
Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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s.8

s.22Kuruluflunun 70’inci y›l›nda
getirdi¤i alternatif e¤itim sistemi,
zihin ve beden birli¤ini savunan
anlay›fl›yla Köy Enstitüleri,
kaç›r›lm›fl bir f›rsat olarak
herkesin içini ac›tmaya devam
ediyor.  

s.30

s.36

Vitrifiye ürünlerinde Türkiye’nin
gözde markas› SEREL, “ekstra

kalite” ürünlerini s›rad›fl› tasar›mlarla
tüketiciye sunmaya devam ediyor.

Fabrika Müdürü Ercüment Ar›c›,
SEREL’de çal›flan 510 kiflinin ayn›

hedefe odakland›¤›n› söyledi. 

Anadolu’nun en eski yerleflim
yerlerinden biri olan Kars, tarihi
dokusu ve dört mevsim
güzelli¤iyle insanlar› kendine
çekmeye devam ediyor.

Bașlarken
Gelece¤imize bir okul daha...

Vizyon
Ahmet Taner Özkalkan
“Ulafl›lamayacak hedef yoktur”

Vakıftan
E¤itim ö¤retimde y›llarca beraber:
E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu
e¤itime bafllad›
‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi’nde yeni
ö¤retim y›l› aç›ld›
Cumhuriyetin ›fl›¤›n› çocuklarla
paylaflan heykelt›rafl: Prof. Dr.
Tankut Öktem

Șirketlerden
Kutluay ailesi E.C.A. ile ›s›n›yor
EMAS ‹zmir’de parl›yor
ELEKS e¤itimlerle yenileniyor

Büyüteç
Mekânlar ve E.C.A.
Aziz flehre leziz su
E¤itimde kaç›r›lan f›rsat:
Köy Enstitüleri

Global Bakıș
Celal fiengör

Keyifli Bulușmalar 
Türkiye’nin ilk kad›n orkestra flefi:
‹nci Özdil

Üretim
Ekstra kalite, s›rad›fl› tasar›m:
SEREL 

İçimizden Biri 
Seda Ulutafl

Birlikte Bașarmak
Birlik Yap›: Bülent Akdemir

Gezgin
Ça¤dafl bir kent masal›: Kars

Genç Bakıș
Biyonesil umut veriyor

Paydașlarımız
TNT Express

Ajanda

i ç i n d e k i l e r

s.5
Baflar›l› bir yöneticinin çok yönlü
düflünebilmesi gerekti¤ine dikkat
çeken ELSAN fiirket Müdürü Ahmet
Taner Özkalkan, ulafl›lamayacak
hedef olmad›¤›na inan›yor. 

Elginkan Vakf› taraf›ndan yeniden
infla edilerek e¤itime kazand›r›lan
E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu
Küçükyal›’da e¤itime bafllad›. E¤itimin
temeline dokunacak bir okul açman›n
mutlulu¤unu, Elginkan Toplulu¤u
üyeleri birlikte yafl›yor.  

29 Ekim Cumhuriyet
Bayram› kutlu olsun

"Dünyada her fley için,

medeniyet için, hayat

için, baflar› için, en

hakiki mürflit bilimdir,

fendir. ‹lim ve fenin

haricinde yol gösterici

aramak gaflettir,

cehalettir, delalettir." 
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VizyonBafllarken

“Ulafl›lamayacak hedef yoktur”
ELSAN fiirket Müdürü Ahmet Taner Özkalkan: 

Jülide Nemlio¤lu

Gelece¤imize bir “okul” daha arma¤an etmek! 

E
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ELSAN Hammadde Sanayii A.fi., Elginkan Toplulu¤u flirketlerine gir-
di mamul üreten verimli bir kurulufl. Ahmet Taner Özkalkan’›n
yönetiminde etkileyici bir de¤iflim geçiren ELSAN, dünya çap›nda
üretim yapan bir döküm tesisine sahip. Her türlü kalite standard›n›-
n›n yan› s›ra insan sa¤l›¤›na yönelik “kurflunsuz pirinç” gibi yenilik-
lere imza atan ELSAN’da k›sa sürede önemli ifller gerçeklefltiren Öz-
kalkan ile baflar›n›n arkas›nda yatan unsurlar› konufltuk.   

Bize ELSAN’dan bahsedebilir misiniz?

ELSAN, 1969 y›l›nda pirinç-kum-döküm yapan bir dökümhane ola-
rak ‹stanbul Maltepe’de kuruldu. 1971 y›l›nda ELSAN’da pirinç çu-
buk üretimine baflland›. 1976 y›l›nda kurulan “Kontinü Döküm Hat-
t›” ile kapasitesi art›r›lan tesiste otomasyona yönelik çal›flmalar yo-
¤unlaflt›r›larak 1990 y›l›nda Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
yeni tesis faaliyete geçirildi. Toplam üretim kapasitemiz 25 bin
ton/y›l pirinç kütük,16 bin ton/y›l pirinç çubuk, 5 bin ton/y›l pirinç
külçedir. Yuvarlak ve alt› köfle otomat ve pres çubuklar›n yan›nda
kal›n etli pirinç ham boru, barel, asma kilit, mentefle ve kap› kollar›
gibi çeflitli profiller de üretmekteyiz. E.C.A. markal› pirinç esasl› ma-
mullerin hammaddesini oluflturan ürünler dünya çap›nda kalitesini
ispatlam›flt›r. Ürünlerimiz Reach ve Rohs gibi AB direktiflerine de
uymaktad›r. 

Elginkan Toplulu¤u’na 1987 y›l›nda kat›ld›n›z. 1992’de ELSAN’a
memur olarak girdiniz ve müdürlü¤e kadar yükseldiniz. O gün-

Baflar›l› bir yöneticinin
de¤iflen dünya koflullar›nda
çok yönlü düflünebilmesi
gerekti¤ine dikkat çeken
ELSAN fiirket Müdürü Ahmet
Taner Özkalkan, yaflama ve ifl
hayat›na pozitif yönleriyle
bak›ld›¤›nda; ulafl›lamayacak
hedef olmad›¤›na inan›yor.

Elginkan Toplulu¤u’nun çal›flanlar› olarak
çok sevinçli ve gururluyuz. Yeni ö¤retim dö-
neminin bafllamas›yla birlikte bizler için özel
bir anlam tafl›yan E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim
Okulu’nun aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik. Okulun
yeniden yap›m›n›n tamamlanarak tedrisat›n
gerçeklefltirilmesi, varl›¤›n› e¤itime adam›fl
kurucular›m›z ve onlar›n temsilcileri olan
bizler için büyük bir gurur kayna¤› oldu.

Kurucumuz rahmetli H. Ekrem Elginkan’›n
hayallerini birbiri ard›na gerçeklefltirme konu-
sundaki çabalar›m›za ara vermeden yolumu-
za devam ediyoruz. Ekrem, Cahit ve Ahmet
Elginkan’›n isimlerinin bafl harflerinden olu-

flan E.C.A. markam›z›n do¤du¤u bölgeye yepyeni bir okul kazand›r-
makla, gelece¤e bir “okul” daha arma¤an etmifl olmak, ayr› bir onur.

“Y›llarca beraber” diyen kurumsal kültürümüzden ald›¤›m›z ilham-
la, Holding’e ba¤l› flirketlerimizle “ticari”, Vakf›m›zla “toplumsal so-
rumluluk” alan›ndaki yat›r›mlar›m›z, sahip oldu¤umuz de¤er ve
kaynaklar› sürdürülebilir k›lmam›z› sa¤l›yor. Ticari ve toplumsal so-
rumlulu¤a dair yat›r›mlar›m›zla büyüyen Toplulu¤umuz, hem lider-
lerine hem de çal›flanlar›na sorumluluklar yüklüyor ve bu sorumlu-
luk çerçevesinde bizler de, çevresine de¤er katan, çok yönlü, sürek-
li yenilenen ve dinamik bir olgu olarak gördü¤ümüz e¤itime özel bir
hassasiyetle yaklafl›yoruz. 

E¤itim faaliyetlerimizin bir ilkö¤retim okulu inflaas›yla devam et-
mesi oldukça anlaml›. E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu ile birlik-
te e¤itim faaaliyetlerimizdeki halkay› tamamlam›fl olduk. Çocuk-
lar›m›z›n e¤itime ad›m att›¤›, bilgi ve kültür dünyas›yla tan›flt›¤›
ilkö¤retim okullar›, “ilk ad›m” anlam›n› tafl›d›klar› için e¤itimin
belki de en önemli aya¤›. Çocuklar›m›z›n güvenli ve ferah bina-
larda, modern ö¤retim gereçlerini kullanarak e¤itim görmelerine,
gelece¤e güvenle bakan, Türkiye Cumhuriyeti’ni ileriye tafl›yacak
insanlar yetifltirmeye vesile olabilmek kadar güzel bir duygu var
m›d›r? Bu y›l, Cumhuriyet’in 87’nci y›ldönümünü kutluyoruz. 29
Ekim günü, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Cumhuriyet Bayram›’nda
bütün Türkiye’nin coflku içinde de¤erlerine nas›l sahip ç›kt›¤›na
hep birlikte tan›k olaca¤›z.  

87 y›lda, bütün alanlarda oldu¤u gibi, e¤itim sistemimiz de büyük
bir de¤iflim geçirdi. Özellikle Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndaki e¤itim
hamlesi, bir karanl›¤›n içindeki ülkeyi ileri tafl›may› hedefliyordu.
Okuma oran› s›f›ra yak›n bir ülkeyi, yeniden kültür üreten, dünya
çap›nda bilim insanlar› yetifltiren bir konuma getirmek önemli bir
baflar›d›r. “Köy Enstitüleri” ise ne yaz›k ki, e¤itim tarihimizde kaç›r›-
lan bir f›rsat olarak yerini alm›fl bulunuyor. E¤itim tarihimizin art›
1’lerinden olan Köy Enstitüleri’ni, konunun de¤erli uzmanlar›ndan
Prof. Dr. Güler Yalç›n ile konufltuk.  

Bilim dünyam›z›n tan›nm›fl kiflilerinden biri olan Prof. Dr. Celal fien-
gör’ün e¤itim alan›nda da çok de¤erli çal›flmalar› bulunuyor. Kamu-
oyunun aç›ksözlülü¤üyle tan›d›¤› Prof. fiengör ile üniversiteler ve
gençlerimizle ilgili çok keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik. 

De¤iflen bir dünyada ve küresel ekonominin rekabetçi ortam›nda El-
ginkan Toplulu¤u da gelece¤ini tasarlarken riskli dönemeçleri bafla-
r›l› manevralarla kat edebilecek önlemler gelifltirmeye devam edi-
yor. ELSAN ve SEREL röportajlar›m›z, Toplulu¤umuzun gelece¤i na-
s›l tasarlad›klar›na dair iki güzel örnek olarak bu say›m›z›n art› 1’le-
ri aras›nda yerlerini ald›lar.

“Vizyon” sayfalar›nda düflüncelerini bizimle paylaflan ELSAN fiirket
Müdürü Ahmet Taner Özkalkan, hammadde alan›nda neler yap›la-
bilece¤i ve kat›l›mc› yönetim anlay›fl›yla ufuk aç›c› bilgiler verdi. EL-
SAN, çevre yönetimine büyük önem veren, geri dönüfltürülmüfl ma-
teryalleri kullanarak sürdürülebilirli¤e büyük katk› sa¤layan flirketle-
rimizden biri oldu¤unu bir kez daha kan›tlam›fl bulunuyor. 

S›rad›fl› tasar›mlar›yla dikkat çeken SEREL’in Fabrika Müdürü Ercü-
ment Ar›c›’y›  ise “Üretim” sayfalar›m›zda konuk ettik. Sadece eks-
tra kaliteye yer verdiklerini anlatan sevgili fabrika müdürümüzün
gezdirdi¤i SEREL Fabrikas›, düzeni, modern yap›s› ve ifle sanat katan
çal›flanlar›yla her zaman oldu¤u gibi gerçekten çok etkileyiciydi.  

SEREL’in ard›ndan bir baflka dura¤›m›z Kars oldu. Serhat ilimiz
Kars’› bir yaz günü ziyaret ederken, masals› bir mekân› gezmenin
flaflk›nl›¤›n› yaflad›k. K›fl ve kar manzaralar›yla bilinen Kars ilimiz, bir
de yaz aylar›nda, her taraf çiçek açm›flken görülmeli, özellikle flafl-
k›nl›k uyand›ran Ani Harabeleri’miz gezilmeli. Karsl› kömür gözlü
güzel çocuklar›m›z›n bize verdi¤i flehir bilgileri belki de bu
yolculu¤un en k›ymetli an›lar›ndan biriydi. Kars’ta bayimiz Birlik
Yap›y› da ziyaret ettik. Necip Bülent Akdemir ile hem Kars’›m›z›
hem de Birlik Yap›’n›n faaliyetlerini konufltuk.  

Bir önceki say›m›zda oldu¤u gibi, bir kez daha gençlerimize ve on-
lar›n projelerine yer verdik. “‹çimizden Biri” bölümünde ise Holding
fiirketimizden sevgili Seda Ulutafl’›n foto¤raf çal›flmalar› yer al›yor.  

Sonbahar›, Cumhuriyet’in birbirinden farkl› renkleri ve de¤erlerine
yer vererek selamlad›¤›m›z bir dergiyle karfl›l›yoruz. Gelece¤imize
bir “okul” daha arma¤an edebilmenin hazz›yla “Cumhuriyet Bayra-
m›’n›z kutlu olsun” diyoruz...  

Keyifli okumalar...  



leri bize anlatabilir misiniz?

1987 y›l›nda Ara Alüminyum Radyatör Sanayii’nde göreve bafllad›m.
O andan itibaren; alm›fl oldu¤um aile terbiyesi, befleri iliflkiler, sos-
yal çevrem ve kiflili¤imi toplulu¤umuzun kurum kültürüyle, “y›llarca
beraber” felsefesi ve sahiplenme duygusunun oldu¤u ortamla har-
manlayarak yaflam›m› flekillendirdim. Ara Alüminyum’da temel e¤i-
timimi tamamlad›ktan sonra Elginkan Vakf›’n›n e¤itimlerine kat›ld›m.
Bo¤aziçi Üniversitesi baflta olmak üzere; birçok üniversitede de¤erli
hocalar›n çeflitli konulardaki e¤itimlerinde yer ald›m. K›sacas› toplu-
lu¤umuzun e¤itime verdi¤i önem sayesinde kendimi gelifltirdim.
1992 y›l›nda ELSAN’a tayin oldum. fiirketin muhasebe bölümü yeni
kurulmaktayd›. O kadar yo¤un bir dönemdi ki, 72 saat aral›ks›z flir-
ketimizi terk etmeden çal›flt›¤›m›z› hat›rl›yorum. Ekip ruhu, çal›flma
azmi, di¤er bölümlerin çal›flanlar›yla sa¤lanan uyum, sürekli de¤iflim
ve geliflim yaflam›m›n ayr›lmaz unsurlar›yd›. ‹dare meclislerinde ra-
portör olarak görev almaya bafllam›flt›m. Bu sayede toplulu¤umuzun
üst düzeydeki çok de¤erli yöneticileriyle çal›flma mutlulu¤una erifl-
tim. Yöneticilerimizin bilgi ve görgülerini fleffafl›kla bizlere aktarma-
lar›, kiflisel geliflimime büyük katk› sa¤lad›. fiirketin büyümesi ve ge-
liflmesi paralelinde de flirket müdürlü¤üne giden yol benim için aç›l-
m›fl oldu.  

Bu süreçte unutamad›¤›n›z bir hat›ran›z var m›?

1994 y›l›n›n A¤ustos ay›nda rahmetli kurucumuz Ekrem Elginkan flir-
ketlerimizi ziyaret amac›yla Manisa’ya geldi. Kendilerini kap›da kar-
fl›lad›k. Bir ara benim yan›ma geldi, ö¤retmen eflimin ve yeni do¤an
o¤lumun sa¤l›¤›n› sordu. Özel hayat›mla ilgili bilgileri hat›rlamas›
karfl›s›nda inan›lmaz etkilenmifltim. Daha sonra fiirket Müdürlü¤ü
makam›na geçtiler. Birkaç saniye sonra fiirket Müdürümüz d›flar›ya
gelip, Ekrem Bey’in bizleri de içeride yan›nda görmek istedi¤ini söy-
ledi. Odaya girdi¤imizde koltuklar› bizim oturmam›z için düzenledi-
¤ini gördük. Müdahale etmek istedi¤imizde bizlere: “Bu flirketlerin
gerçek sahipleri sizlersiniz. Ben günübirlik ziyaretçinizim. Lütfen bu-
yurun” dedi. Birlikteli¤imizin ilerleyen bölümünde de “dünya flirketi
olma” vizyonumuzu ve “ebedi müessese olma” misyonumuzu vur-
gulayarak flirketimizi büyütüp gelifltirmek için her türlü çabay› sarfet-

memizi istedi. Bu inan›lmaz mütevaz›, sa¤duyulu, mükemmel lider
karfl›s›nda etkilenmemek mümkün de¤ildi. Yaflam›m›n bundan son-
raki dönemine rahmetli kurucumuzla paylaflt›¤›m bu anlar yön ver-
mifltir.  

Elginkan Toplulu¤u’na kat›l›rken beklentileriniz nelerdi? O y›llarda
nas›l bir çal›flma ortam› vard›?

Çocukluk y›llar›m haftada 1-2 gün siyah beyaz yay›n yapan TRT ya-
y›nlar›n› izleyerek geçti. Benim yafl›mdakiler ve büyüklerim Bay El-
mor’u ve reklam müzi¤ini gayet iyi hat›rlayacakt›r. E.C.A. markas›n›
ve Bay Elmor’u tan›mayan yoktu. Y›llar sonra Elginkan Toplulu¤u’na
kat›ld›¤›mda geçmiflteki o tatl› an›lar›n izleri haf›zamdan silinmemifl-
ti. Güçlü bir markan›n yer ald›¤› toplulu¤a girdi¤imin bilincindey-
dim. Ülkesi için çal›flan, 1950’li y›llarda e¤itim amaçl› vak›f kurma

düflüncesini hayata geçiren bir
toplulukta çal›fl›yor olman›n
hazz›n› zaman içinde daha iyi
anlad›m. ‹fl hayat›m›n ilk y›lla-
r›nda o günkü teknolojinin
tüm imkânlar› flirketimizde
mevcuttu. Sevgi, sayg›, arka-
dafll›k, paylafl›m, yard›mlaflma
ve abi-kardefl iliflkisi üst dü-
zeydeydi. O dönemde kurum-
da üç y›l geçtikten sonra El-
ginkan Toplulu¤u’ndan ayr›l-
man›n zor oldu¤unu, çal›flma-
n›n tutkuya dönüfltü¤ünü tec-

rübeli arkadafllar›m söylemifllerdi. Ben, bugün sözünü ettikleri süre-
nin çok daha k›sa oldu¤unu düflünüyorum.  

Elginkan Toplulu¤u’nda yönetici olmak nas›l bir duygu? Sorumlu-
luklar› ve avantajlar› nelerdir?

Mükemmel bir duygu. Bir dünya markas› olan E.C.A. Elginkan Top-
lulu¤u fiirketleri flemsiyesi alt›nda büyük bir gücün temsilcisi konu-
munday›z. Kurum kültürümüz, Elginkan Vakf›’n›n yüce de¤erleri ve
e¤itime yapt›¤› katk›lardan söz etmek, bafll› bafl›na bir keyif. Ancak
bu keyfin yan›nda yüce de¤erlerimize sahip ç›kmak, onlar› koruyup
kollamak, gelifltirmek bizlere çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu
sorumlulu¤un bilinciyle hareket etmek ve aidiyet duygusu; bizi di¤er
özel sektör yöneticilerinden ay›ran en önemli özelliktir. 

Tüm çal›flma arkadafllar›n›z›n bir hedefi olsun istiyorsunuz. Sizin
bugün flirket müdürü olarak hedefleriniz nelerdir?

Öncelikli hedefim; olan› korumak de¤il, mevcut kapasite kullan›m›-
n› art›rarak flirketlerimizin kalite, termin ve fiyat avantajlar›n› en üst
düzeye ç›kar›p daha rekabetçi olmalar›n› sa¤lamakt›r. Ard›ndan ih-
racat ve iç piyasa sat›fllar›n› yukar› çekerek, yeni yat›r›mlar yaparak
ELSAN’› sektöründe flu an bulundu¤u 3. s›radan zirveye tafl›mak ve
bir dünya flirketi olmas›n› sa¤lamakt›r. Temel felsefem, hedefsiz insa-
n›n olamayaca¤› yönündedir. 

Tüm çal›flanlar›m›z›n hedefi olan kifliler olmas›n› isterim ve bu konu-
da çaba sarfederim. ELSAN’da tüm idari personel, yüksekokul mezu-
nu ya da ö¤rencisi konumundad›r. Ayr›ca e¤itim seferberli¤i mavi ya-
kal› çal›flanlar›m›z için de geçerli. Ulafl›lamayacak hedef yoktur, yafla-
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m› pozitif yönleriyle irdeleyip barda¤a dolu taraf›ndan bakarsak afl›l-
mayacak engel olmad›¤› düflüncesindeyim. Hayal etmek, stratejik he-
defler koymak, yaflant›n›z› de¤ifltirmek, kadercili¤i b›rakmak, ekip ru-
huyla hareket ederek kendi gelifliminizi sa¤lamak; ulafl›lamayacak he-
defler ve parasal karfl›l›¤› olan fleyler de¤ildir.  

Baflar›l›  bir yöneticinin temel özellikleri nelerdir?

Baflar›l› bir lider olmak için; dürüstlük, fleffafl›k, paylafl›mc›l›k, elini her
zaman tafl›n alt›na koyabilmek ve motivasyonu sa¤lamak gibi fonksi-
yonlar› yerine getirmelisiniz. Ayr›ca etkin iletiflim, sürekli de¤iflim ve
geliflim, farkl›l›k ve fark›ndal›k yaratmak da gerekir. Ayr›ca baflar›l› bir
yönetici de¤iflen dünya koflullar›nda çok yönlü düflünebilmelidir. Kifli-
sel olarak ekip ruhuna ve paylafl›ma da çok inan›yorum. Bu nedenle
yönetim kadromu her sabah 9’da bir araya getirir ve iflleri de¤erlendi-
ririz. Önemli bir fley olsun veya olmas›n, günlük toplant›lar›m›z ekip
içindeki dayan›flmay› da art›r›r. ELSAN’›n efektif ekibinin her üyesine
yak›n durmaya çal›fl›yorum. ‹flçilerimizle temas ediyor, birbirimize
olumlu enerjimizi aktar›yoruz. Çal›flanlar›m›za “ELSAN çok önemli,
ben sizin buradaki temsilcinizim” mesaj›n› sürekli veriyorum. 

Peki bir yönetici olarak burada ne gibi izler b›rakmak istersiniz?

Öncelikle “bir Ahmet Bey vard› burada, geldi geçti, hep iyi ifller yapt›”
diye an›lmak isterim. Bu yüzden buraya koydu¤um bir tu¤la bile çok
önemli. Çok de¤erli bir idari kadromuz var. Birçok hedefi bu kadroyla
baflaraca¤›m›za inan›yorum. ELSAN’› çok farkl› yerlere getirece¤iz. El-
ginkan de¤erlerini çocuklar›m›za da aktarmam›z gerekti¤ini düflünüyo-
rum. O¤lumun bu toplulukta çal›flmas›n› çok istiyorum. Lise üçte oku-
yan o¤lum “ben E.C.A.’l›y›m, orada çal›flaca¤›m” diyor. 

