ›srarla bunu ya-
flatmaya çal›fl›yoruz. Di¤er bir özelli¤imiz de gelifltirilebilir bir disiplin
anlay›fl›m›z›n olmas›. Kendimizi popülarize ederek lanse etmememizi
bir eksiklik olarak de¤erlendirenler var ama biz de¤erlerimizi erozyo-
na u¤ratmamak için o bafl döndürücü ak›fltan bilerek uzak duruyoruz.
Ama bu, tasar›m ve estetikte ça¤› yakalayan ürünler yapmad›¤›m›z an-
lam›na gelmiyor. Tersine, bu alanda birçok ödülümüz var. Biz, bu gü-
cümüzü ‘ifl ortaklar›m›z’ diye adland›rd›¤›m›z bayilerimizden al›yoruz. 

Bu güçle, herkesin darald›¤› kriz döneminde biz ilave istihdam sa¤-
lad›k, pazar pay›m›z› genifllettik. Bizler, Türk halk›na emanet edilmifl
bir kurumun sorumlulu¤unu tafl›yoruz ve ifl ortaklar›m›za da her za-
man ‘y›llarca beraber’ diyoruz.”

fiirketlerden/ELMOR fiirketlerden/ELMOR

ELMOR A.fi. Bayi Toplant›s› 22-25 Nisan 2010 tarihleri aras›nda
Antalya’da gerçeklefltirildi. Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen
bayiler, hem fikir al›flverifli yapma hem de dinlenme f›rsat› buldu.
Elginkan Toplulu¤u gemisinin zorlu koflullara ra¤men, h›z kesme-
den yola devam ediflini gururla izleyen ELMOR bayileri, “pusula”
sayesinde gelecek rotalar›n› birlikte çizme f›rsat› buldular. 22 Ni-
san akflam› otele yerleflen ELMOR bayileri, 23 Nisan sabah› top-
lant›n›n yap›ld›¤› salona girdiklerinde, karfl›lar›nda gemi fleklinde
düzenlenmifl bir sahne buldular. Bu y›l, bayi toplant›s›n›n konsep-
ti, y›llard›r engin sulara yelken açan Elginkan Toplulu¤u “gemi-
si”nin, küresel krizin koflullar›na karfl› verdi¤i mücadeleyi simge-
leyen “pusula” idi. fiüphesiz, bu zorlu mücadele sadece geçti¤i-
miz y›l› kapsam›yordu. Kuruldu¤u günden bu yana çeflitli zorluk-
lar›n üstesinden gelen Elginkan, “sektörün pusulas›” olma özelli-
¤ine de vurgu yap›yordu. Gerçekten de pusulan›n hep kuzeyi gös-
termesi gibi, E.C.A. da sektörde hep do¤ru yönü gösteren, de¤iflen
koflullara ra¤men de¤ifltirmedi¤i de¤erlerini titizlikle koruyan bir

“pusula” oldu¤u için, tüm kat›l›mc›lar konseptin ne kadar yerinde
oldu¤u konusunda hemfikirdi. Program, toplant› için haz›rlanan
tan›t›m filmiyle bafllad›. Ekim 2008’de patlak veren “kriz” f›rt›na-
s› s›ras›nda “kaptan kamaras›”nda toplant› yapan E.C.A. yönetici-
lerinin hepimize çizdi¤i rota belliydi: Birlikte hareket ederek dal-
galar› aflmak, pusulan›n gösterdi¤i “baflar›” yönüne do¤ru “yel-
kenler fora” diyerek hiç durmadan, aç›k denizlerde “y›llarca be-
raber” yol almak…

De¤erli kurucumuz Ümmehan Elginkan’›n Toplulu¤un titizlikle ko-
ruyup gelifltirdi¤i de¤erlerin temelini atan sözleriyle bitti film: “He-
lallerle kuruldu bu flirket!” 

Bayiler Toplant›s›’n›n 23 Nisan gibi anlaml› bir güne, Türkiye Cum-
huriyeti Millet Meclisi’nin resmen aç›ld›¤› ve Türk çocuklar›na bu
bayram›n arma¤an edildi¤i güne rastlamas›, tan›t›m filminin ard›n-
dan sahneye ç›kan Sunay Ak›n’›n Toplulu¤un de¤erleri ile Cumhuri-
yet’in de¤erleri aras›ndaki uyuma iflaret etmesine neden oluyordu. ‹s-

ELMOR bayileri bulufltu
“H›z kesmeden yola devam”

Damlatmayan musluk fikriyle bafllad› her fley...

VALF Ar-Ge Müdürü Ahmet Coflan ise, merhum Ekrem Elginkan’dan
bir an›yla bafllad› sözlerine: “Ekrem Bey, musluklar›n damlatmas›na çok
içerlerdi ve ‘damlatmayan musluk’ fikriyle bafllam›fl sanayicili¤e. Dola-
y›s›yla bizim çevreci anlay›flla iliflkimiz, herkesin bu konuyu dillendir-
di¤i son y›llarda de¤il, daha kurulufl aflamas›nda bafllam›flt›. 1999’da
üretti¤imiz su tasarruflu armatürün ülkemize kazanc›, o tarihten bu ya-
na 3.5 milyon ton suya eflit. Sadece su tasarruflu de¤il, içinde kullan›-
lan alafl›mlar bak›m›ndan çevre dostu armatürler de gelifltiriyoruz. Ar-
matürlerde bulunan kurflun alafl›m›, hem insan sa¤l›¤›na hem de do¤a-
ya zararl›. Bizim ürünlerimizde 5 mg’nin alt›nda bulunan kurflun oran›,
bu konuda maksimum 80 mg’yi kabul eden Avrupa standartlar›n›n çok
alt›nda. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararas› ödülün sahibiyiz ama
bunlar› ödül almak için yapm›yoruz. Konumuzla ilgili olarak sürekli
araflt›rma halindeyiz, çünkü bizim kurum kültürümüz ve kurucular›m›-
z›n vasiyetleri bunu gerektiriyor. Böyle çal›fl›nca baflar› kendili¤inden

HAKAN GÜNDEREN AHMET B‹LG‹L‹

ERCÜMENT ARICIAHMET COfiAN

Elginkan Toplulu¤u çal›flanlar› ve bayileri; “uzun yolun” Antalya dura¤›nda hep birlikte...
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Ak›n’la “Y›llarca Beraber”… ‹nan›lmaz performans›yla seyircileri bü-
yüleyen Sunay Ak›n, Türk bayra¤›n›n ve baflka bayraklar›n hikâyesini
anlatt›ktan sonra sözü “bakmak ve görmek” aras›ndaki farka getiriyor
ve hepimizin ezberini bozuyordu. Oyuncak Müzesi’nden çocuklara
verdi¤imiz öneme, ilkokullar›m›za ast›¤›m›z padiflah portrelerinden
Ay’a yolculu¤a kadar pek çok öyküyü paylaflan Ak›n’› dinleyen herkes
bakt›¤› her fleye bir kez daha bakmak ve bildi¤i her fleyi yeniden ö¤-
renmek konusunda kendisine söz vererek bitiriyordu geceyi.

Kaptan siz olsayd›n›z…

Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen bayileri ertesi sabah farkl› bir
heyecan bekliyordu; “Kaptan Siz Olsayd›n›z” konulu yar›flma. Bayi-
ler, “Yöneticilerin yerinde biz olsayd›k, neler önerir, nas›l davran›r-
d›k?” sorusuna cevap vermek üzere gruplara ayr›l›p haz›rlanmaya
bafllad›lar. Gruplar, kendilerine ayr›lan masalarda tart›fl›r, “kaptan”
gibi düflünmeye çal›fl›rlarken, salondaki kat›l›mc›lar da kendilerine
verilen oylama panellerini inceliyor, gelecek önerileri heyecanla

Sektörün Pusulas›: E.C.A. - ELMOR
as›l ki pusula, insan›n yönünü bulmas›na yard›mc› olan bir araçsa,
E.C.A. da üreticiden tüketiciye, bayiden uygulay›c›/ustaya kadar sektör-

deki her kesimin yönünü belirlerken baflvurdu¤u bir referans noktas›; yani sek-
törün pusulas›… Çünkü E.C.A., 1950’lerden bu yana Türkiye’de geliflen eko-
nomik ve sosyal hayat›n ak›l almaz bir flekilde de¤ifltirdi¤i piyasa koflullar›na,
her geçen y›l farkl›laflan ve çeflitlenen tüketici davran›fllar›na ra¤men her dö-
nemde, t›pk› bir pusula gibi, hep kaliteyi ve do¤ruyu gösterdi. Piyasan›n za-
man zaman bu de¤erleri zorlayan e¤ilimlerine hiç taviz vermeden, kurucula-
r›ndan devrald›¤› kimli¤i istikrarl› bir biçimde her dönemde korudu. ‹flte tüke-

tici için, her dönemde gelip giden, parlay›p sönen birçok markaya karfl›l›k hep
yerinde duran ve güvenilirli¤ini her zaman koruyan E.C.A. markas›, böyle bir
pusula oldu. Tüketicinin karars›zl›k ve hayal k›r›kl›¤›nda; di¤er üreticilerin
rol-model aray›fllar›nda; bayilerin güvenle satabilme ihtiyac›nda ve ustan›n
sorunsuz uygulama iste¤inde gözünü çevirdi¤i tek yön vard›: Her zaman ka-
liteyi ve güveni temsil eden E.C.A.-ELMOR. “Y›llarca beraber” diyerek fel-
sefesini güven üzerine kurmufl olan E.C.A., bu yüzden yönümüzü ararken
hep gözümüzü dikti¤imiz, dededen toruna bilip tan›d›¤›m›z bir pusula ol-
du; olmaya da devam edecek…

geliyor. Bugün Amerika’dan Avustralya’ya uzanan bir co¤rafyaya ürün-
lerimizi ihraç ediyoruz. Bize bugüne kadar güvenen herkese de tek bir
sözümüz var: Bizi izlemeye devam etsinler!”

“Hayal gücünü serbest b›rakt›k”

Toplulu¤un baflar› s›rr›n› hayal gücüne ba¤layan MATEL fiirketi SE-
REL Seramik Fabrika Müdürü Ercüment Ar›c›, “Hayal gücünü özgür
b›rakt›k ve ne yapabilece¤imizi görmek istedik” dedi. Çevre dostu
ürünlerin önemine iflaret eden Ar›c›, bayilerin soka¤›n kula¤› ve sesi
oldu¤unu, onlarla yak›n iliflkinin kendileri için çok önem tafl›d›¤›n›
belirterek sözlerini tamamlad›.

“Emaneti hep birlikte tafl›mal›y›z”

VALF bünyesinde üretilen ürünler ve tasarruf özellikleriyle ilgili bil-
giler veren VALF fiirket Müdürü Ahmet Bilgili, Elginkan Toplulu-
¤u’nun temellerini oluflturan de¤erlere de vurgu yaparak, “Emaneti
hep birlikte tafl›mal›y›z” diye konufltu. 

Sektörün pusulas›

Ö¤len yeme¤inin ard›ndan, bu kez sektöre genifl bir perspektiften
bakmam›z› sa¤layacak iki uzmanla bulufltuk. Ekonomist Deniz Gök-
çe ve Asaf Savafl Akat, Eko Diyalog adl› televizyon program›n› uzun

zamand›r birlikte yürütmelerinden kaynaklanan “çekiflmeli uyum”la-
r›yla izleyenlere e¤lenceli bir bilgi aktar›m›nda bulundular. 

Bol espri ve sohbetle renklenen programda Deniz Gökçe, “Son ge-
liflmelerle Türkiye ekonomisi” bafll›¤› alt›nda ülkemizin küresel kri-
zin “kurban›” oldu¤unu söylüyor, ancak geçmifl krizlerden farkl› ola-
rak finansal kesimde kriz yaflanmad›¤›na dikkat çekiyordu. Gökçe,
pek çok grafikle de örnekledi¤i konuflmas›na özetle flöyle devam et-
ti: “Bir üst ligde oynayabilmek için teknolojiye yat›r›m yapmak zo-
runday›z. Ülkemiz çok genç bir nüfusa sahip, bu da dünyada az rast-
lanan bir avantaj. Bu avantaj› kullanabilirsek, 2010’da öngördü¤üm
toparlanma sürecinden sonra daha güçlü bir at›l›m yapabiliriz.” 

Asaf Savafl Akat da son krizin, geçmifl krizlere benzemedi¤ini ve bu
anlamda “ezber bozan” bir kriz oldu¤unu belirterek “bat›k banka”
hikâyelerinin al›fl›ld›¤› gibi azgeliflmifl ülkelerde de¤il, tersine ABD
ve ‹ngiltere’de yafland›¤›n›, ama bizim gibi ülkelerde krizin psikolo-
jik bir etki yaratarak harcamalar› ve dolay›s›yla piyasa hareketlili¤ini
durdurdu¤unu söyledi. 

Sunay Ak›n ile “y›llarca beraber”

Bütün renklili¤ine ra¤men “sektör ve ekonomi”yle geçen gündüz saat-
lerinde yorulan kat›l›mc›lar›, akflam bir sürpriz bekliyordu: Sunay

‹stanbul Bölge / Tara Yap› - Bekir Zabc›

Ankara Bölge / Temka Yap› - Temel Kahya

‹zmir Bölge / ‹lter ‹nflaat – Serdar ‹lter

Adana Bölge / Novaplast ‹nflaat – Muhittin Koç

Antalya Bölge / Akcan Yap› – Önder Cantürk 

Bursa Bölge / Tuflba Yap› – Fatih Mescio¤lu

Trabzon Bölge / Ekip Yap› – Serdar Ali Kamilo¤lu 

EN ÇOK C‹RO YAPAN BAY‹LER
22000099’’UUNN  
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bekliyorlard›. Nihayet tart›flma süresi bitti, grup sözcüleri s›rayla sah-
neye ç›k›p üç dakikal›k sürede “kaptan” olarak dinleyicilere hitap et-
tiler. Her konuflman›n sonunda hem flirket yöneticilerinden oluflan
jüri hem de salondaki izleyiciler ellerindeki panellerle an›nda oy ve-
riyor ve kendi grup sözcülerine tezahüratlarla destek veriyorlard›. 

Üç dakikal›k kaptanlardan gelen önerilerse oldukça ilginçti: Pazara du-
yarl› fiyat politikas›, komple ürün çözümleri, karo seramik fabrikas› ya-
t›r›m›, konsept ma¤azac›l›¤›, daha çok tan›t›m ve reklam, Bay Elmor’un
Elmorcan’a dönüflmesi, bölgesel bayi toplant›lar›, reklam deste¤i…

Sonunda konuflmalar bitti, oylar hesapland› ve birinci aç›kland›: An-
talya Merkez Bayii Asl› Çokbenli, “Ortado¤u ve Akdeniz’e girmemiz
laz›m” diye bafllay›p, yelken yar›fllar›na kat›lacak bir ELMOR teknesi
önerisiyle bitirdi¤i güzel konuflmas›yla birinci oldu. ELMOR fiirket Mü-
dürü Hakan Günderen, yar›flman›n birincisi olan gruba madalyalar›n›
verirken salondakiler ö¤leden sonra yap›lacak yar›flmalar› ve daha
önemlisi gala yeme¤ini konufluyorlard›...

N
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Bayilerimizle...
fiEKER YAPI 
‹ZZET fiEKER

Manavgat do¤umluyum. E¤itimimi ‹zmir’de
tamamlad›ktan sonra babamla ticaret hayat›-
na at›ld›m. Babam›n iflyerinin yan›nda inflaat
malzemeleri satan bir esnaf vard›. Etraf›mdaki
inflaat yo¤unlu¤unu gördükten sonra inflaat mal-
zemeleri satmaya karar verdim. 1989 y›l›nda kendi
iflyerimizi açt›k, daha sonra 1995 y›l›nda ELMOR bayisi oldum. 

ELMOR markas›yla tan›fl›kl›¤›n›z ne kadar geriye gidiyor?

