
Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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E¤itim ve ö¤retimde 
“Y›llarca Beraber”

Elginkan Vakf› taraf›ndan yeniden infla
edilen E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim
Okulu, e¤itime bafllad›.

Çengelköy MESA Evleri

Çevreye sayg›l› tasar›m ve yüzde
80’lik yeflil alan kullan›m›yla dikkat
çeken MESA Çengelköy Evleri, E.C.A.
armatürler ile SEREL vitrifiye ürünleri-
ni kulland›.

E¤itimde kaç›r›lan f›rsat: 
Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri hakk›nda Prof. Dr. Gü-
ler Yalç›n ile görüfltük.

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

Dünyadaki alt› kad›n orkestra flefin-
den biri olan ‹nci Özdil ile müzi¤e
bafllama hikâyesinden bugüne uzanan
yaflam öyküsünü konufltuk.

Gezgin, Kars’tayd›

Anadolu’nun en eski yerleflim yerle-
rinden biri olan Kars’›n masals› tarihi-
ni ve do¤al güzelliklerini paylaflt›k. 

Kurumsal tarihimiz kitaplar›m›zla 
canlan›yor

Prof. Dr. Öner Günçavd› ve Elginkan Hol-
ding Kurumsal ‹letiflim Müdürü Jülide Nem-
lio¤lu ile “Düflten Gerçe¤e: Türk Sanayisin-
de Elginkan Toplulu¤u” kitab›n›, Dr. Gürel
Tüzün’le ise “Geçmiflten Günümüze Elgin-
kan Toplulu¤u: Bir ‘Ebedi Müessese’ Olufl-
turma Öyküsü” kitab›m›z› konufltuk.

Elginkan yöneticileri 
“Ufuk Turu”nda bulufltu

“Ufuk Turu” toplant›s›nda bir araya gelen
yöneticiler, ekonomik ve siyasi geliflmeler
hakk›nda konufltu.

“H›z kesmeden yola devam”

Antalya’da gerçeklefltirilen ELMOR bayi
toplant›s›nda Türkiye’nin dört bir yan›ndaki
bayiler bir araya geldi.

Gezgin, Diyarbak›r’dayd›

‹lklerin flehri Diyarbak›r’da Ulu Cami’den
Gazi Köflkü’ne uzanarak bir keflif yolculu¤u
gerçeklefltirdik.

Gençlerin projesi umut veriyor

Genç Bak›fl köflemizin ilk konuklar›, hibrit
karting arac› projesiyle Kocaeli Üniversite-
si’nden bir ekipti.

E.C.A. PrimeMix’e IF Design’dan 
“Uluslararas› Tasar›m Ödülü”

Manisa’daki fabrikada Valfsel taraf›ndan üreti-
len E.C.A. PrimeMix armatürü, “Elements and
Systems”  kategorisinde ödül ald›.

“Bu kriz müflteriyi bize ö¤retecek”

Ekonomist, Gazeteci fieref O¤uz ile eski müfl-
terinin nas›l oldu¤unu, yeni flartlar›n yaratt›¤›
müflterinin nas›l olaca¤›n› ve onlar› elde tut-
man›n yollar›n› görüfltük.

“‹fl, bütün sistemi görebilmekte...”

18’inci kez düzenlenen Kalite Kongresi ko-
nuflmac›lar›ndan biri olan Yönetim Uzman›
Peter Senge ile flirketlerin sorunlar›na çözüm
getirece¤ini belirtti¤i ve “Sistem Düflüncesi”
ad›n› verdi¤i yöntemi konufltuk.

Dünyan›n küçük savaflç›lar›

Güzel bir dünya hayal eden, bunun için çal›-
flan ve do¤aya karfl› duyars›zl›klar›n karfl›s›nda
yer alan Yavru TEMA’l›lar çal›flmalar›n› ve ge-
lecek hayallerini bizlerle paylaflt›.