“Çok çal›flmak, dürüstlük, paylafl›m, etkin ileti-
flim, sürekli de¤iflim ve geliflim... Toplulu¤umuz-
da 23 y›ld›r çal›fl›yorum. Sizin de belirtti¤iniz gi-
bi; kurumun bütün safhalar›nda görev ald›m. Yö-
netmeliklerimiz, kurum kültürü içinde yönetim
tarz›m›z, hiyerarflik yap›m›z, yasal mevzuata
olan uyumumuz, insana ve e¤itime verilen
önem, çevre duyarl›l›¤›m›z, kalite ve güvenilirli-
¤i, kibrit çöpünün dahi kay›t alt›nda olmas› ge-
reklili¤i ve gerçe¤ini toplulu¤umuzda bir dünya
markas› olan E.C.A. okulunda ö¤rendim, ö¤ren-
meye de devam ediyorum. Dolay›s›yla bu süreç-
te bir yönetici olarak empati yetene¤iniz çok
güçleniyor, sorunlar karfl›s›nda çok daha h›zl› ve
radikal kararlar alabiliyorsunuz.”

Baflar›y› getiren
unsurlar nelerdi?

1962 y›l›nda Manisa’da do¤an Ahmet Taner Özkalkan, ilk ve orta ö¤renimini Ma-
nisa’da tamamlad›ktan sonra e¤itimini Ege Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari Bilimler Fa-
kültesi Maliye Bölümü’nde tamamlad›. 1984-1986 y›llar› aras›nda piyade yedek
subay olarak askerlik görevini Erzurum’da yerine getiren Özkalkan, Elginkan Top-
lulu¤u’na 1987 y›l›nda Ara Alüminyum Radyatör Sanayii’nde ifle bafllayarak kat›l-
d›. 1992’de ELSAN’a memur olarak giren Özkalkan, toplulu¤un farkl› flirketlerinde
de görevler ald›. Baflar›l› çal›flmalar› ve yönetici potansiyeliyle ELSAN’da fiirket
Müdürlü¤ü’ne kadar yükseldi. 1993 y›l›nda Felsefe Ö¤retmeni Güler Han›m ile
evlenen Özkalkan’›n o¤lu Ça¤dafl, Anadolu Lisesi 3. s›n›fta okuyor.  

Ahmet Taner Özkalkan kimdir?

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

Vizyon



Vak›ftanVak›ftan

EK‹M 2010 98 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

E¤itim ve ö¤retimde Y›llarca Beraber

EElginkan Toplulu¤u, Vak›f arac›l›¤›yla e¤itime katk› sa¤lamaya de-
vam ediyor. Arkas›nda durdu¤u tüm sözlerin gururuyla Elginkan
Vakf›; 20 Eylül tarihinde bafllayan yeni e¤itim dönemiyle birlikte do-
nan›ml› bir okulun daha aç›l›fl›n› ‹stanbul Küçükyal›’da gerçeklefltir-
di. 56 y›ll›k Küçükyal› Merkez ‹lkö¤retim Okulu, yeni ve modern bir
hale getirilerek “E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu” ad›yla Türk hal-
k›n›n hizmetine sunuldu.

fiimdiye kadar Elginkan Vakf›’n›n katk›lar›yla yap›m› gerçeklefltirilen
Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi, Bolu
Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi ile ‹zmit Ahmet Elginkan Mesleki
ve Teknik E¤itim Merkezi, sa¤lad›klar› e¤itim deste¤iyle yüzbinlerce
gencimizin hayat›n› de¤ifltirdi. Geçti¤imiz y›l ilk mezunlar›n› veren
ve ‹TÜ’ye ba¤›fllanan Ekrem Elginkan Lisesi, Maltepe’de bulunan
E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, ‹zmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi
ve Ümraniye’de bulunan Mediha Tansel ‹lkö¤retim Okulu’nun bah-
çesinde yap›lan anaokulu ile Elginkan Vakf›’n›n MEB’e ba¤›fllad›¤›
okul say›s› dörde yükseldi.

Elginkan Toplulu¤u, kurucular›n›n açt›¤› yoldan giderek ulu önder
Atatürk’ün “Benim manevi miras›m ilim ve ak›ld›r” sözünden hare-
ketle gençlerimizin hayatlar›n› de¤ifltirmeye, onlara yeni ufuklar aç-
maya devam ediyor. Okuyan, üreten ve en önemlisi de¤erlerini
unutmayan beyinler yetifltirmek amac›yla Küçükyal›’da kap›lar›n›
açan E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu, ayn› zamanda toplulu¤umu-

zun e¤itim faaliyetlerinde yeni bir dönemin de habercisi.  

Modern bir ilkö¤retim okulu

Elginkan Vakf› taraf›ndan y›kt›r›larak yenilenen Küçükyal› Merkez ‹l-
kö¤retim Okulu, E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu ad›yla e¤itim y›l›-
n› açt›. Milli E¤itim Bakanl›¤› ile imzalanan protokol çerçevesinde
oldukça k›sa bir sürede yenilenerek hizmete sunulan okul, modern
binas›, en son e¤itim imkânlar›yla dikkat çekiyor. Zümre ve dil oda-
lar›, fen laboratuvarlar›, sunum salonlar› gibi alanlar›yla e¤itimin ye-
niliklerine aç›lan okulda ö¤renciden veliye, ö¤retmenlerden yöneti-
cilere herkesin keyfi yerinde.

Geçti¤imiz y›l›n yar›s›nda e¤itime ara verilen okulda, o tarihten bu
yana hummal› bir çal›flma sürdürülüyordu. Çocuklar›n› yepyeni bir
okula getirmenin mutlulu¤unu yaflayan veliler, okul binas›n› gördük-
lerinde hayranl›klar›n› gizleyemiyorlar. Gerçekten okulun ön yüzü-
nü gören herkes yanl›fl okula geldi¤ini san›p flafl›r›yor. Ahflap ve me-
tal malzemenin kullan›ld›¤› okulun ön yüzü, yepyeni bir hale soku-
lan okulun modern yap›s›n›n simgesi olmufl durumda.  

Aileler çok mutlu

Okulda e¤itimin bafllad›¤› 20 Eylül 2010 günü; aylar sonra çocukla-
r›n› okula getiren ailelere kulak misafiri oluyoruz. Hepsi flaflk›nl›k ve
sevincin yaratt›¤› kar›fl›k bir ruh hali içindeler. Okulla ilgili görüflle-

Elginkan Vakf›  taraf›ndan yeniden infla edilerek tüm tefriflat› gerçeklefltirilen E.C.A.
Elginkan ‹lkö¤retim Okulu Küçükyal›’da e¤itime bafllad›. E¤itim merkezleri, liseler ve
anaokulunun ard›ndan e¤itimin temeline dokunacak bir ilkö¤retim okulunu açman›n
mutlulu¤unu yaflayan Elginkan Toplulu¤u’nun parças› olan herkesi kutlar›z.  

20 Eylül 2010 tarihinde e¤itim ö¤retime bafllayan E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin sevinci görülmeye de¤erdi. Yeni dersliklerine büyük bir coflku içinde

giren ö¤renciler, e¤itim y›l›n›n ilk gününü yeni okullar›n› tan›maya çal›flarak geçirdiler. 



Okulu Melissa ile gezmeye karar verip, içeri giriyoruz. Merakl› anne
babalar okulun yeni halini gözlerinde ›fl›lt›yla gezerken; kurduklar›
hayallerle bu okulun ve daha birço¤unun yenilenmesine olanak sa¤-
layan Elginkan Ailesi’nin foto¤raflar›yla ölümsüzleflmifl levhan›n
önünde duruyoruz. Melissa’ya Ekrem Elginkan’› tan›y›p tan›mad›¤›-
n› soruyoruz. Gözlerinin içi gülüyor, evet anlam›nda bafl›n› sallaya-
rak, ”Okulumuz onun sayesinde yenilendi” diyor. Resimler için te-
flekkür ederek elinde tuttu¤u çiçeklerle foto¤rafl›yoruz onu.

Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz Bey’den okulun de¤i-
flim öyküsünü dinliyoruz. Okul, zaman azl›¤›ndan dolay› neredeyse
gece gündüz çal›flarak e¤itim y›l›na yetifltirilmifl. Nisan ay›nda y›k›m
karar› al›nan okulun, yeniden infla edilmesi, iç tefriflat›n›n tamamla-
nabilmesi için 19 Eylül akflam›na kadar çal›flmalar devam ettirilmifl.
Böylesine güzel bir okulun meydana getirilmesinde eme¤i geçen
herkese teflekkür eden Evranuz, okulun hangi hedefler do¤rultusun-
da yenilendi¤inden ziyade nas›l yeni ö¤retim y›l›na yetifltirildi¤inin

sorulmas›n›n do¤ru olaca¤›na dikkat çekiyor. Elginkan Toplu-
lu¤u’nun kurulufl ilkeleri gere¤ince bir fleyi yap›nca en iyisini
yapt›¤›n› belirten Evranuz, “Herkes bize bu okulu yetifltireme-
yece¤imizi söyledi. Bugün, anas›n›f›ndan mobilyalar›na ka-
dar tamamlanm›fl bir okul teslim etmenin mutlulu¤unu yafl›-
yoruz” diye konufltu.

Okulun müdürü Hikmet Arslan’› da ziyaret ederek, okulla il-
gili görüfllerini soruyoruz:

“56 y›ll›k Küçükyal› Merkez ‹lkö¤retim Okulu’nda 17 derslik
vard›. Bu dersliklerle günümüz koflullar›nda e¤itim ö¤retimin
sürdürülmesi çok zordu. Bugün, modern bir binada e¤itimin
temel ilke ve prensipleri do¤rultusunda daha sa¤l›kl› ve bafla-
r›l› bir ö¤retim imkân› yarat›ld›. S›n›f say›m›z 29’a ç›kt›.
Anas›n›flar›n›n say›s› artt›. Böyle bir okulun yap›lmas› bölge-
mizde büyük bir sansasyon yaratt›. Bu deste¤i bize sa¤layarak
çocuklar›m›z›n gelece¤ini de¤ifltiren Elginkan Vakf›’ndaki bü-
tün yöneticilere çok teflekkür ediyorum.” 
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rini sordu¤umuz annelerden birinin söyledi¤i sözler, asl›nda okulda-
ki de¤iflimin göstergesi: “Eskiden okulumuz köhne ve oldukça karan-
l›kt›. Öyle ki çocu¤umu bu okula gönderdi¤im için büyük bir üzün-
tü duyuyordum. Yap›lan çal›flmalar› ve okulumuzun yenilenece¤ini
biliyorduk ama bu kadar›n› beklemiyorduk. fiimdi, Elginkan Vakf› sa-
yesinde çocu¤umuzu semtin en güzel okuluna gönderiyoruz. Mima-
ri çizgisinin yan› s›ra okuldaki teknik altyap› ve e¤itim imkânlar›yla
çocuklar›m›z› bu okula gönderiyor olmak bizleri çok sevindiriyor.
Yeni tamamlanmas›na ra¤men, E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu, bu
semtte özel e¤itim kurumlar›ndan bile daha çok ra¤bet görmeye bafl-
lad›.”

Sadece aileler de¤il, çocuklar da oldukça sevinçli. Üzerlerindeki tu-
runcu üniformalarla k›p›r k›p›r, yerlerinde duramayan ö¤renciler,
ders görecekleri s›n›flar› görmek için bir an önce içeri girmek istiyor.
Biri “Okulumuz çok güzel oldu” derken, di¤eri gülerek flöyle diyor:
“Art›k daha çok okula gelmek isteriz!”

Melissa K›l›ç: “Okulu çok be¤endim”

Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz, neredeyse gece gündüz çal›fl›larak okulun yeni

e¤itim ö¤retim y›l›na yetifltirildi¤ini söyledi (solda). E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu Müdürü

Hikmet Arslan, “çocuklar›m›z›n gelece¤ini de¤ifltiren Elginkan Vakf›’ndaki bütün 

yöneticilere çok teflekkür ediyorum” dedi (sa¤da).

E¤itimin ilk günü, aileler de çocuklar› kadar heyecanl›yd›.

Üçüncü s›n›f ö¤rencisi Melissa K›l›ç, okulunu çok be¤endi¤ini
söyleyerek Elginkan Vakf› yetkililerine teflekkür etti. Melissa’n›n,
ö¤retmenleriyle birlikte kendisini de güneflli bir günde çizdi¤i
resimlerini bu say›m›z›n “+1”lerinden biri olarak sizlerle
paylafl›yoruz.

‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi’nde

2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› aç›ld›

‹‹TÜ Gelifltirme Vakf› Okullar›’ndan üçüncüsü olan
‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi, 2005–2006 e¤itim ö¤retim
y›l›nda e¤itime bafllam›flt›. Bugün 230 ö¤rencisiyle
e¤itime devam eden okul, Elginkan Vakf› taraf›ndan
infla edilmiflti. Yap›m›na A¤ustos 2004 tarihinde bafl-
lanan okul, 2005 y›l›nda tamamlanarak ‹TÜ Gelifltir-
me Vakf›’na teslim edilmiflti.

Atatürkçü, laik ve cumhuriyetçi bir düflünce yap›s›yla e¤itim veren ‹TÜ
Ekrem Elginkan Lisesi, Türkiye’nin gelece¤ine yönelik önemli yat›r›m-
lardan biri. 24 ö¤renci kapasiteli 16 adet dersli¤i, 4 fen laboratuvar›, 2
bilgisayar laboratuvar›, 4 sanat odas›, kütüphanesi, yüzme havuzu ve
spor salonlar›yla ‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi, ça¤dafl bir e¤itim merkezi. 

Proje temelli e¤itim anlay›fl›n›n geçerli oldu¤u okulda s›n›f içi ve d›-
fl› ö¤renme atmosferleri birlikte kurgulanarak do¤al bir ö¤renme or-
tam› yarat›l›yor. Geçen iki y›lda okul ö¤rencileri TÜB‹TAK Liselera-
ras› Bilimsel Proje Yar›flmas› ve Polonya Bilimler Akademisi Fizik
Yar›flmas›’nda çeflitli ödüller ald›. Koçluk sistemiyle desteklenen ö¤-
rencilerin sosyal yönlerinin geliflebilmesi için 21 farkl› kulüpte hobi
ve sosyal sorumluluk çal›flmalar› sürdürülüyor. May›s 2010’da Ulus-
lararas› Bakalorya (IB) Program›’na bafllad›klar›n› aktaran Okul Mü-
dürü Kudret Uluköy, programa kat›lan ö¤rencilerin, hem ulusal hem
de uluslararas› IB diplomas› alarak mezun olduklar› bilgisini verdi.  

Okulda proje temelli e¤itim anlay›fl›n› IB-Diploma Program› ile des-
tekleyerek sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetifltirmek istediklerini
aktaran Uluköy, e¤itimin amac›n›; “Ö¤rencilerimizin ça¤dafl olma-
n›n bütün özelliklerini tafl›yacak, farkl› alanlarda donan›ml›, okuma
yazma al›flkanl›klar› kazanm›fl, sorunlar›n çözümünü bilimde arayan
ayd›n bir düflünce yap›s›na sahip olacak flekilde yetiflmeleri hedefle-
niyor” diye anlat›yor. 

Uluköy’ün verdi¤i bilgilere göre, Atatürkçü düflünce ve ilkeleri be-
nimseyip ayd›nlanman›n güvencesi haline gelmifl ö¤rencileri, özgü-
venli bireyler olarak yetifltirmek de okulun e¤itim hedefleri aras›nda.

E¤itime sürekli yat›r›mlar› ile destek veren Elginkan Vakf›’na ‹TÜ Ek-
rem Elginkan Lisesi Müdürü Kudret Uluköy, e¤itim faaliyetleri hakk›n-
da flu bilgileri verdi: Okuldaki ö¤retim, 2005 y›l›ndan bugüne kadar
baflar›larla dolu olarak devam ediyor. Son iki y›ld›r mezun olanlar›n
tamam› tercih ettikleri üniversite programlar›na yerlefltirilmifl. 

Elginkan Vakf›’n›n, binas›n› infla
ederek ‹TÜ Vakf›’na ba¤›fllad›¤›
‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi,
e¤itim ö¤retim y›l›n› açt›. 230
baflar›l› ö¤renciyle e¤itim
faaliyetlerine devam eden okul,
sosyal imkânlar› ve
ö¤rencilerinin proje
yar›flmalar›nda elde etti¤i
baflar›larla kendinden söz
ettiriyor. 



D“Düflünen Adam” adl› yap›t›yla hemen herkesin tan›d›¤› ünlü heykel-
t›rafl Auguste Rodin “‹nsan bedeni ruhun yans›mas›d›r ve bu nedenle
ola¤anüstü bir güzelli¤i yans›t›r” der. Ça¤dafl heykelt›rafl Henry Moo-
re ise “Her fikir için do¤ru bir boyut vard›r” diyerek heykelde ölçek
meselesinin ustal›kla iliflkisini tarif eder. 

Farkl› dönemlerde üretmifl olsalar da Rodin ve Moore, devasa yap›t-
lar›yla bazen bir kent meydan›nda, bazen bir müzenin önünde yafla-
yarak, insano¤lunun bilinçalt›nda yer edinmifllerdir. 

Büyük boyutlu heykel, yap›m süreci aç›s›ndan ustas›n› zorlar; ayr›ca
otoriter yönetimlerle özdefllefltirilerek sanat eleflti-
risinden yoksun analojilerin kurban› olabilir, top-
tanc› bir yaklafl›m sonucunda a¤›r sald›r›larla kar-
fl› karfl›ya kalabilir. Bütün bunlara ra¤men zama-
na karfl› direnen örnekleri de vard›r kuflkusuz.
Bundan üç y›l önce, 5 Aral›k 2007’de bir trafik
kazas›nda kaybetti¤imiz Prof. Dr. Tankut Ök-
tem’in insan s›cakl›¤›n› ve yüceli¤ini yans›tan,
Cumhuriyet’in zorlu kazan›mlar›na ›fl›k tutan
1000’i aflk›n heykeli gibi…

Anadolu kültürüyle yo¤rulmufl bir yaflam

De¤erli heykelt›rafl Tankut Öktem, üzerinde 700
figürün bulundu¤u Harbiyeli fiehitler An›t›, Mani-
sa’daki 63 metre yüksekli¤i ile dünyan›n en yük-
sek an›tlar› aras›nda yer alan Kuva-i Milliyet An›-

t› gibi yap›tlar›yla sanat tarihimizin önemli isimleri aras›nda yer al›yor.
1999’da "Devlet Sanatç›s›" unvan›n› alan Öktem, Edirne ve Mufl’ta
geçen çocukluk döneminde Anadolu’nun zengin kültürünü tan›rken,
çok küçük yafllarda resim ve heykele olan ilgisini ortaya koymufltu. 

1940’ta Konya’da do¤an Tankut Öktem, veteriner olan annesinin sa-
nata özendirmesiyle daha iki yafl›nda resim yapmaya, üç yafl›nda ise
heykele bafllad›. ‹lk ve ortaö¤renimini Edirne’de tamamlad›ktan sonra
ailesiyle beraber ‹stanbul’a yerleflti. Liseden sonra girdi¤i Devlet Gü-
zel Sanatlar Yüksekokulu Seramik Bölümü’ndeki hocas› heykelt›rafl
Hakk› Karayi¤ito¤lu’nun sanat hayat›nda önemli bir etkisi oldu. 

Öktem, üçüncü s›n›fta Dünya Genç Heykelt›rafllar
Yar›flmas›'na kat›larak birinci oldu. 1962’de Al-
manya’da Porzellanfabrik Schönwald’de staj›n› ta-
mamlad›. 1965 y›l›nda bitirdi¤i ‹stanbul Devlet
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik Bölü-
mü’nde önce asistan, 1970 y›l›nda ise ö¤retim üye-
si oldu.

1974-1975 y›llar› aras›nda bölüm baflkan›, 1980-
1982 y›llar› aras›nda ise okul müdürü olarak gö-
rev ald›¤› kurum, 1983-1985 y›llar› aras›nda Mar-
mara Üniversitesi’ne ba¤land›¤›nda Tankut Ök-
tem, de üniversitenin heykel bölümünü kurdu ve
ilk baflkan› oldu. 1986’da profesör olan Öktem,
1993-1996 y›llar› aras›nda seramik-cam bölümü

Vak›ftan Vak›ftan
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Cumhuriyet’in ›fl›¤›n› çocuklarla paylaflan heykelt›rafl:

PROF. DR. TANKUT ÖKTEM
baflkanl›¤›n›, 1999’a kadar fakülte senatörlü¤ünü ve YÖK Sanat Mil-
li Komitesi Marmara Üniversitesi Temsilcili¤i’ni yapt›. Pek çok ödü-
lü bulunan Prof. Dr. Tankut Öktem, 1999’da “Devlet Sanatç›s›” un-
van› ile onurland›r›ld›. 

‹dealist bir kuflaktan geliyor

Türkiye’nin ilk kad›n veterinerlerinden olan annesi ve yine bir veteri-
ner olan babas›yla geçen köy y›llar›, idealist bir ailenin çocu¤u olan
Öktem’e, Cumhuriyet’in yüce de¤erlerini afl›larken, Anadolu insan›n›
da yak›ndan tan›ma f›rsat› vermifl. Kendisiyle yap›lan bir söyleflide
flunlar› söylüyor: “Annem mezun oldu¤unda tayinini, yolu olmad›¤›
için Mufl’a istemifl. Beni Diyarbak›r’dan kat›r s›rt›nda Mufl’a götürmüfl.
Ben böyle bir insan›n o¤luyum. Böyle bir yaflam sürdü¤üm için de
farkl›y›m. K›z kardeflim Gülsen Öktem Ak›nc› da sanatç›d›r. Bursa’da-
ki Hacivat-Karagöz mezar an›t›n› yapan kiflidir.” 

Öktem’in yap›tlar› aras›nda yer alan Kara Harp Okulu An›t›, 28 met-
re yüksekli¤i ve üzerinde yer alan 700 ayr› figürü ile dünyada ender
rastlanan devasa heykellerden birisidir. Öktem bu çal›flma için ordu-
dan 700 asker istemifl. Ancak befl y›ll›k çal›flman›n sonucu olan an›-
t›n aç›l›fl›n›n ertesi günü gazetelerde iki sat›rl›k bir yaz› ç›kmamas›, sa-
natç›y› son derece üzmüfl. Oysa Öktem, dünya bas›n›na konu olan
yap›tlar›n sahibi olarak tan›n›yor. 

Kara Harp Okulu An›t› ile Time dergisine kapak olan Öktem, 1988’de
Kore’de yap›lan Seul Olimpiyatlar› nedeniyle Kore Hükümeti’nin sa-
nat olimpiyat› için seçti¤i 160 heykelt›rafltan biri oldu.  Öktem’in ha-
z›rlad›¤› heykel, di¤er baflar›l› 10 heykelle birlikte Kore’ye dikildi. 

“Çirkin heykele tahammülüm yok”

Kendisiyle yap›lan söyleflilerin birinde Öktem, gençli¤inde kendisine
yüklü bir miras kalaca¤›n› düflündü¤ünü ancak daha sonra annesinin
bütün varl›¤›n› Çocuk Esirgeme Kurumu gibi Cumhuriyet kurumlar›-

na ba¤›fllad›¤›n› ö¤rendi¤ini ifade ediyor. Manisa’da valili¤in siparifl
etti¤i heykeli, ödenek kesilince kendi olanaklar›yla tamamlamaya ka-
rar veren Öktem amac›na ulaflmak için iki evini de satmak zorunda
kal›rken bir aç›dan aile gelene¤ini izlemifl olur. Türkiye’nin hemen
bütün büyük illerinde heykelleri bulunan Öktem, birer çirkinlik abi-
desi olan birçok heykeli meydanlardan kald›rtm›fl.