ELMOR ile tan›fl›kl›¤›m çok daha gerilere gidiyor. Tali bayi olarak ça-
l›fl›yordum, ard›ndan bayi olarak yolumuza devam etttik. ELMOR
bayisi olmak benim için bir ayr›cal›k. ELMOR, vatandafllar›m›zdan
ald›¤›n› yine onlara aktaran bir firma. Dolay›s›yla bundan büyük bir
mutluluk duyuyoruz. Faaliyet gösterdi¤imiz Manavgat, 150-200 adet
befl y›ld›zl› otelin bulundu¤u, önemli bir bölge. 90’lar›n bafl›ndan bu
yana birçok projenin inflaat›nda yer ald›m. Gidiflattan memnunuz.
Bölgede otellerin yo¤un olmas›, krizi daha kolay atlatmam›z› sa¤la-
d›. Yeni otel projesi olmamas›na ra¤men yenileme çal›flmalar›na da-
hil oluyoruz. Otellerin yüzde 80’i E.C.A. ve SEREL kullan›yor.    

Bayi toplant›m›zla ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu etkinlik oldukça güzel… Bayiler aras› iliflkilerin bölgesel toplan-
t›larla güçlendirilmesi çok önemli. Bu organizasyonlar en az›ndan iki
y›lda bir düzenlenmeli. 

TEMA YAPI 
ASLI ÇOKBENL‹

Ticaret hayat›m, babamla birlikte bafllad›. Aslen
Adanal›’y›m, orada do¤dum ve befl yafl›nda An-
talya’ya geldim. Ankara’da bir y›l kadar çal›flt›k-
tan sonra, buraya tafl›nd›m. ‹yi ki de gelmiflim!
‹flimi ve ELMOR bayili¤ini çok seviyorum. Firma-
m›z Tema, 1983’te kuruldu¤undan bu yana ELMOR
fiirketi ve E.C.A. markas›yla birlikteyiz. 

E.C.A. ile çal›flman›n fark› nedir sizce?

Sürekli E.C.A. ile birlikte oldu¤umuz için baflka firmalarla çal›flman›n
nas›l bir fley olaca¤›n› bilemiyorum. Bayinin arkas›nda duran bir mar-
ka, bu sat›flta büyük bir art› getiriyor. Onlar üretiyor, bizler de sat›yoruz. 

Bundan sonras› için planlar›n›z neler?

Otel yat›r›mlar› çok önemli. E.C.A. olarak çok fazla batarya satamaz
hale geldim. Çok  bunalt›yor beni, seramikte daha çok hareket alan›
buluyorum. Çünkü batarya markalar› aras›nda inan›lmaz bir iskonto
yar›fl› var. Yüzde 1 ile mal sataca¤›ma satmamay› tercih ediyorum. 

Bu tür etkinlikler hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Y›llard›r sadece ad›n› bildi¤im bayilerle ancak tan›flabildim. Etkinlik
sayesinde çok daha yak›ndan tan›flma f›rsat› buluyoruz. Birbirimize
karfl› çok daha s›cak olabiriz. Ben bayi toplant›lar›n› pek sevmem, fa-
kat bu toplant› çok güzel geçti.

AYTAfi YAPI
ÖNDER CANTÜRK

Bayili¤iniz nas›l bafllad›? 

Bu mesle¤e 1977 y›l›nda bafllad›m. ‹stan-
bul’daki üniversite y›llar›mda rahmetli enifl-
tem bu ifli yap›yordu ve ELMOR’u o zaman ta-
n›d›m. Sonras›nda okul y›llar› ve askerlikten sonra
çal›flma hayat›na at›ld›m. 1983 y›l›nda Toprak ‹nflaat Malzemeleri flir-
ketinde sat›fl flefi olarak çal›flmaya bafllad›m. 1986 y›l›nda Aytafl firma-
m›z› ortaklafla kurduk. Bafl›ndan itibaren, ELMOR bayili¤i süregeldi. 

E.C.A. bayili¤i yapmak nas›l bir deneyim?

Buras› bir okul ve bizleri yetifltirdi. E.C.A. ve ELMOR camias›na min-
net borcum var. Bize ifl disiplinini ve ödeme düzgünlü¤ünü ö¤reten

yegâne firmad›r. Bölge birincili¤i ve Türkiye üçüncülü¤ü gibi baflar›-
lar›m›z var. Bunu, ortak hareket ederek sa¤lad›k. Bunu herkese söylü-
yorum; baflar›, ekip iflidir. 

Turizm, firman›z›n geliflmesinde ne kadar etkili oldu?

1980’den itibaren otel furyas› ald› bafl›n› yürüdü. Otellerin aç›lma-
ya bafllamas›yla birlikte turizmde anahtar rol oynad›k. Bugün böl-
gemizde bin 436 adet 4-5 y›ld›zl› otel var. Yüzde 62’sinde E.C.A.,
yüzde 43’ünde ise E.C.A. ve SEREL ürünleri kullan›l›yor. 

Bayi toplant›m›zla ilgili olarak ne söylemek istersiniz?

Özellikle Sunay Bey’i çok be¤endim. Anlatt›klar› bizde unutulmaz iz-
ler b›rakt›. Her fley para de¤il. Elginkan gibi flirketlerin hayatta kalma-
s› toplum aç›s›ndan çok önemli. Bu çorbada bizim de tuzumuz olur-
sa onur ve gurur duyar›z.

“Sab›r ve gerçeklikle geldik bugüne”

E.C.A. Bayi Toplant›s›’n›n finali niteli¤indeki gala yeme¤i için
düzenlenmifl salon, ihtiflaml› avizelerin ›fl›¤› alt›nda çok etki-
leyici görünüyordu. Gala yeme¤inin ilk dakikalar›nda, top-
lant›ya kat›lamayan Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Mec-
lisi Baflkan› A. Yücel Unan’›n konuflmas›n›, ELMOR fiirket
Müdürü Hakan Günderen yapt›. 

Yücel Unan ad›na “hofl geldiniz” konuflmas›n› okuyan Gün-
deren, böylesi ortamlar›n “aile üyelerinin” birbirlerini anla-
mas› için çok önemli bir platform oluflturdu¤unu belirterek
sözlerine bafllad›. Unan’›n konuflmas›nda küresel krizle bir-
likte daha çok tart›fl›l›r hale gelen ve küresel ekonomi çevre-
lerinin fliar edindi¤i “yeni normal” kavram› da Elginkan Aile-
si’nin gündemine getiriliyordu. “Yeni normal” kavram›n›n,
Elginkan Ailesi’nin çok iyi bildi¤i “sab›r ve gerçekçilik” teme-
line dayand›¤›n› belirten Unan, yeni dönemde “müflteri
odakl›” yap›lanmalar›n önem kazanaca¤›n› vurguluyordu.
Topluluk olarak krizi en az hasarla atlatt›klar›n›, bu baflar›n›n
arkas›nda bütün “yol arkadafllar›” ve ifl ortaklar›n›n bulundu-
¤unu söyleyen Unan, Elginkan Toplulu¤u’nun kuruldu¤u
günden bu yana Türk halk›na karfl› duydu¤u sorumlulu¤u an-
latan “Düflten Gerçe¤e / Türk Sanayisinde Elginkan Toplulu-
¤u” ve “Geçmiflten Günümüze Elginkan Toplulu¤u” kitapla-
r›ndan da söz etmeyi unutmam›flt›: 

“fiimdi pek çok kurulufl, ‘yenilikçilikten, inovasyondan, sürdü-
rülebilir olmaktan, sosyal sorumluluktan’ söz ediyor. Elginkan
camias› bu kavramlarla yeni tan›flm›fl de¤il. 1950’lerde, yani
yokluk y›llar›nda nas›l ad›m ad›m ilerledi¤imizin; sizlerin de
zamanla alt bayilerinizle nas›l daha da yayg›nl›k ve güç ka-
zand›¤›n›z›n, t›pk› suya at›lan bir tafl›n dairelerle büyümesi gi-
bi Anadolu’da yayg›nlaflan bir güç haline geliflimizin hikâye-
sini yak›nda elinize geçecek olan iki kitab›m›zdan okuyup,
nas›l bir geçmiflin içinden bugünlere geldi¤imizi gülümseye-
rek hat›rlayacak ve geçmiflimize dair bilmedi¤iniz pek çok
gerçe¤i de ö¤reneceksiniz.” 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›’n›n dünyada sa-
dece Türkiye’ye özgü oldu¤una ve Türk ifl dünyas›nda da Elgin-
kan Toplulu¤u’nun tamamen kendine özgü bir modelle yöne-
tildi¤ine dikkat çeken Unan, sektörde edindikleri “pusula” de-
¤erinin ancak “mürettebat”la birlikte anlaml› oldu¤unu söyleye-
rek konuflmas›n› bitiriyordu. Unan’›n konuflma metnini okuyan
Günderen’in ard›ndan patlayan alk›fllar, y›l›n en baflar›l› bayile-
rine ödülleri verilirken de dinmedi. Salondakiler Unan’›n ko-
nuflmas›n› ve onun sözleriyle dile dökülen kurumsal kimli¤i iç-
tenlikle alk›fllarken, ödül alan tüm bayiler, baflar›lar›n›n ard›nda
bu büyük ailenin üyesi olman›n yatt›¤›n› belirtiyor ve bu özel
ba¤l›l›¤› yaratan Toplulu¤a teflekkür ediyorlard›. 

ELMOR A.fi.’nin 2010 bayi toplant›s›na yer verdi¤imiz sayfalar›n “Art› 1”
köflesi için Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan› A. Yücel
Unan’›n 2010 Elmor Bayi Toplant›s›’ndaki konuflma metninden flu cüm-
leleri seçtik:

“Normal” kavram›n›n bile flekil de¤ifltirdi¤i, art›k “yeni normal” kavram›-
n›n tart›fl›ld›¤› bir ifl dünyas›nda yafl›yoruz. Daha az risk ve daha çok ih-
tiyat›n aranaca¤› yeni küresel mali sistemde “yeni normal” bak›fl aç›s›, ifl
dünyas›na, daha çok düzenleyici ve denetleyici önlemler getiriyor. Önü-
müzdeki günlerde s›k s›k karfl›laflaca¤›m›z bu kavram, ifl dünyas›ndaki
herkese flunu söylüyor: “Art›k yeni ve büyük fleyler beklemeyin, piyasa-
ya ne çok iyimser ne de çok kötümser yaklaflmay›n, ne afl›r› muhafaza-
kâr, afl›r› tutumlu ne de afl›r› cömert olun.” “Sab›r ve gerçekçilik”, yeni
dönemin ve de “yeni normal” anlay›fl›n iki önemli özelli¤i olmufl durum-
da. Elginkan Toplulu¤u olarak çok yak›ndan bildi¤imiz bu iki kavram,

“sab›r ve gerçekçilik”, küre-
sel sistemin fliarlar›ndan ol-
mufl... Bizim ad›m›za olum-
lu bir geliflme... Toplulu¤u-
muzun kaptanlar›n›n da,
çal›flanlar›n›n da, sizlerin
de, k›saca tüm camiam›z›n,
y›llarca yede¤inden hiç ek-
sik etmedi¤i ve bu nedenle
yar›nlar›n f›rt›nal› günlerin-
de ayakta kalmam›z› sa¤la-
yan, “sab›r ve gerçekçilik”
özelli¤imizi art›k baflkalar›-
na da afl›lad›¤›m›z için mut-
luyuz. 

“Yeni normal bak›fl aç›s›”
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Ö¤leden sonra yap›lan E.C.A. Olimpiyatlar›’nda bir köflede tavla ve
okey turnuvalar› yap›l›rken, aç›k havada dart yar›flmas› düzenleniyor,
kumsalda ise canl› lang›rt tezahürat sesleri aras›nda oynan›yordu.
Her kategoride derece alanlar belli oldu¤unda, flampiyonlara madal-
yalar› verildi.

E.C.A. Olimpiyatlar›
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Kendi deyimiyle “ça¤dafl meddah” yazar ve tarihçi Sunay Ak›n’› EL-
MOR bayi toplant›s›nda a¤›rlad›k. Anlatt›¤› hikâyelerle ELMOR bayile-
rinin gönlünde unutulmaz bir iz b›rakan Ak›n, E.C.A. markas›n› ve El-
ginkan Toplulu¤u’nu yak›ndan tan›yordu. 

Bakt›¤›m›z fleyi görebilmek çocuklu¤umuzdan gelen bir fley midir? 

Çocuklu¤umda sorunlu bir çocuk oldu¤umu düflündükleri için beni il-
kokul ikinci s›n›ftayken bir psikiyatriste götürdüler. Sorunlu gibi görül-
memin as›l nedeni, küçüklü¤ümden beri kimsenin sormad›¤› sorular›

Siyah-beyaz televizyonlu zamanlarda
hayat›m›za giren “Bay Elmor” karakterini
kimsenin unutamayaca¤›n› belirten Sunay Ak›n,
“O karakterin Türk toplumunda b›rakt›¤› izi,
parayla sat›n alamazs›n›z” diye konufltu.

“Bay ELMOR, eski arkadafl›m!
sormaktan kendimi alamay›fl›md›. Daha o y›llarda bakmay› ve görme-
yi çok seviyordum. Hayal dünyas› çok genifl bir çocuktum. O yüzden
biraz garip oldu¤umu düflünüyorlard›. 

Çok iyi bir hikâye anlat›c›s›s›n›z ayn› zamanda…  

Bendeki anlatma merak›, san›r›m ›fl›¤› karanl›ktaki insana aktarma te-
lafl›. Onun do¤urdu¤u bir beden dili... Çocukluk dönemimde de çok
hikâye anlat›rd›m. Baflkalar›na ›fl›¤› tafl›yabilme hevesi çocuklu¤um-
dan bu yana süregeldi. 

“Popüler kültürün içinde olmak istemedim” diyorsunuz. Elginkan
Toplulu¤u’nun genel yaklafl›m› da sizinkine benziyor. Toplulu¤umuz-
la ilgili olarak neler söylemek istersiniz?

Elginkan Toplulu¤u, Türk ekonomisi içinde güvenilirli¤in, iyi ürün
üretmenin ve dürüstlü¤ün geçerli oldu¤u birkaç kurumdan biridir. Ha-
yat›m›zda bir yerde de¤il, o kadar çok yerde karfl›m›za ç›k›yorsunuz
ki.. Örne¤in siyah-beyaz televizyon döneminde yer alan “Bay Elmor”
karakterini kimse unutamaz. O karakterin Türk toplumunda b›rakt›¤›
izi, parayla sat›n alamazs›n›z. E.C.A. ürünlerini de severek kullan›rd›k.
A¤abeyim yüksek inflaat mühendisi olarak her zaman E.C.A. kullan›r.
Çünkü üretti¤iniz ürünler, sayg›nl›k ve kaliteyle ayn› anlam› tafl›yor.
Ben a¤abeyimin kulland›¤› E.C.A. ürünleriyle ilgili hiç sorun yaflama-
d›¤›n› biliyorum. Hayat böyle ak›p giderken bayilerinizle yapt›¤›n›z
toplant›ya beni de davet etti¤inizde çok heyecanland›m. “Bu benim
arkadafl›m, Bay Elmor” dedim. Gerçekten de eski bir dostumdan gelen
bir davet gibiydi. Onlarla, bayilerimizle bir araya gelece¤im için çok
sevindim. 

Kitaplar›m›z› ve dergilerimizi gördünüz… Neler söylersiniz?