Evim evim, ak›ll›  evim

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Me-
katronik Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ni-
hat Akkufl ile “ak›ll› evler” hakk›nda konufltuk. 

Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji
Ödülleri sahiplerini buldu

Ödül töreninde konuflma yapan El-
ginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›
A. Yücel Unan, bizi ufkun arkas›na
tafl›yacak tek fleyin hayallerimiz oldu-
¤unu söyledi.

Is› grubu bayileri Antalya’da bulufltu

17-20 Aral›k tarihleri aras›nda gerçek-
leflen E.C.A. 2009 Bayi Toplant›s›’nda
tüm topluluk üyeleri bir araya geldi.

“Sürdürülebilirlik için güvenli bir 
ekonomik ve siyasal ortam gerekir”

Ekonomik krizi önceden haber veren-
lerden biri olan U¤ur Civelek ile Türki-
ye’nin bu dönemde neler yapmas› ge-
rekti¤i üzerine konufltuk.

Enerji ve mimari “yeni”leniyor

Solar Future 2010 Konferans›’nda yap›-
lan sunumlar Türkiye’nin günefl enerji-
siyle ilgili potansiyelini ortaya koydu.

Yeflil binalara ilgi art›yor

“Sürdürülebilir Mimarl›k”  ödülü sahi-
bi Dr. Duygu Erten ile do¤aya mini-
mum zarar verme ilkesiyle hayata ge-
çirilen yeflil binalar hakk›nda görüfltük. 

SAYI 18 Ocak-fiubat-Mart SAYI 19 Nisan-May›s-Haziran

Y›l›nda bellekte iz b›rakanlar

Kuflbak›fl›Kuflbak›fl›
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YILINDA BELLEKTE   
‹Z BIRAKANLAR2010 Hayat›m›za ve özellikle kurum kültürümüze her mevsim yeni “Art› 1”ler katmak amac›yla ifle ko-

yuldu¤umuz dergimizde, geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi 2010 y›l›nda da Toplulu¤un geliflen yüzü-
nü ve sektörel yenilikleri sizlerle paylaflt›k. Önümüzdeki y›l içinde bu sayfalar arac›l›¤›yla Elginkan
Toplulu¤u’nun yeni projeleri ile baflar›lar›n›, sektörün nabz›n› tutanlarla birlikte mimarideki yenilik-
leri sizlere duyurmay› sürdürece¤iz. 2011 y›l›nda da hep birlikte Toplulu¤un sesi olmaya, hedefleri
paylaflmaya ve sektördeki geliflimi birlikte gözlemlemeye devam edece¤iz. 

2011’e dair

SAYI 20 Temmuz-A¤ustos-Eylül SAYI 21 Ekim-Kas›m-Aral›k



Bafllarken
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Hem flirketlerimiz hem de Vakf›-
m›z olarak yeni yat›r›mlar ve yeni
projelerle bir y›l› daha geride b›-
rakm›fl olman›n gururunu yafl›yo-
ruz. Yeni bir y›la ad›m att›¤›m›z bu
ilk say›m›zda hem Toplulu¤umuz
hem de “Art› 1” ad›na dopdolu ge-
çen 2010 y›l›n› özetlemesi ama-
c›yla sizler için “Kuflbak›fl›” bölü-
münü haz›rlad›k. 

“Örnek ve özendirici olma” arzu-
su kurum kültürümüzün her iflin-
de görebilece¤imiz ortak özellik-
lerden biridir. Türk kültürü ve di-
li ile e¤itim ve bilim alanlar›nda
destek oldu¤u projelerle oldukça
yo¤un bir y›l geçiren Elginkan
Vakf›’n›n kurulufl ilkelerini dinle-
di¤imiz Vak›f Müdürü Osman
Çetin Evranuz, Vakf›n gelecek
planlar› ile topluma katt›¤› art›
de¤eri anlat›rken flu cümlesinin
alt›n› çizmek ihtiyac›n› duyduk:

“B›rakt›¤›m›z eserlerin Türk toplumuna bir örnek teflkil etmesine özen
gösteriyoruz. Bize vasiyet edildi¤i gibi eserlerimizin örnek olmas›na
önem veriyoruz. Hem paray› en iyi flekilde kullanmak, hem faydal› ol-
mak hem de örnek olmas›n› sa¤lamak prensibine dikkat ediyoruz.”