Kendisiyle yap›lan bir söyleflide yeni gelen kuflaktan çok umutlu ol-
du¤unu vurgulayarak, “Bizim neslimizin yetiflme tarz› ile flimdikiler
aras›nda 500 y›ll›k fark var. Türkiye’yi 100 y›l sonra kimse tan›yama-
yacak” diyerek ülkenin gelece¤ine olan güvenini ifade eden Öktem,
yaflasayd› herhalde genç sanatç›lara ilham veren birçok yap›ta imza
atmaya bugün de devam edecekti. 

Elginkan Vakf›’n›n e¤itime destek olmak amac›yla hayata
geçirdi¤i okullar›n bahçesini süsleyen “Atatürk ve Gençler”
heykelinin yarat›c›s› Prof. Dr. Tankut Öktem, yaflamdan
zamans›z ayr›lmas›na ra¤men devasa yap›tlar›yla Türkiye’nin
ünlü meydanlar›nda yafl›yor. Öktem, Cumhuriyet’in ilk kad›n
veterineri olan annesinin özendirmesi ile resim ve heykel
sanat›yla tan›flt›. Bugün ise say›s› 1000’i aflk›n ve birço¤u
devasa boyutu nedeniyle dünya sanat literatürüne girmifl
yap›tlar›n heykelt›rafl› olarak hakl› bir üne sahip. 

Dergiyi yay›na haz›rlad›¤›m›z günlerde güzel bir tesadüf eseri olarak,
Prof. Dr. Tankut Öktem’in eserleri retrospektif bir sergiyle sanatseverle-
rin ilgisine sunuldu. ‹fl Bankas› Kibele Sanat Galerisi’ndeki Tankut Ök-
tem retrospektif sergisi, aram›zdan ayr›l›fl›n›n üçüncü y›l›nda de¤erli
heykelt›rafl›m›z›n sanat hayat›n›n tüm dönemlerine ›fl›k tutuyor. Kibe-
le’deki bu sergide sanatseverler, sanatç›n›n ilk dönem soyut formlar›n-
dan, figüratif gelece¤ini haber veren ‘Özgürlük Yüzleri’ne de¤in bugüne
kadar görülmemifl birçok eserini izleme olana¤› bulabilecek. Yap›tlar›n-
da figürlerin bir araya gelifllerindeki duygusal ve an-
lat›mc› tarafa önem veren ve bütünden parçaya
ulaflmay› ilke edinen Öktem’in kompozisyonlar›n-
daki ›fl›k ve gölge dengesi üstün bir estetik duygu-
sunun ürünü olarak görülüyor. Ifl›ktan ald›¤› il-
hamla,  gerçekli¤i,  ac›y›,  toplumca çekilen s›k›n-
t›lar› ve mücadeleyi heykellerine yans›tan Tankut
Öktem’in Kuvay› Milliye ve Atatürk An›t›, bugün
hala Türkiye’nin en büyük, dünyan›n ise üçüncü
büyük an›t› olarak literatürdeki yerini koruyor.
5 Ekim’de aç›l›fl› yap›lan “Tankut Öktem Ret-
rospektifi”, 5 Aral›k tarihine kadar ‹fl Bankas›
Kibele Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

‹fl Bankas› Kibele’de 
Tankut Öktem Retrospektifi

Tankut Öktem’in yapt›¤› birbirinden güzel
heykeller Türkiye’nin dört bir yan›n› süslemeye
devam ediyor. Sanatç›, Milli Egemenlik An›t›
(sa¤da) gibi eserlerin yan› s›ra ‹zmir Resim
Heykel Müzesi bahçesinde sergilenen heykel gibi
(solda) modern çizgide çal›flmalara da imza att›.
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“Enerjiyi Verimli Kullanan E.C.A.” ad›yla haz›rlanan reklam filminin baflrolünde yine Kutluay ailesi yer
al›yor. 60 y›la yak›n bir geçmifle sahip E.C.A.’n›n enerjiyi verimli kullanan ›s› ürünlerini konu alan rek-
lam filmi; keyifli, s›cak bir yaflam için ‹brahim Kutluay ve ailesinin E.C.A. ürünlerini tercih etmesine vur-
gu yap›yor. Reklam filminde E.C.A. ›s› ürünleriyle konforlu, s›cak ve keyifli bir yaflam sürdüren Kutluay
ailesinin ev hayat›na konuk oluyoruz. Filmde vurgulanan ürünlerden E.C.A. termostatik vanalarla yafla-
n›lan mekânlar› istenilen ›s› ayar›nda sabitleyerek yüzde 30’a varan tasarruf sa¤lad›¤›, ›s› verimlili¤i art›-
r›lm›fl panel radyatörlerle de konfor sundu¤u mesajlar› veriliyor. Ürünlerin kullan›m alanlar›na sundu¤u
konforun yan› s›ra “enerjiyi verimli kullan›n” mesaj› sayesinde ekonomik faydalar› da vurgulan›yor.

Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu, ‹zmir ve Ege bölgesinde gerçeklefltirdi¤i fa-
aliyetlerle bir y›ld›z gibi parlamaya devam ediyor. Birbirinden önemli
projelerde yer alarak bölgedeki pazar pay›n› art›rd›klar›n› anlatan Elgin-
kan Toplulu¤u Is› Grubu Koordinasyon Kurulu Baflkan› Ömer Özgen,
“Art› 1” dergisi için ‹zmir’de gerçeklefltirilen projeleri anlatt›. 

Is› sektörünü de¤erlendiren Ömer Özgen, E.C.A. Is› Grubu olarak 2010
y›l›nda 9 milyon TL tutar›nda yat›r›m planlad›klar›n› belirtti ve ciro hedef-
lerinin ise 1,5 milyon TL oldu¤unu söyledi. 

E.C.A. markas› olarak, kombi üretiminin 2010 y›l› bafl›nda tamamen
Manisa’ya gelmesinin ard›ndan, birçok baflar›l› projeye imza at›ld›-
¤›n› belirten Özgen, ‹zmir ili ve çevresindeki orta ve ufak ölçekli
projelere verilen önemle pazar pay›n›n da art›r›ld›¤›n› söyledi. 2010
y›l›na kadar yüzde 5–6 seviyelerinde olan ‹zmir’deki pazar pay›n›n
2010’un ilk alt› ay›nda yüzde 8-9 seviyelerine yükseldi¤ine dikkat
çeken Özgen, “Üstelik ‹zmir-Maviflehir’de gerçeklefltirdi¤imiz 622
konut, E.C.A. Proteus 24kW kombi sat›fl› henüz bu rakamlara yans›-
m›fl de¤il” diye konufltu. 

‹lerleyen dönemde gaz aç›l›mlar›n›n gerçekleflerek bu tabloya yans›ma-
s›yla pazar pay›n›n iki kat artmas›n› beklediklerine dile getiren Özgen, ‹z-
mir’de gerçekleflen projelerle ilgili olarak flunlar› söyledi:

“‹zmir’de son dönemde ald›¤›m›z baz› projeleri flöyle s›ralayabilirim…
TOK‹’nin gerçeklefltirdi¤i 2 bin 500 konutun tüm panel radyatör ve hav-
lupan projesini biz gerçeklefltirdik. ‹zmir Ege Üniversitesi lojmanlar›, mi-
safirhaneleri ve derslikleri olmak üzere 45 adet MC yo¤uflmal› kazan ve
44 adet günefl kolektörü ifli teslim edildi. ‹zmir’deki bir di¤er önemli pro-

je ise Maviflehir’de ki TOK‹ ko-
nutlar›na 630 adet E.C.A Prote-
us kombi ve panel radyatörün
teslim edilmesiydi. 

‹zmir’de geçen y›l 17 bin dola-
y›nda cihaz›n gaz aç›m› da ger-
çeklefltirildi. 622 adetlik bir pro-
je sat›fl›n›n toplam senelik gaz
aç›m›n›n yaklafl›k olarak yüzde
3,5’üne tekabül etti¤i düflünü-
lürse; bunun ne kadar büyük bir
oranda oldu¤u görülebilir. Bu
toplamda,  tüm vitrifiye, arma-
tür, panel radyatör ve kombile-
rin, E.C.A. markal› olmas› ise
ayr› bir gurur kayna¤› olarak
önem kazan›yor.”

EMAS ‹zmir’de
parl›yor

Dap Yap›’n›n gelecek için yaflam alanlar› oluflturma misyonuyla Ba¤dat Caddesi olarak an›lan
sahil yolunda, denize 100 metre mesafede infla etti¤i Dragos Royal Towers, zamanlar aras›nda-
ki fark› ortadan kald›r›yor. Proje, sadece lüks bir yaflam alan› de¤il, gelece¤in ötesine gönder-
meler yapan ayr›nt›lar›yla yeniça¤a ait bir tasar›m olarak kabul ediliyor. 

Miami, New York ve Dubai gibi merkezlerde ben-
zerleri görülebilen Drogas Royal Towers, 4 blokta
212 daireden olufluyor. Projenin ›s›tma sistemi
için 32 adet E.C.A.- De Dietrich duvar tipi yo¤ufl-
mal› kazanlar tercih edildi.

Dragos Royal Towers 
E.C.A. De Dietrich ile ›s›nacak

E.C.A. ve SEREL markal› ürünler, yap› sektöründeki sayg›n projele-
rin tercihi olmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü’nün uzun za-
mand›r merakla beklenen stad projesinden konut projelerine kadar
E.C.A. ve SEREL markalar›n›n yer ald›¤› projeler flu flekilde:

Türk Telekom Arena

Türk futbolunun önemli kurumla-
r›ndan biri olan Galatasaray Spor
Kulübü taraf›ndan yapt›r›lmakta
olan Seyrantepe Spor Kompleksi,
içinde bar›nd›rd›¤› 58 bin kiflilik

stadyumu ve al›flverifl merkezleriyle Türkiye’nin en modern stad-
yumlar›ndan biri olacak. Mimari çizgisiyle göz kamaflt›ran spor
kompleksinde fl›k ve estetik tasar›mlar›yla sektörün öncü markas›
E.C.A. ve SEREL ürünleri tercih edildi. E.C.A. armatür ve SEREL vit-
rifiye ürünlerinin yan› s›ra SEREL’in akrilik küvet ve gömme rezer-
vuarlar› da Türk Telekom Arena’n›n modern çizgisini en üst düze-
ye ç›karan ürünler aras›nda yer al›yor.

Innovia 2

Yeflil ‹nflaat taraf›ndan Beylikdüzü’nde yapt›r›lan 3 bin 84 konuttan
oluflan Innovia 2, tercih etmifl oldu¤u E.C.A. Armatür, SEREL Vitri-
fiye ve SEREL Akrilik küvet ile müflterilerine ayr›cal›kl› bir yaflam
alan› sunuyor.

A¤ao¤lu My City

A¤ao¤lu’nun yeni projesi
My City Bahçelievler’in mi-
mari çizgisi, estetik ve tasar-
rufta öncü marka E.C.A. ar-
matürlerle tamamlan›yor.

Narcia Resort

Ülkemizin seçkin turizm merkezlerinden biri olan Side’de yer alan
Narcia Resort, müflteri memnuniyetini fl›k ve estetik tasar›mlar›yla
göz al›c› E.C.A. armatür ve E.C.A. teknik ürünleriyle güçlendirdi. 

Skyport

Gülyap› taraf›ndan Beylikdüzü’nde gerçeklefltirilen 34 katl› yap›;
içerisinde bulunan al›flverifl, e¤lence ve spor merkezleriyle yeni bir
yaflam alan› olufltururken, tercihini öncü marka E.C.A. armatürler-
den yana kulland›.  

Konut projelerinin
gözdesi

EMAR A.fi. yetkili servisleri, k›fl sezonu öncesinde her y›l düzenlenen öz de¤erlendirme toplant›la-
r›nda bulufltu. ‹ftar organizasyonlar›yla birlikte gerçeklefltirilen toplant›ya 187 yetkili servis kat›ld›.
‹stanbul, ‹zmir, Trabzon, Ankara ve Gaziantep’te düzenlenen toplant›larda; 2010 y›l› servis hizmet
performanslar›, ilk seferde do¤ru hizmet sunumu, yedek par-
ça uygulamalar›yla ilgili bilgi, kurumsal hizmetlerdeki pazar
pay› ve hizmetlerde dikkat edilmesi gereken noktalar aktar›l-
d›. Serviste rol alan müflteri temsilcileri ve servis teknisyenle-
rine davran›fl e¤itimleri verildi. Toplant›da “Servis Hizmeti
Sunumunda Yüzde 100 Müflteri Memnuniyetini Sa¤lamak”
konulu çal›fltay da düzenlendi. Böylece müflteri memnuni-
yeti hedefine yönelik çal›flmalar güncellenmifl oldu. 

EMAR yetkili servisleri bulufltu

Kutluay ailesi enerjiyi verimli kullan›yor

Enerji Yönetimi Derne¤i, Ankara’da “Enerji
Verimlili¤i” konusunda mevzuat, uygulama-
lar, problemler ve çözüm önerilerini tart›fl-
mak üzere bir çal›fltay düzenledi. Çal›fltay’a
Türk Teknoloji Gelifltirme Vakf›, Elektrik ‹flle-
ri Etüt ‹daresi, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›,
Makine Mühendisleri Odas› ve sektör temsil-
cileri kat›ld›. EMAR ‹stanbul Bölge Servis Mü-
hendisi Ersoy Ak›n’›n da kat›ld›¤› etkinlikte;
Bina Enerji Performans Yönetmeli¤i hakk›nda
bilgiler, sektör e¤itimleri, kat›l›mc›lar›n enerji
verimlili¤i konusundaki deneyimleri ve uygu-
lama örnekleri paylafl›ld›. 

Enerji Yönetimi Derne¤i
Çal›fltay› düzenlendi
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Müflteri memnuniyetine ifl hedefleri içinde öncelikle yer veren EMAR A.fi., bu konudaki çal›flmalar›-
n› sürdürüyor. Bu kapsamda; müflteri marka sadakatinin ve EMAR’›n yetkili servislerine ait böl-

gesel etkinli¤in yükseltilmesi; ayn› zamanda, mamullerde bak›m taleplerinin art›r›larak uzun
ömürlü ve sorunsuz çal›flmalar›n› temin edilmesi için 2001 y›l›ndan itibaren düzenlenen in-
dirimli bak›m kampanyas›, bu y›l 1 A¤ustos- 31 Ekim tarihleri aras›nda gerçeklefltiriliyor.

Do¤algaz altyap›s› bulunan il ve ilçelerdeki kombi kullan›c›lar›na yönelik uygulanan kam-
panya kapsam›nda, kombi bak›m iflçilik ücretlerinde yüzde 20, bak›m s›ras›nda olas› yedek

parça de¤iflimlerinde ise yüzde 10 iskonto uygulan›yor. EMAR veri taban›nda kay›tl› olan müfl-
terilerden 100 bin kifliye ulafl›larak 31 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya hakk›nda

bilgi de verildi. 

Kombi bak›m kampanyas› devam ediyor

ELEKS ve EMAR’›n ortaklafla gerçeklefltirdi¤i e¤itim ve bayi toplant›lar›
devam ediyor. Bu kapsamda E.C.A. ›s› ürünleri için önemli bir pazar
olan Azerbaycan’da organize edilen teknik e¤itim ve bayi toplant›s›, sek-
tör profesyonellerini, alt bayileri, tesisatç› firmalar› bir araya getirdi. 18
Eylül 2010 tarihinde düzenlenen toplant›, Bakü Palas Oteli’nde 85 kifli-
lik kat›l›mla gerçeklefltirildi. Ürün e¤itimiyle bafllayan toplant›, kampan-
yalar hakk›nda bilgilendirme semineriyle devam etti. Sunumlar, EMAR
E¤itim fiefi Ekrem Erkut ve Bölge Sorumlusu  Hakan Yenigezer taraf›ndan
yap›ld›.

Azerbaycan genelinde sat›fl sonras› müflteri hizmetleriyle ülke standart-
lar› üzerinde hizmet veren ECA Yetkili Servisi Rufat Mammadov, firma-
s› ve 5 kiflilik teknisyen ekibiyle seminerde haz›r bulundu. Seminer so-
nunda en yüksek sat›fl gerçeklefltirilen bayiler de ödüllendirildi.  

ELEKS VE EMAR’DAN
Azerbeycan’da e¤itim

D›fl pazarlarda rekabet edebilmek, hedeflerine ulaflabil-
mek ve mevcut konumunu koruyabilmek için sürekli ge-
liflim ve yenilenmeyi önemseyen ELEKS D›fl Ticaret A.fi.,
çal›flanlar› için Bilecik ve Manisa’da bulunan yedi üreti-
ciye ait dokuz fabrikaya gezi düzenledi. Periyodik ola-
rak e¤itim alan sat›fl ekibi d›fl›nda kalan sevkiyat, muha-
sebe ve finansman departmanlar›n›n çal›flanlar› da ürün
ve üretim bilgilerinin yenilenmesini amaçlayan seyahat-
lerde bilgilerini tazeleme f›rsat› buldular. 

Üretimden ziyade; hammadde kabul, kalite kontrol, sev-
kiyat gibi süreçleri de tan›ma f›rsat› yaratan seyahat; fab-
rika ve sat›fl flirketleri aras›nda yaflanan problemlerin
paylafl›ld›¤› ve bun-
lara çözüm bulun-
du¤u bir platform
da yaratm›fl oldu.
Fabrika seyahatleri-
nin sonunda EMAR
taraf›ndan verilen
ürün e¤itimleriyle
planlanan etkinlik
tamamland›.

ELEKS e¤itimlerle
yenileniyor BBersay ‹letiflim Grubu, sektördeki 20. y›l› nedeniyle 27 Eylül 2010

tarihinde Ç›ra¤an Saray›'nda “Yeni Normal Dünyada Türkiye'nin
Yeni Konumu, Yeni Gücü” bafll›kl› bir panel düzenledi. Aç›l›fl ko-
nuflmas›n› Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün yapt›¤›  paneli Milli-
yet gazetesi yazar› Taha Akyol yönetti. Panele, TÜS‹AD Baflkan›
Ümit Boyner, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Ülke Ar›bo-
¤an, NPQ (New Perspectives Quarterly) dergisi editörü Nathan
Gardels, Avrupa Birli¤i Genel Sekreter Vekili, Büyükelçi Haluk Il›-
cak ve Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Kurucu Bafl-
kan› Alpaslan Korkmaz konuflmac› olarak kat›ld›. 

Panelin onur konu¤u olarak aç›l›fl konuflmas›n› yapan Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül, “yeni normal” ad›yla kavramsallaflt›r›lan günü-
müzün  dünya düzeninde dengelerin farkl›laflt›¤›n› ve Bat›’n›n gücü-
nü Do¤u’yla paylaflmaya bafllad›¤›n› belirterek,
“Bugünkü dünya eskisinden çok farkl› bir dün-
yad›r. Bugün art›k so¤uk savafl döneminin para-
metreleri geçerli de¤il. ‘Kutuplar neresidir?’ so-
rusunun art›k tek bir cevab› yok. G-20’yi olufltu-
ran güçler var. Çin, Hindistan, Brezilya  diye
saymaya bafllayaca¤›m›z güçlerin aras›nda Tür-
kiye’nin ad› yerini çok k›sa bir zamanda alacak-
t›r” dedi. 

Bersay ‹letiflim Grubu’nun 20. kurulufl y›ldönü-
mü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleflen panelin
öncesinde konuflan Grubun kurucusu ve Yöne-
tim Kurulu Baflkan›  Ali Saydam, “yeni normal
dünya düzeni”nde “daha az risk, daha çok ihti-
yat›n aranaca¤›na” vurgu yaparak, Türkiye’nin
de güncel sermayesi, dinamizmi ve yenilikçili¤i
ile bugün dünyada ortaya ç›kan yeni resimde yer

alma potansiyeline sahip oldu¤unu söyledi. 

TÜS‹AD Baflkan› Ümit Boyner, küresel ekonominin bir panoramas›-
n› çizdikten sonra Türkiye’nin küresel sistem içindeki yerini belirle-
yecek temel faktörlerden en önemlisinin demokratikleflme süreci ol-
du¤unu belirtti.  

Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Ar›bo-
¤an,  “fiimdi normal düzenden söz etti¤imize göre öncesinde anor-
mal bir dünya düzeni vard› ve bu yeni dönem bize ‘arac› kurumla-
r›n’ rolünü önemsememiz gerekti¤ini gösteriyor. Türkiye de dünyada

arac›l›k rolünü en iyi biçimde oynama mücade-
lesi veriyor” dedi. 

NPQ dergisi editörü Nathan Gardels, “yeni nor-
mal” kavram› yerine “küreselleflme sonras›” ifade-
sini kullanarak,  önümüzdeki y›llarda, Türkiye’nin
de üyesi oldu¤u G-20’nin çok daha fazla söz
sahibi olaca¤›n› söyledi.

Avrupa Birli¤i Genel Sekreter Vekili Büyükelçi
Haluk Il›cak, AB’ye Uyum Süreci’nde yaflanan
sorunlara de¤inirken, panelin son konuflmac›s›
olan Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m
Ajans› Kurucu Baflkan› Alpaslan Korkmaz da,
“Biz tan›t›m çal›flmalar›m›zda Kuzey Amerika,
Bat› Avrupa, Ortado¤u, Uzakdo¤u gibi bölge-
leri hedefledik. Bu tan›t›m çal›flmalar›m›z süre-
cinde, hedeflenen bölgeler d›fl›nda yat›r›m da
çekebiliyoruz” dedi. 

BERSAY ‹LET‹fi‹M
GRUBU, 20. YIL

PANEL‹’NDE
“YEN‹ NORMAL”‹

TARTIfiTI Soldan sa¤a: TÜS‹AD Baflkan› Ümit Boyner, Bilgi Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Deniz Ülke Ar›bo¤an, Milliyet yazar› Taha Akyol, Avrupa
Birli¤i Genel Sekreter Vekili, Büyükelçi Haluk Il›cak, NPQ (New
Perspectives Quarterly) dergisi editörü Nathan Gardels ve Baflbakanl›k
Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Kurucu Baflkan› Alpaslan Korkmaz.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, 
panelin onur konu¤u olarak aç›l›fl 

konuflmas›n› yapt›. 
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EE.C.A. ve SEREL markalar›, Türkiye’nin farkl› bölgelerindeki seçkin
projelerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Elginkan Toplulu¤u fiirket-
leri’nde üretilen armatür ve vitrifiye ürünleri kalitenin yan› s›ra tasa-
r›mlar›yla insanlar›n hayat›na art› de¤er kat›yor. ‹lk dura¤›m›z, ‹stan-
bul’un gözbebe¤i semtlerinden Çengelköy’de gerçeklefltirilen butik bir
konut projesi. Çengelköy MESA Evleri, minimal mimari çizgisi, yüzde
80’i yeflile ayr›lm›fl ferah yerleflim plan›yla oldukça farkl› bir konut pro-
jesi. Proje, insanlar›n ortak alanlar› birlikte kullanabilecekleri sosyal
bir yerleflim yeri olarak da tasarlanm›fl. 100 bin metrekarelik bir alan-
da yer alan, 46 bloktan oluflan Çengelköy Mesa Evleri’nde 398 konut

bulunuyor. Bu konutlar›n tamam›nda E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye
ürünleri kullan›ld›.