Yay›nlar çok önemli ve do¤ru, onlar› inceleyince sizi daha iyi tan›ma
olana¤› buldum. Ve aç›kças› daha da duyguland›m. Buraya geldi¤im-
de hiçbir fleyin tesadüf olamayaca¤›n› ve bir fliirin içinde oldu¤umu
anlad›m. fiiirde hiçbir sözcük tesadüfen ç›kmaz. Dam›t›larak, duygu
ve zekâyla ç›karlar. Bu toplulu¤un bütün çal›flanlar›, çok güzel bir flii-
rin parças› gibi. 
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Aqua Therm Kiev Fuar›
12-15 May›s tarihlerinde Ukrayna’n›n Kiev kentinde gerçeklefl-
tirilen Aqua Therm Kiev, E.C.A. ve SEREL markal› ürünlerin
sergilendi¤i önemli fuarlardan biridir. 2007 y›l›ndan beri yo-
¤un pazarlama iletiflim faaliyetleriyle marka ve ürün bilinirli¤i-
ni Ukrayna pazar›na yerlefltiren E.C.A. ve SEREL, bu fuarda ye-
ni ürünlerini tüketicilerle buluflturma f›rsat› buldu. 

BUILDEXPO ‹ran Fuar› 
E.C.A. markal› kombi, panel radyatör, valf ve armatürlerin yan› s›ra SEREL markal› se-
ramik sa¤l›k gereçlerinin sergilendi¤i BUILDEXPO Fuar› 12–16 May›s 2010 tarihinde
‹ran’›n Tebriz kentinde gerçeklefltirildi. Elginkan Toplulu¤u ihracat›nda önemli hedef
pazarlar›ndan biri olan ‹ran’da, E.C.A. ve SEREL ürünleri, teknolojileri ve tasar›m özel-
likleriyle büyük be¤eni toplad›.

2009 y›l›nda tüm dünyay› etkileyen ekonomik
krizden yara almadan ç›kan Elginkan
Toplulu¤u, h›zl› bafllad›¤› 2010 senesine
yurtd›fl› fuarlar› ile devam ediyor. Marka ve
ürün bilinirli¤ini yurtd›fl› pazarlarda yaymak
için fuarlar› iyi bir araç olarak kullanan
Elginkan Toplulu¤u; yeni ç›kan ürünlerini son
kullan›c›lar ve sektör profesyonellerine
tan›tarak yüksek talep yarat›yor.

Suriye pazar› için en önemli fuarlardan biri olan Buildex, 12–16
May›s 2010 tarihleri aras›nda fiam’da gerçeklefltirildi. E.C.A., SE-
REL ve ODÖKSAN markalar›yla fuara kat›lan Elginkan Toplulu-
¤u’nun ürün çeflitlili¤iyle dikkat çeken stand› büyük ilgi toplad›.
Fuar yo¤unlu¤unu f›rsata çeviren E.C.A. yetkilileri, bölgedeki sek-
tör profesyonelleri ve tesisatç›lar›na yönelik teknik e¤itimler de

gerçeklefltirdi. Fua-
r›n ziyaretçileri, El-
ginkan Toplulu¤u
ve son kullan›c›la-
ra yönelik ürünler
hakk›nda düzenle-
nen seminerlere de
kat›ld›lar.

Buildex Fuar›

E.C.A. ve SEREL uluslararas› fuarlarda öne ç›k›yor

Hannover Messe
Dünyan›n en büyük endüstri
fuarlar› aras›nda gösterilen
Hannover Messe, Alman-
ya’n›n Hannover kentinde
19-23 Nisan 2010 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirildi. 
“Endüstriyel Yan Sanayi”,
“Uluslararas› Yenilenebilir ve
Konvansiyonel Güç Üretimi”, “Uluslararas› Güç Kayna¤› Tasar›m›,
Üretimi, ‹flletimi ve Bak›m›”, “Mikro ve Nano Teknoloji” gibi bafl-
l›klara ayr›lan fuarda; ODÖKSAN döküm parça ürünleriyle “En-
düstriyel Yan Sanayi” holünde yerini ald›. 

Sunay Ak›n
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Moodcity Çarfl› E.C.A. ürünlerini tercih etti

‹stanbul Büyükçekmece’de aç›lan yeni al›flverifl merkezi Mo-
odcity’de E.C.A. Is› Grubu ürünlerinden; kombi, panel radya-
tör, havlupan ve vanalar kullan›ld›. Tetra Yap› taraf›ndan ger-
çeklefltirilen; 160 daire ve 37 iflyerinin bulundu¤u Mood-
city’nin bölgenin en çok dikkat çeken al›flverifl merkezlerinden
biri konumuna gelmesi bekleniyor. 

E.C.A. Colorist Projesi’nde de boy gösteriyor

Gül ‹nflaat taraf›ndan ‹stanbul’un denize k›y›s› olan yeni yerle-
flim merkezlerinden Büyükçekmece Mimaroba’da gerçekleflti-
rilen Colorist Projesi, 8 bin 100 metrekare arazi üzerine 24 bin
800 metrekare kullan›m alan›na sahip olarak infla edildi. 138
daire, 13 ofis ve 27 dükkândan oluflan projede E.C.A. kombi
ve panel radyatörleri tercih edildi. Hayat›n tüm dinamiklerini
yaflatacak, flehrin gürültüsünden uzak, flehir kadar canl› ve ren-
gârenk bir ‹stanbul sunan Colorist; sundu¤u kalite ve konforu
E.C.A. ürünleriyle pekifltiriyor. 

Göktürk Süitleri E.C.A. kombileriyle ›s›nacak

Kemerburgaz Orman› ve Göktürk Göletleri’yle ‹stanbul’un do-
¤ayla bütünleflme noktalar›ndan biri olan Göktürk’te Gül Yap›
taraf›ndan infla edilen Göktürk Suites, yaklafl›k 13 bin metreka-
re alan üzerinde 54 daire, 15 ofis ve 15 dükkândan olufluyor.
Di¤er projelerden farkl› olarak mini golf sahas› ve aç›k yüzme
havuzu yer alan projede, ›s›nma ihtiyac› E.C.A. marka kombi-
lerle sa¤lanacak.

Kaliteli projelerin vazgeçilmezi:

E.C.A. ve SEREL 

UNICERA’da
boy gösterdik 
E.C.A. ve SEREL, modern teknoloji yat›r›mlar› ve yüksek kalitedeki
hammadde rezervleriyle Türk seramik sektörünün en büyük bulufl-
mas› UNICERA Fuar›’na damga vurdu.
TÜYAP’›n, Türkiye Seramik Federasyonu ve T‹MDER (Tesisat ve
‹nflaat Malzemecileri Derne¤i) iflbirli¤i ile gerçeklefltirdi¤i ve her
sene artan bir h›zla istikrarl› bir flekilde büyüyen UNICERA 22.
Uluslararas› Seramik Banyo Mutfak Fuar›’nda açt›¤› stantta Yap›
Grubu ürünleri sektör temsilcileriyle bulufltu. Fuara ilginin artt›¤›n›
belirten ELMOR fiirket Müdürü Hakan Günderen, sektör temsilci-
lerinin E.C.A. ve SEREL ürünlerine büyük ilgi gösterdi¤ini anlatt›.
Fuarda özellikle SEREL Marine ürününün dalgalardan esinlenen
farkl› tasar›m›yla dikkat çekti¤ini ifade eden Günderen, ödüllü
E.C.A. Primemix Serisi’nin fuar›n en etkileyici ve çarp›c› ürünü ol-
du¤unu söyledi. 

“Yap› Ürün Ödülü”
E.C.A. Primemix’in
Yap›-Endüstri Merkezi taraf›n-
dan 1991 y›l›ndan bu yana dü-
zenlenen, Alt›n Çekül “Yap›
Ürün Ödülü 2010” 5 May›s
2010 tarihinde, 33. Uluslararas›
Yap› Fuar› Turkeybuild ‹stan-
bul’un aç›l›fl töreninde sahipleri-
ni buldu.
YEM Ödülleri Projesi kapsam›n-
da verilen Alt›n Çekül “Yap›
Ürün Ödülü 2010,” “Matrix Ta-
k›m Klozet” ürünü ile Eczac›bafl›
Yap› Gereçleri A.fi. - VitrA’ya
de¤er verilirken, VALFSEL
A.fi.’ye ait “E.C.A. Primemix”
ürünü Alt›n Çekül Teflvik Ödülü’ne de¤er bulundu. Ödülleri,

Eczac›bafl› Yap› Gereçleri A.fi. ad›na VitrA Genel
Müdürü Haluk Bayraktar, Valfsel Armatür Sanayi
A.fi. ad›na ise E.C.A. Valfsel Fabrika Müdürü Hüseyin
Orhan ald›lar. Alt›n Çekül “Teflvik Ödülü” kazanan,
s›cakl›k ve debinin ayr› ayr› ayarland›¤› banyo arma-
tür grubu E.C.A. Primemix; so¤uk su kullan›m›nda
kombinin gereksiz atefllenmesini önlüyor, su s›cakl›-
¤› ayar›n› bir defa yap›p sabit tutarak kullan›c›ya kon-
for, enerji ve su tasarrufu sa¤l›yor.

E.C.A. SEREL’in yeni
kampanyas› yay›nda...

E.C.A. Is› Grubu e¤itimlerine
devam ediyor

Elginkan Toplulu¤u’nun seçkin markalar›, E.C.A. SEREL Yap› Gru-
bu ve EMAS Is› Grubu’nun ürünlerini içeren yeni reklam kampan-
yas› s›cac›k “aile” konseptiyle ekranlarda boy göstermeye bafllad›. 
E.C.A. Fotoselli bataryalar›, Primemix batarya serisi, Akrobat mut-
fak armatürleri, SEREL Marine banyo tak›mlar› ve Confeo Premix
tam yo¤uflmal› kombinin özelliklerinin ifllendi¤i kampanya, befl
ayr› filmden olufluyor. E.C.A. ailesinin yeni yüzü ise sayg›nl›¤› ve
baflar›lar›yla markaya de¤er katan çok tan›d›k bir isim: Eski milli
basketbolcumuz ‹brahim Kutluay ve ailesi... 
Reklam filminde ‹brahim Kutluay’›n yan› s›ra Demet fiener ve k›z-
lar› ‹rem Kutluay da rol ald›. Kampanya tan›t›m toplant›s› ELMOR
fiirket Müdürü Hakan Günderen, EMAS fiirket Müdürü Cahit Köse,
Cenajans Onursal Baflkan› Nail Keçili, Kutluay Ailesi ve kalabal›k
bir bas›n grubunun kat›l›m›yla 20 May›s Perflembe günü Les Otto-
man Otel’de gerçeklefltirildi.

Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu’nun
E.C.A. markal› ürünlerine yönelik
olarak bafllatt›¤› e¤itim programlar›,
yurt genelinde devam ediyor. Kasta-
monu, Ankara, Burdur, Karabük,
Samsun, Trabzon, Rize, Kars ve Kah-
ramanmarafl flehirlerini kapsayan
e¤itimlere 947 kifli kat›ld›. 

S›hhi tesisat uyum kursu
Malatya’da gerçeklefltirildi
Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yap›lan protokol kapsam›nda EMAR
A.fi. taraf›ndan düzenlenen, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ve

F›rat Plastik firmas› taraf›ndan desteklenen
“S›hhi Tesisat Uyum Kursu” 24-28 May›s
2010 tarihleri aras›nda, Malatya Hasan Ak-
budak ‹MKB Teknik ve Endüstri Meslek Li-
sesi’nde 52 kiflilik s›hhi tesisat ve do¤algaz
ustas› grubunun kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
20 saatlik sertifika program› olarak uygula-
nan kursta; 16 saat teorik, 4 saat uygulama-
l› e¤itim verildi.  

Kombi e¤itimleri Suriye’de
devam ediyor
Elginkan Toplulu¤u’nun yurtd›fl› ihracat projesi kapsam›nda
konvansiyonel ve yo¤uflmal› kombilerde hedef pazarlar›ndan
olan Suriye’ye yönelik çal›flmalar devam ediyor. 12-16 May›s
2010 tarihleri aras›nda fiam’da 22 kiflinin kat›l›m›yla sat›fl ve
sat›fl sonras› hizmetleri sunacak olan personele teknik e¤itim-
ler verildi. Ayn› dönemde gerçeklefltirilen Buildex-fiam Fuar›
kapsam›nda; 50 kiflinin kat›l›m›yla E.C.A. Is› Grubu ürün se-
mineri de düzenlendi. 
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Üretim

Elginkan Toplulu¤u’nun köklü kurulufllar›ndan ODÖKSAN, yap›lan
yat›r›mlarla 1976 y›l›nda 50 bin metrekare döküm radyatör üretebil-
me kapasitesine kavuflturuldu. 1982 y›l›nda üretim kabiliyetleri aras›-
na döküm küvet ilave edildi. Evyeler, kazan dilimleri ve soba parça-
lar› üretimleri de zamanla ürün portföyü aras›na kat›ld›. 2000’li y›lla-
r›n ikinci yar›s›nda yeni bir sürece giren fabrikada, 2005 itibar›yla oto-
motiv ve makine parçalar›n› üretmeye yönelik çal›flmalar da bafllad›. 

ODÖKSAN’da de¤iflim fikri nas›l ortaya ç›kt›?

Rahmetli kurucular›m›z›n vasiyeti, tesisimizin ilk zamanlar›ndan bu-
güne, bizlere kald›. Özellikle Ümmehan Han›m diyordu ki; “Burada
ifl kurun, Osmaneli’ne ve Türkiye’ye istihdam imkân› yarat›n. Kazan-
c›n büyük bir k›sm›n› da e¤itime harcay›n”.

‹flte bize verilen bu hedef ve vasiyet do¤rultusunda üretim kabiliyet
ve çeflitlili¤imizi art›r›yor, günün flartlar›na göre organizasyonumuzu
yeniden düzenliyoruz. Çünkü üretimde on y›l sonras›n› tahmin et-
mek gerekiyor. ODÖKSAN da bunu takip ediyor. Kurucular›n›n ifla-
ret etti¤i yoldan sapmadan, ayn› iradeyle geliflim sürecimizi devam
ettiriyoruz. Osmaneli’nde her iki kifliden birinin mutlaka, burada ak-
rabas› veya tan›d›¤›n›n çal›flt›¤›n› görürsünüz. 

De¤iflimi nas›l hayata geçirdiniz?

Mevcut durumu gelifltirmek, zamana ayak uydurmak, yar›nlara daha
iyi haz›rlanabilmek için bir çal›flma bafllatt›k. Kat›l›mc› çal›flma orta-
m› yaratabilmek ve çal›flan›n kendini evinde hissedebilmesini sa¤la-
mak için, “TPM” projesini 2009 y›l›n›n bafl›nda uygulamaya koyduk.
TPM, yani “Toplam Verimli Bak›m Yönetimi”; herkesin kendi tezgâ-
h›na, bürosuna sahip ç›kmas› anlam›na geliyor. Halk deyifliyle; evi-
ne sahip ç›kar gibi, iflyerine sahip ç›kmas›…

ODÖKSAN, üç y›ll›k bir proje plan› yapt› ve bu proje kapsam›nda
çal›flmalara bafllad›. ‹lk önce TPM el kitab›n› haz›rlad›k. Kitap, 16
kayb› anlat›yor. S›f›r hata, s›f›r durufl, s›f›r kaza hedefiyle yola ç›kar-
ken, bu kapsamda e¤itimler verdik. E¤itim faaliyetlerimizde tüm ça-
l›flanlar›m›za; TPM Bilgilendirme, 5S, Görsel Fabrika, Otonom Ba-
k›m e¤itimleri verildi. Ayr›ca çal›flanlar›m›z›n yüzde 35’ine Kaizen
e¤itimi vermifl durumday›z.  

TPM yöntemiyle neler hedefleniyor?

TPM, asl›nda Türkiye’de son zamanlarda özellikle tercih edilen bir
yöntem. Bu yöntemle kay›plar›n s›f›rlanmas›, ortam›n düzenlenip ifl
kazalar›n›n ortadan kald›r›lmas› ve hatlar›n durmas›n›n önüne geçe-
rek üretkenli¤in art›r›lmas› hedefleniyor. 