Örnek ve özendirici olma arzusunu en çok duyan flirketlerimizden biri-
nin, iç piyasaya sundu¤u 500 ürün çeflidiyle lider konumunda bulunan
ve ald›¤› ödüller ile baflar›s›n› pekifltiren VALFSEL’in, ihracat hedefleri ve
yeni projelerini ise dergi ekibimizi a¤›rlayan Merkez Fabrika Müdürü
Hüseyin Orhan’dan dinledik. 

E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu’nun resmi aç›l›fl törenindeki “çocukla-
r›m›z için iyi bir gelecek” temennilerinin gerçekleflme yolundaki ad›mla-
r›na  Elginkan Vakf›’n›n destek oldu¤u Bo¤aziçi, ODTÜ ve Ege üniversi-
telerinin ödül törenlerinde tan›k olduk ve gençlerimizin heyecan›na or-
tak olman›n o güzel “yenilefltirici” duygusunu yaflad›k. 

Yenilenme duygusunu,  “Sektörden” sayfalar›m›zda konuk etti¤imiz Ta-
sar›m Alg›s› ve Fiziksel Çevre Bilincini Gelifltirme Derne¤i’nin genel ko-
ordinatörlü¤ünü yürüten deneyimli mimar Banu Binat ile Japon Mimar
Takaharu Tezuka’y› dinlerken de yaflad›k. Gelece¤in konutlar›n›n insan
ve çevre odakl› olaca¤›n› söyleyen Banu Binat’la yapt›¤›m›z söylefli, çev-
reye sayg›l› ve insan odakl› projeleriyle ödüller alan Tezuka’n›n baflar›s›-
n› destekler nitelikteydi.

E.C.A.’n›n da sponsor olarak destek verdi¤i, konut sektöründeki geliflme-
lerin yerli ve yabanc› uzmanlar taraf›ndan tart›fl›ld›¤› Konut Konferans›’n›
da, “Yenileflim Yönetimi” konulu Kalite Kongresi’ni de “Büyüteç” sayfa-
lar›m›za yans›tmak istedik. Bir aya¤›m›z da New York’ta bu y›l yedinci
kez düzenlenen Dünya ‹fl Forumu’ndayd›. Forum’da tüm salonun ayak-
ta alk›fllad›¤› Nando Parrado’nun öyküsü özellikle dikkatimizi çekti.
Nando Parrado, 1972 y›l›nda gerçekleflen uçak kazas›nda annesini ve
k›zkardeflini kaybeden ve 72 gün boyunca And Da¤lar›’nda hayatta kal-
may› baflaran 16 kifliden biri olarak, ifl dünyas›na flöyle seslenmiflti: “Böy-
le bir bela ile karfl› karfl›ya kald›¤›n›zda verdi¤iniz kararlar› para ile ölçe-
miyorsunuz. Bu durumda kararlar›n ölçüsü yaflam ve ölüm oluyor. Nor-
mal hayat›n›zda sevgiye zaman ay›r›n!” 

Sevgiye duygu ve düflünce olarak fazlas›yla zaman ay›ran bir kültürel ge-
lenekten geldi¤imiz için, Mevlana’m›z›n memleketi Konya’y›, 30 y›ll›k
bayimiz Paksu A.fi.’nin yöneticileri Seda ve Sertaç Tuza eflli¤inde gezer-
ken özel bir dikkatle “tafl duvarlar›n dili”ni çözmeye çal›flt›k. fieb-i Arus
törenini izlerken de, Sille’den Çatalhöyük’e, ‹nce Minare’den Sadrettin
Konevi’nin türbesine kadar gitti¤imiz her mekânda, “›fl›k do¤udan yükse-
lir” (ex oriente lux) diyen o derinlikli ifadenin kayna¤› olan Anadolu’yu
ve de¤erlerimizin bizlere katt›¤› zenginli¤i düflündük. Bir kez daha güler
yüzlü konukseverlikleri nedeniyle bayimize ve Konya’ya teflekkür ederiz.