Mutfaklarda E.C.A. Delta serisi evye bataryalar› kullan›rken; banyoda
Delta serisi lavabo bataryas› ve Delta serisi banyo bataryas› tercih edil-
di. Banyo evyelerinde tamamlay›c› unsur olarak Göksu Hareketli Üst
Tak›m kullan›ld›. Küvete sahip konutlarda ise XL Ankastre küvet batar-
yas› tercih edildi.

Proje mimarlar›n›n lavabo tercihi ise SEREL’den yanayd›. Vitrifiye ola-
rak Smart asma klozet ve Bianca klozet rezervuar› kullan›ld›.  

Sosyal bir merkez

Araç trafi¤inin tamamen yeralt›ndan çözüldü¤ü konut projesinde; sos-
yal merkez, kapal› ve aç›k yüzme havuzu, fitness, sauna, çocuk kulü-
bü ve çok amaçl› salon gibi; sosyal hayat›n gerektirdi¤i bütün alanla-
ra yer ayr›lm›fl.

‹mar plan› aflamas›ndan bafllayarak bütün mimari proje MESA Tasar›m
Grubu taraf›ndan gerçeklefltirilmifl. ‹fle 100 bin metrekarelik bir arsada
nas›l bir yaflam alan› kurgulamak istendi¤i sorusuyla bafllad›klar›n› ak-
taran Proje Müellifi Mimar Yeflim Turhan, çeflitli seçenekleri denedik-
ten sonra, yerleflimi 4 avlu etraf›nda oluflturmaya karar verdiklerini an-
lat›yor. Turhan’›n verdi¤i bilgilere göre, proje ile yaklafl›k 400 konut-
luk bir yerleflimi, küçük birimlere bölerek, daha s›cak komfluluk iliflki-
lerinin yarat›lmas› amaçlanm›fl.

Yerleflimin ortas›nda arsay› bafltan sona kat edecek flekilde kurulan
a¤açl› yol, avlular› birbirine ba¤layarak sitede yaflayan herkesin sosyal
merkezde buluflturuyor. Evlerin tasar›m›nda imar koflullar›n›n ba¤lay›-
c› oldu¤unu belirten Turhan, bu koflullar çerçevesinde, modern çizgi-
ler ve malzemelerle eskiye göndermeler yapan, sade, fonksiyonel bir
çözüm bulmaya çal›flt›klar›n› söylüyor. 

Bu nedenle evlerin planlar›nda, alan kayb›n› minimuma indirerek
maksimum kullan›m alan› yarat›lmas›na özen gösterilmifl.  

Yüzde 80’i yeflil alan

Düflük yo¤unluklu bir yap›lanma söz konusu oldu¤u için yerleflimin,
yüzde 80’i, yani 80 bin metrekaresi yeflil alana ayr›lm›fl. Evlerin salon,

mutfak, teras ve balkon gibi yaflam alanlar›n›n bakt›¤› avlular çevresin-
deki bloklar için özel yeflil alanlar oluflturmufl. Avlularda zengin bir
çevre düzenlemesiyle birlikte, çocuk oyun alanlar›, dinlenme alanlar›
bulunuyor. Sosyal merkez ve çevresindeki yeflil alan ise, yerleflimin tü-
müne hizmet veriyor. 

Neden Çengelköy?

Çengelköy, ‹stanbul’un eski dokusunu tafl›yan semtlerinden biri. Köp-
rülere yak›nl›¤›, yürüme mesafesinde denize ulafl›labilirli¤i, çevresin-
de günlük ihtiyaçlar›n giderilebilece¤i merkezlerin olmas› büyük bir
avantaj. Hepsinden önemlisi, flehir merkezinde olup, böylesine genifl
yeflil alanlar bulunduran projenin; kapal› otopark imkân›, sosyal ve
spor aktiviteleriyle özel bir yaflam alan› sunabilmesi geliyor.  

Neden E.C.A. kullan›ld›?

MESA ekibi, di¤erlerinde oldu¤u gibi, bu projede de her fleyi en ince
detay›na kadar düflünerek çal›flt›klar›n› ifade ediyor. Projenin kalitesi
ve standartlar›na uygun firmalar seçilerek, tasar›m grubu, yap›m grubu
ve seçilen ekiplerle birlikte titiz bir çal›flma yürütülmüfl. E.C.A ve SE-
REL bu anlamda Türkiye’de vitrifiye ve armatür konusunda kalitesini
kan›tlam›fl firmalar olarak MESA ekibinin genel konseptine yak›n
bulunmufl. 

Çengelköy MESA Evleri

E.C.A. VE SEREL’‹ TERC‹H ETT‹

Yeflillikler içinde konumlanan MESA Çengelköy Evleri, butik
mimari çizgisini E.C.A. ve SEREL ile tamamlayan ‹stanbul’un
gözde konut projelerinden biri. Çevreye sayg›l› tasar›m› ve
yüzde 80’lik yeflil alan kullan›m›yla dikkat çeken projenin
tamam›nda sürdürülebilirlik ve kalite göz önünde tutularak
E.C.A armatürler ve SEREL vitrifiye ürünleri kullan›ld›.  

Çengelköy MESA Evleri, yeflilin modern yaflam

alanlar›yla tamamland›¤› alternatif konut projesi.

Modern ve sosyal bir hayat› arayanlar›n tercih

etti¤i konut projesinde kalite, E.C.A. ve SEREL

ürünleri ile tamamland›. 

Proje Müellifi Mimar Yeflim Turhan’›n verdi¤i

bilgilere göre, Çengelköy MESA Evleri’nde

yerleflim alan› küçük birimlere bölünerek s›cak

komfluluk iliflkileri ön plana ç›kar›lm›fl.
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‹
‹stanbul, kuruldu¤u y›llarda su s›k›nt›s›n›n ne oldu¤unu bilme-
yen say›l› flehirlerden biriydi. As›rlar boyunca suyun hayat ver-
di¤i flehir ‹stanbul’da halk, 19. yüzy›lda içecek temiz su bula-
maz hale gelince modern su flebekesiyle tan›flt›. “Aziz fiehre Le-
ziz Su” slogan›yla 1873 y›l›nda Dersaadet Su fiirketi’nin kurul-
mas›, ‹stanbul’da yeni bir dönemin de habercisiydi. 60 y›l bo-
yunca ‹stanbul’un su ihtiyac›n› karfl›layan flirket, modern su fle-
bekesinin de temelini atm›flt›.  

Roma su yollar›n›n kurulmas›yla birlikte ‹stanbul, Osmanl› hâkimi-
yetine girmesinden 18. yüzy›l bafllar›na dek temiz suya eriflim ay-
r›cal›¤›n› korudu. Zaman zaman su s›k›nt›lar› yaflansa da 19. yüz-
y›la kadar köklü bir su sorunu yaflanmam›flt›. Ne var ki Osman-
l›’n›n son yüzy›l›yla birlikte di¤er sorunlar giderek a¤›rlaflt› ve ‹stan-
bul halk› içecek su bulamaz hale geldi. Öyle ki geleneksel yöntem-
le bulunan sular ya içilemeyecek derecede kirlenmifl ya da eski-
miflti. 1873 y›l›nda kurulan Dersaadet Su fiirketi, “aziz flehre leziz
Terkos suyu”nu getirerek yeni bir dönemin kap›s›n› aralad›: ‹stan-
bullular flebeke suyuyla tan›flmak üzereydiler. 

Modernleflme ve endüstrileflme yüzy›l›nda ‹stanbul halk› su bula-
mazken; arkalar›nda bir hayrat b›rak›p dünya durdukça hay›r dua-
s› alma beklentileri de azalmaya bafllay›nca daha az çeflme yapt›-
r›l›r hale geldi. Geleneksel flehrin kal›plar› ve yaflayan insan say›s›
büyük ölçüde de¤iflmiflti. Sermaye, teknoloji ve yetiflmifl teknik in-
san gücünün yeterli olmad›¤› bir zamanda özellikle büyük flehirle-
re su temini organizasyonu yabanc› flirketlere ihale edildi. 

Suyla flekillenen ‹stanbul’un tarihinde yeni bir dönem bafll›yor-
du. Böylece “Aziz fiehre Leziz Su” slogan›yla 60 y›l boyunca
‹stanbul’un su ihtiyac›n› karfl›layacak, daha da önemlisi bugün
hâlâ kulland›¤›m›z su sisteminin temellerini atacak Dersaadet
Su fiirketi de kuruluyordu. Suyun hayat verdi¤i ‹stanbul’un hi-
kâyesini konuyla ilgili bir de kitap yazan Yrd. Doç. Dr. ‹lhami
Yurdakul ile konufltuk.

‹stanbul’un su tarihiyle ilginiz nas›l ortaya ç›kt›?

‹stanbul Araflt›rmalar› Merkezi’nde görevli oldu¤um y›llarda, özel-
likle Osmanl›’n›n son dönemindeki, 19’uncu yüzy›lda yaz›lm›fl su
risaleleriyle karfl›laflt›m. Araflt›rmalar›m zamanla derinleflti ve eli-
mizde tuttu¤umuz kitaba dönüfltü. ‹stanbul’un kuyu sular›n›n bü-
yük bir k›sm› ac›d›r. O nedenle Osmanl›’da içme suyuna “mai le-
ziz”, yani tatl› su deniliyordu. Özellikle Terkos Gölü’nün tatl› suyu
oldukça makbuldü. ‹flte tatl› Terkos suyunun bütün uygarl›klar ta-
raf›ndan baflkent yap›lm›fl aziz flehre gelmesini anlatt›¤›m›z için ki-
tab›m›za “Aziz fiehre Leziz Su” ad›n› verdim.

‹stanbul’da içme suyuyla ilgili sorunlar Roma döneminden bu
yana sürmüfl, öyle de¤il mi?

MÖ 330 y›l›nda Roma ‹mparatoru Konstantin, ‹stanbul’u yeni-
den infla ederken flehrin ilk su sistemini de oluflturmufl. Karade-
niz bölgesinden tafl ve kereste getiren Konstantin,- do¤u ve ba-
t›daki bütün kültür varl›klar›n› flehre tafl›y›p yeni bir “Roma” in-
fla etme projesi ba¤lam›nda, Roma su uygarl›¤›n›n da en uzun
su yolu flebekesini ‹stanbul’da yapt›rm›fl. Böylece Istranca Da¤-
lar›’ndan ‹stanbul’a, 242 km uzunlu¤undaki su flebekesini de
kurmufl. ‹stanbul’da çeflmeler ve f›sk›yeler kurulmufl, tabiri caiz-
se flehir suyla hayat bulmufltur.

O dönemde de su bulamama sorunu var m›yd›?

Kurakl›k dönemlerinin yan› s›ra flehri istila etmeye çal›flan kuv-
vetlerin de su yollar›na sald›r›p zarar verdi¤ini biliyoruz. Bunlar-
dan en önemlisi 1204 y›l›nda flehrin surlar› d›fl›ndaki bütün su
flebekesinin tahrip edilmesiydi. Öyle ki ‹stanbul’da dura¤an su-
ya, yani sarn›ç sistemine geçilmesi bu sald›r›lar›n ard›ndan ol-
mufltur. Böylece daha tehlikesiz ve daha zarars›z bir yöntem
olarak kuyu ve sarn›çlar kullan›lmaya bafllam›flt›r.

‹stanbul’un fethedilmesinin ard›ndan süreç nas›l geliflti?

‹stanbul’un fethinin ard›ndan flehirde “akarsu medeniyeti” yeni-
den canland›. Fatih Sultan Mehmet, flehri fethettikten sonra Ro-
ma su yollar›n› yeniden imar etti. Yani ‹stanbul suyunun hikâye-
sinde ikinci aflamaya geçilmifl oldu. “Bentlerin devri” olarak an›-
lan bu dönemde; flehrin içme suyu Belgrad Orman› civar›ndan
‹stanbul’a kadar kurulan bentler arac›l›¤›yla getirildi. Ne var ki
kurakl›k oldu¤unda bentlerde su miktar› azalaca¤› için flehirde-
ki su s›k›nt›s› ortaya ç›kmaya bafllad›. ‹stanbul’daki su s›k›nt›s›n›
telafi eden etkenlerden biri de halk›n yaz aylar›nda sahil kesimi-
ne çekilmesiydi. Ancak su s›k›nt›s› ‹stanbul’da genel olarak her
zaman büyük bir sorun olarak yafland›. Öyle ki her y›l ya¤mur
duas›na ç›k›l›rd›. Y›llar geçtikçe ‹stanbul’un su sorunu a¤›rlafla-
rak devam etti.

Modern bir su sisteminin kurulmas›  ne zaman bir zorunluluk
haline geldi?

19. yüzy›lda geleneksel su sistemlerinin flehri besleyemeyece¤i
anlafl›l›nca yeni aray›fllara gidildi. ‹flte Dersaadet Su fiirketi’nin
kurulmas›n›n temel nedeni de bu aray›flt›r. Zaten Osmanl› yöne-
ticileri, bir süredir Avrupa’daki teknik yenilikleri takip etmekte-
dir. 1850 y›l›nda kurulan ilk su flirketi Fransa’n›n Lyon flehrinin
su ihalesini al›r. Avrupa’da belediye ve hükümetin yapamad›¤›
iflleri, flirketlerin yapmaya bafllamas›ndan 20 y›l sonra; ulus-
lararas› flirketler ‹stanbul’un su ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik
projeler üretmeye bafllar. Bir yandan da padiflah ve yetkililer
geleneksel yöntemleri kullanarak flehrin su sistemini ›slah etme-
ye çal›flmaktad›r. Ne var ki yetiflmifl insan› ve teknolojisi olma-
yan Osmanl›, bu ihtiyac› yabanc› bir flirkete b›rakmak zorunda
kal›r. Netice olarak Frans›z sermayeli Dersaadet Su fiirketi, 1873
y›l›nda kurularak Terkos suyunun flehre getirilmesi sa¤lan›r. fiir-
ket, belli bir imtiyaz›n sahibi olarak ‹stanbul’a suyu getirip belli
bir prosedür içinde da¤›tmaya bafllad›. Öncelikle Suriçi olarak
an›lan bölgedeki konutla-
ra su getirilmeye bafllan-
d›. Getirilen suyun mikta-
r› da bütün flehrin ihtiya-
c›n› karfl›lamaktan uzakt›. 

Peki ya musluklar?

Elbette dönemin yokluk
ortam›nda flebeke suyu-
nun ba¤lanmas› için ge-
reken bütün ekipman Av-
rupa’dan getiriliyordu.
Üstelik evlerin içindeki
musluklar, su borular› ve
su sayaçlar› flirketin ‹stan-
bul’da açt›¤› ma¤azala-
r›ndan temin ediliyordu.

Daha önce içme sular›n›n da¤›t›m› sakalar taraf›ndan yap›lmak-
tayd›. Terkos Su fiirketi’nin gelmesiyle birlikte asl›nda gelenek-
sel su da¤›t›m sisteminin tasfiyesi de bafllam›fl oldu.

Peki ya evine su ba¤latmaya imkân›  olmayanlar?

Dersaadet ile yap›lan sözleflmeye göre; flirketin su götürdü¤ü
semtlerde fakir fukaran›n su ihtiyac›n› karfl›lamak için hayrat
çeflmeleri kurmas› gerekiyordu. Bugün ‹stanbul’un farkl› nokta-
lar›nda flirketin kurdu¤u çeflmeler hâlâ görülebilir.

Dersaadet ilk kuruldu¤unda “Dünyan›n her yerinde flirketin su-
lar› içilir, siz de tad›n” slogan›yla herkesi suyun tad›na bakmaya
davet etti. Bunun için ‹stanbul Befliktafl dolay›nda aç›lan büroda,
bir cümbüfl veya flenlik havas›nda flirketin getirdi¤i suyun tad›na
bak›l›yordu.

fiirketin kurulmas›n›n sosyal ve ekonomik etkileri neler oldu?

Öncelikle halk aras›nda, yaflanan bütün sorunlara ra¤men ciddi
bir memnuniyet vard›, çünkü geleneksel su sistemlerinin tasfiye
edilmesiyle birlikte flehrin yegâne tatl› su kayna¤› Dersaadet ha-
line geldi. 1873-1933 y›llar› aras›nda faaliyet gösteren firman›n
60 y›l boyunca ‹stanbul ile kurdu¤u iliflki ayn› zamanda önemli
bir dönüflüm hikâyesidir. Modern su flebekesinin kurulmas›, ay-
n› zamanda yeni bir asr›n da habercisiydi: Dönüflüm bafllam›flt›
ve her yerde kendini hissettiriyordu. Modernleflme öncesinde
müslümanlar, “Bir çeflme yapt›ral›m sevap kazanal›m” diye dü-
flünürken 19’uncu yüzy›ldan itibaren yapt›r›lan çeflmelerin say›-
s› h›zla azalmaya bafllad›.

19’uncu yüzy›lda Osmanl›’n›n bay›nd›rl›k  alan›nda yapt›¤› at›-
l›mlar›n izlerini bugün hâlâ takip edebiliyoruz. 1933 y›l›nda im-
tiyaz süresi dolan Dersaadet Su fiirketi, ‹stanbul halk›n› tatl› iç-
me suyu ve flebekesiyle tan›flt›rarak yerini ‹stanbul Sular ‹dare-
si’ne b›rakt›. Bu idare de bugünkü ‹SK‹’nin ana gövdesini olufl-
turdu. K›sacas›, halen kulland›¤›m›z su flebekesinin temelleri,
1873 y›l›nda at›ld›. ‹stanbul’da modern bir su flebekesinin kurul-
mas›, ayn› zamanda bir devrin geride kald›¤›n› göstererek, in-
sanlar›m›z› derinden etkileyen bir dönüm noktas›d›r.  

Aziz flehre leziz su
MÖ  330 y›l›nda ‹mparator Konstantin taraf›ndan temeli at›lan
‹stanbul’un suyu, 1873 y›l›nda kurulan Dersaadet Su fiirketi ile
modern su flebekesine dönüflerek bugüne kadar geldi. 

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arflivcilik Bölümü’nden
1993 y›l›nda mezun olan Yurdakul, 1996 y›l›nda yüksek lisans e¤iti-
mini tamamlad›. 1994-1996 y›llar›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si Kültür ‹flleri Dairesi ‹stanbul Araflt›rmalar› Merkezi’nde arfliv belge-
leri uzman› olarak çal›flt›. Yurdakul çal›flmalar›n› Bilecik Üniversite-
si’nde devam ettiriyor. 

‹lhami Yurdakul kimdir?



C mekteydi. Köylerinde s›k›fl›p kalan binlerce çocuk ancak enstitüler sa-
yesinde okuma f›rsat› bulacakt›. Köy Enstitüleri, bir e¤itim modeli ol-
mas›n›n yan› s›ra; önemli bir ça¤dafllaflma ve modernleflme projesiydi.
Asl›nda dönemin e¤itim ve ö¤retim anlay›fl› sorun çözmeye yönelikti.
Özellikle Türkiye gibi köy kökenli ve tar›ma dayal› yap›larda modelin
önemi çok sonradan daha iyi anlafl›ld›. Köy çocuklar› enstitülerde hem
e¤itiliyor hem de gelece¤e haz›rlan›yordu. 

Dönemin yetkilileri enstitülerde bir yandan hayvan güdüp bir yandan
edebiyat eserlerini okuyan ö¤rencilerle karfl›lafl›r. Kara k›fl›n ortas›nda ka-
p›s› aralanan enstitüden çocuklar›n çald›¤› müzik aletlerinin sesleri yük-
selmektedir. Bu kurumlardan yetiflen e¤itmenler gittikleri köylerde hemen
ifle sar›l›r, köylüleri e¤itmeye bafllar. Ülkenin her taraf›na yay›lan e¤itmen-
ler bir taraftan okuma yazma ö¤retir, di¤er taraftan do¤rudan köylülerin
üretim art›fl›na yönelik pratik ifllere giriflirler. Bu e¤itim kurumlar›ndan ye-
tiflen bireylerin sonraki y›llarda mutlu ve üretken birer insan olarak toplu-
ma yapt›klar› katk› zamanla çok daha iyi anlafl›lacakt›r. Konuyla ilgili ola-
rak Köy Enstitüleri’ni Araflt›rma ve E¤itimi Gelifltirme Derne¤i (KAGEV)
Baflkan› Prof. Dr. Güler Yalç›n ile konufltuk.   

Cumhuriyeti kuran ayd›n kadrolar e¤itimin öncelikle köylerden baflla-
mas› gerekti¤ini belirleyerek köylere yönelmeye karar vermiflti. Köy
Enstitüleri giriflimi, bugün bütün dünyada örnek bir proje olarak göste-
riliyor. Ne yaz›k ki Köy Enstitüleri’ni unutturacak nitelikte bir e¤itim
sistemine hâlâ kavuflamad›¤›m›z da bir gerçek. Köy Enstitüleri’nin bafl-
l›ca amac› k›rsal alan› kalk›nd›rmak, köylüyü e¤iterek üretici duruma
getirmekti. Gerçek anlamda devrimci bir hareket olan Köy Enstitüleri,
yaln›zca köyün maddi kalk›nmas›n› de¤il, ayn› zamanda ve daha
önemli olarak köy insan›n› bilinçlendirmeyi, onu hiçbir kuvvetin istis-
mar edemeyece¤i modern bir k›rsal yaflam biçimine kavuflturmay›
amaçlamaktayd›. ‹flte böyle yola ç›kan dönemin e¤itimcileri 17 Nisan
1940'ta Köy Enstitüleri’ni kurmaya bafllad›. Bu e¤itim hamlesinin arka-
s›nda dönemin Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel ve büyük e¤itim-
ci ‹smail Hakk› Tonguç bulunmaktayd›. 

Köy Enstitüleri’nde e¤itim, dönemin ö¤retmen ve ö¤rencilerinin anla-
t›m›yla tam bir birliktelik ve kat›l›m içinde yürütülüyordu. Köy Enstitü-
leri’ne e¤itim anlam›nda yüklenen sorumluluk a¤›r ve bir o kadar an-
laml›yd›. Köy Enstitüleri’ndeki e¤itim anlay›fl› üretim içinde sürdürül-

bab›” yetifltirilmesi hedeflenmektedir. ‹kinci olarak e¤itim, tüm ülkede
planl› bir flekilde merkezi olarak yürütülecektir. Ve son olarak e¤itim
felsefesi, o güne kadar aç›lm›fl bulunan klasik okullardan tamamen
farkl› olacakt›r.

Ne yaz›k ki proje tam anlam›yla uygulanamam›flt›r. 1946’dan sonra
programlar de¤ifltirilmifl, amac›ndan sapt›r›lm›fl ve nihayet 1954 y›l›n-
da Köy Enstitüleri kapat›lm›flt›r. Özellikle 1947 ve sonraki birkaç y›lda
estirilen fikir terörü, enstitülerde ciddi bir travmaya neden olmufltur.
Hasan Ali Yücel, 1946’da Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan ayr›lm›fl, yerine
Hitler hayranl›¤› ile tan›nan Reflat fiemsettin Sirer atanm›flt›r. Bu y›llar-
da Türkiye’nin siyasi tercihleri de¤iflmifl, ekonomik bak›mdan ba¤›ml›
olman›n yollar› aç›lm›flt›r. Projenin yar›m b›rakt›r›lm›fl ve hatta karalan-
m›fl olmas›na karfl›n, hâlâ güncelli¤ini koruyor olmas›n›n iki temel ne-
deni vard›r. Birincisi sadece e¤itimli insan de¤il, düflüncelerini özgür-
ce ifade eden, yeteneklerini kullanabilen, ulusal de¤erlere sahip ç›kan
ve ba¤›ms›zl›¤›na düflkün bireyler yetifltiren bir sistem olmas›d›r. Böy-
le bir e¤itimi uygulayacak politika izleyen bir yönetim gelifltirileme-
mifltir. Oysa günümüzün disipline ve sindirmeye dayal› e¤itim sistemi
yerine, fikir ve ifl üreten insan› yetifltiren bir sisteme ihtiyac› vard›r.   