Bunu yaparken de kat›l›mc› bir ortam›n oluflturulmas› ve insanlar›n
teflvik edilmesi sa¤lan›yor. Cezadan ziyade teflvik yöntemiyle insan-
lar›n iflyerlerini ikinci adresleriymifl gibi alg›lamalar›n› istiyoruz. 

2005 öncesinde ODÖKSAN rakipsizdi. Rakipsiz oldu¤u için o dö-
nemde TPM’ye ihtiyaç duyulmam›flt›. 2000’li y›llardan itibaren yafla-
nan globalleflmeyle dünya küçüldü; küçüldükçe müflterinin istekleri
önem kazanmaya bafllad›. Üreticinin çok, tüketicinin az oldu¤u bir or-
tamda kârlar azal›rken bizim gibi firmalar›n üretim miktarlar› düfltü.
Ç›k›fl yolunun, maliyeti afla¤› çekerek daha üretken bir yap›ya kavufl-
mak oldu¤unu gördük. Üretkenli¤i, çal›flt›rd›¤›n›z insanlar e¤itimli ol-
du¤unda sa¤layabilirsiniz. Bu nedenle ODÖKSAN’da; daha üretken,
kârl› ve ayaklar›n›n üzerinde durabilecek bir yap›y› nas›l oluflturabile-
ce¤imiz üzerinde yo¤unlafl›yoruz. TPM ihtiyac›, iflte tam da buradan
ç›km›flt›r. Bir bak›ma gelece¤e yat›r›md›r. Böyle bak›ld›¤›nda, e¤itim-
ler üretimde kay›p gibi alg›lanabilir. Oysa TPM’de tan›t›lm›fl 16 adet
kay›p vard›r. Biz iflte bu 16 kayb› s›f›rlamaya çal›fl›yoruz. 

TPM neler kazand›racak?

TPM sayesinde; piyasa bizi farkl› alanlara yönlendirdi¤inde, esnek
üretim imkân›na sahip olup gereken ad›m› k›sa süre içinde ataca-

ODÖKSAN’da, üretim faaliyetleri özgün
bir Japon sistemi olan TPM (Toplam
Verimli Bak›m Yönetimi) arac›l›¤›yla
yeniden düzenleniyor. Üretkenli¤i
art›ran, ifl kazalar›n› azaltan TPM,
ODÖKSAN’a esnek üretim kabiliyetini
de kazand›racak. Çal›flanlar›n
e¤itiminden üretim kabiliyetlerine,
ODÖKSAN’daki de¤iflimi Kalite
Güvence ve Ar-Ge Müdürü Cemal
Güven ile konufltuk.  

ODÖKSAN’da
büyük de¤iflim

¤›z. Gerekti¤inde daha az say›da parça üretebilme kapasitesi ve
yetene¤ine sahip olmal›y›z. Yine farkl› alanlarda üretime de baflla-
m›fl durumday›z. Örne¤in süreklili¤i ve hacmiyle otomotiv sektö-
rüne üretti¤imiz parçalar büyük önem kazan›yor. 

Geleneksel ürünlerimizde iyilefltirme ve de¤ifltirmeler de yap›yo-
ruz. TPM projesinde Kaizen sütunu var. Belirli ürünlere özel mali-
yet düflürme, ›skartay› s›f›rlama gibi çal›flmalar yap›l›yor. 

Örne¤in radyatörle ilgili böyle bir Kaizen ekibimiz var. Bu ekibi-
miz Manisa’da ana flirketimizle ortak çal›flarak ›s› performans de-
¤erlerini iyilefltirmeye çal›fl›yor. Is› performans de¤erleri ayn› kalsa
bile daha hafif radyatörler üretmeyi planl›yoruz. Performans› yük-
seltebilirsek bir avantaj sa¤layaca¤›z. 

Proje kapsam›nda bugüne kadar 22 Kaizen ekibi oluflturuldu.
Kaizen ekibi, özellikle o alanda çal›flanlardan olufluyor. Proje-
lerle birlikte 118 bin 500 TL’lik bir maliyet kazanc›m›z oldu.
Çal›flanlar› motive etmek için ödüllendirme sistemi oluflturduk.
fiapkadan tutun, yöneticilerle akflam yeme¤ine kadar ödüller
bulunuyor. 

Bak›m faaliyetleri nas›l iflliyor?

Otonom bak›m kapsam›nda çal›flmalar›m›z da devam ediyor. Sis-
tem sayesinde çal›flanlar›n fark›ndal›¤› artarken herkes kendi sorum-
lulu¤undaki alana sahip ç›k›yor. Kart sisteminin amac›; ileride ola-
bilecek büyük ar›zalar›n önlenmesidir. Son bir y›l içinde ar›zalarda
da yüzde 85 azalma meydana geldi. 

Üretim tesisindeki herkesi kapsayan TPM, personelin çözüm
odakl› çal›flmas›na imkân verir. TPM sisteminde operatör, mü-
hendis ve bak›mc›lar› sürekli ça¤›rmak zorunda de¤ildir. Basit
tamir ve kalite faaliyetlerini kendi yapar ve hatalar› sürekli tes-
pit eder. Bu sayede bak›mc›lar, iyilefltirme odakl› çal›flabilir.

TPM herkesi kaps›yor

Lisans ve yüksek lisans e¤itimlerini ‹TÜ Makine Fakültesi’nde tamam-
lad›. Çal›flt›¤› firmalarda, özellikle kaliteyle ilgili test merkezlerinin ve
kalite sistemlerinin kurulmas› gibi görevler ald›. 2008 y›l›nda Elginkan
Toplulu¤u’na kat›lan Güven, ODÖKSAN’da Ar-Ge Müdürü olarak ifle
bafllad›. Nisan 2009’da görevleri aras›na Kalite Güvence Bölüm Mü-
dürlü¤ü de eklendi. Cemal Güven, evli ve bir çocuk babas›…

Cemal Güven kimdir?

Üretim
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Babayi¤it Ticaret Malzemeleri Ltd. fiti.
Genel Koordinatörü Fatih Babayi¤it:

“2011’de pazar paylar›m›z›n
artaca¤›na inan›yorum”

FFatih Babayi¤it, 11 kiflinin çal›flt›¤› Babayi¤it Ticaret Malzemeleri Ltd.
fiirketi’nin Genel Koordinatörü ve çocuk yafllar›ndan itibaren bu flirket-
te çal›flt›¤›n› söylüyor. “Okuma yazmay› malzeme yazarak ö¤rendim.
Malzeme isimlerinden alfabeyi çözdüm” diyor. Fatih Lisesi mezunu ve
bir dönem de Dicle Üniversitesi’nde mimarl›k ö¤renimi görmüfl. Mer-
sin Üniversitesi’nde ‹nflaat Teknikerli¤i’ni birincilikle bitirmifl  ve üstü-
ne de Baflkent Üniversitesi’nde iktisat ö¤renimi görmüfl. Ticari hayatta
pratikte ö¤rendiklerini, okulda kuramlar›yla kavrad›¤›nda kendisini da-
ha iyi hissetmifl. Biz soruyoruz, Fatih Babayi¤it cevapl›yor:

‹fl hayat›n›zdaki ilk dönüm noktas› nedir?

32 yafl›nday›m. Bu flirkette 27 y›ld›r var›m. 5-6 yafllar›ndan beri bura-
day›m. Depoya git gel, fatura kes, fifl kes derken yavafl yavafl ilk flahsi
çekimi 18 yafl›nda ald›m. Hayat›mdaki dönüm noktalar›ndan biridir.
1995 y›l›nda kat›ld›¤›m ilk bayi toplant›m da kilometre tafl›d›r. Ke-
mer’deki bir bayi toplant›s›na kat›lm›flt›m. 17 yafl›ndayd›m.

Diyarbak›r’daki inflaat sektörüyle ilgili bir de¤erlendirme yapar m›s›n›z?

Niteliksiz, e¤itimsiz iflçinin çok rahat istihdam edilebildi¤i bir sektör.
Bacas›z sanayimizdir bizim sektörümüz. E¤itim düzeyi art›nca, gelir
düzeyi de art›yor. Do¤urganl›k oran› düflüyor. Evlilik ça¤› uzad›kça,

M. Fahri Babayi¤it:

“E.C.A., EMAS ve SEREL amblemleri bizim için özeldir”

BBabayi¤it ‹nflaat Malzemeleri Ticaret Ltd. fiirketi kurucusu, sahibi M.
Fahri Babayi¤it, ticaret hayat›ndaki baflar›s›n›n yan› s›ra tarihe olan me-
rak›yla da tan›n›yor. “Güven” temeli üzerine kurulan iflbirli¤ine özel
bir önem verdi¤ini gördü¤ümüz Fahri Bey sorular›m›z› flöyle yan›tlad›:

Fahri Bey, çocukluk ve gençlik y›llar›n›zdan bafllayarak hayat hikâye-
nizi k›saca paylafl›r m›s›n›z bizimle? 

Fabrika Köyü’nde 1949 y›l›nda do¤dum. Köyde okul olmad›¤› için, Di-
yarbak›r Cumhuriyet ‹lkokulu’na, kilometrelerce yol yürüyerek gidip
geldim. Önce bir kuyumcuda, sonra da kalorifer tesisat› iflinde çal›fl-
t›m. 23 yafl›ndayken köyümde muhtar olarak göreve bafllad›¤›mda
okulsuzluktan çok çile çekmifl biri olarak okul yapt›rman›n huzurunu
yaflad›m. 1976 y›l›nda da inflaat malzemeleri satmak için Diyarba-
k›r’da dükkân›m› açt›m. 

E.C.A. ile nas›l bulufltunuz ve günümüze geldi¤imizde Babayi¤it Tica-
ret’in Diyarbak›r’daki konumu hakk›nda neler söylemek istersiniz?

80’li y›llardan sonra aray›fl içindeydik ve E.C.A. ile yollar›m›z kesiflti.
Diyarbak›r’da hemen hemen ilk bayilerdeniz. Ticarette dürüstlük, ver-
di¤iniz sözü yerine getirmek, size de, flirketinize de itibar kazand›r›r.
Biz birlikte ifl yapt›¤›m›z kifli ve flirketlerle “güven” zemini üzerinde ça-
l›flmay› seçtik. E.C.A., EMAS ve SEREL amblemleri bizim için özeldir.
“Ebedi müessese” kavram› flirketimiz için de geçerlidir. Yetkilerimi ço-
cuklar›ma verdim. Yeni nesil, teknolojiyle birlikte bizden daha bilgili,
farkl› flekilde ifli neticeye götürüyor, kavr›yor. Onlara güveniyorum. Bu-
güne kadar da yanl›fl yapmad›lar. Fakat bizim bir kural›m›z var: Devam-
l› istiflare ediyoruz. Bu kural›m›zdan vazgeçmeyiz. Diyarbak›r’›n inflaat
sektöründe, Babayi¤it’in konumuna gelince... Hedeflerimize ulaflt›k.
Türkiye’deki belli standartlarda ifl yapan seçkin firmalarla çal›fl›yoruz. 

Bir Diyarbak›rl› olarak, flehrinizle ilgili, akla ilk neyin gelmesini ister-
siniz? 

Mezopotamya, 33 uygarl›¤›n gelip geçti¤i bir yerdir ve bunlar›n 26’s›-
n›n izleri Diyarbak›r’dad›r. Oysa gerek inanç ve gerek kültürel de¤er-
ler aç›s›ndan Diyarbak›r’›n gerçekten hak etti¤i tan›t›m›n yap›ld›¤›n›
düflünmüyorum. 

Kendi mant›¤›ma göre, bu flehirde yaflanan sorunlar›n temelinde iki önem-
li nokta var: Birincisi cehalet, ikincisi yoksulluk. Çözüm e¤itimde ve yat›-
r›mlarda. Di¤er yandan petrolü var, suyu var, tarihi var... Sizin de gördü-
¤ünüz gibi son derece dinamik bir flehir buras›. 2008 rakamlar›na göre
Türkiye’deki yolcu ve uçak say›s› toplam›ndan ilimize düflen pay, küçüm-
senmeyecek düzeyde. 2008’de Diyarbak›r’da uçan yolcu say›s› 967 bin
88 kifli, Urfa’da ise 154 bin 647 kifli.

k›zlar›n da e¤itim hayat›na girmesiyle daha nitelikli bireyler yetifliyor.
‹nflaat sektöründe e¤itimin kurtar›c›l›¤›na inan›yorum ve gelece¤i par-
lak görüyorum.  ‹nflaat sektörü, Türkiye’nin lokomotif sektörü. Cumhu-
riyet kuruldu¤undan beri bu böyle. 2011’de pazar pay›m›z› art›raca¤›-
m›za inan›yorum. ECA markal› ürünleri, en çok toplu ifllerde tüketiyo-
ruz. Kalitesiz kullan›m›n milli servete ve dolay›s›yla ülke ekonomisine
olan zararlar›n› anlatarak müflteriyi ikna ediyoruz. 

Tali bayilerinizin say›s› ne kadar?  

100’den fazla. Bir de d›fl tali diye adland›rd›¤›m›z bir grup var; Diyar-
bak›r d›fl›ndaki tali bayilerimiz. 2006 y›l›nda onlarla bir anket çal›flma-
s› yapt›k. 85 tali bayimize 50’ye yak›n soru sorduk. Sonuçlar› al›nca
baz› önlemler almam›z gerekti¤ini anlad›k. Örne¤in sevkiyatla ilgili s›-
k›nt›lar›m›z vard›. Üstün ve gelifltirilecek yönlerimizi belirledik. 

Diyarbak›r Giriflimci ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan Yard›mc›l›¤› görevi-
niz de var. Nas›l bir çal›flma temposu içindesiniz?

Evet. Derne¤in inflaat sektöründen sorumlu baflkan yard›mc›s›y›m. Bir üni-
versite kurmak gibi bir plan›m›z var. Amac›m›z Diyarbak›r’›n geliflimine
katk› sunabilecek en üst düzeyde insanlar› bu sürece dahil edebilmek.

“Art› 1” dergimizle ilgili düflüncelerinizi alabilir miyiz?

Dergiyi be¤enerek takip ediyoruz. ‹lgili sayfalarda, baflka bayilerin sü-
reçlerini irdeliyor, kendimizle mukayese ediyoruz. Kendimize dersler
ç›kar›yoruz. Çünkü “aile flirketi” olma özelli¤i hemen hemen bütün El-
ginkan bayileri için geçerli. Bayisini önemseyen bir flirketle çal›flmak
bizi mutlu ediyor. Bunun yans›malar›n› “Art› 1” dergisinde görüyoruz. 

Olumsuz örnekleri görmenin, vasat örneklerle karfl›laflman›n en iyi taraf›, gerçekten de¤erli olan›n de¤erini anlayabil-
memize f›rsat vermesidir. E.C.A., EMAS ve SEREL’in rakiplerinden temsilcilerin gelip de ürünlerini sunma biçimlerini
gördü¤üm zaman önceleri flafl›r›yordum. Örne¤in vanalar›n› masan›n üzerine serip, bizim satt›¤›m›z ürünleri “pahal›”
diyerek küçümseyip kendi firmas›n› göklere ç›karan bir pazarlamac›ya flöyle demifltim: “Evet, sizin ürünleriniz gerçek-
ten de ucuz ama ne var ki ben ucuz sözcü¤ünü sevmem. Hele ucuz malzemeyi hiç sevmem.” Kaliteli ürünle ucuz
kelimesinin yan yana gelmemesi gerekti¤ini hâlâ ö¤renemeyen ve akiplerini küçümseyen bir anlay›fl›n aram›zda yeri
yoktur. E.C.A. benim için kalitenin simgesidir. Bu arada vanalar› masan›n üzerinde sergileyen rakip firman›n pazarla-
mac›s› ile, “ucuzluk” üzerine yapt›¤›m›z sohbetin ard›ndan ürünlerini memnuniyetsiz bir ifadeyle toplarken yanl›fll›k-
la E.C.A. vanas›n› da çantas›na koydu. Kendisine dedim ki, “Vanam› alabilir miyim?” Sonra da u¤urlad›k kendisini. 

Suphiye Babayi¤it: “Ucuzu kelime olarak da, malzeme olarak da sevmem”

Finans sorumlusu bir yönetici olarak, kriz koflullar›ndaki çal›flmalar›n›z› ve gelece¤e yönelik
olarak neler düflündü¤ünüzü anlat›r m›s›n›z?

Kriz koflullar›nda önemli olan nakit para s›k›nt›s›na düflme tehlikesine yakalanmamakt›r. Biz krizi
erken fark ettik. Babam›n tecrübesi bu konuda erken önlem almam›z› sa¤lad›. Az kârla nakit sat›fl-
lar yapmak gibi baz› finansal çözümleri de devreye soktuk. Gelece¤i parlak görüyorum; Diyarba-
k›r’da konut ihtiyac› bitmez. Gelecek planlar› yaparken reklam›n etkisini göz ard› etmemek laz›m.
Elginkan fiirketleri’nin bizim için yeri ayr›d›r. Ürünlerini bizim mal›m›z olarak görürüz. Ba¤l›l›¤›-
m›z, olmas› gerekenden daha da ötede, birbirimizi sahiplenici bir ba¤l›l›kt›r. 

Yusuf Babayi¤it: “Elginkan ürünlerini kendi mal›m›z gibi görürüz”
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P
Petrolü, surlar›, tarihi eserleri, karpuzu ve kaday›f› ile ünlenen bu
ola¤anüstü güzelliklerle kuflat›lm›fl muhteflem flehirde E.C.A.,
EMAS ve SEREL bayimiz Babayi¤itler’in konu¤u olman›n, gezimi-
zin “Art› 1”lerinin bafl›nda geldi¤ini belirtelim... ‹çinde yaflad›¤›
mekân›n ve tarihin bilincinde olan, att›¤› her ad›mda ülkesinin so-
rumlulu¤unu duyan, çok çal›flkan bir aile Babayi¤it Ailesi. M. Fah-
ri Babayi¤it’in çocuklar›, Suphiye Han›m, Fatih Bey ve Yusuf Bey,
gerçek bir Diyarbak›rl› olarak, “Art› 1” dergisinin ekibini profes-
yonel rehberlere tafl ç›kart›rcas›na flehre dair bilgilerle donatarak
a¤›rlad›. 

Gezimize Harput Kap›s› ile Mardin Kap›s›’n› birlefltiren eksenin bat›-
s›nda yer alan ve “Anadolu’nun en eski cami”lerinden biri olan Ulu
Cami’yle bafll›yoruz. Fahri Bey anlat›yor, biz hem teybimize hem de
belle¤imize kaydediyoruz: 

“639 y›l›nda Diyarbak›r’›n Müslümanlar’›n eline geçti¤i zaman buras›
bir kiliseymifl: Martoma Kilisesi. Bu kiliseyi camiye çevirmifller. Cami-
nin duvarlar›ndan tarihin sesini duymak mümkün: Selçuklu, Artuklu,
Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanl›’dan kalan izlerdir bunlar. ‹ki bö-
lümü var bu caminin: fiafiler ve Hanefiler bölümleri...”

Ulu Cami’nin avlusundaki 900 y›ll›k günefl saatini yapan Ebul-‹z ‹sma-
il El Cezeri adl› bilginin “dünyada ilk robotu yapan kifli” oldu¤unu ö¤-
renmek bizi flafl›rt›yor. Fahri Bey, bu iddias›n› flehir turu sonras›nda bi-
ze gösterece¤i bir kitapla kan›tlayaca¤›n› söylüyor. 

Gerçekten de turu tamamlay›p da röportajlara bafllad›¤›m›zda Fahri
Bey’in masas›n›n üzerinde duran, Yap› Kredi Yay›nlar›’ndan ç›km›fl
“Diyarbak›r: Müze fiehir” adl› kitab›n sayfalar›n› çevirdi¤imizde “file
binmifl robot adam” ile “robot kufllar”›n resimlerini görüyoruz. ‹lgili
paragraf› buraya aktarmak isteriz:

“‹çkale’deki Artuklu Saray›’nda 1962 y›l›nda yap›lan kaz›larda Ebul-‹z

‹smail El Cezeri’nin yapt›¤›, saz ve söz e¤lencelerinde hizmet eden,
saz çalan makine adamlar, a¤z›ndan flarap dökülen tavus kufllar›, oto-
matik kaplar, f›sk›yeler, su terazileri ve saat bafllar›nda sahneye ç›karak
ötüflen robot kufllar, o tarihte Diyarbak›r’da kültür ve uygarl›k tarihinin
ne kadar yüksek oldu¤unu gösterir.” (Sayfa:63)

Ebul-‹z ‹smail El Cezire’ye me¤erse bofluna “siberneti¤in babas›” demi-
yorlarm›fl. Diyarbak›rl›lar böylesine büyük bir bilgine sahip oldu¤u
için ne kadar gururlansalar yeridir. 

Diyarbak›l›lar’›n gurur duyaca¤› baflka ünlüler de var: Molla Çelebi,
Ali Emiri, Ziya Gökalp, Cahit S›tk› Taranc›, Ahmed Arif, Seza-
i Karakoç, Hikmet Çetin...

Yafl otuzbefl! Yolun yar›s› eder
Ekibimizde baflta Suphiye Babayi¤it olmak üzere bu listedeki
flairlerimizden ezbere m›sralar okuyabilen arkadafllar›m›z var.
“Yafl otuzbefl! Yolun yar›s› eder / Dante gibi ortas›nday›z öm-
rün. / Delikanl› ça¤›m›zdaki cevher, / Yalvarmak, yakarmak na-
file bugün, / Gözünün yafl›na bakmadan gider” diyen Diyarba-
k›rl› flair Cahit S›tk› Taranc›’n›n evinin avlusunday›z. Diyarbak›r
mimarisinin özgün çizgilerini tafl›yan ve Kültür Bakanl›¤›’nca
1973 y›l›nda müze haline getirilerek ziyarete aç›lan güzel ko-
nakta flairin eflyalar›na dokunuyoruz. Taranc›’n›n ad›n› tafl›yan
sokaktaki iki katl›, siyah bazalt tafl›yla infla edilen bu ev, 1820
y›l›na tarihleniyor. 

Ülkemizin ilk toplumbilimcisi
Bir flairin evinden ç›k›p yürüyerek, bu kez bir düflünürümüzün, Ziya
Gökalp’in evinin kap›s›n› çal›yoruz. Ülkemizin “ilk toplumbilimcisi”
olarak kabul edilen Ziya Gökalp düflünce dünyam›za “kültür” ve “me-
deniyet” kavramlar›n› kazand›rm›fl bir yazar ayn› zamanda. ‹ki katl› bu
güzel evin serinli¤inde dinleniyoruz. 1956 y›l›nda ziyarete aç›lan bu
müze-evde t›pk› Taranc› evinde yapt›¤›m›z gibi Ziya Gökalp’in de efl-
yalar›na dokunuyoruz. Siyah bazalt tafllar, gri tafllarla dengelenmifl ve
avludaki yeflillik de bu renklerle kaynaflm›fl. 

Dört Ayakl› Minare
Fahri Babayi¤it, bizlerin “Dört Ayakl› Minare”yi görmemiz gerekti¤ini
söylüyor. Bal›kç›larbafl› Semtindeki fieyh Mutahhar Camii, ana bina-
dan kopuk olarak tasarlanm›fl minaresiyle Anadolu’da benzeri görül-
meyen camilerden biri olarak geçmifl sanat tarihimize. 1500 y›l›nda
Akkoyunlu Kas›m Han taraf›ndan yapt›r›lm›fl ve dört sütunun üzerine
infla edilmifl olan bu ilginç an›t, fieyh Mutahhar Camii’nin s›ra s›ra si-
yah ve beyaz tafllardan yap›lm›fl ön cephesinin yan›nda olanca gize-
miyle yükseliyor. 

Diyarbak›r’›n ünlü surlar› 

Dört Ayakl› Minare’yi ard›m›zda b›rak›p bal›kç›lar çarfl›s›nda yürüye-
rek bu kez baflka bir  görülesi tarihi bölgeye, 27 flehit sahabenin türbe-
lerinin bulundu¤u ‹çkale’ye do¤ru yol al›yoruz. ‹çkale, bu flehrin

Ulu Cami’den Gazi Köflkü’ne

Diyarbak›r’da bir gün
Diyarbak›r, “ilklerin flehri”... ‹lk tar›m uygulamas›ndan, dünyan›n ilk robotunun
yap›lmas›na kadar pek çok “ilk”in hayata geçirildi¤i flehir. Mutlaka gidilmesi ve
güzelliklerinin paylafl›lmas› gereken Diyarbak›r’›n, gerçekten de “tarihin tafllara
yaz›ld›¤› bir flehir” oldu¤unu bizzat gördük....

Ünlü flairimiz Cahit S›tk›
Taranc›’n›n evi, Diyarba-
k›r mimarisinin ilginç ör-
neklerinden biri.

UluCami’nin duvarlar› 639 y›l›ndan bu yana tarihin izini tafl›yor. (Sol sayfada)
Sa¤ üst köfledeki foto¤rafta ise tarihi Hasanpafla Han› görülüyor. Diyarbak›r ge-
zimizi, Gazi Köflkü Müze Evi ile noktalad›k ve “Diyarbak›rl›, Vanl›, Erzurumlu,
Trabzonlu, ‹stanbullu, Trakyal› ve Makedonyal›, hep bir ›rk›n evlatlar›, hep ayn›
cevherin damarlar›d›r” diyen Atatürk’ü minnetle yâd ettik.
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“ilk kurulufl yeri” olarak kay›tlara geçmifl. Diyarbak›r surlar›n›n kuzey-
do¤u köflesinde yerini alan ‹çkale’nin tarihi, bilgilendirme tabelalar›n-
dan ö¤rendi¤imize göre muhtemelen Hurri-Mitaniler (M.Ö 3000) dö-
nemine iniyor. ‹çkale Diyarbak›r’›n ünlü surlar›yla özel bir önem ka-
zanm›fl ve her dönemde denetim merkezi olmufl. Burada bir parantez
aç›p Diyarbak›r Surlar› hakk›nda Fahri Bey’in verdi¤i bilgileri özetle-
memizde yarar var:

“Bu surlar, Çin Seddi'nden sonra dünyan›n en uzun surlar› olma özel-
li¤ini tafl›yor. 5.5 km uzunlu¤unda ve 7-8 m yüksekli¤inde. MÖ 349
y›l›nda Bizans ‹mparatoru Costantinus taraf›ndan yenilenen surlar›n
yap›l›fl tarihi tam olarak bilinmiyor. 16 kalesi ve 5 ç›k›fl kap›s› olan si-
yah bazalt surlar, yaz›tlar ve kabartmalarla süslü.”

‹çkale’deyiz ve yine Fahri Bey’den ö¤rendi¤imize göre flimdiki Artuk-
lu kemerinden geçen ilk surlar, daha sonra y›k›lm›fl. Kanuni Süleyman
döneminde 1524-26 y›llar›nda buras› surlarla çevrilerek geniflletilmifl.
‹çkale’de kaleye girifl yap›lan Artuklu Kemeri’ni, Aslanl› Çeflme’yi,
Hazreti Süleyman Camii’ni s›ras›yla görüyoruz.

Hz. Süleyman Camii, Miladi 1156 y›l›nda ‹nalo¤ullar› veziri Nisan’›n
o¤lu Ebul Kas›m taraf›ndan yapt›r›lm›fl. Cami,  Selçuklu tarz›nda Arap

mimarisi özelli¤inde infla edilmifl. Bu camideki türbeler, Diyarbak›r’›n
flehit sahabeler taraf›ndan fethediliflinin de simgesi ayn› zamanda. Mila-
di 638 y›l›nda Hz. Ömer döneminde ‹yazbin Ganim ve Hz. Halik bin
Velid komutas›ndaki ordu Diyarbak›r’a geldi¤inde etraf› surlarla çevrili
olan bu flehir, Meryem Dara isimli bir kraliçe taraf›ndan yönetiliyormufl.
Alt› ayl›k bir kuflatmadan sonra surlar›n kap›lar› aç›lm›fl ve girifl esnas›n-
da Bizans askerleriyle sahabeler aras›ndaki muharebede 40 sahabe fle-
hit düflmüfl ve Diyarbak›r fethedilmifl. 

‹çkale’de bulunan tarihi binalar› gezmeye devam ediyoruz. Atatürk’ün
1917 y›l›nda II. Ordu Komutan› iken karargâh olarak kulland›¤› ve
1973 y›l›nda 7. Kolordu Komutanl›¤›’nca  “Komutan Atatürk Müze ve
Kütüphanesi” olarak düzenlenen müzenin, “‹çkale projesi” kapsam›n-
da bilgi belge merkezi olarak kullan›laca¤›n› ö¤reniyoruz. 

Ben-u Sen Burcu’nda ustayla kalfan›n efsanesi
Yürüyüflümüz devam ediyor ve “Ben-u Sen Burcu”nun merdivenlerini t›r-
man›yoruz. Diyarbak›r Surlar›’ndaki 80 büyük burçtan biri olan Ben-u Sen
Burcu ile ilgili olarak Fahri Bey, halk aras›nda anlat›lan bir efsaneyi akta-
r›yor. Bu efsaneye göre; bir usta ve kalfas› en güzel burcu kimin yapaca¤›
üzerine iddiaya girmifl. Surlar›n en güneyine Yedi Kardefl Burcu’nu yapan
usta ile hemen yak›n›nda Evli Beden Burcu’nu bitiren kalfa, halk›n huzu-
runda, birbirlerine ‘’Ben mi, sen mi?’’ diye sormufllar. Ancak usta, kalfas›-
n›n sanat üstünlü¤ünü kabullenerek kendini surlardan afla¤› atm›fl. Ustas›-
n›n ölümüne dayanamayan kalfa da onun ard›ndan atlam›fl. Ustayla kal-
fan›n rekabet ve dostlukla kar›fl›k bu hikâyesinin geçti¤i yer, o gün bugün-
dür, ‘’Ben ve Sen’’ anlam›na gelen Ben- u Sen olarak an›l›yormufl.

Meryem Ana Süryani Kilisesi
Diyarbak›r flehir turumuzun önemli duraklar›ndan biri de Meryem
Ana Süryani Kilisesi idi. Süryanice yaz›tlar›, kakmal› kap›lar›, ah-

flap ifllemeli mihraplar› ve pek çok de¤erli özelli¤iyle yüzy›llar›n
Diyarbak›r’›nda varl›¤›n› koruyabilen 10 Süryani kilisesinden biri
olan bu kilise, y›k›mlar, yang›nlar, depremler, iflgaller görmüfl. Sür-
yani edebiyat›n›n parlak simalar›ndan Suruçlu Mor Yakup, Mor
Yakup Barsalibi gibi azizlerin ve baz› Süryani patriklerinin mezar-
lar›n› bar›nd›r›yor olmas›, manevi de¤erini çok art›rm›fl. 

Keçi Burcu’nda bir kokteyl

Kilise ziyaretimizden sonra yine surlara ç›kmaya bafll›yoruz ve ekip
olarak bu kez Keçi Burcu’nday›z. Basamaklar› ç›kmak üzereyken du-
rakl›yoruz ve giriflte bir kokteyl haz›rl›¤›n›n tam içinde buluyoruz ken-
dimizi. “Avrupa Birli¤i Hayat Boyu Ö¤renme Leonardo Da Vinci Pro-
jesi”nin tan›t›m kokteylinin haz›rl›k telafl›n›n içine biz de kar›fl›yoruz
ve o kargaflada çay da ikram ediyorlar bize. 