Ülkemizin e¤itim tarihinde Köy Enstitüleri deneyiminin yeri nedir?

Cumhuriyet tarihi içinde Köy Enstitüleri’nin yaln›zca bir e¤itim projesi
olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Üstelik proje, genel kan›n›n aksine bir ö¤ret-
men yetifltirme projesiyle s›n›rl› de¤ildir. Elbette e¤itim felsefesi ya da
e¤itim bilimi aç›s›ndan özgün bir uygulamad›r ve bence 1940’l› y›llar-
da e¤itim dünyas›ndan bir kuyrukluy›ld›z geçmifltir. Çok say›da Avru-
pal›, Amerikal› e¤itimci ve devlet adam› bu sistemi yerinde incelemifl-
tir. Onlar›n bugün uygulamaya devam ettikleri e¤itim sisteminin teme-
linde enstitülerin e¤itim felsefesi vard›r.

Atatürk’ü kaybetti¤imiz y›l›n hemen ertesi y›l›; 1940 Köy Enstitüleri’nin
kurulufl y›l›d›r. ‹flte tam bu y›llarda bir yandan ulusal sermaye birikimi
teflvik etmeye çal›fl›l›rken; di¤er yandan tar›m toplumu olan ülkede
modern/bilimsel yöntemlerle tar›m yap›lmas› öngörülmektedir. 

21 bölgede kurulan Köy Enstitüleri; kimi zaman sadece “köyde yerle-
flik ve çal›flkan çocuklar› ilkokul sonras›nda 5 y›ll›k e¤itim için seçerek
alan bir ö¤retmen yetifltirme okulu” olarak görülmektedir. Oysa, siste-
min bundan öte üç temel özelli¤i vard›r: Yaln›zca ö¤retmen de¤il, da-
ha sonra aç›lacak olan yat›l› bölge okullar›yla “köye faydal› meslek er-
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E¤itimde kaç›r›lan f›rsat

“E¤itim dünyas›ndan bir kuyruklu y›ld›z geçti”

KÖY ENST‹TÜLER‹

EK‹M 2010 2322 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

1950 y›l›nda Isparta, Atabey’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤retimini Burdur’da, liseyi ‹zmir K›z
Lisesi’nde tamamlad›. Yüksek ö¤renim için ‹stanbul’a geldi, ‹stanbul Üniversitesi Ecza-
c›l›k Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Analitik Kimya Alan›’nda Yüksek lisans ve
Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü’nde doktora tezini verdi. 2007 y›l›nda
Marmara Üniversitesi’nde Analitik Kimya Ana Bilim Dal›’nda “profesör” unvan›n› al-
d›. 1996 y›l›nda Köy Enstitüleri’nin ikinci kufla¤›n› bir araya getirme ve gelene¤ine sa-
hip ç›kma çabalar›ndan dolay› Ankara’da bulunan Köy Enstitüleri ve Ça¤dafl E¤itim
Vakf›’n›n kurucu üyesi oldu. Daha sonra 2003 y›l›nda Köy Enstitülerini Araflt›rma ve
E¤itimi Gelifltirme Derne¤i’ni (KAVEG) kurdu.

Prof. Dr. Güler Yalç›n kimdir? 

E¤itim, Türkiye’nin en önemli
sorunu olmaya devam ediyor.

Her y›l yeni bir sistemin
denendi¤i ortamda kuflkusuz
herkesin akl›na tek bir kurum

geliyor: Köy Enstitüleri...
Kuruluflunun 70’inci y›l›nda

getirdi¤i alternatif e¤itim
sistemi, zihin ve beden birli¤ini

savunan anlay›fl›yla Köy
Enstitüleri, kaç›r›lm›fl bir f›rsat
olarak herkesin içini ac›tmaya

devam ediyor. 

Köy Enstitüleri’nde

okuyan çocuklar, birçok

alanda kendilerini

yetifltirme imkân›

buluyordu. Dönemin

foto¤raflar› oldukça

flafl›rt›c›d›r. Köyünden

ç›k›p gelmifl gençler

ellerinde kemanlar› ve

kendilerinden emin

ifadeleriyle gelece¤e

güvenle bakmaktad›r.
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E¤itim çevreleri Köy Enstitüleri'ni tan›yor mu?

Köy Enstitüleri konusunda tarih, sosyal bilimler ve e¤itim bilimleri alan-
lar›nda bitirme ödevleri ve yüksek lisans tezleri yap›l›yor ama bu çal›fl-
malar genellikle birbirinin tekrar› ve verilen bilgiler s›n›rl› oluyor. Yine
de ö¤rencilerin konuyla tan›flmas› aç›s›ndan yararl›. Köy Enstitüleri ko-
nusunda yapt›¤›m konuflmalarda ço¤u kifli birçok konuda yeni bilgiler
edindi¤ini söyledi. Bunun nedeni, canl› tan›klarla yapt›¤›m
konuflmalard›r. Tarihçilerin olaylar›n üzerinden 100 y›l geçmeden
anlafl›lamayaca¤›n› söyledi¤ini unutmayal›m.

KAVEG hangi amaçla ve ne zaman kuruldu? 

23 Haziran 2003 tarihinde, Köy Enstitüleri’nin kurucusu ‹smail Hakk›
Tonguç’un ölüm y›ldönümünde kuruldu. Derne¤imizin amac›, sistemi
araflt›ranlara destek olmak, bugüne uyarlanabilirli¤ini sorgulamak, gü-
nün koflullar›na uygun bir model çal›flma haz›rlamakt›r.

Enstitü  geleneklerini aileden iyi bilen biri olarak; Köy Enstitüleri'nden
mezun olanlar›n çocuklar›nda saptad›¤›n›z ortak özellikler var m›?

Elbette, çok say›da ortak özellik var. Bilindi¤i gibi, belki de dünyan›n

Köy Enstitüleri’nin 70’inci y›l› nedeniyle çok say›da etkinlik de dü-
zenlendi.  Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunlar›n›n
kurdu¤u Türk Halk Bilimi Toplulu¤u’nun (THBT) "Ham Meyvay›
Kopard›lar Dal›ndan" bafll›kl› gösterisi, en ilgi çekici olanlar›ndan
biriydi. ODTÜ’lü koro ve sazlar›n seslendirdi¤i  “Ziraat Marfl›”yla
bafllayan gece, ço¤u ünlü derlemeci Muzaffer Sar›sözen’den türkü-
ler ve halk oyunlar› gösterisiyle devam etti. Sar›sözen’in TRT radyo-
sunda yapt›¤› türkü ö¤retme program› “Burçak Tarlas›”yla canlan-
d›r›ld›. Köy Enstitüleri ile ilgili gerçekler program boyunca devam
eden sunumlarla izleyicilere aktar›ld›. Etkinli¤in düzenlenmesinde
eme¤i geçenlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi Kültür Merke-
zi Müdürü Münevver Emino¤lu’na etkinlikle ilgili iki soru yönelttik.

Ham Meyvay›  Kopard›lar Dal›ndan et-
kinli¤i hangi fikirle ortaya ç›kt›?

Türk Halk Birimi Toplulu¤u 50’nci y›l›n›
kutluyor. Her y›l bir tema seçerek o konu
etraf›nda bir gösteri düzenleyen THBT,
flimdiye kadar düzenledi¤i tüm etkinlikle-
re bir türkünün ad›n› verdi. 70’inci y›l›
dolay›s›yla bu y›l düzenlenecek etkinli¤in
Köy Enstitüleri’ni anlatmas›na karar veril-
di. Oradaki kültür sanat e¤itimi de bizim
için ayr›ca önemliydi. Çal›flmaya baflla-
d›ktan sonra yapt›¤›m›z literatür taramas›
s›ras›nda grup içindeki çok say›da insan›n

anne ve babalar›n›n enstitü kökenli oldu¤unu ö¤rendik.

Etkinlikte seçilen eserlerin önemi neydi?

Ham Meyvay› Kopard›lar, Köy Enstitüleri’nin hüzünlü hikâyesini is-
miyle bile anlat›yor. Ziraat Marfl› ise do¤rudan Köy Enstitüleri icin bes-
telenen bir eser. Bestesi Adnan Saygun, güftesi ise Behçet Kemal Ça¤-
lar’a ait olan bu marfl, enstitülerin varl›k amaçlar›n› çok güzel özetli-
yor. Yine enstitüler arac›l›¤›yla derlenen veya köylerinden çocuklar›n
getirdi¤i türküler de söylendi. Örne¤in Köy Enstitüleri’nden birinde ö¤-
retmenlik yapan Ruhi Su’nun çocuklardan derleyip bize kazand›rd›¤›
türküler de var. Örne¤in Deniz Üstü Köpürür.  Etkinlikte söylenen 15-
20 türkü bir flekilde Köy Enstitüleri ile iliflkiliydi. 

hiçbir yerinde hiçbir okuldan bu kadar çok yazar, politikac›, bilim in-
san› ve bilge insan yetiflmemifltir. Bugünün e¤itim sistemi için böyle
bir fley düflünebilir misiniz? Hasano¤lan Yüksek Köy Enstitüsü’nde ö¤-
rencilerden oluflan bir kurul, Bat› Edebiyat› dersi ö¤retmenleri Sabahat-
tin Eyübo¤lu dan›flmanl›¤›nda bir dergi ç›karmaktayd›. TÜYAP Kitap
Fuar›’nda bu dergileri sergileyece¤iz. ‹flte bu ortamda yetiflmifl
insanlar›n çocuklar› aras›nda e¤itimlerini sürdürmeyene rastlamad›m.
En belirgin özellikleri ise ifllerini eksiksiz yapmalar› ve kendilerini ifa-
de etmekte ödünsüz davranmalar›d›r. Üçüncü kufla¤a gelince... Onlar
t›pk› Köy Enstitülü kuflak gibi, yarat›c› ve özgür oldular. Tüm dünya
Köy Enstitüsü gerçe¤ini muhtemelen onlardan ö¤renecek. 

"Ham Meyvay›  Kopard›lar Dal›ndan" 

"Ögrenciler yaflamlar›  için gerekli her fleyi üretip
tüketiyor, ayn› zamanda tiyatro ve müzik gibi
güzel sanatlara iliflkin u¤rafllarla ruhlar›n›
doyuruyorlard›. Tar›m, yap›c›l›k ve teknik dersler
görüyor ve uygulamalar›n› yap›yorlard›. Öyle ki
her bir Köy Enstitüsü küçük bir iflletmeydi." 

Münevver Emino¤lu, “Ham Meyvay› Kopard›lar Dal›ndan” gösterisinin kaç›r›lm›fl bir f›rsat olarak hâlâ s›cakl›¤›n›
koruyan Köy Enstitüleri gerçe¤ini yans›tan etkileyici bir etkinlik olarak haf›zalara kaz›nd›¤›n› söylüyor.

JJeoloji alan›nda yapt›¤› çal›flmalarla dünya çap›nda tan›nan ve ka-
bul gören Prof. Dr. Celâl fiengör, Türk e¤itim hayat›na dair önem-
li yay›nlar› da olan bir bilim insan›. Türkiye’nin en önemli sorunu-
nun e¤itim oldu¤unu söyleyen Prof. Dr. Celâl fiengör, sistemi dü-
zeltebilmek için ilkokullardan bafllayacak kapsaml› bir e¤itim
hamlesi yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor. fiengör ile Türkiye’deki
e¤itim sistemi üzerine konufltuk.

Türkiye’nin e¤itim ortam› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Kesinlikle tam bir felaket... Türkiye’nin en büyük sorunu, ceha-
let ve bunu ortadan kald›rabilecek bir mekanizmas›n›n olmama-
s›d›r. Çünkü cehaleti ortadan kald›racak sorumlu insanlar›n biz-
zat kendisi cehalet içindedir. Bugün Türkiye’de belirli bir dünya
görüflünün e¤itime hâkim hale geldi¤ine flahit oluyoruz. ‹lkö¤re-
timden tutun da üniversitelere varana dek, felaket bir e¤itim or-
tam›m›z var.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufluyla bafllayan e¤itim hamlesi na-
s›l oldu da bu noktaya geldi?

Asl›nda çok daha geriye bakmal›y›z. Türkiye’nin modern üniversi-
te gelene¤i, ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) ile bafllam›flt›r. 1770
y›l›nda Frans›z elçisi, Sultan III. Mustafa’y› Ruslar’›n Balt›k’tan yola
ç›kt›¤› ve donanmaya sald›raca¤› yönünde uyar›r. Dönemin kabi-
nesi bu uyar›y› ciddiye almay›nca Ruslar, Çeflme’de bulunan do-
nanmam›z› basarak bütün gemilerimizi yok eder. Çeflme bask›n›n-
da Ruslar’›n amiral gemisinin yak›lmas›n› sa¤layarak takdir topla-
yan Cezayirli Gazi Hasan Pafla, bu olay›n kendisinde yaratt›¤›
üzüntünün de etkisiyle üniversitenin kurulmas›na öncülük eder.
Bugün Kas›mpafla meydan›nda aslan›yla birlikte heykeli bulunan
Hasan Pafla, Sultan’a “Bu rezillik böyle sürmez, imparatorlu¤u yö-
neteceksek bir okul kurmam›z gerekir” der. Balistik, co¤rafya, hari-
ta, mühendislik gibi konularda bilgili, gemi yapabilen insanlara

E¤itimin bir neslin
kendisinden sonra

gelenlere borcu
oldu¤unu söyleyen

fiengör, “Atatürk büyük
bir dahi olarak bilimin
öneminin fark›ndayd›.

Onun sayesinde
Cumhuriyet’in ilk

y›llar›nda flahane lise ve
ilkokullar açt›k. Ne var ki

onun bafllatt›¤› e¤itim
hamlesini devam
ettiremedik” diye

konufltu. 

“E¤itim gelecek 
nesillere borcumuzdur”
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Global Bak›fl Global Bak›fl

Prof. Dr. Celâl fiengör, 24 Mart 1955’te ‹stanbul’da do¤du. 1973 y›l›n-
da Robert Academy’yi bitirdi, 1978’de State University of New York at
Albany’den jeolog olarak mezun oldu. 1979’da master, 1982’de de ay-
n› üniversiteden doktora ald›. 1981’de ‹TÜ Maden Fakültesi, Genel Je-
oloji kürsüsüne asistan oldu. 1984 y›l›nda Londra Jeoloji Cemiyeti’nin
“Baflkanl›k Ödülü”nü, 1986’da TÜB‹TAK’›n Bilim Ödülü’nü ald›. Ayn›
y›l ‹TÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dal›nda doçent oldu.
1990 y›l›nda Academia Europaea’ya ilk Türk üye olarak seçildi. 1992
y›l›nda ‹TÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dal›’nda profesör-
lü¤e yükseltildi. 1993 y›l›nda Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi
oldu, Akademi Konseyi’ne seçildi, ayn› y›l TÜB‹TAK Bilim Kurulu üye-
li¤ine seçildi. 

Celal fiengör kimdir? 
ihtiyaç duyulmaktad›r. Tesadüfen ‹talya’da gemi mühendisli¤i oku-
mufl olan Seyit Hasan bulunur. Onun bafl›na geçti¤i okula farkl›
alanlardan yabanc› uyruklu ö¤retmenler getirilir. ‹flte 1773 y›l›nda
Tersane-i Amire'nin Dara¤ac› mevkiinde "Mühendishane-i Bahri"
ad› verilen okulun kurulmas›yla ülkemizde ilk defa gemi inflaat› ile
deniz haritalar›n›n yap›lmas› konusunda uzman personel yetifltiril-
meye bafllanm›flt›r. Dolay›s›yla 1773,  ‹stanbul Teknik Üniversite-
si'nin ve ilk bölümü olan Deniz Mühendisli¤i’nin kurulufl y›l›d›r. 

1795 y›l›nda müthifl bir yüksek ö¤renim kanunnamesi haz›rlan-
m›flt›r. Daha sonradan Kabakç› ‹syan›’nda flehit edilecek olan Sul-
tan III. Selim’in haz›rlad›¤› bu kanunnameyi bugün bile yüksek
ö¤retimde kullanabiliriz.  

Cumhuriyet dönemine gelirsek...

1900 y›l›nda Darülfünun kuruldu. Sonradan, 1933 üniversite refor-
muyla ‹stanbul Üniversitesi’ne dönüfltürülecek olan bu okul
aç›l›yor ama hiçbir üretim yok, sadece ansiklopedik bilgiler aktar›-
lan bir kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Atatürk bu durumu görünce yeni bir üniversite sisteminin kurulma-
s›na karar veriyor. Hayat›nda üniversite görmemifl Atatürk, bir ya-
banc›ya dan›flmaya karar veriyor. E¤itim kurumu olarak bildi¤i tek
gelenek, Harbiye Okulu. Kafas›nda da sadece o model var. 1933
y›l›nda üniversite reformuna girifliliyor. ‹yi de savafltan yeni ç›km›fl
Türkiye’de yetiflmifl insan yok, nereden bulunacak? ‹flte tam bu s›-
rada Hitler, Yahudiler’i Almanya’dan kovmaya bafll›yor. Büyük ön-
der hemen Dr. Philpp Schwartz’› Cumhuriyet’in üniversite kalk›n-
ma hamlesinin bafl›na getiriyor. Atatürk’ün ondan tek istedi¤i, ala-
n›nda en iyi insanlar›n getirilmesi oluyor.  

Kimler geliyor bu üniversite hamlesi esnas›nda?

Örne¤in antik dönem felsefesinde dünyan›n en önemli iki ismin-
den biri olan Walter Krantz geliyor. Farkl›
alanlarda çok önemli Alman bilim adamla-
r› Türkiye’ye geliyor o dönemde. Dönemin
e¤itim ruhuyla ilgili olarak size ilginç bir
örnek vermek isterim. Prof. Kantoroviç dö-
nemin en iyi diflçisidir. Ne var ki, Nazi kar-
fl›t› görüfllerinden dolay› kampa gönderil-
mifltir. Bu nedenle Dr. Schwartz, Atatürk’e
onun getirilemeyece¤ini ve baflka bir ismin
ça¤r›lmas› gerekti¤ini söylüyor. Atatürk,
“Sen ona kar›flma, onu getirmek benim
iflim” cevab›n› veriyor. Dönemin D›fliflleri
Bakan› Tevfik Rüfltü Aras, Kantoroviç’i res-
mi olarak davet ediyor. ‹ki ay Alman-

ya’dan hiçbir cevap gelmeyince Dr. Schwartz baflka bir isim öne-
riyor. Atatürk, yeniden karfl› ç›k›yor; “Hay›r, üniversitelerimizin
bafl›nda en iyi isimlerin olmas›n› istiyorum.” Bunun üzerine Al-
manya’ya bir nota çekiliyor ve “‹ki ay cevap verilmemesi Türkiye
Cumhuriyeti devletine kas›tl› bir hakaret midir?” diye soruyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sayg›nl›¤›na bak›n ki, 48 saat sonra Kan-
toroviç ‹stanbul’da oluyor.  ‹flte bu mantaliteyle üniversite yönet-
mek gerekir. Bugün gelinen noktada üniversitelerimiz sadece dip-
loma almak için gidilen okullar halindedir. Oysa üniversiteye me-
rak edildi¤i için gidilir.

Peki üniversitelerimizdeki bozulma ne zaman bafllad›? 

1946 y›l›nda Köprülü, bu konuyla ilgili olarak Vatan gazetesinde
dört makale yay›mlar. “Alman bilim adamlar› gitmeye bafllad› ve
geri kalan akademisyenler felaket” der “dediklerimi yapmazsan›z
üniversiteler da¤›l›r gider” uyar›s›n› yapar. Ne yaz›k ki dedikleri
aynen ç›km›flt›r. Atatürk’ün üniversite hamlesiyle, kürsülerin bafl›-
na dünya çap›nda tan›nm›fl  bilim insanlar›n› getirme projesi yar›m
kald›¤› için üniversitelerimizde akademik gelenek oturmam›flt›r.

Bu yüzden Türkiye’de insanlar›m›z› iyi yetifltiremedik. Bak›n, üni-
versitelerle ilgili düzenlemeler say›s›z defa yenilenmifltir. 1870,
1900, 1933, 1960 ve son olarak 1980’ler... Böyle e¤itimcilik olur
mu? Üniversite bir gelenek iflidir. Toplum üniversiteye ihtiyaç gös-
terir, gelenekten beslenerek güçlenir. Eskiden üniversite ihtiyac› in-
sanlar›n merak›ndan kaynaklan›rd›. fiimdi üniversite toplu tüketim
metas› haline geldi. Atatürk büyük bir dâhiydi. Bilimin öneminin
fark›ndayd›, hatta onun devlet adaml›¤›nda önceliklerden biri,
bilim ve e¤itim çal›flmalar›yd›. Bu sayede Cumhuriyet’in ilk y›lla-
r›nda flahane lise ve ilkokullar açt›k.

Okullar›m›z›n bozulmas›nda nüfusumuzdaki art›fl›n da pay›  var
m›?

Bizi say›lar ve demografik bask› mahvetti. Y›llar geçtikçe Türki-
ye’nin en iyi üniversitelerine bile kontenjanlar›n› art›rma bask›s›
yap›l›r hale geldi.

Sözünü  etti¤iniz e¤itim anlay›fl› biraz da seçkinci de¤il mi? Bu
yönde elefltiriliyor musunuz?

Do¤ru, seçkincilik geride kald› ve ne yaz›k ki biz ortaça¤a do¤ru
gidiyoruz. Bütün dünya bu yüzden bir felakete do¤ru ilerliyor.
Dört çocuklu bir aile düflünün. Ailenin seçkinleri olan ebeveynle-
rin karar› bir kenara b›rak›l›p demokratik bir karar al›n›rsa; o ço-
cuklardan hangisi okula gider?

Üniversite say›s›n›n sürekli artmas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Aç›kças› de¤erli tarihçimiz Prof. Dr. ‹lber Ortayl›’n›n dedi¤i gi-
bi, her flehre üniversite yap›lmas› fikri gerçek bir ahlaks›zl›kt›r.
Elinizde do¤ru düzgün akademisyen bulunmazken, imkânlar›-
n›z s›n›rl›yken nas›l olur da bütün illere üniversite kurmaya ça-
l›fl›rs›n›z? 

E¤itim bu kadar kötü  durumdayken, gençlere ne tavsiye edersi-
niz?

Sadece sevdikleri ifli yapmalar›n›. Gençlerin sevdikleri ifli yapama-
d›klar› için mutsuz olduklar›n› görüyorum. ‹stedikleri ifli yapmak-
tan korkmamal›lar. Çünkü bir ifli kaliteli yapt›¤›n›zda onun getirisi-
ni her zaman al›rs›n›z. Üstelik san›ld›¤›n›n aksine bu sorun, günü-

müze ait de¤il. Osmanl› tarihi boyunca insanlar mutsuz olduklar›
ifli, para için yapm›flt›r. Bu konuda istisna olarak gösterebilece¤im
tek meslek askerliktir, çünkü hiç kimse daha fazla para kazanmak
için ölüme gitmez.