Kokteylde dinlenip “dünyan›n en büyük kalesi” denilen o meflhur Di-
yarbak›r Kalesi’nin en büyük burcuna do¤ru basamaklar› ard›m›zda b›-
rakarak ç›k›yoruz. 955 y›l önce Mervaniler yapt›rm›fl bu burcu. Mardin
Kap›’n›n do¤usunda yer alan bu burçtan, K›rklar Da¤›’n› ve da¤›n he-
men sa¤›ndaki On Gözlü Köprü’yü seyrediyoruz. 

On Gözlü Köprü’nün hikâyesi
Az önce Keçi Burcu’ndan seyretti¤imiz On Gözlü Köprü’deyiz. Dicle

Nehri’nin üzerinde olmak güzel bir duygu. Buras›, Diyarbak›r’›n eski
Silvan yolu üzerinde ve K›rklar Da¤›’n›n eteklerinde yerini alm›fl. Bu
köprü Mervano¤lu devrinde Diyarbak›r Hükümdar› Nizammüddevle
Nasr taraf›ndan 1065’te yapt›r›lm›fl. 

Tüccarlar›n konaklad›¤› Delilller Han› 
S›ra Deliller Han›’n› görmeye geldi. Bu han, Diyarbak›r'›n ikinci va-
lisi Hüsrev Pafla taraf›ndan Hicaz'a ve ‹pek Yolu üzerindeki Suriye,
‹ran ve Hindistan’a gidecek olan tüccarlara hizmet için yap›lm›fl. Ca-
mi ve medreseyle birlikte bir külliye olarak 1521 y›l›nda inflaata bafl-
lanm›fl ve 1527 y›l›nda bitirilmifl. Handa 72 oda, 17 dükkân ve 800
deve alabilecek kapasitede bir ah›r bulunuyor. Han, Urfa ve

Ziya Gökalp’in evi, 1956 y›l›nda ziyarete aç›lm›fl. 

Keçi Burcu’nda “Avrupa Birli¤i Ha-
yat Boyu Ö¤renme Leonardo Da
Vinci” projesinin bir tan›t›m› için
düzenlenen kokteylin haz›rl›klar›
yap›l›yordu. Sa¤daki foto¤rafta da

Deliller Han›’n›n bahçesi görülüyor.

Dört Ayakl› Minare, fieyh
Muhattar Camii’nden ayr›
olarak tasarlan›p dört ayak
üzerine konumland›r›lm›fl.
(Solda) Diyarbak›r surlar›. 5
kilometre uzunlu¤unda, 10-
12 metre yüksekli¤inde olan
bu surlar›n, flehrin bat›s›nda
bulunan ve eski yanarda¤
olan Karacada¤'dan akan
kal›n bazalt tabakaya uygun
olarak kalkan bal›¤› fleklinde
yap›ld›¤› ifade ediliyor.

Mustafa’n›n Kahvalt› Dünyas›
8 Haziran Sal› sabah› Fahri Babayi¤it ve k›z› Suphiye Babayi¤it’in misafirleri
olarak “Mustafa’n›n Kahvalt› Dünyas›” isimli kahvalt› evindeydik. Mustafa
Bey’in güler yüzlü ev sahipli¤ine bafllayan bu ola¤anüstü kahvalt›yla, Diyar-
bak›r’›n zengin sofra kültürünün kahvalt› çeflitleriyle tan›flm›fl olduk. 
7 yafl›ndan itibaren Babas› Hac› Mehmet Usta'n›n deneyimlerinden yararla-
narak çal›flan Mustafa Bey, Gazi Caddesi üzerindeki tarihi Hasanpafla Ha-
n›’nda konuklar›na unutulmaz bir “Kahvalt› Dünyas›” arma¤an ediyor.
Mustafa Bey, babas›ndan devrald›¤› peynir, turflu, yerli past›rma, kavurma,
baklava ve börek tatlar›n› bar›nd›ran çok zengin mönüsünde sadece peynir

için 14 çeflit sayabiliyor. Yumurtal›
kavurma, past›rma gibi geleneksel
kahvalt› örneklerinin tad›n› dama¤›-
n›zda hissettikten sonra nar, muz,
kivi, karpuz gibi meyvelerden olu-
flan meyve taba¤›yla kahvalt›n›z›
sonland›rman›z› öneririz. (Musta-
fa’n›n Kahvalt› Dünyas›: Gazi Caddesi, Tarihi Hasanpafla Han›, Kat: 2 
Diyarbak›r. Tel: 0412 228 93 45 / 0532 522 71 06) 
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Yap› sektöründe yeflil zirve:

EKO Design 2010EKO Design 2010
Yap› sektörünün ve mimarl›k alan›n›n karar vericileri “yap›laflman›n
ekolojik gereklili¤i” temas›yla EKO Design 2010 Konferans›’nda bu-
lufltu. Yap›-Endüstri Merkezi taraf›ndan üçüncüsü gerçeklefltirilen kon-
ferans, konusunda uzman, dünyaca ünlü konuflmac›lar›; kentsel plan-
lama, mimarl›k, tasar›m, yap› malzemesi, gayrimenkul sektörü ve ilgi-
li sivil toplum kurulufllar›n›n temsilcileriyle bir araya getirdi. 

EKO Design Konferans›’n›n üçüncüsü 14 Nisan 2010’da Yap›-Endüstri
Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Dünyan›n karfl› karfl›ya oldu¤u “ekolojik
kriz”, gözlerin mimarl›k alan›ndaki ekolojik uygulamalara çevrilmesi-
ne neden olurken, çal›flmalar›n› son y›llarda özellikle “mimaride sürdü-
rülebilirlik” ve “ekoloji” temalar›n›n üzerine yo¤unlaflt›ran EKO Design
Konferans›, bu y›l dikkatleri yap›laflman›n ekolojik gereklili¤ine çeki-
yor. Yeflil binalar›n; gelifltirme, tasar›m, inovasyon, mühendislik ve
planlama boyutlar›yla ele al›nd›¤› konferans›n oda¤›n› “yap›laflman›n
ekolojik gereklili¤i” oluflturuyordu. Yap›-Endüstri Merkezi EKO Design
Konferanslar›’yla, ülkemizde az say›da olan “Yeflil Bina” uygulamalar›-
n›n artmas›na; kentlerin, bölgelerin, binalar›n tasar›m›nda ekolojik ta-
sar›m ölçütlerinin daha fazla uygulan›r hale gelmesine katk›da bulun-
may› hedefliyor. Konferans arac›l›¤›yla Türkiye’de yeflil binalara iliflkin
bir gündem yarat›lmas› hedefleniyor. Yeflil binalar ve ekolojik tasar›m
konular›nda birbirinden yetkin isimlerin a¤›rland›¤› konferansta günde-
me gelen konu bafll›klar›ndan baz›lar› flu flekildeydi:

“Ekoloji ça¤›m›z›n vazgeçilmezidir”

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Yap›-Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Do¤an Hasol, bin y›llard›r kabul gören sa¤laml›k, yararl›l›k ve es-
tetik formülünün art›k yeterli olmad›¤›n› dile getirerek; “Ekoloji ça¤›-
m›z›n vazgeçilmezidir” diye konufltu. Hasol, ifle enerjinin büyük k›s-
m›n› tüketen binalardan bafllanmas› gerekti¤ini dile getirerek, buradan
hareketle EKO Design Konferanslar›’n› her y›l düzenlemek konusunda
kararl› olduklar›n› söyledi. 

Kültürel de¤iflim gerekiyor

Birleflmifl Milletler Çevre ve Sürdürülebilir Kalk›nma Türkiye Program›
Destek Sorumlusu Berkan Toros, sürdürülebilirli¤in ekonomik, sosyo-
lojik ve politik olmak üzere üç ayak üzerine oturdu¤unu söyleyerek
“Biraz kültürel, biraz ekonomik ve biraz da ekonomik de¤iflim ile kar-
fl›lafl›lan sorunlar›n üstesinden gelinebilir” diye konufltu.

Sürdürülebilirlik herkesin hakk›

“Sürdürülebilirlik” konusunun oldukça karmafl›k oldu¤unu dile getire-
rek sözlerine bafllayan Prof. Dr. Michael Hensel, derin düflünmenin ve
yak›ndan bakman›n önemine vurgu yapt›¤› konuflmas›nda “Sürdürüle-
bilirlik sadece orta ve üst s›n›f için de¤ildir. Her fley birbirini etkiledi¤i
için konuya bütünsel bir biçimde yaklaflmal›y›z” diye konufltu. Hensel
sürdürülebilirli¤i, “hemen çözülmeyecek, uzun zamana yay›lm›fl
önemli bir sorun” olarak tan›mlayarak, konuyu çeflitli foto¤raflar ve
projeler üzerinden anlatt›.

Karbon sal›n›m› artt›

‹ngiltere’de yeflil bina kriterlerinin oluflturulmas› konusunda öncülük
eden mimar Peter Clegg, “‹klim De¤iflikli¤i ile Yüzleflmek için Yara-
t›c›l›k ve ‹flbirli¤i” üzerine konufltu. Konuflmas›n›, karbondioksit sa-
l›mlar›n›n dünyadaki ayak izleri üzerine kuran Clegg, konuyu proje-
leri üzerinden anlatt›. Türkiye’nin son befl y›lda karbon sal›m›n› yüz-
de 30 oran›nda art›rd›¤›na dikkat çeken Clegg, bu oran›n dünya ge-
nelinde yüzdesel olarak en büyük art›fl anlam›na geldi¤ini ifade ede-
rek, “Mühendislik çözümleri, mimarl›¤a oranla detaylara daha hâ-
kim olma e¤ilimindedir. Biz tek kelimeyle ‘sürdürülebilirlik’ ya da
belki ‘hayatta kalma’ olarak aç›klanabilecek bir çeflit devrim ça¤›na
giriyoruz” dedi.

Kurtbo¤az tafl ocaklar›ndan getirilen siyah ve
beyaz tafllarla yap›lm›fl.

Bir Mimar Sinan eseri: 
Behram Pafla Camii
fiehir turumuzda Bak›rc›lar Çarfl›s› ziyaretimiz
s›ras›nda tesadüfen gördü¤ümüz, farkl› bir ›fl›k
saçt›¤› için de “Acaba vakit bulur da gidebilir
miyiz?” diye kendi aram›zda konufltu¤umuz o
güzel caminin Mimar Sinan’›n Diyarbak›r’daki
ünlü eseri Behram Pafla Cami oldu¤unu ö¤re-
nince çok seviniyoruz. Diyarbak›r Valisi Beh-
ram Pafla taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan
bu Osmanl› eserinin yap›m›na 1564 y›l›nda
bafllanm›fl ve cami inflaat› 1572 y›l›nda ta-
mamlanm›fl. Sorumlu kiflilerin o s›rada bulun-
mamas› nedeniyle içini gezip göremesek de,
avlusundan bu muhteflem eseri, muhteflem Si-
nan’›n emeklerini seyretmifl olmak bile bizleri
fazlas›yla sevindirdi. 

Ve Gazi Köflkü’ndeyiz
Diyarbak›r flehir turumuzu Suphiye Ba-
bayi¤it’in önerisiyle Gazi Köflkü’nde ta-
mamlad›k. Gazi Köflkü Müze Evi’ne gi-
rerken befl anlaml› büst karfl›l›yor bizi.
Atatürk heykelinin hemen yan› bafl›nda
befl ünlü ismin heykeli karfl›m›zda duru-
yor: Cahit S›tk› Taranc›, Celal Güzelses,
Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Ali Emiri.

Gazi Semano¤lu Köflkü, 16. yüzy›la ait
bir Akkoyunlu eseriymifl ve 16. Kolordu
Komutan› olarak Diyarbak›r’a atanan
Mustafa Kemal Pafla, çok sevdi¤i bu
köflkte 11 ay kald›¤› için, 1937 y›l›nda

Diyarbak›r’a geldi¤inde de sahiplerinden sat›n
al›nan köflk kendisine arma¤an edilmifl. Köflkü
geziyor ve Atatürk’ün 16 Kas›m 1937 tarihinde
Diyarbak›r’a geldi¤i gün o dönemin foto¤raf
stüdyosu “Foto Dicle” taraf›ndan çekilen resim-
lerine tek tek bak›yoruz. 

Gazi Köflkü’nün hemen alt›ndaki mesire yerinde
semaver çay› içmenin ve bu yorucu ama bir o
kadar da zevkli geçen flehir turunun notlar›n›
derleyip toparlamak için dinlenmeye ihtiyac›m›z
var. Buras› Diyarbak›rl›lar için hofl bir piknik ala-
n›. Dicle’ye ve Diyarbak›r’a hâkim manzaras› efl-
li¤inde Gazi Köflkü Sosyal Tesisleri’ndeki flark
sofralar›nda semaver çay›n› yudumlarken, Ata-
türk’ü flu cümleleriyle yâd ediyoruz: “Diyarba-
k›rl›, Vanl›, Erzurumlu, Trabzonlu, ‹stanbullu,
Trakyal› ve Makedonyal›, hep bir ›rk›n evlatlar›,
hep ayn› cevherin damarlar›d›r.” 

Diyarbak›r ziyaretimizde
dergi ekibi olarak bayileri-
mizden Babayi¤it ‹nflaat’›, 9
Haziran Çarflamba günü zi-
yaret ettik. Diyarbak›r gezi-
mizde bize rehberlik de eden
Babayi¤it Ailesi’nin sahibi ol-
du¤u flirkette o s›rada ofiste
bulunan çal›flanlarla birlikte
an› foto¤raf› da çektirdik. Zi-
yaretimizde Babayi¤it Aile-
si’nin gelece¤e dair planlar›n›
dinleyip, önerilerini ald›k. 

On Gözlü Köprü, K›rklar Da-
¤›’n›n eteklerinde yer al›yor

(solda). fiehrin ana caddelerin-
de çocuklar bafllar›n›n üzerin-
deki tepsilerde dut sat›yorlar
(sa¤da). Mimar Sinan’›n eseri
Behram Pafla Camii (altta).
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Evlerde pasif önlem zaman›
Yrd. Doç. Dr. Gülten Manio¤lu
Pasif evlerle geleneksel Türk mimarisi aras›nda
bir iliflki görüyor musunuz?

Bizim geleneksel mimarimizde pasif yöntemle-
re benzer uygulamalara s›kça rastl›yoruz. Hatta
binalarda bugün bile sa¤layamad›¤›m›z konfo-
run o günlerde yakaland›¤›n› görüyoruz. Eski-
den kimse iklimle savaflmam›fl; binalar s›ca¤a
ve neme göre yap›lm›fl. Yine binalar›n malze-
meleri bölgeden elde edilmifl. ‹flte pasif ev uy-
gulamalar›n›, geleneksel mimarimizden alaca-
¤›m›z yöntemlerle birlefltirebiliriz.

Roland Matzig 
Multi konfor uygulamalar› sizce Türkiye için
uygun mu?

Evet. Pasif mimari uygulamalar› Türkiye, özel-
likle de ‹stanbul için gayet uygun, çünkü mima-
ri yap› veya gelenekle çok fazla ilgisi olmayan
bir yaklafl›mdan söz ediyoruz. Multi konfor bina
uygulamalar› daha çok enerji tasarrufu ve yöne-
timiyle ilgilidir. Pasif mimari uygulamalar›n›n
yo¤un olarak kullan›ld›¤› Almanya ve Avustur-
ya’da geleneksel aile evlerinden okullara bütün
mimari stil ve ölçülerde uyguland›¤›n› söyleye-
bilirim. Türkiye gibi enerjide d›fla ba¤›ml› bir ül-
ke için pasif yöntemlerle binalar›n enerji tüketi-
mini azaltmak, bence en ak›ll›ca çözüm olur.

Prof. Dr. Wolfgang Feist 
Enerji tüketiminde pasif evler anahtar m›d›r?