Elginkan Vakf›’n›n çal›flmalar› hakk›nda neler söylemek istersiniz.
E¤itim çal›flmalar›yla ilgili bir öneriniz olur mu?

Elginkan Vakf›’n›n okullar› yeniden tadil etmesi, mesleki e¤itim
çal›flmalar› elbette çok önemli. Öte yandan özellikle ABD’de
sanayi ve e¤itim kurumlar›n›n iflbirli¤i aç›s›ndan çok güzel ör-
nekler bulunuyor. Oradan örnek al›nabilir. Somut olarak önere-
bilece¤im ve bekleyece¤im katk›, ‹TÜ’nün kütüphanesinin ya-
p›lmas› olacakt›r. Bak›n 19. yüzy›lda yaflam›fl ABD’li bir sanayi-
ci olan George Peabody’nin yapt›¤› katk›lar ve üniversitelerde
açt›¤› müzeler bunun en güzel örneklerinden biridir. San›r›m
konuflmam›z› da Peabody’nin bir sözüyle bitirmekte fayda var:
“E¤itim bir neslin kendinden sonraki nesillere borcudur.”

“Bütün dünyada seçkincilik kötü  bir kavram gibi alg›lan›yor. Oysa seçkincili¤in geride kalmas› bi-
zi ortaça¤a do¤ru götürür. Elit kesimlerin olmad›¤›, karar alan seçkinlerin bulunmad›¤› bir toplum,
toplum de¤il güruh haline gelir. Seçkincilik devri bitmifltir ve dünya bir felakete gitmektedir. ‹kin-
ci Dünya Savafl› sonunda Hiroflima’ya atom bombas› at›lma emrini kim verdi? Bir insan›n komp-
leksi yüzünden 160 bin kifli bir anda yok oluverdi. Toplumun seçkincili¤i geride kald›¤›nda insan-
l›¤a da ‘elveda’ dememiz gerekti¤ini buradan anlayabiliriz. Hatta flöyle de sorabiliriz: Seçkincilik
olmayacaksa, o halde ODTÜ ve ‹TÜ gibi okullar kurmam›za ne gerek var?”  

Toplum kendi seçkinlerini yetifltirmeli
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Türkiye’nin ilk kad›n orkestra flefi:

en önemli bestecileri ile çal›flma f›rsat›n› buldum. 

Orkestra flefli¤i zor bir e¤itim süreci gerektiriyor, öyle de¤il mi?

Bu do¤ru, ancak orkestra flefli¤inin içine iyice girdikten sonra insan›n
kendi eserlerini yönetmesinin çok zor olabilece¤ini anlad›m. Kendi
eserinizi yönetirken sürekli eseri elefltirebilirsiniz. Bu nedenle baflka
bir flef çok daha iyi ve tarafs›z yönetebilir. Orkestra flefli¤i e¤itiminde
en önemli koflul, bir enstrüman› iyi çal›yor olmakt›r. Kompozisyon Bö-
lümü’nü bitirmek de flartlardan biridir. Yani bestecilik nas›l oluyor, bir
eser nas›l yaz›l›yor ve bunlar›n yorumu nas›l yap›lmal›; bunlar› ancak
bestecilik çal›flan bir sanatç› bilebilir. 

Orkestra flefi olarak ilk ç›kt›¤›n›z konser hangisiydi?

fief olarak, Ankara Devlet Konservatuvar› Orkestras› ile Cumhurbafl-
kanl›¤› Senfoni Orkestras› Konser Salonu’nda gerçeklefltirilen bir kon-
sere ç›kt›m. Çok güzel ve heyecanl› bir konser olmufltu.

Orkestra fleflerinin nas›l bir görev üstlendiklerini anlatabilir misiniz?

Orkestra flefleri, orkestralar›n en üst sanatsal amirleridir. Konser prog-
ramlar›, çal›nacak eserler, flef-solist seçimleri, çal›flma süreleri gibi ko-

nular flefin mesuliyeti alt›nda yürütülür. Bu konuda teknik çal›flmalar›
yürüten kurullar vard›r. Orkestra flefi onlarla birlikte y›ll›k konser prog-
ramlar›n› ve turneleri planlar. 

Türkiye’nin ilk kad›n orkestra flefi olmak nas›l bir duygu?

Türkiye’nin ilk kad›n orkestra flefi olmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ba-
na verdi¤i büyük bir flans ve görev. O nedenle sorumlulu¤um çok bü-
yük... Cumhuriyet devrimlerinin yaratt›¤› kurum ve kurulufllar›n yetifl-
tirdi¤i bizler ‘Cumhuriyet kad›nlar›’y›z. Sabiha Gökçen’ler, Leyla Gen-
cer’ler, Afife’ler, milletvekillerimiz ve di¤er tüm mesleklerdeki ilkleri-
miz kendi alanlar›nda büyük mücadeleler vermifltir. Bunu do¤al karfl›-
l›yorum, bu ilk olman›n bedelidir. Bu anlamda benden sonra gelecek
kad›n orkestra fleflerine öncülük edebildiysem, ne mutlu bana. Dünya-
da da kad›n orkestra fleflerinin say›s› çok az. Orkestralar›n bafl›nda flef
olarak görev alabilen kad›n say›s› 6’y› geçemiyor. Yaflam içinde kad›n-
lar›n a¤›rl›¤› oran›nda fleflerin say›s› da artacakt›r. 

Orkestra fleflerini ayn› zamanda kalabal›k bir toplulu¤un idaresini ve
koordinasyonunu sa¤layan idareciler olarak da görebiliriz san›r›m.
‹dareci olarak hangi vas›flara sahip olman›z gerekiyor?

Orkestra flefi olarak yönetti¤iniz eserin sanatsal yorumu ve yönetim
tekni¤inin d›fl›nda, birlikte müzik yapt›¤›n›z ekibin enstrümanlardan
de¤il, insanlardan olufltu¤unu unutmamal›s›n›z. Onlarla duygu ve dü-
flüncelerinizi, eserle ilgili yarat›c›l›¤›n›z› ve yorumunuzu paylafl›yorsu-
nuz. Bunun için iyi bir iletiflim gerekli. Anlay›fl, disiplin, sevgi ve say-
g› benim için orkestra flefli¤inin ana unsurlar›d›r.  

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›’n›n bafl›na geçtikten sonra ne-
ler yaflad›n›z? Bursa’da size karfl› ilgi nas›l?

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›  çok idealist bir orkestra. Ül-
kesini çok seven ve bunun için her türlü fedakârl›kta bulunabilecek
bir kurum. Benim en büyük amac›m Bursa halk› ile orkestram›z› ku-
caklaflt›rmak, orkestram›z› vatandafllar›m›z›n hayat›nda vazgeçilmez
bir  olgu haline getirmek. Bursa’n›n beni en çok etkileyen yan›, yafla-
yan tarih ve kültürü ile birlikte çok etkileyici bir dinamizme sahip
oluflu. fiehir sürekli olarak sizi yeni fleyler üretmeye yönlendiriyor,
heyecan veriyor. O nedenle Bursa Senfoni Orkestras› ile çal›flmaktan
çok mutluyum. 

Halen Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›’n› (BBDSO) yöneten ‹n-
ci Özdil ile keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik. Küçük yafllarda piyanoy-
la tan›flan ve klasik müzi¤i kitlelere sevdirmek için çal›flt›¤›n› anlatan
‹nci Özdil, Türkiye'nin ilk kad›n orkestra flefi olman›n büyük bir so-
rumluluk anlam›na geldi¤ine de dikkat çekiyor.  

Müzik sevginiz aileden geliyor san›r›m, öyle de¤il mi?

Evet, meslekleri farkl› olsa da müzik onlar için vazgeçilmezdi. Annem
yüksek ziraat mühendisi, babam ise doktordu. Kendimi bildim bileli
müzikle iç içe bir hayat›m›z vard›. K›z kardeflim ile birlikte kocaman
bir piyanoyu çalarken foto¤raflar›m›z var. Hep birlikte oturup müzik
yapard›k. Bazen mandolin, kimi zaman da gitar çalard›k. 

Müzik ve piyano e¤itimi y›llar›n›z› anlatabilir misiniz?

1971 y›l›nda Ankara Devlet Konservatuvar›’n›n Piyano Bölümü’ne gir-

dim. Cumhuriyetimizin ilk icraatlar›ndan biri olan Ankara Devlet Kon-
servatuvar›’n›n, ilk kuruldu¤u Cebeci’deki tarihi binas›nda e¤itime
bafllad›m ve o tarihi binada okudum. Atatürk’ün müzik devrimini bafl-
latt›¤› o okuldan mezun olmak benim için ayr› bir gurur kayna¤›d›r.
Devlet bursu kazanarak orkestra flefli¤i e¤itimimi Londra Kraliyet Mü-
zik Akademisi’nde sürdürdüm.  

Müzik hayat›n›zda hangi besteciler ve sanatç›lardan etkilendiniz?

Kompozisyon hocam, ‘Türk Beflleri’nden Prof. Necil Kâz›m Akses’in
müzi¤inden çok etkilendim. Ayr›ca besteci olan k›z kardeflim S›d›ka
Özdil’in eserleri, benim orkestra flefli¤imin can suyudur. Bunun yan›
s›ra  Rus bestecilerinin müzi¤i her zaman ilgimi çekmifltir. Tam da bu
nedenle Rusya’n›n verdi¤i bursla Leningrad (St. Petersburg) Konserva-
tuvar›’nda Rus müzi¤i üzerine ihtisas yapt›m. Ard›ndan Londra’da ça¤-
dafl müzik konusunda uzmanlaflabilmek için 20. yüzy›l›n son yar›s›n›n

‹nci Özdil
Türkiye'nin ilk kad›n orkestra flefi ‹nci Özdil Ankara'da do¤du. Ankara Devlet Kon-
servatuvar›'n›n Piyano, Kompozisyon ve Orkestra fiefli¤i bölümlerinden yüksek lisans
diplomas› ile mezun oldu. 1983 y›l›nda Orkestra fiefli¤i uzmanl›¤› için devlet bursuy-
la ‹ngiltere'ye gönderildi. Londra'da Guildhall School of Music, daha sonra Royal
Academy of Music'te dönemin en önemli sanatç›lar›yla orkestra yöneticili¤i çal›flt› ve
1988 y›l›nda bu okuldan  mezun olan ilk kad›n orkestra flefi oldu. Çal›flmalar›yla pek
çok ödül kazanan ve Ankara’da yeni kurulan ‘Orkestra@Modern’in 5 kurucu üyesin-
den biri olan ‹nci Özdil, bu orkestran›n flefli¤ini de sürdürüyor. 

‹nci Özdil kimdir? 

Türkiye’nin ilk kad›n orkestra
flefi olarak tarihe geçen ‹nci
Özdil, “Türkiye
Cumhuriyeti’nin bana verdi¤i
bu görev büyük bir flans. O
nedenle sorumlulu¤um çok
büyük” diye konufltu. Sabiha
Gökçen’ler, Leyla Gencer’ler,
Afife’ler gibi ilklerle birlikte
an›lman›n kendisi için büyük
bir onur oldu¤unu dile
getiren Özdil, dünyadaki alt›
kad›n orkestra flefinden biri... 



1970 Edirne do¤umlu Ercüment Ar›c›, Ha-
cettepe Üniversitesi Maden Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek
lisans e¤itimini tamamlayarak yüksek mü-
hendis oldu. Ar›c›, 1995 y›l›nda Elginkan
Toplulu¤u’na ba¤l› MATEL A.fi.’de Maden
Yüksek Mühendisi olarak göreve bafllad›.
2009 y›l›n›n bafl›nda SEREL Fabrika Müdür-
lü¤ü’ne getirilen Ar›c›, Seramik Hammadde
Üreticileri Derne¤i ve TMMOB Maden Mü-
hendisleri Odas›’n›n üyesi. Ercüment Ar›c›,
evli ve bir k›z çocuk babas›.

Ercüment Ar›c› kimdir?
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Üretim

rak da baflar›l› oldu¤umuzu düflünüyorum.  

Topluluk içinde SEREL’in faaliyeti hangi ihtiyaçtan do¤du?

SEREL, di¤er bütün Elginkan Toplulu¤u  flirketleri gibi topluma fay-
dal› olmak ve insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kuruldu. SE-
REL’in kuruldu¤u y›llarda vitrifiye sektörü çok farkl› bir konumday-
d›. Talep çok, üretim ise azd›. Rekabet ortam› tam anlam›yla kuru-
lamad›¤› için di¤er üreticiler kaliteden ödün verebiliyorlard›.  SE-
REL vitrifiye üretimine girerek hem inflaat sektöründeki ürün gam›-
n› tamamlad›, hem de ortama rekabet getirerek kalite kavram›n›n
seramik sektöründe yayg›nlaflmas›n› sa¤lad›. K›sacas› sektörün
geldi¤i konumda SEREL’in katk›s› çok büyüktür. Gelinen nok-
tada ürünün farkl›l›¤› ve getirdi¤i art›de¤er önem kazand›.
Örne¤in klozet için “ifllevi bak›m›ndan hepsi birbirinin ay-
n›d›r, de¤ifliklik yapamazs›n›z” diyemezsiniz. Bu alanda,
su tasarruflu ürünlerle farkl›l›¤›m›z› ortaya koyduk. Geldi-
¤imiz aflamada bütün mamullerimizi ekstra kalitede
üretiyoruz. Bunun için ürün gam›m›z› da
de¤iflen müflteri ihtiyaçlar›na göre geniflleti-
yoruz.  

Bize SEREL’in üretim kapasitesiyle ilgili
neler söyleyebilirsiniz?

Bugün SEREL’in üretim kapasitesi 25 bin
tonun üzerine ç›km›fl durumda. Adet ola-
rak bak›ld›¤›nda 1,5 milyon büyük parça
üretiliyor. Üstelik her geçen gün ürün ga-
m› de¤ifliyor.  Hali haz›rda 300’ün üze-

Ekstra kalite, s›rad›fl›  tasar›m:

rinde ürün çeflidimiz var. ‹nsanlar›n zevkleri ve taleplerine göre
modellerimizi de¤ifltiriyoruz. 140 bin metrekare alan üzerine ku-
rulu 90 bin metrekare kapal› alanda üretim devam ediyor.  510 ça-
l›flan›yla seramik sektörünün devlerinden biri olan SEREL, iyi bir
ekip çal›flmas›n›n neleri baflarabilece¤inin en güzel örneklerinden
biridir.  

SEREL Fabrikas›’nda teknolojinin üretimdeki a¤›rl›¤› nedir?

Asl›na bakarsan›z vitrifiye üretiminde ileri teknoloji
kullan›lsa bile insan eme¤inin önemi asla azalmaz.
Bana göre gelecekte de önemini koruyacakt›r. O ne-
denle tasar›mdan f›r›nlanmas›na kadar sanatç› titiz-
li¤inde çal›fl›lmas› gerekiyor. Kal›ptan ç›kan ürüne
en ufak bir temas, ürünü ›skarta haline getirebilir.
Seramik hamurlar›n› bebek gibi tafl›mak gerekiyor.
Bunu hiçbir makine yapamaz. Teknolojinin bütün
imkânlar›ndan faydaland›¤›m›z› da söylemek iste-
rim. Örne¤in teknoloji sayesinde tesisteki ›s› ve ne-
mi y›l boyunca ayn› seviyede tutabiliyoruz.

SEREL’de kalite çok önemli, öyle de¤il mi?

Normal seramik üretimi; ekstra, birinci ve
ikinci kalite olarak gerçeklefltirilir. Kullan›la-
mayacak derecede hasar gören ürünler ise
›skartaya ayr›l›r. SEREL’de ise sadece ekstra

kalitede mamul üretilir. Kusursuz ürünler
“ekstra” olarak s›n›fland›r›l›r ve piyasaya sü-

rülür. Birinci veya ikinci kalitedeki ürünler

Üretim

EElginkan Toplulu¤u’nun
önemli tesislerinden biri
olan SEREL, teknoloji ve
sanat›n birleflerek sera-
mi¤e dönüfltü¤ü bir üre-
tim üssü. “Üretim üssü”
diyoruz, çünkü tesiste
en son teknoloji ve üre-
tim sistemlerinden so-
nuna kadar yararlan›l›-
yor. Teknolojinin bütün
imkânlar›na ra¤men se-
rami¤in do¤as› gere¤i,
birer sanat eseri olarak
kabul edilen seramik
ürünlerindeki insan un-
suru önemini koruyor.
Zaten SEREL’in ulaflt›¤›
kalite düzeyi, ancak teknoloji ve el eme¤inin böylesi bir birleflimiy-
le sa¤lanabilir. Bu süreçte sadece ekstra kalite ürünler ambalajla-
narak sat›fl kanallar›na aktar›l›yor. Üretim sahas›n› birlikte gezdi¤i-
miz SEREL Fabrika Müdürü Ercüment Ar›c›, baflar›n›n arkas›nda ta-
k›m oyunu yatt›¤›n› anlat›yor. Farkl› bir yönetici portresi çizen Er-
cüment Ar›c›, SEREL’de yeni bir de¤iflimin fitilini de atefllemifl du-
rumda. Ar›c› ile SEREL gezimiz hammadde depolar›ndan bafll›yor.
Seramik ürünlerinde reçetenin çok önemli oldu¤unu anlatan Ar›-
c›’n›n verdi¤i bilgilere göre; hammaddenin depolanmas›yla üretim
süreci bafll›yor.

Son bir y›l içinde SEREL’in ürün gam›nda önemli de¤ifliklikler oldu-
¤unu belirten Ar›c›, bu de¤iflimin yurtd›fl›nda da baflar› getirece¤ine
dikkat çekiyor. Bilgisayar destekli tasar›m sistemlerinin kullan›ld›¤›
Tasar›m Atölyesi, üretim birimleriyle birlikte çal›flarak insanlar›n ta-
lep ettikleri tasar›mlar› hayata geçiriyor. Genç ve baflar›l› tasar›mc›-
lar›n yer ald›¤› birimi geride b›rakarak tasar›m›n ürün görünümüne
ulaflt›¤› ilk birim olan modelhaneye giriyoruz. Farkl› malzemelerle
tasar›m› ürün haline getiren modelhane çal›flanlar›, deneyimleriyle
tasar›m birimine de geribesleme sa¤l›yor. Modelhanedeki uzun de-

nemelerin ard›ndan, onaylanan ve olas› sorunlar› giderilen modelle-
rin üretimine geçiliyor. SEREL’in üretim tesisinin içten içe yenilendi-
¤ine bu aflamada bir kez daha flahit oluyoruz. Döküm makineleri-
nin s›rayla yenilendi¤ini aktaran Ar›c›, bu sayede üretimi aksatma-
dan bütün sistemin yenilendi¤ini söylüyor. Dökümhanede model-
lenen ürünler, 14 saat dinlendirildikten sonra s›rlan›yor, f›r›nlama
ve kalite kontrolün ard›ndan paketlenmek üzere konveyörlere yük-
lenerek ilgili birime gönderiliyor. Konveyörleri takip ederek yolun
karfl› taraf›nda konumlanm›fl Fire Clay hatt›na var›yoruz. Burada
özel reçete gerektiren farkl› tasar›mlar ve büyük ebatl› modeller
üretiliyor. Fabrika Müdürü Ercüment Ar›c› ile SEREL’i konufltuk.       

Sizinle MATEL Fabrika Müdürü  oldu¤unuz dönemde bir söylefli
gerçeklefltirmifltik. O dönemden bu yana hayat›n›zda neler de¤iflti?

Elginkan Toplulu¤u’na kat›lmam 1995 y›l›nda gerçekleflmiflti.
2009’a kadar Bilecik’teki hammadde tesisinde fabrika müdürlü¤ü
görevini yürüttüm. Bildi¤iniz gibi, 2009’un Ocak ay›na kadar MA-
TEL’deki görevime devam ettim. O tarihten bu yana bütün konsan-
trasyonumu SEREL’i bugünkü haline getirmeye yönelttim. Ekip ola-

Vitrifiye ürünlerinde Türkiye’nin gözde markas›  SEREL, “ekstra kalite” ürünleri s›rad›fl› tasar›mlarla
tüketiciye sunmaya devam ediyor. Seramik üzerindeki en ufak noktan›n, ürünün ›skartaya
ayr›lmas›na neden oldu¤unu anlatan SEREL Fabrika Müdürü Ercüment Ar›c›, bunun için tesisteki
510 kiflinin ayn› hedefe odaklanarak ifllerini en iyi flekilde yapt›klar›n› söylüyor.  

Sadece seramikte de¤il, sanayinin her
alan›ndaki üretimi tak›m oyunu olarak
gördü¤ünü belirten SEREL Fabrika Mü-
dürü Ercüment Ar›c›, “tak›mdaki bir ki-
fli kötü oynay›nca iyi sonuç almak im-
kâns›z hale geliyor” dedi. SEREL’de bir
tak›m haline gelmeyi baflard›klar›n› ak-
taran Ar›c›, flimdi dökümhanedeki iflçi-
den imalat müdürüne; 510 kiflinin ayn›
hedef do¤rultusunda kilitlendi¤ini
söyledi.

510 kifli ayn›
hedefe yöneldik



Üretim ‹çimizden Biri
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SEREL’de asla ürün olarak kabul edilmez, tamamen ›skartaya ay-
r›l›r.

Ekstra kaliteyi sa¤layabilmek için hangi unsurlara dikkat ediliyor?

Iskartay› art›rmadan ekstra kaliteyi yakalayabilmek için insan kay-
naklar›n›n do¤ru kullan›lmas› gerekiyor. Ar-Ge aflamas›ndan baflla-
yarak; ürünün reçetesi do¤ru belirlenmeli ve tasar›m hatas›z yap›l-
mal›d›r. Bu süreçlerin ard›ndan üretimde de ifller do¤ru yönetilme-
li. Bütün birimler birbiriyle iletiflim halindedir. Örne¤in tasar›m
ekibi, üretimin içine girer, tasar›mdan kaynaklanacak sorunlar› ye-
rinde tespit ederek gerekli müdahaleleri yapar. Üretim sürecinde
ise serami¤e bir bebek gibi yaklaflmal›. Bütün aflamalarda teknolo-
jinin de yard›m› var, ancak seramikte “bas dü¤meye ç›ks›n” anla-
y›fl› hiçbir zaman yeterli olmaz. Çal›flanlar›m›-
z›n sanat›n› konuflturmas› ve dokunarak sera-
mi¤i hissetmesi çok önemlidir. Seramik hata
kald›rmaz.  

SEREL’in hedefleri hakk›nda neler söyleyebi-
lirsiniz?

Öncelikle iki ana hedef koyuyorum: SEREL’i
herkesin sat›n almak isteyece¤i bir marka ve
herkesin çal›flmak isteyece¤i bir tesis haline
getirmek. Ürünler, sektörel rekabet ortam›nda
giderek önem kazan›yor. Türkiye’de alan›-
m›zdaki ilk uygulamalar› biz yap›yoruz. Ör-
ne¤in normalde 9 litre suyla fonksiyonunu ye-
rine getiren klozetlerdeki su tüketimini 4 litre-
ye indirdik. 

Yine ürünlerde bakteri oluflumunu engelleyen
özel bir yüzeye sahip “antibakteriyel” ve çok az
su kullanarak hijyenin sa¤lanabildi¤i “Ekstra
clean” tipinde ürünlerimiz de var.  