Pasif ev, enerji tüketiminin azalt›lmas›nda özel
bir çözüm olmasa da; çözümlere ulaflmak için
iyi bir yöntemdir. Geleneksel ›s›tma ve so¤utma
sistemlerinde kullan›lan baz› yöntemlerden pa-
sif evlerde faydalan›yoruz. Öte yandan pasif ev-
lerde çok daha fazla teknoloji kullanarak, yal›-
t›m ve pencere yöntemleriyle enerji tüketimi
afla¤›ya çekiliyor. K›sacas› geleneksel mimariyle
geliflmifl teknolojik üretimi birlefltiriyoruz. Türki-
ye flartlar›nda ek maliyet gerektirmeden pasif
evler yap›labilir, üstelik bu sayede binalarda
yüzde 50’nin üzerinde enerji tasarrufu sa¤lana-
bilir. Lüks bir yöntem de¤ildir... 

land Matzig, multi konfor binalar›n standartlaflt›r›lmas› konusunda
görev alan Zdenka Debartoli gibi isimler vard›. Yrd. Doç. Dr. Gül-
ten Manio¤lu ise “geleneksel binalarda iklimle dengeli tasar›m ör-
nekleri”ni paylaflt›.

Tükenen enerji kaynaklar›, do¤aya yap›lan zararl› sal›mlar, gele-
cek kuflaklara aktar›lamayan sa¤l›kl› çevre, en önemli sorunlar ola-
rak gündemde yer al›yor. Etkin olmayan, eski, konforsuz teknolo-
jilerin yerine; yüksek etkinlikte, konforlu teknoloji içeren, enerji ih-
tiyac› ve kullan›m›n› en aza indirgeyen multi konfor binalar, top-
lumlar›n bilinçlenmesi ve artan duyarl›l›kla birlikte h›zla yayg›nla-
fl›yor. 

Özellikle ›s› yal›t›m›, hem ev hem de ülke ekonomisine sa¤lad›¤›
katk› ve çevre dostu nitelikleri ile öne ç›k›yor. Yal›t›m, ›s›y› daha
verimli kullanarak Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlas›-
n› ithal etmekte olan ülkelerde d›fla ba¤›ml›l›¤› azalt›c› katk›lar sa¤-
l›yor. Küresel ›s›nman›n, enerji kaynaklar›n›n yetersizli¤inin ve bu
alandaki d›fla ba¤›ml›l›¤›n gündemdeki konu bafll›klar› oldu¤unu
hat›rlatan ‹ZOCAM Genel Müdürü A. Nuri Bulut, bu çerçevede
multi konfor bina uygulamalar›n›n sundu¤u yüzde 90'lara varan
tasarruf potansiyelinin alt›n› çizdi. 

Geleneksel mimariden iklimle dengeli tasar›m örnekleri veren Yrd.
Doç. Dr. Gülten Manio¤lu ise sürdürülebilir tasar›m›n Anadolu'da
uzun zamand›r uyguland›¤›n› ve temelinde de do¤ayla savaflmak
yerine ona uymak oldu¤unu anlatt›. Manio¤lu, farkl› iklim kuflakla-
r›n›n mimariyi nas›l flekillendirdi¤i üzerinde de durdu. ‹klimsel fark-
l›l›klar›n, plan seçiminden malzeme kullan›m›na kadar her fleyi et-
kiledi¤ini ifade eden Manio¤lu, geleneksel mimarinin incelenerek
günümüz malzeme ve teknikleriyle yorumlanmas›n›n önemini vur-
gulad›.

Darmstadt'taki Pasif Ev Enstitüsü'nün kurucusu, fizikçi ve inflaat
mühendisi Prof. Dr. Wolfgang Feist, pasif ev çözümlerini anlat›r-
ken; pasif ev tasar›mc›s›, mimar Roland Matzig gerçeklefltirilen
projelerden örnekler verdi. ‹nflaat mühendisi Zdenka Debartoli ise
“multi konfor” yaklafl›mda akustik konfor ve yang›n güvenli¤i ko-
nular›n›n önemine de¤indi.

Pasif ev prensiplerini temel alarak gelifltirilen “Multi Konfor Binalar”
15 Nisan 2010’da Yap›-Endüstri Merkezi’nde gerçeklefltirilen bulufl-
mada tart›fl›ld›. Yüzde 90 oran›nda enerji tasarrufu sa¤layabilen, bu-
nun yan› s›ra akustik konfor ve yang›n güvenli¤i içeren “Multi Konfor
Binalar”, Türkiye gibi enerjide d›fla ba¤›ml› bir ülke için büyük önem
tafl›yor.

Enerji kullan›m›n› en aza düflüren sistemler ve yap›lm›fl örneklerin an-
lat›ld›¤› Multi Konfor Binalar Buluflmas›, bina mimarisinde ço¤unluk-
la gözden kaç›r›lan yöntemlere dikkat çekilmesini amaçl›yordu.

Konferans›n yabanc› konuflmac›lar› aras›nda; Pasif Ev Enstitüsü’nün
kurucusu ve ilk pasif evin sahibi Alman fizikçi Prof. Dr. Wolfgang Fe-
ist, pasif evler ve multi konfor binalar konusunda uzman mimar Ro-
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S flünceyle alakal›... fiehir için bir tasar›m yaparak yola ç›kt›¤›n›zda, bu
parayla alakal› de¤ildir. Bakt›¤›n›zda ‹stanbul’un en kötü binalar›nda
bile yine ayn› inflaat malzemeleri kullan›l›yor. Y›¤›nt›, dedi¤im çirkin
binalar› bile mimarlar yapm›yor mu? 

‹stanbul’un sokaklar›na bakt›¤›m›zda; biçimsiz sokaklar, ayn› hizada
bile durmayan binalar görüyoruz… 

Kentsel dokunun tasar›m›yla belediyenin ilgisi olmad›¤› için böyle bir
manzarayla karfl›lafl›yoruz. Avrupa’n›n düzgün flehirlerinde belediye-
nin rolü çok farkl›d›r. Aç›kças› ‹stanbul’da mimar ve müteahhitler be-
lediyeyle ifllerin nas›l yürütüldü¤ünü gayet iyi bilir. 

Belediyelerin kadrosunda flehir plan› ve binalar›n tasar›m›yla ilgilene-
bilecek yeterli say›da insan yok. Üstelik belediyelere çizilen rol içinde
de bu denetim yok. Planlamada belediyenin görsel aç›dan denetimi-
nin s›f›r oldu¤unu görüyoruz. Mesela ‹ngiltere’de belediyeye bir plan
takdim edildi¤i zaman; yan›ndaki evlere, onlar›n orant›s›na, kulland›k-
lar› malzemeye bak›l›r. E¤er yanl›fl bir fley yap›l›yorsa durdurulur. Mal-
zeme ve plan uygunlu¤u, binada kullan›lan tafl›n renginin çevre bina-
lara uygunlu¤una kadar incelenir. 

Modern ve yüksek binalar›n say›s› ‹stanbul’da bir ç›¤ gibi büyüyor...

TOK‹, Büyükçekmece’de bir yolun üzerindeki tarlan›n ortas›na yirmi
katl› binalar yapm›fl. Bakt›¤›n›zda da¤›n ortas›nda yap›lm›fl ve flehirle
hiçbir hiyerarflik iliflkisi olmayan y›¤›nt› halinde durdu¤unu görebilirsi-
niz. Normal bir flehir plan›nda k›r bölgesiyle flehir merkezi aras›nda
yükseklik orant›s› kurulmal›. Bizde bu yükseklikler aniden de¤iflir, ta-
biri caizse z›plar… 

Neden? 

Çünkü üstünlük belediyelere verilmifltir. Belediyeler de bunu kötüye
kullan›r. Sistemde denetim yeterli olmad›¤› için çok say›da yanl›fll›klar

Selçuk Avc›, uzun y›llar Londra’da yaflam›fl ve e¤itimini de orada ta-
mamlam›fl deneyimli bir mimar. ‹stanbul’daki mimari dokuyu “y›¤›n-
t›” olarak tan›mlayan Avc›, ‹stanbul’un geliflmesi için acilen “kentsel
tasar›m” yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor. Çal›flma hayat›n› Londra ve
‹stanbul’da eflgüdümlü olarak devam ettiren Avc› ile iki kent aras›nda-
ki farklar› ve mimari olarak neler yap›lmas› gerekti¤ini konufltuk. 

Uzun y›llard›r ‹ngiltere’de yaflayan bir mimar olarak, Türkiye’deki
kentsel dokuyla ilgili neler söylersiniz?

2001’e kadar Türkiye’ye hiç gelmek istemedim. Üstelik burada bir mi-
mar olarak çal›flmaktan bile korkuyordum. Çünkü özellikle ‹stan-
bul’un kontrol edilemeyecek bir durumda oldu¤unu biliyordum. Sa-
dece bina y›¤›nt›s›n›n de¤il, onu yaratan ve kontrol edenlerin yaklafl›-
m› benim al›flt›¤›m düzenin çok d›fl›ndayd›. Böyle bir mimari ortam-
da istedi¤im kalitede ifller yapamayaca¤›m› düflünüyordum. O zama-
na kadar böyle bir potansiyel görmedim. 

Sonra askerli¤imi yapmak için geldi¤imde aç›kças› Türkiye’yi ve de-
¤erlerini yeniden keflfettim. Türkiye de¤ifliyordu, üstelik gözlerini ve
zihnini aç›k tutan insanlarla tan›flt›m. Bu karmafla ve y›¤›nt›ya az da
olsa bir katk›m olabilece¤ini düflünerek yönümü ‹stanbul’a do¤ru çe-
virmeye bafllad›m. Üç sene önce ‹stanbul’da bir büro da açt›m. De¤i-
flen Türkiye’de kaliteli ve nitelikli ifller yapmak isteyen mimarlar› din-
leyebilecek, ama daha da önemlisi dediklerimizi anlayabilecek insan-
lar vard›. Böylece ‹stanbul’a daha çok zaman ay›rmaya bafllad›m. O
yap›sal çirkinlik belki hâlâ mevcut, fakat art›k onu gözlerim görmüyor.
Sadece ileriye bak›yorum; ‹stanbul’da kal›c› anlamda neler yapabile-
ce¤imi, flehri nas›l de¤ifltirebilece¤imi, nas›l etkileyebilece¤imi düflü-
nüyorum.

Avrupa’n›n kentsel dokusu, biriken sermaye ve olanaklarla m› alakal›?

Bir flehrin güzelli¤i ve kentsel dokusunun do¤rulu¤u paradan çok, dü-
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‹stanbul’un çehresi de¤ifliyor‹stanbul’un çehresi de¤ifliyor
Do¤an›n bir parças› oldu¤umuzu unutmamam›z gerekti¤ini belirten mimar Selçuk Avc›,
“Her fleyin rant olmad›¤›n› yavafl yavafl fark edece¤iz. Art›k hep beraber, çehresi h›zla 
de¤iflen ‹stanbul’u daha güzel ve yaflanabilir bir flehir haline getirmeliyiz” diyor.

da yap›l›r. Böyle bir sistem olamaz; bu uygarl›¤a ayk›r› bir tutum. 

Gelecek öngörülerinizde nas›l bir mimari yap› var? 

‹nsanlar›n do¤an›n bir parças› oldu¤unu unutmamal›y›z. Do¤a, kendi
kendisini denetleyen bir sistemdir. Do¤aya zarar verdi¤iniz zaman,
geri teper. Dünyay› vücut olarak da düflünebiliriz. Ona ne kadar zarar
verirseniz size zararl› geri dönüfl de o kadar fazla olur. ‹nsanlar bu ne-
denle düflünce düzenlerini de¤ifltirmeye bafll›yor art›k. Kendi kendile-
rini protesto ediyorlar. Duman ve toz içinde yaflamamak gerekti¤ini
hissediyorlar. Her fleyin rant olmad›¤›n› görüyorlar. Do¤an›n kendi
kendini denetleyici bir mekanizmas› var ve biz bunun bir parças›y›z.
Bizim düflüncelerimiz ve icatlar›m›z bunun bir parças›. Bu anlamda
bir rasyonalist olarak; gelecekte mimarinin daha güzel bir dünya yara-
tabilece¤ine inand›¤›m› söyleyebilirim. 

Türkiye’nin mimari gelene¤i olmad›¤›, bu nedenle kentsel dokunun
çirkinleflti¤i söyleniyor. Ne dersiniz?

Bu do¤ru de¤il. Safranbolu veya Mardin’de ya da eski ‹stanbul’da güç-

Mimar Selçuk Avc›, 13 yafl›ndan
beri Londra’da yafl›yor. Londra’da
Entegre Tasar›m Bölümü’nden me-
zun oldu. Mühendislik ve mimarl›-
¤›n beraberce okutuldu¤u okulun
ard›ndan enerji alan›nda farkl› ça-
l›flmalar yürüttü. Mimarl›k ve inflaat
mühendisli¤inin birlikte yürümesi
gerekti¤ine inanan bir ekolden ge-
len Avc›, flehrin de¤iflen çehresinin
bir parças› olabilmek için ‹stan-
bul’da da bir mimarl›k bürosu açt›. 

Selçuk Avc› kimdir?

lü bir mimari gelenek görebilirsiniz. Bu gelenek içinde muazzam bir
kentsel doku da vard›r. ”Eski” dedi¤imde 1950’lere kadar gitmemiz ye-
terli olacakt›r. Do¤ayla entegre edilmifl bir tasar›mdan bahsediyorum.
1960’lara kadar da bunu koruduk. Kiflisel menfaatler daha çok önem
kazand›kça flehirlerimiz aniden de¤iflmeye bafllad›. Kurtulufl Sava-
fl›’ndan sonra Ankara ve ‹zmir mast›r planlarla düzenlendi. Kurulufl dö-
nemindeki yap›lara bakt›¤›n›zda mimari kayg›lar›n ne kadar bask›n ol-
du¤unu görebilirsiniz. 

Sonraki dönemde flehirlerin bu hale gelmesinde en büyük sorumlu-
luk kime ait?

Mimarlara elbette… Çünkü ço¤u yeterli e¤itim ve birikime sahip ola-
madan çal›fl›yor. Kompozisyonu anlamad›klar› gibi malzeme kulla-
n›m›n› da bilmiyorlar. ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde de, ‹ngiltere
ve Hollanda üniversitelerinde de ö¤retmenlik yapt›m. Ben sorunun
ö¤retim görevlilerinden kaynakland›¤›n› düflünüyorum.

1999 y›l›ndaki depremin ard›ndan ‹stanbul’da büyük bir mimari de-
¤iflim yaflanaca¤› söylendi. Ne yaz›k ki çok fazla fley de¤iflmedi…

Bu ac› olay, ‹stanbul’a çekidüzen verilmesi için büyük bir f›rsatt›. Be-
lediyenin çekme mesafelerini ayarlamas›, yollar› yeniden tasarlama-
s›yla flehir geliflmez. Bir flehrin geliflmesi için “kentsel tasar›m” yap›l-
mas› laz›m. Türkiye’de henüz böyle bir kavram›n karfl›l›¤› bile yok.
‹fl iflten geçmeden binalar›m›z› sa¤lamlaflt›racak, kentsel görünümü
düzeltecek çal›flmalar› yapmal›y›z.

‹stanbul’da mimari yap›s›n› be¤endi¤iniz semtler var m›? 

Bebek, Arnavutköy, Üsküdar gibi kendi kendini koruyan semtler,
kendi kendini denetleyen bölgeler var. Çünkü orada yaflayan insan-
lar, yaflad›klar› bölgelerin bozulmas›na müsaade etmiyor. Yine Mo-
da ve Ba¤dat caddeleri gibi, düzenli bir flekilde kentleflmeye devam
eden k›s›mlar› da çok be¤eniyorum.

‹ngiltere’nin çok kalabal›k flehirlerindeki uygulamalar nas›l?