SEREL’in belirli bir hedef kitlesi var m›?

‹ki y›l önce, onca zaman ihmal etti¤imiz orta segmente yönelme-
ye karar verdik. Ben SEREL’in Fabrika Müdürü olarak; orta s›n›f›n
tercih edebilece¤i ürünler üreten firma olmam›z gerekti¤ine inan›-
yorum. Vahfli rekabetin hüküm sürdü¤ü, ucuz ürün segmenti bize
göre de¤il. Orta segmentte de¤er yaratmal› ve sat›fllar› çok iyi gi-
den üst segment ürünlerimizi de gelifltirmeliydik. Bütün bu çal›fl-
malar esnas›nda müthifl bir ürün çeflitlili¤i yaratt›k. Bu çal›flmalar›-
m›z›n geri dönüfllerini de al›yoruz. Türkiye pazar›ndaki pay›m›z›
yüzde 3’ten yüzde 14’e yükselttik. Bütün bunlar 1,5 y›lda oldu.  

Dünyan›n her yerinde koflulsuz müflteri memnuniyeti... 

Dünyan›n her yerinden müflteri dilek veya istekleri bize geliyor.
Geçen aylarda Hollandal› bir müflterimiz çok
uzun y›llar önce sat›n ald›¤› Orkide model
bir klozetin bozulan kapa¤›n› de¤ifltirmek is-
tedi¤ini ve bulamad›¤›n› anlatan bir e-posta
gönderdi bize. Biz ona hemen bulup gönde-
rince çok sevindi ve bize inan›lmaz keyifli bir
teflekkür e-postas› gönderdi. Dünyan›n her
yerindeki ürünümüzün arkas›nday›z.  

Elginkan Toplulu¤u’nun kurumsal de¤erleri
SEREL’e nas›l yans›yor? 

fiirketlerimizin tamam›nda bu de¤erlerin ger-
çek anlamda uygulanmas› halinde baflar›s›z-
l›k diye bir olas›l›k mümkün de¤il. “Y›llarca
beraber” olmak çok önemli! Tedarikçiniz,
birlikte çal›flt›¤›n›z insanlar, bayiler ve müflte-
rilerle y›llarca beraber olmal›s›n›z. ‹flte bütün
bu de¤erler yakaland›¤›nda kalite ve sa¤l›kl›
büyüme gibi unsurlar zaten kendili¤inden
geliyor.  

‹‹stanbul do¤umlu Seda Ulutafl, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakülte-
si’nden 2000 y›l›nda mezun olduktan sonra Elginkan Holding’de
göreve bafllam›fl. Halen Finans Uzman› olarak görev yap›yor. Top-
luluktaki görevinden oldukça memnun oldu¤unu anlatan Seda Ha-
n›m, “Finansman ve ‹fltirakler Bölümü olarak Elginkan Toplulu-
¤u’nun finansman politikalar›n›n belirlenmesinden sorumluyuz.
Nakitlerin de¤erlendirilmesi, yat›r›m kararlar›n›n verilmesi, banka
politikalar›n›n belirlenmesi, mali tahlil, piyasalar›n temel ve teknik
analizi olmak üzere çok genifl perspektifli, sürprizlerle dolu, dina-
mik ve aç›kças› gün geçtikçe bana daha da keyif veren bir iflim
var” diye anlat›yor Holding’deki görevini.

Foto¤raf sanat›yla tan›flmas›n›  ise flöyle dile getiriyor: “Foto¤raf
çekmeyi ve çektirmeyi hep çok sevdim ama yaklafl›k 1,5 y›l önce
bu alanda e¤itim almaya karar verdim. ‹lk akl›ma gelen kurum da
‹FSAK oldu. ‹ki ayl›k temel e¤itimin ard›ndan saha çal›flmalar›m›z
bafllad›. Daha sonra da bir proje grubu oluflturduk. E¤itim alan 90
kifliden 27 kifli bu gruba kat›ld›. ‹ki profesyonel foto¤raf sanatç›s›y-
la 27 amatör 1 y›l boyunca karfl› ›fl›k (silüet) çal›flt›k. Her hafta

10’ar foto¤raf çektik. Yapt›¤›m›z toplant›larda e¤itmenlerimiz be-
¤endiklerini bir havuza aktard›lar ve bu çal›flmalar› “‹ki Boyutlu
Anlat›mlar” isimli sergide bir araya getirdik. Günefle karfl› foto¤raf
çekmeyi, yani siluetleri çok seviyorum. Bu aralar ayr›ca makro ve
detay çal›fl›yorum.

Seda Han›m, ilk serginin ard›ndan s›ran›n e¤itmenli¤e geldi¤ini an-
lat›yor: “Proje devam ederken ‹FSAK’tan yard›mc› e¤itmenlik tekli-
fi ald›m. Seve seve kabul ettim. ‹FSAK’›n bir üyesiyim art›k ve fo-
to¤raf hakk›nda her gün yeni bir bak›fl aç›s› edinmem mümkün…
‹FSAK çat›s› alt›nda daha çok vakit geçirmek ö¤renme sürecinin
devaml›l›¤›n› sa¤l›yor.” 

Peki foto¤raf merak›, Elginkan Holding’deki iflinizi nas›l etkiliyor?

“Finans say›lar›n dans›, foto¤raf ise görsellerin... Rasyolar›n, ra-
kamlar›n, faiz oranlar›n›n beynimde dans›n› durduran anlardan bi-
ri de deklanflöre bast›¤›m zamanlar… ‹nsan›n kendini yeniden flarj
etmesine sebep olan her ne ise bunun yapt›¤› ifle katk›s› muazzam
oluyor.” 

Seda Ulutafl 
Elginkan Holding’de foto¤raf tutkunu bir finans uzman›: 

Foto¤raf öyle bir tutkudur ki bir kez bulaflan bir
daha kolay kolay kurtulamaz. An›n peflinde,

güzel bir kare yakalamak için verilen mücadele,
ço¤u zaman paha biçilmez de¤erdedir.

Elginkan Holding’de Finans Uzman› olarak
görev yapan Seda Ulutafl da sözünü etti¤imiz

foto¤raf sevdal›lar›ndan biri... Geçti¤imiz y›l,
farkl› bir hobi ararken foto¤rafç›l›kla tan›flan

Seda Han›m, “‹ki Boyutlu Anlat›mlar” isimli ilk
karma sergisine de imza att›.  

SEREL Tasar›m Ekibi’nin ortaya ç›kard›¤› tasar›mlar (solda) daha sonra kal›p atölyesinde (ortada ve sa¤da) modelleme yöntemiyle üçboyutlu hale getiriliyor.
Tasar›m aflamas›nda uygulanan bu prosedür, üretimde yaflanacak sorunlar›n minimum düzeye indirilmesini sa¤l›yor. Ekibin çizdi¤i s›rad›fl› tasar›mlar alt› ayl›k
bir süreçte üretime haz›r hale geliyor. 
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SSöyleflimize öncelikle sizi tan›yarak bafllayabilir miyiz?

Necip Bülent Akdemir, aslen Karadenizli olup 1958 Kars do¤um-
ludur. Rahmetli babam 1945 y›l›nda Rize’den Kars’a göç edip bu-
rada ikamet etmeye bafllam›fl. Bizler de burada do¤up büyüdük ve
hayat›m›z› burada, Do¤u Anadolu’nun serhat flehrinde devam et-
tirdik. 

Ticarete nas›l at›ld›n›z?

Rahmetli babam, 1960’lar›n bafl›nda g›da malzemesi sat›c›l›¤›yla ti-
carete at›lm›fl. Befl y›l sonra sektör de¤iflikli¤i yaparak inflaat sektörü-
ne yönelmifl. Bizler de rahmetli babam›z›n yan›nda ticareti ö¤ren-
meye bafllad›k. Okul ve askerlik görevinin ard›ndan 1980 y›l›nda
sektörde aktif olarak görev almaya bafllad›k. 1996 y›l›na kadar iflle-
rimizi babamla birlikte sürdürdük. Ard›ndan babam yafl dolay›s›yla
görevi bize devretti. Bizler de bu müesseseyi devam ettiriyoruz.  

E.C.A. bayili¤iniz nas›l do¤du?

Yap› sektörüne yukar›da da belirtmifl oldu¤um gibi, 1965 y›l›nda
girifl yapt›k. Yap› sektörüne giriflimizle birlikte; 1970’li y›llar›n
bafl›nda önümüzdeki yüzy›l›n yap› sektöründe lider kurulufl hali-
ne gelece¤ini düflündü¤üm bu güzide toplulu¤a kat›lmaya karar
verdik. O y›llarda rahmetli babam inflaat taahhüt ifllerine baflla-
m›flt›. ‹halesini ald›¤› inflaatlarda kullanmak üzere ürün aray›fl›na
girince E.C.A. bayili¤i gündeme geldi. O dönemde “çekvalf” ih-
tiyac› oluflunca bu malzemeleri sat›n alma aflamas›nda kendi
kendine; “Neden ben E.C.A. bayisi olmayay›m” diye sormufl. ‹fl-
te çekvalf arayarak bafllayan bu yolculuk, bugün SEREL ile büyü-
yerek devam ediyor. Babam o tarihten sonra tüm inflaatlar›nda
E.C.A. kulland›.  

Birlik Yap›  olarak hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz?

Son dönemde a¤›rl›kl› olarak perakende sektörüne yönelsek de
toptan sat›fl›m›z proje bazl› olarak devam etmektedir. 

Kars ili d›fl›ndaki projeleri ifladam› olarak takip ediyor musunuz?

Elbette, bu bölgede hizmet götürebilece¤imiz yerleflim yerlerini ta-
kip ediyor ve yak›n çevrelerdeki projelere hizmet sunmaya devam
ediyoruz. 

Bize biraz Kars’› ve özel olarak flehir ekonomisini anlatabilir misi-
niz?

Do¤u’nun serhat flehri olan Kars’ta 12 ay›n 8’i k›fl flartlar›n›n hâki-
miyetinde geçiyor. Dolay›s›yla a¤›r k›fl flartlar› inflaat sektörünün
çok dar çerçevede kalmas›na neden oluyor. Ekonomik hareketlili-

¤in a¤›rl›kl› olarak tar›m ve hayvanc›l›kla ilgili alanlara kayd›¤›n›
söyleyebilirim. Mevcut koflullar do¤rultusunda dört ayl›k mevsim-
sel koflullara ayak uydurarak, olabildi¤ince iyi sat›fllar gerçekleflti-
riyoruz. Turizm yönünden bak›ld›¤›nda tarihi ve turistik geziler bir
nebze olsun flehir ekonomisine de katk› sa¤l›yor. 

Kars’›n giriflinde yeni sosyal konutlar gördük. Bu anlamda inflaat
sektöründe hareketlilik yafland›¤›n› söyleyebilir miyiz?

Evet, söyledi¤iniz bölgede sosyal konutlar mevcut. Bu konutlar
devlet kurumlar›n›n kendi ihtiyaçlar› do¤rultusunda yapm›fl oldu-
¤u sosyal konutlard›r. Ne yaz›k ki bu flekilde bakt›¤›m›zda; sözünü
etti¤imiz konutlar özel sektörde bir hareketlilik yaratmamaktad›r.
Devletin, Toplu Konut ‹daresi arac›l›¤›yla yapm›fl oldu¤u projeler,
bir nebze olsun hareketlilik yaflatm›fl ama bu uygulamalardaki ih-
tiyaçlar hep bölge d›fl›ndan temin edilmifltir. Kars ekonomisine hiz-
met eden bizim gibi kurum ve kurulufllara pek fayda sa¤lamam›fl-
t›r. Bu konutlar›n Kars’a tek katk›s›, flehirdeki konut kiralar›n›n yük-
sekli¤ini frenlemifl olmas›d›r.  

Kars ekonomisi ekonomik krizi atlatabildi mi?

Kars ekonomisi zaten mevsimsel olarak kriz yaflamaktad›r. Bu böl-
gede yat›r›m olmamas›, ekonomik kriz yönünde çok fazla bir de¤i-
fliklik meydana getirmemifl ve bölgedeki tar›m ve hayvanc›l›k
odakl› ekonomi, bu krizden olabildi¤ine ufak çapta etkilenmifltir. 

Kars, farkl›  kültürlerin kaynaflt›¤› önemli bir yerleflim merkezi
olarak size ne ifade ediyor?

De¤iflik kültürlerin bir arada olmas› bu güzide flehrimize hoflgörü-
yü kazand›rm›flt›r. Halk›n birbiriyle iletiflime geçti¤inde çok de¤i-
flik kültürlerle karfl›laflmas› ve birlikte huzur içinde ayn› havay› so-

lumas› bizlere ileriye yönelik olarak umut  vermektedir.  

E.C.A. ve SEREL’in Kars ili özelindeki marka alg›s› ne durumda?
Karsl›lar E.C.A. markas›na nas›l yaklafl›yor?

Bölgede bilinirli¤i en üst düzeydeki markalar›n bafl›nda E.C.A. ve
SEREL gelmektedir. Bu bölgedeki sorunumuz ve daha do¤rusu do-
¤u bölgelerimizin bafll›ca sorunu; ekonomik yap›n›n bat›ya oranla
çok bozuk olmas›d›r. Böyle olunca al›m gücü zay›f insanlar›n ter-
cihindeki en önemli etken, ürünlerin fiyat›, daha do¤rusu ucuzlu-
¤u olagelmektedir. Bunun sonucunda dengesiz piyasa koflullar›yla
rekabet ederken zorlan›yoruz. Buna ra¤men marka olarak bizim
ürünlerimizin kullan›lmas›n› sa¤lamaktay›z. Marka bilinirli¤inin
üst düzeyde olmas›, kalite ve hijyeni tercih eden insanlar›n E.C.A.
ve SEREL’i tercih etmesine neden olmaktad›r. Bizler de ailenin bir
temsilcisi olarak markam›z› daha ileri tafl›mak zorunday›z.  

Bayi baflar›n›z›n arkas›nda hangi unsurlar yat›yor?

Ticarette dürüstlük ve do¤ruluk en önemli unsurlard›r. Bu iki de-
¤er, Birlik Yap›’n›n sermayesidir. Her fley, iflte bu iki temel üzerine
oturmaktad›r. Bunu sa¤lad›¤›m›z sürece baflar›n›n gelmesi kaç›n›l-
mazd›r. E.C.A. ve SEREL ayn› hukuk içersinde temellerimizi kur-
mufl oldu¤umuz markalard›r. Müflterilerimizin bizlere bak›fl aç›s›,
bu iki marka sayesinde olgunlaflm›flt›r. Kars’ta Birlik Yap›, E.C.A. ve
SEREL denildi¤inde baflar› kendili¤inden gelmektedir. 

E.C.A. markal›  ürünler dayan›kl›l›klar›  ve uzun kullan›m ömürle-
riyle tan›n›yor. Kars gibi k›fllar› çok so¤uk geçen bir flehirde do¤-
ru armatür ve vitrifiye kullan›m›n›n yeri nedir?

Tabii ki bölgemiz a¤›r k›fl flartlar› yaflamaktad›r. Ürünlerimizle ilgi-
li olarak bu yönde en ufak bir s›k›nt› yaflamad›k. Di¤er rakip firma-
lara bakt›¤›m›zda ne kadar do¤ru markayla ça›flt›¤›m›z aç›kt›r. Za-
ten evinizde E.C.A. ve SEREL varsa; k›fl›n›z sorunsuz geçecektir. Bu
bilinci de müflterilerimiz bizlere ifade etmektedir. 

“Ebedi müessese” kavram›na verdi¤imiz önemi biliyorsunuz... Bu
konuda neler söylemek istersiniz?

Bizler gerçekten her zaman “ebedi müessese”nin bir parças› oldu¤u-
muz gerçe¤inden hareket ettik. Bu bilinçle, aile olarak gördü¤üm bu
çat› alt›nda ba¤lar›m›z›n ebediyen devam›n› sa¤lamak bilinciyle ti-
cari hayat›m›z› sürdürüyoruz. 

Uzun y›llard›r ifl  hayat›n›n içindesiniz. Bundan sonras›  için haya-
t›n›za da ve E.C.A. bayili¤inize yönelik olarak neler yapmay›
planl›yorsunuz?

Bundan sonraki hayat planlar›m aras›nda sektörde olabildi¤ince ön
planda olmay› ve E.C.A. bayili¤ini yeni nesillere devretmeyi saya-
bilirim. Yeni iflyerimizle daha iyi hizmet verece¤imize inan›yorum.
Bu sayede E.C.A. ve SEREL markalar›n› Kars ilinde çok daha iyi bir
noktaya getirece¤iz. Son olarak buralara kadar gelip bizleri onur-
land›ran Elginkan Holding’in Kurumsal ‹letiflim Müdürü Jülide Ha-
n›m’a ve bu güzel söylefliyi haz›rlayan “Art› 1” dergisine çok
teflekkür ediyorum. 

Birlik Yap› - Bülent Akdemir:

“Temel ilkemiz dürüstlük”
Kars’ta sekiz ay boyunca k›fl flartlar›n›n hüküm sürdü¤ünü anlatan Birlik Yap›’dan Necip
Bülent Akdemir, insanlar›n, E.C.A. ve SEREL markalar› sayesinde so¤uklarla zorlanmadan
mücadele etti¤ini söylüyor. Bölgenin ekonomik zorluklar›na da de¤inen Akdemir, buna
ra¤men baflar›l› olmalar›n› dürüstlükten ayr›lmamalar›na ve E.C.A. markas›ndan asla
vazgeçmemelerine ba¤l›yor.  



O

bereketli topraklar... Karga Pazar› Da¤lar› ile Aras Nehri’ni bulufl-
turan Çoban Dede Köprüsü’nde duruyor ve etraf› seyre dal›yoruz.
‹leride hayvan sürüleri, Aras Nehri’nin azalan suyunda yans›yan
gökyüzü bafl›n› döndürüyor insan›n.

13. yüzy›l›n sonlar›nda yap›lan köprüyü geride b›rak›p tarihin bir
baflka dura¤›nda buluyoruz kendimizi. Horasan, ad›yla bile insan-
da farkl› ça¤r›fl›mlar yarat›yor: Türk dünyas›n›n yan› s›ra s›n›r›n
öbür taraf›nda, ‹ran’›n eyaletlerinden birinin de ad› ayn› zamanda.

Orhan Pamuk’un “Kar” roman› Erzurum’dan Kars’a yap›lan bir
otobüs yolculu¤uyla bafllar. Karak›fla ra¤men otobüs flehre do¤-
ru ilerlerken roman›n ana karakteri çocuklu¤una do¤ru yola ç›-
kar. Biz de Nobelli yazar›m›z›n kahraman› gibi karayoluyla Er-
zurum’dan ç›k›yoruz yola. Pamuk’un romanda anlatt›¤› döne-
min aksine, art›k havaalan› sayesinde flehre havayoluyla da ula-
fl›labiliyor.

Kars ve kar kelimeleri birbirine benzemenin ötesinde sanki birbi-
rini tamamlayan iki unsur. Uzaktan bak›nca karla kapl› Kars, ma-
sals› bir flehir gibi bekliyor insan›. O yüzden Orhan Pamuk roma-
n›na “Kar” ad›n› vermifl zaten. Ancak biz bilinen Kars manzarala-
r› kadar bilinmeyenlerin de peflindeyiz.

Erzurum’dan ç›k›p Kars’a do¤ru yola ç›kt›¤›m›zda, Horasan’dan Ku-
zey’e yöneliyor yol. ‹çinde bulundu¤umuz araç, Pasinler Ovas›’n›n
eflsiz güzelli¤iyle sars›lm›fl halde olmam›za ra¤men ilerliyor. Göz ala-
bildi¤ine gökyüzü, yeflil vadiler ve ›rmaklar… Dünyayla ba¤lant›m›z
kopuyor bir yerden sonra, ak›p gidiyor yol ve geride kalan bulutlar›n
beyazl›¤›nda ilerliyoruz. ‹ki yan›m›zda da¤lar yükselirken; dar bir va-
di yolunu takip ediyoruz. Ço¤u zaman Aras Nehri ile karfl›lafl›yoruz. 

Tarlalar›n s›ra s›ra bölündü¤ü Pasinler Ovas›’n›n yan›ndan geçiyo-
ruz; verimli ve flafl›rt›c› bir sakinlik içinde göz alabildi¤ine uzayan

Gezgin Gezgin
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Ça¤dafl Bir Kent Masal›

KARS
Anadolu’nun en eski yerleflim yerlerinden
biri olan Kars, tarihi dokusu ve dört
mevsim güzelli¤iyle insanlar› kendine
çekmeye devam ediyor. Kar ya¤›fl›n›n
alt›nda masals› bir havaya bürünen flehir,
tar›msal ürünleri ve k›fl turizmiyle önemli bir
marka haline gelmifl durumda. 

Çok fazla vaktimiz yok; iki gün… O yüzden hava kararmadan
Kars’ta olmal›y›z. Kars ile Erzurum aras› yaklafl›k olarak 200 km.
Yol boyunca önümüze ç›kan yerleflim yerlerinden biri de Sar›ka-
m›fl… Ad› tarihsel bir trajediyle an›lan Sar›kam›fl, bugün k›fl turiz-
minin de en önemli merkezlerinden biri konumunda. 

En eski Türk yerleflim ad›

Kars, ad›n› bir Türk boyu olan Karsak’tan al›yor. MÖ 130’dan iti-
baren Kafkasya’dan gelerek Kars’a yerleflen Karsaklar flehre ad›n›

Kars Kalesi (sol alt) muhteflem bir manzara sunuyor. Ani Harabeleri’nde 5 metre
yüksekli¤e ulaflan surlar Bizans ve Selçuklu izlerini birlikte tafl›yor. (sol üst) Ani
Harabeleri aras›nda yer alan Büyük Katedral, etkileyici bir mimariye sahip (sa¤ alt).
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vermifl. MÖ 13 bin y›l›na kadar kesintisiz yerleflime sahip olan
bölgede; Hurriler, Urartular, ‹skitler, Partlar, Sasaniler, Romal›lar,
Bizansl›lar, Selçuklular, Gürcüler, Akkoyunlular, Karakoyunlular
ve Osmanl› hüküm sürdü. Bölgenin en eski sakinleri ise Hurriler.
fiehrin içlerine do¤ru ilerleyince tarihi yap›lar insan›n dikkatini
çekiyor.

Konaklamak için seçti¤imiz Kar’s Oteli de bu yap›lardan biri. Eski
bir Rus yap›s› olan otelde oda isimleri, her biri Kars'›n kendine has
güzelliklere sahip ilçe ve Aras Nehri'nden al›nm›fl.

Otel penceresinden dörtyol a¤z›n›n yer ald›¤› bir sokak kesiti insa-
n›n dikkatini çekiyor. Bu iki sokaktaki binalar›n neredeyse tamam›,
Ruslar döneminden kalma tafl yap›lar. Genifl cadde, tafl yap›lar ve

kavak a¤açlar›yla insan kendini Orta Avrupa’daki tarihi bir flehirde
zannedebilir.

Ruslar’›n iflgalinde geçen 40 y›l, siyasal tarih aç›s›ndan Kars için
üzücüdür belki ama rahatl›kla mimari aç›dan çok özel bir kimli¤in
kazand›¤› dönem olarak an›labilir. Cepheleri ve tafl süslemeleriyle
de birer saray yavrusunu and›ran yap›lar, flehrin kültürel de¤erleri
aras›nda yer al›yor.

Ruslarla birlikte bafllayan imar hareketiyle flehrin yerleflim plan›;
Tahtdüzü denen ovaya do¤ru, Kars Çay›’n›n kuzeyine kaym›fl.
Böylece flehir eski ve yeni kent olmak üzere ikiye ayr›lm›fl. Ruslar
modernleflme ak›mlar› do¤rultusunda Kars’ta Avrupai bir mimari
anlay›fl gelifltirir. 1890 y›l›nda Hollanda’dan gelen mimarlar tara-

f›ndan, birbirini dik kesen sokaklar ›zgara plan dahilin-
de belirlenir, Genifl kald›r›ml› caddeler, büyük parklar-
la yeni bir kent kurulmaktad›r. Bugünkü Yusufpafla,
Ortakap› ve Cumhuriyet mahallelerinin merkezini
oluflturdu¤u bu yeni yerleflim plan›nda, Balt›k mima-
risine uygun, tek ve çift katl› binalar infla edilir.

Çok kültürlü yap›s›yla Kars, pek çok din ve ›rktan
insana yuva olmaya devam ediyor. Rusya'n›n de-
¤iflik yörelerinden gelen Malakanlar; Gürcüler-
’den Kürtler’e, Kafkaslar’dan Türkler’e pek çok
de¤iflik rengin bulundu¤u Kars'›n kuflkusuz en il-
ginç insanlar›yd›. Ne var ki son kalanlar 1961 y›-
l›nda göçüp gitmifl. “Maskeli balolar bile varm›fl za-
man›nda” diyor rehberimiz.  

Büyüleyici Ani Harabeleri

Kars flehrinde çok say›da tarihi yap›  bulunuyor. Bunla-
r›n içinde en özgünü, kuflkusuz Ani Harabeleri... Kars’a
42 km uzakl›ktaki Ocakl› Köyü s›n›rlar› içerisinde yer

alan Ani, Türkiye-Ermenistan s›n›r›n› ay›ran Arpaçay
Nehri’nin bat› yakas›nda Türkiye s›n›rlar› içinde volka-
nik bir tüf tabakas› üzerine kurulmufl tarihi bir flehir.
Urartular’dan Selçuklular’a çok say›da uygarl›¤a ev sa-
hipli¤i yapm›fl olan Ani’nin kuruluflu MÖ 5 bin y›llar›na
kadar uzan›yor.

Ani’de büyük katedral, Bakireler Manast›r›, Tigran Ki-
lisesi gibi önemli yap›lar bulunuyor.

Ani ören yerinde ilk kaz› çal›flmalar›, 1892 y›l›nda
Rus Dil Bilimleri Akademisi’nde görevli Nicholas
Marr taraf›ndan bafllat›larak 1917 y›l›na kadar sürdü-

rülmüfl. 1944 y›l›nda Prof. Dr. K›l›ç Kökten iç kale ve
sur d›fl›nda sondaj çal›flmalar› yapm›fl. Bugün genifl bir

co¤rafyaya yay›lm›fl olan Ani’deki arkeolojik çal›flmalar
devam ediyor.

Ani flehrinin tarihi önemi, Anadolu’ya ‹pek Yolu üzerin-
den giriflte ilk konaklama ve ticaret merkezi olmas›ndan
kaynaklan›yor. Zaten antik flehrin zenginli¤i de bura-

Kars’›n her yerinde tarihi bir yap›yla
karfl›laflmak mümkün.  Kümbet Camii, Çoban
Dede Köprüsü, Kars Kalesi ve Konservatuar
binas› dikkat çeken yap›lardan baz›lar›.
Ruslar›n iflgalinde geçen hüzünlü 40 y›l, flehrin
mimari aç›dan farkl› bir kimlik kazanmas›n›
sa¤lam›fl. Birer saray yavrusunu and›ran bu
yap›lar, günümüzde flehrin kültürel de¤erleri
aras›nda yer al›yor. Ruslar’›n getirdi¤i
Hollandal› mühendislerin çizdi¤i genifl
sokaklar flehre farkl› bir görünüm kazand›rm›fl.  

Ani Harabeleri’nde yer alan Büyük Katedral ise yüzlerce y›ll›k geçmiflin
yükünü tafl›maya devam eden etkileyici bir yap› (sa¤da). 

Kars ad›  nereden geliyor?
Kars ad› MÖ 130-127 tarihleri aras›nda Kafkas Da¤lar›'n›n kuzeyin-
den, Da¤›stan'dan gelerek bu havalide yerleflen Bulgar Türkleri'nin
“Velentur” boyunun “Karsak oyma¤›ndan” geliyor. Kaflgarl› Mah-
mut, Kars kelimesi için: “deve veya koyun yününden yap›lan elbise
ve karsak derisinden güzel kürk yap›lan bir hayvan, bozk›r tilkisi” de-
mektedir. Türkiye'de bundan daha eski “Türkçe” isim tafl›yan bir fleh-
rimiz bulunmuyor. ‹lk olarak göçleri konu etti¤i eserinde Gevond,
Kars flehrinden 7. yy’da bahsetmifltir. ‹ngiltere, Rusya ve Kanada'da
birer kasabaya Kars ad› verilmifltir.  



dasyon alanlar›ndaki kullan›mlar› üzerine çal›fl›yoruz. Plastiklerin
mikroorganizmalarla geri dönüflümü ve organik fosforlu tar›m ilaçlar›-
n›n kal›nt›lar›n›n topraktan giderilmesi projelerimizle 2009 y›l›nda Sa-
nayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tekno Giriflim Deste¤i’ni kazand›k. 

Ö¤rencilere yönelik proje yar›flmalar›yla ilgili neler düflünüyorsunuz?  

Giriflimci gençlerin desteklenmesi son derece önemli. Yat›r›m projeleri
ve destekler sayesinde birçok genç ülkesinde kal›p projesini gerçeklefl-
tirmek istiyor, hatta baz›lar› geri dönerek yine bu destekleri almaya ça-
l›fl›yor. “Yeni Fikirler Yeni ‹fller” bizim için bir dönüm noktas› oldu. O
ana kadar hiçbirimiz ne yapmak istedi¤imizi tam bilmiyorduk. Bu so-
rumlulu¤u genç yaflta tafl›may› ö¤renmemiz bizi çok daha iyi yerlere ta-
fl›yacakt›r. Ayr›ca Elginkan Vakf›
gibi kurumlar›n gençlerimize
destek veriyor oluflu, büyük
bir mutluluk bizim için. 

Genç Bak›fl
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dan geliyor. Ören yerini oluflturan iç kale MS
4. yy’da Kars’a ismini veren Karsakl›lar taraf›n-
dan yapt›r›lm›fl. Ören yerinin d›fl cephe surlar›
Bagratl› Kral› Aflot taraf›ndan MS 964 y›l›nda
yapt›r›lmaya bafllanm›fl, daha sonra Kral III.
Sembat 978 y›l›nda ikinci sur sistemini infla et-
tirmifl. Üçüncü sur sistemi ise 1064 y›l›nda
Selçuklu döneminde Ani beyi olan Ebul Me-
nucehr taraf›ndan 1064-1072 aras›nda yapt›-
r›lm›fl. Kale surlar› devetüyü ve siyah renkli tüf
tafl›ndan yer yer iki ve üç s›ra halinde Horasan
harc›yla yap›lm›fl.

Kuruldu¤u arazi üzerine uyumu sa¤lamak
amac›yla üçgen formda infla edilen surlar›n
yedi girifl kap›s› mevcut. Arazinin e¤imine gö-
re befl metre yüksekli¤e kadar ulaflan surlar›n
d›fl cephelerinde haç motifleri, arslan ve y›lan
kabartmal› rölyefler ile çini süslemeler bulu-
nuyor. Ören yerinin ana girifl kap›s› olan as-
lanl› kap›, iki büyük girifl kap›s›ndan olufluyor.
Aslanl› kap›n›n bulundu¤u surlar›n Do¤u ya-
n›ndaki burç üzerinde Selçuklu Sultan› Al-
parslan’›n flehri 1064 y›l›nda fethetmesini bel-
geleyen dört sat›rl›k Kufi ‹slami Kitabe dikkat
çekiyor.  

Damak tad›n›n peflinde 

Kars’a dönünce ilk u¤rad›¤›m›z yer olan Kars
Arkeoloji Müzesi’nde; arkeolojik, etnografik
ve tafl eserleri sergileniyor. Ayr›ca Yontma

Tafl Ça¤›, Neolitik, Eski Tunç Ça¤›, Urartu,
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl› dö-
nemlerine ait eserler de bu müzede sergile-
niyor. Oradan Kars Kalesi’ni gezmek üzere
yola koyuluyoruz. Bir tepe üzerinde yer
alan kalenin burçlar›ndan Kars’›n tamam›n›
izlemek mümkün.

Kars gezimizin sonunda flehir içi olarak ad-
land›rabilece¤imiz bölgede yer alan peynir
ve bal dükkânlar›n› geziyoruz. Dünyan›n en
iyi gravyerleri, büyüleyici kaflar peyniri ve
Kars bal›… Kamyon tekerleklerine benzeyen
devasa peynir tekerleriyle süslenmifl bu dük-
kânlar, yerel markalara hak edilen de¤eri
vermedi¤imizi gösteriyor bize. Sadece bu
ürünler bile Kars’›n dünya çap›nda bir mar-
ka haline gelmesine yetebilir. Bir de elbette
kaz etinden yap›lan yemekler var. Ancak
kaz, “kar yemeden” asla kesilmiyor. Kaz eti-
nin tad›na bakmak için de en uygun dönem
k›fl›n tam ortas›. Orhan Pamuk’un “Kar” ro-
man›ndaki kahraman, ‹stanbul'dan getirdi¤i
Kars tarihiyle ilgili kitaplara mutluluk duy-
gusuyla göz gezdirir ve gün boyunca dinle-
dikleriyle, çocuklu¤unun masallar›n› hat›r-
latan tarihi akl›nda birbirine kar›flt›r›r. Bizim
için eve dönüfl yolculu¤u da öyle oluyor:
güzelli¤i, tafl binalar›, misafirperver insanla-
r›, kar ya¤›fl›, tarihi yap›lar›yla Kars, Masal
fiehir’e dönüflüyor… 

•  MÖ 5000-3000 ‹lk yerleflim

•  MÖ 900-700  Urartu

•  MÖ 650 Kimmerler

•  MÖ 626-149 Saka Türkleri

•  MS 430 - 646 Sassaniler

•  MS 646 Araplar

•  MS 1045 Bizansl›lar

•  MS 1064 Selçuklular

•  MS 1199 Gürcü Atabeyleri

•  MS 1226 Harzemflah

•  MS 1235 Mo¤ol istilas›

•  MS 1339 - 1344 ‹lhanl›lar

•  MS 1406 - 1467 Karakoyunlular

•  MS 1467 - 1516  Akkoyunlular

•  MS 1516 -1534 Afflar Türkleri

•  MS 1534 Osmanl› ‹mparatorlu¤u

•  MS 1878 Ruslar

•  MS 1921 Ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›

Antik flehrin
tarihi geliflimi

Gezgin

Kars Kalesi’nin gölgesinde güzelli¤iyle büyüleyen Kümbet Camii (solda) kemerlerindeki insan kabartmalar›yla dikkat çekiyor. Kars’›n genifl kavflaklar›,
(ortada) Balt›k mimarisinin geleneksel bir özelli¤i. Gezimizde bize Karsl› çocuklar da rehberlik yapt› (sa¤da)...

A“Art› 1” dergisinde gençlerimizin projelerine yer vermeye devam edi-
yoruz. Bu kez “Genç Bak›fl” sayfas›nda “Yeni Fikirler Yeni ‹fller” ya-
r›flmas›n› 2008 y›l›nda kazanan Biyonesil Grubu’nu konuk ettik.
Grup, farkl› alanlardaki araflt›rmalar›n› ODTÜ Teknopark’ta devam
ettiriyor. Grup üyeleri, çal›flmalar›yla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Projeniz nas›l ortaya ç›kt›?  

ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde okurken üç kiflilik arkadafl grubumuzda sürek-
li olarak yeni projeler gelifltirme üzerine konufluyorduk. Hayaller kurarken
“Yeni Fikirler Yeni ‹fller Yar›flmas›” afiflini görmek gelece¤imizi belirledi.
Proje fikrimizi gelifltirdi¤imiz dönemlerde özellikle s›n›rlar›m›zdaki may›n-
lar›n temizlenme sorunu dikkatimizi çekmiflti. Acaba parlayan bakteriler bu
soruna bir çözüm olabilir miydi? Hemen araflt›rmaya bafllad›k. Uzun süre
toprak alt›nda gömülü halde bulunan may›nlardan DNT ve TNT gibi pat-
lay›c›lar›n toprak yüzeyine s›zd›¤›n› okumufltuk. Bu s›zan kimyasallarla et-
kileflime girerek parlayacak ve bu sayede may›nlar›n yerini tespit etmemi-
zi sa¤layacak mikroorganizmalar gelifltirme fikri oluflmaya bafllad›. Fikrimi-
zi gelifltirerek kat›ld›¤›m›z yar›flmay› kazanma mutlulu¤una ulaflt›k.

Biyonesil ekibi hangi projeleri hayata geçiriyor?  

Biyonesil ekibi olarak projelerimizi olufltururken özellikle çevresel so-
runlar üzerine odaklan›yoruz. Endüstrileflme, artan dünya nüfusu vb
gibi günümüz dünyas›n›n önüne geçilemeyen birçok sorunu, berabe-
rinde çok ciddi çevre sorunlar›n› da getiriyor. Bu bak›fl aç›s›yla yola ç›-
karak özellikle kirletici kimyasal madde ve plastik gibi materyallerin
afl›r› tüketimi sonucu çevrede oluflturduklar› bask›n›n giderilmesi ile il-
gili projelerimizde mikroorganizmalar›n geri dönüflüm ve biyoreme-

Biyonesil Grubu umut veriyor
Üç genç k›zdan oluflan Biyonesil Grubu, biyoloji alan›nda önemli çal›flmalara imza atan bir
araflt›rma ekibi. Özellikle çevresel sorunlar üzerine odaklanan Biyonesil’in may›nlar›n
biyolojik yöntemlerle tespit edilebilmesine imkân veren çal›flmas› umut veriyor.

Biyonesil Grubu’nun
may›n araflt›rma
çal›flmalar›
kapsam›nda
gelifltinrdi¤i
nitrotoluen varl›¤›nda
parlayan bakteriler,
may›nl› topra¤›n
üzerine at›ld›¤›nda
parlayarak uyar›yor.

S›la Tokgöz, Ledun
Akyüz ve Zeynep

Yurtkuran’dan oluflan
Biyonesil Grubu,

may›n
temizlenmesinden

tar›msal ilaçlara
uzanan farkl›

alanlarda önemli
çal›flmalara imza

at›yor. 



TTNT Express Türkiye Pazarlama Koordinatörü  Erdenay Gül’ü Elginkan
Holding’de konuk ederek sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alan-
lar›nda neler yapt›klar›n› konufltuk. TNT olarak sürdürülebilirlik, çevre
ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini anlatan Gül,
“CEO’muz Peter Pecker bu konulara çok duyarl› bir yönetici.
TNT Express dünya genelinde çok say›da sürdürülebilir kalk›nma ve
sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik En-
deksi’nde kendi kategorimizde en yüksek puan› alan flirket olmam›z,
bu konuya ne kadar büyük önem verdi¤imizi gösteriyor. Bütün bu pro-
jelerde ana hedefimiz çocuklara, yani gelece¤e daha iyi bir dünya b›-
rakmak” diye konufltu.

Küresel ›s›nmaya yönelik bir tepki olarak “Gezegen Benim” ad›n› ver-
dikleri bir proje yürüttüklerini belirten Gül’ün verdi¤i bilgilere göre;
küresel ›s›nmaya negatif anlamda en yüksek katk›y›, yüzde 18 ile tafl›-
mac›l›k yap›yor. Bu gerçekten hareketle TNT’nin iklim de¤ifliklikleriy-
le ilgili savafl›, çok say›da alt uygulama içeriyor. Dünya genelinde hib-
rit araçlar kullanmak, araç sürücülerini e¤itmek, yeflil kargo hizmeti
vermek, çal›flanlar› bilinçlendirmek gibi; çok say›da alt uygulama sa-
yesinde kurum içindeki bilinçlenmenin tabana yay›lmas› amaçlan›yor.
“Gezegen Benim” projesinde TNT’nin temel amac›, dünyan›n s›f›r kar-
bon emisyonlu ilk tafl›ma flirketi haline gelmek. Tafl›mac›l›k sektörü
için bu hedefin oldukça iddial› oldu¤unu kabul eden Gül, ilk etapta
2015 y›l›na kadar karbon emisyonunu yüzde 50 azaltarak bu hedefe
do¤ru önemli bir ad›m at›laca¤›n› anlatt›.

Sosyal sorumlulu¤un gereklerini yerine getirebilmek için mutlaka çal›-
flanlar› da bu sürece katt›klar›n› söyleyen Gül, bu çerçevede araç sü-
rücülerine verilen karbon emisyonu temiz sürüfl e¤itimiyle TNT Türki-
ye’deki karbon sal›n›m›n› yüzde 9 oran›nda azaltt›klar›n› aktard›.  

Yaflas›n kitap

TNT’nin uzun süredir sürdürdü¤ü bir baflka sosyal proje ise “Yaflas›n ki-
tap”… TNT ekipleri, Türkiye’nin dört bir yan›ndaki gönüllülerin adresle-
rine ulaflarak ve onlar›n ba¤›fllad›¤› kitaplar› toplayarak do¤uda ihtiyaç
duyan okullara aktar›yor. TNT Express’in Ça¤dafl Yaflam› Destekleme
Derne¤i Zeytinburnu fiubesi ile birlikte her y›l Mart ay›nda Kütüphaneler
Haftas› ile bafllay›p, Eylül ay›nda ‹lkö¤retim Haftas›’na kadar devam eden
“TNT Express Bilgi ve Kültür Tafl›yor” kitap toplama kampanyas›, Türki-
ye’nin dört bir yan›ndan gördü¤ü desteklerle devam ediyor. 

Projenin 9. y›l›nda 5 bin 200 kifli taraf›ndan ba¤›fllanan 800 bin kitap
16 t›r ile 264 okula ulaflt›r›ld›. Bu y›l 10. kez düzenlenen kampanya ile
9 y›l içinde 1703 okula 3 milyon 500 bin’in üzerinde kitap ba¤›flland›
ve TNT yüz binlerce ö¤renciye umut ›fl›¤› oldu.  

TNT’nin hedefi:
SS››ff››rr  eemmiissyyoonn

SERG‹

>
Arp Sanat› Derne¤i’nin ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›’n›n deste¤iyle hayata ge-
çirdi¤i eser siparifl ve albüm kayd› projesinin prömiyeri,  19 Aral›k 2010 tarihinde CRR Konser
Salonu’nda gerçeklefltirilecek. Proje kapsam›nda iki ayr› kuflaktan alt› Türk bestecinin, solo arp
/ çeng ile arp/çeng art› flüt, viyola, kemençe, kontrbas, ud ve kanun sazlar› için yazm›fl oldu-
¤u müzik yap›tlar›; “‹stanbul’un güvercinleri, çocuklar›, Yerebatan’› ve yedi tepesi” gibi imge-
leri konu al›yor. Arpist fiirin Pancaro¤lu’nun yan› s›ra Yurdal Tokcan, Tahir Aydo¤du, Derya
Türkan, Elif Yurdakul, Arda Agoflyan ve Evrim Bafltafl’tan oluflan bir sanatç› grubu taraf›ndan
seslendirilecek olan eserler Kalan Müzik taraf›ndan bir albüm olarak yay›nlanacak.

‹stanbul ve Arp 
19 Aral›k 2010

Londra, son 50 y›l›n ilk büyük Paul Gauguin sergi-
sine ev sahipli¤i yapmaya haz›rlan›yor. Eylül ay›n-
da Tate Modern’de aç›lacak olan sergide sanatse-
verlerle buluflacak olan 100’den fazla eserin nere-
deyse üçte biri, Londra’da ilk kez sergilenecek. 

En büyük Gauguin sergisi
Londra’da aç›lacak
30 Eylül-16 Ocak 2011  

Konut Konferans› 2010
21 Ekim 2010 >KONFERANS

>KONSER

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

Paydafllar›m›z Ajanda

‹stanbul 1910-2010 Kent, Yap›l› Çevre ve
Mimarl›k Kültürü Sergisi
15 Eylül-20 Kas›m 2010
‹stanbul 1910-2010 Kent, Yap›l› Çevre ve Mimarl›k Kültürü Sergisi, h›zl› de¤iflim temposu
nedeniyle birbirine kar›flm›fl yak›n geçmifl tasavvurlar›n›n berraklaflmas›n› amaçl›yor.
Santralistanbul'da ziyarete aç›lan sergi, yüzy›l›n toplumsal-mekânsal yap›lar› ile çevrenin
oluflum-çözülme süreçlerini çeflitli görsel iletiflim araçlar› ile sunuyor. Proje, bir kent
müzesinin yoklu¤unda ‹stanbul’un 100 y›ll›k kentsel ve tarihsel sürecini aktar›yor.

SERG‹>
Son on befl y›ld›r Türkiye’nin gündemini oluflturan “Konut” ilk kez bu konferansta tüm
detaylar›yla inceleniyor. Planlamadan tasar›ma, yap›m aflamas›ndan pazarlamaya,
yat›r›mdan finansmana, Türkiye ve dünyadaki karfl›laflt›rmal› örnekleriyle uluslararas›
uzmanlar›n gözünden konut sektörü çözümleri, Konut Konferans› 2010’da mercek alt›na
al›n›yor. Konferansta bu y›l “kalite” ve “marka konutlar” kavramlar› ele al›nacak. 

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk,
Elginkan Toplulu¤u’nun kurulufl ilkeleriyle
garantiye al›nm›fl çok önemli kavramlar.
Topluluk paydafllar›n›n seçiminde de bu
kriterler dikkate al›n›yor. Sosyal sorumluluk
projeleriyle dikkat çeken TNT Express,
yürüttü¤ü çal›flmalarla bu konuda ne kadar
hassas oldu¤unu gösteren
paydafllar›m›zdan biri. 

“‹flte Benim Öyküm”,
TNT Ekspres’in Ça¤dafl
Yaflam› Destekleme
Derne¤i’yle birlikte
dokuz y›ld›r
gerçeklefltirdi¤i ve
büyük ilgi gören kitap
kampanyas›n›n
devam›nda, iki y›ld›r
düzenlenen bir öykü
yar›flmas›. Yar›flma,
kampanyayla kitap
ulaflt›r›lan okullardaki
ö¤rencilerin bu
kitaplardan
esinlenerek kendi
hikâyelerini kaleme
almalar›n› sa¤lamay›
amaçl›yor. 



Elginkan Toplulu¤u, e¤itim faaliyetlerini sürdürüyor. Elginkan
Toplulu¤u, kurucular›n›n açt›¤› yoldan giderek ulu önder Atatürk’ün
“Benim manevi miras›m ilim ve ak›ld›r” sözünden hareketle gençlerimizin
hayatlar›n› de¤ifltirmeye, onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor.
Elginkan Vakf›’n›n çal›flmalar›yla ortaya ç›kan E.C.A. Elginkan
‹lkö¤retim Okulu; okuyan, üreten ve en önemlisi de¤erlerini unutmayan
nesiller yetifltirmek amac›yla kap›lar›n› açt›.

Gelece¤e bir arma¤an