Yap›lar organize ve planl› bir flekilde yap›l›yor. 20 senedir Londra’da
yafl›yorum. Londra’n›n belirli yerlerinde yap›lar için belirlenmifl yük-
seklik limitlerini geçemezsiniz. Belediyenin bafl›na kim gelirse gelsin
o limit afl›lamaz. Yoksa halk isyan eder. O felsefe, mimari sisteme o
kadar ifllemifltir ki de¤ifltiremezsiniz. Bizde de de¤iflimin önce anla-
y›fltan bafllamas› gerekiyor.
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Alternatif enerjili karting arac› projesi, h›-
z›n ve gücün a¤›rl›kta oldu¤u yar›fl alan›n-
da, yenilikçi ve farkl› bir yaklafl›m olarak
düflünülmüfl. Günümüzde kullan›lan kar-
ting araçlar›, benzinli bir motora sahip,
projedeki araç ise benzinli ve elektrikli
motorun birlikte kullan›laca¤› hibrit bir
araç olarak tasarlanm›fl.

Bu arac› tamamlayarak küresel çevreye za-
rar vermeden de otomobil kullan›labildi¤i-
ni göstermek istediklerini anlatan Aykut
Kaman, yenilenebilir enerji kaynaklar›na
ilgiyi art›rmak ve gençleri benzer projele-
rin üretilmesi ve gelifltirilmesi konular›nda
cesaretlendirmek amac›nda olduklar›n›
ifade ediyor.

Çevreci ve ekonomik çözüm

Ö¤rencilerden Altan Çavdar’›n verdi¤i bil-
gilere göre tasarlanan karting arac› çevreci
olmas›n›n yan› s›ra ekonomik olarak da ta-
sarruflu olacak. Normal karting araçlar› 8-
9 bin TL’ye mal olurken, proje ekibinin ge-
lifltirdi¤i hibrit arac›n maliyeti ise 5 bin
TL’yi geçmiyor. Tam flarjla bir saat gidebi-
len hibrit araç, sadece gerekti¤inde benzin
motorunu devreye sokuyor. 

Genç Bak›fl bölümünün ilk konuklar›, Kocae-
li Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine
Ö¤retmenli¤i Bölümü’nden. Yedi kifliden
oluflan ekip, üretti¤i çevreci ve ekonomik
karting arac›yla herkesin dikkatini çekmifl.
Elektrik ve benzini birlikte kullanan hibrit
araç projesi, otomotiv firmalar›n›n bile gün-
demine gelmifl. 

Hibrit karting arac› projesiyle; ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi 11. Yönetim Bilimleri Kon-
gresi’ne ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
Yeni Fikirler Yeni ‹fller Proje Yar›flmas›’na ka-
t›lan ekip üyeleri, gelece¤in otomotiv tekno-
lojileriyle tan›flabilmek için bu projeyi gelifl-
tirdiklerini belirtiyorlar. 

Ö¤retim Görevlisi Ahmet Çal›flkan’›n dan›fl-
manl›¤›n› yürüttü¤ü projeyi anlatmak için
ekibi temsilen Altan Çavdar, Aykut Kaman
ve Aybars fiimflek ile konufltuk. 

Elginkan Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürü
Jülide Nemlio¤lu’nu ziyaret ederek projenin
detaylar›n› anlatan ekip üyeleri, hibrit arac›n
avantajlar› ve çevreye sa¤lad›¤› katk›lar› an-
latt›lar. 

Genç Bak›fl Genç Bak›fl

Gençlerin projesi umut veriyor

Türk ekonomisi ve sanayii
genç nüfusun da etkisiyle
büyük bir at›l›m›n
efli¤inde... Gençlerimizin,
düzenlenen yar›flma ve
bilim kongrelerinde
ortaya koydu¤u projeler
herkese ümit veriyor. 
‹flte biz de bu heyecanla
“Art› 1” dergisinin
sayfalar›n› gençlerimizin
gelifltirdi¤i projelere
aç›yoruz. ‹nan›yoruz ki
gençlerimiz kendilerine
yer buldukça, güvenleri
artt›kça, Türkiye’nin de
önü aç›lacak. 
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EElginkan Toplulu¤u’nun ikinci kuflak üyelerinden Mert Naml›, TÜS‹-
AD’›n düzenledi¤i “En ‹yi Genç Hukukçu” ödülünü kazand›. ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araflt›rma görevlisi olan Naml›, çal›fl-
mas› nedeniyle Elginkan Holding taraf›ndan da ödüllendirildi.

TÜS‹AD taraf›ndan düzenlenen "En ‹yi Genç Hukukçu" ödülü, bu y›l
Elginkan Ailesi’nin ikinci kuflak üyelerinden birine, Mert Naml›’ya ve-
rildi. Hukuk devleti bilincinin kamuoyunda güçlendirilmesine katk›
sa¤lamak, lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk e¤itimi alm›fl 40 yafl
alt› genç hukukçular› özgün çal›flmalar yapmaya teflvik etmek amac›y-
la düzenlenen “En ‹yi Genç Hukukçu” ödülünde, bu y›l tema olarak
“Medeni Usul Hukuku” seçilmiflti. 

EMAS A.fi. Kalite Güvence Müdürü Ali fiafak Naml›’n›n o¤lu olan genç
hukukçu, ikinci kez verilen ödülü, "Medeni Usul Hukuku'nun Yasama
Üstü Kaynaklar› Çerçevesinde Frans›z ve Türk Hukukunda Çeliflmeli
Yarg›lama ‹lkesi" adl› eseriyle kazand›. Elginkan Toplulu¤u
ikinci kuflak üyelerinden Mert Naml›’y›, hepimizi gururland›-
ran baflar›s› nedeniyle tebrik ediyoruz.

TÜS‹AD yöneticileri ödülün önemine de¤indi 

Mert Naml›’n›n ödülünü veren TÜS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ümit Boyner, bir hukuk devletinde vatandafllar›n
ayr›m gözetmeksizin kanunlar önünde eflitli¤i ve yöneten-
lerin hesap verebilir olmas› ilkesinin gereklili¤ini vurgulad
›. Boyner, tüm dokunulmazl›k ve ayr›cal›klar›n kald›r›lma-
s›n›n hukuk devletinin ve kanun önünde eflitli¤in vazgeçil-
mez unsuru oldu¤una dikkat çekti. Boyner, “Biliyoruz ki
yarg› reformu hem yap›sal hem de zihinsel dönüflümleri

kapsamak zorunda” diye konufltu.  

TÜS‹AD Baflkan Yard›mc›s› ve Parlamento ‹flleri Komisyonu Baflkan›
Haluk Dinçer ise Türkiye’de kan›ksanm›fl olan uzun yarg›lama süre-
lerinin adil yarg›lanma hakk›n› ihlal etti¤ini belirterek, “Usul huku-
kunda yarg›laman›n h›zland›r›lmas› için kapsaml› de¤ifliklikleri ya-
p›lmal›d›r” dedi. Her y›l ayr› bir konunun ele al›naca¤› ödülün 2009
y›l› konusunun “medeni yarg›lama hukuku” oldu¤una dikkat çeken
Dinçer, usulde de¤ifliklik yap›larak tahkikat aflamas›n›n duruflmadan
önce tamamlanmas›n› sa¤layacak tedbirler al›nmas› gerekti¤ini sa-
vundu.

Ödül kazanan eser hakk›nda

Ödülünü TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Ümit Boyner'den alan
Mert Naml›'n›n eserinde, "çeliflmeli yarg›lama ilkesi" çeflitli boyutla-

r›yla irdeleniyor ve bu kapsamda mukayeseli hukuktan yo-
la ç›karak Türk hukuku için tart›flmaya de¤er öneriler orta-
ya koyuluyor. Ülkemizde hukuk devleti anlay›fl›n›n tam
olarak yerleflmesi nedeniyle bireyin yarg›ya olan güveninin
azald›¤› tespitinden yola ç›kt›¤›n› anlatan Naml›, çal›flma-
n›n as›l amac›n›n medeni yarg›da “hukuk devleti” ilkesinin
yerlefltirilip güçlendirilmesi oldu¤unun alt›n› çiziyor. Adil
yarg›lanma hakk›n›n ve “çeliflmeli yarg›lama ilkesi”nin
önemine de de¤inen Naml›, ödül kazanan çal›flmas›nda bu
konular›n ‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesi’nin kararlar›
›fl›¤›nda ve Frans›z hukuk sistemindeki düzenlemelerle kar-
fl›laflt›rmal› olarak tan›t›ld›¤›n› ve tüm sorunlara çözüm
arand›¤›n› sözlerine ekledi.

Genç hukukçumuz ile gurur duyduk

‹kinci kuflak Elginkan’l› Mert Naml›, 
“En ‹yi Genç Hukukçu” ödülünü kazand›.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans e¤itimi-
ni tamamlayan Mert Naml›, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora Program›’n› ta-
mamlad›. Frans›zca ve ‹ngilizce bilen Naml›’n›n medeni hu-
kuk alan›nda çok say›da araflt›rmas› bulunuyor. 

Mert Naml› kimdir?

EEKK‹‹PP  ÜÜYYEELLEERR‹‹
� AYKUT KAMAN  �  ALTAN ÇAVDAR  
�  ALP AYBARS Ç‹MÇEK �  MEHMET ASLANSOY
�  ONUR ERG‹N  �  OSMAN Y‹⁄‹T  
�  YUSUF VATANSEVER



YYolu VALFSEL’e düflenler, yapt›¤› çay ve kahvelerle onlar› a¤›rlayan
Faik Polat’› muhtemelen bir daha unutamaz. Güler yüzü, hofl sohbeti
bir yana; onun yapt›¤›ndan daha lezzetli bir Türk kahvesi bulman›z
pek mümkün olamayabilir. Bunun en güzel kan›t›, Faik Polat’›n ald›¤›
TSE belgesi…

Faik Polat tam 16 y›ld›r VALFSEL’de çay demliyor, kahve pifliriyor,
ama en önemlisi VALFSEL çal›flanlar›n›n deyifliyle “onlara bak›yor”.
Herkesin çay› nas›l istedi¤ini, kahve be¤enisini ezbere bilen Polat, yo-
lu VALFSEL’e düflenlerin be¤enilerini bile ak›lda tutuyor.

Bize çiçeklerle donatt›¤› çay oca¤›n›n duvar›na gururla ast›¤› TSE bel-
gesini gururla gösteriyor ve bafll›yor konuflmaya: “VALFSEL çal›flanlar›
ve misafirlerine bu hizmeti veriyorsam, ben de onlar gibi kalitemi ka-
n›tlamal› ve gereken belgeleri almal›y›m, diye düflündüm. Gerekli
araflt›rmalar› yapt›ktan sonra ilgili mercilere baflvurdum. Yap›lan arafl-
t›rmalar›n ard›ndan, flirket müdürünün elinden TSE belgemi ald›m.” 

Üç çeflit kahve

Herkesin be¤enisine uygun kahveyi piflirebilmek için farkl› yöntemler
denedi¤ini anlatan Polat, geleneksel kahve piflirme tekni¤inin yan› s›-
ra, ‹talyan espresso gelene¤inden gelen buhar yöntemini de Türk kah-
vesine uyarlam›fl. Polat’›n kendi icat etti¤i yöntemde su dolu cezvenin
üzerine koyulan fincandaki kahve çok yavafl pifliriliyor. 

Güler yüzlü çay servisi

Baflar›s›n› iflini sevmesine ve güler yüzlü yaklafl›m›na ba¤layan Polat,
bu sayede yabanc› ülkelerden gelen misafirlerle bile çok güzel bir ile-
tiflim kurdu¤unu anlat›yor. 

Ekrem Bey’i de a¤›rlad›

Elginkan Toplulu¤u’nun bütün üst düzey yöneticilerini a¤›rlad›¤›n›,
çay ikram etti¤ini anlatan Polat, kurucumuz rahmetli Ekrem Elginkan’›
sadece bir kez a¤›rlayabilmifl, “Kendisini duyuyor ve merak ediyor-
dum. Yapt›klar›yla büyük hayranl›¤›m› kazanan rahmetli kurucumuzu
a¤›rlama mutlulu¤una da kavufltum.” VALFSEL’in TSE belgeli çayc›s›
Faik Polat, Elginkan Toplulu¤u ‹dare Meclisi Baflkan› Yücel Unan’›n
her ziyaretinde az flekerli kahve içti¤ini de sözlerine ekliyor. 

VALFSEL’in TSE belgeli çayc›s›:
FFaaiikk  PPoollaatt

KONFERANS

>
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i'nin düzenledi¤i 9. Betonart Mimarl›k Yaz Okulu, 1-9
Temmuz 2010 tarihleri aras›nda Mersin'de gerçeklefltirilecek. Mersin Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi'nin iflbirli¤iyle düzenlenen 2010 Betonart Mimarl›k Yaz Okulu'nun bu y›lki proje
konsepti "en küçük yap› ö¤esini yeniden tasarlamak" olarak belirlendi. 2010 Betonart Yaz
Okulu'nun küratörlü¤ünü Mimar Kerem Ergino¤lu yaparken, Deniz Güner, Banu Binat, ‹pek
Durukan, Evrim Demir Mishchenko, Tuba Akar ve Ça¤la Caner Yüksel de moderatör olarak
görev al›yor.

Betonart Mimarl›k Yaz Okulu 
1-9 Temmuz 2010, ‹stanbul

2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul, Avrupa Konut Araflt›rmac›lar› A¤› Konferans›'na 4-7
Temmuz 2010 tarihlerinde ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi tarihi Taflk›flla binas› ev sahipli¤i yapa-
cak. Konferans› benzerlerinden ay›ran en önemli özelli¤i; ekonomi, sosyoloji, co¤rafya, mi-
marl›k ve flehircilik gibi farkl› disiplinlerden gelen konut ve kent araflt›rmac›lar›n› özgün
araflt›rma bulgular›n› tart›flmak üzere bir araya getirmesi.

“Kent Dinamikleri ve Konut De¤iflimi: üçüncü biny›l›n ikinci on y›l›na girerken” temas›
kapsam›nda düzenlenecek konferans süresince yak›n geçmiflin önemli geliflmeleri göz önü-
ne al›narak önümüzdeki 10 y›l içinde konut ve kent araflt›rmac›lar›n›n çal›flmalar›n› yo¤un-
laflt›racaklar› sorunlar›n belirlenmesi hedeflenecek. 

Avrupa Konut Araflt›rmalar› A¤› Konferans›
7 Temmuz 2010, ‹stanbul

Modernist Aç›l›mda Bir Öncü: Seyfi Arkan 
12 Temmuz - 6 A¤ustos 2010, ‹stanbul>SERG‹

>E⁄‹T‹M

42 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI TEMMUZ 2010 43

‹çimizden Biri Ajanda

Kent ve Düflleri Atölyesi
1-31 Temmuz 2010, ‹stanbul

Mimarlar Odas› Büyükkent fiubesi’nin düzenledi¤i Kent ve Düflleri Atölyesi; “Kamusal me-
kânlar, meydanlar, sokaklar, k›y›lar›” alt bafll›klar›yla ‹stanbul’un farkl› semtlerini mimari
aç›dan ele alacak. Atölye, kent ve sokaklar› için yeni düflünceler gelifltirerek analizler yap-
may› ve bunlar› farkl› bak›fl aç›lar›yla irdelemeyi amaçl›yor. Atölye çal›flmalar›nda, ‹stan-
bul’un tarihselli¤ini okuyarak zaman içinde oluflmufl mimari dokular›n analizi yap›l›yor,
mekândaki de¤iflim ve dönüflüm yorumlan›yor.

ATÖLYE>
Mimarlar Odas›, Türkiye’nin mimarl›k kültürüne katk›da bulunmufl ve bugün hayatta olma-
yan mimarlar›n an›s›n› yaflatmak üzere düzenledi¤i anma program›nda “Atatürk’ün mimar›”
olarak bilinen Seyfi Arkan’› an›lmaya de¤er bulmufltu. “Modernist Aç›l›mda Bir Öncü” tema-
s›yla gerçeklefltirilen anma program› kapsam›nda düzenlenen Seyfi Arkan Retrospektifi yeni-
den sergilenecek. Sergi, Mimarlar Odas› ‹stanbul fiubesi’nin ev sahipli¤inde yeniden aç›lacak.