Her birimiz, yenileflmenin, her gün yeni bir fley söyleyebilmenin,  için-
de yaflad›¤›m›z küresel ça¤›n kavramlar›n›, f›rsatlar›n› ve tehditlerini
görebilmekle mümkün oldu¤unu biliyoruz. Dünyan›n nabz›n› tutmak
için, finans piyasalar›nda küreselleflme ve Türkiye ekonomisine etkile-
ri hakk›nda söylefli yapt›¤›m›z Doç. Dr. Kerem fienel, hem bir piyasa
profesyoneli hem de akademisyen gözüyle sorular›m›z› cevaplad› ve
ufkumuzu açt›.

Eskimeyen tasar›mlar› günümüze tafl›yan ve çok be¤enilen nostaljik mo-
bilyalar›yla son dönemde dekorasyon dünyas›na renk katan Halit Berker
ile “tasar›mda eskinin yeri” üzerine konufltuk. 

“Hofl Sohbet” sayfalar›m›z›n bu say›daki konu¤u ise Türk tiyatrosunun
de¤erli isimlerinden biri olan Müjdat Gezen’di. 

2011 y›l›na dair tüm dileklerimizde “bar›fl, baflar›, örnek ve özendirici ol-
mak, yenilenmek” sözcükleri geçiyor. Yeni y›lda da hep birlikte sektör-
deki, dünyadaki, hayattaki yenilikleri keflfetmeye ve paylaflmaya devam
edece¤iz.

Sevgi ve bar›fl dolu yeni bir y›l dile¤i ile...
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s.10

s.24
Bu y›l yedincisi düzenlenen Dünya ‹fl
Forumu’nda; ekonomi, trendler,
de¤iflim, liderlik, performans, strateji,
yarat›c›l›k ve iletiflim gibi bafll›klarda
profesyoneller, kat›l›mc›larla
deneyimlerini paylaflt›.

s.35
Tarihi dokusu, do¤al güzellikleri ve mutfa¤›

ile dört mevsim ziyaretçilerini a¤›rlayan
Konya, dünyan›n en eski yerleflim

merkezlerinden birinin oldu¤u bölgede yer
al›yor. Mevlana’n›n memleketine uzand›¤›m›z

yolculu¤umuz s›ras›nda biz de, bu tarihi
kentin izlerini sürüyoruz.

Bașlarken
‹yi dileklerimiz, bar›fl ve baflar›dan yana...

Vizyon
Osman Çetin Evranuz;
“Elginkan Vakf› çat›s› alt›nda yapt›¤›m›z her
iflte örnek olmaya özen gösteriyoruz.”

Vakıf’tan
Sözlük Yaz›m› ve Araflt›rmalar› Sempozyumu
E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu resmi aç›l›fl
töreni yap›ld›
Giriflimci gençlere tam destek
“Dostluk Köprüsü” kuruldu

Üretim
VALFSEL, yenilikçi ürünler peflinde

Sektörden
Duvars›z evlerin mimar›: Takaharu Tezuka
Gelece¤in konutlar› çevre ve 
insan odakl›: Banu Binat

Büyüteç
Konut Konferans› sektörün uzmanlar›n› bir
araya getirdi
19. Kalite Kongresi’nde “Yenileflim Yönetimi”

Ufuk Çizgisi
Dünya ‹fl Forumu’nun ard›ndan

Global Bakıș
Doç. Dr. Kerem fienel

Șirketlerden
Projeler E.C.A. Günefl Enerjisi Sistemleri’ni
tercih ediyor
E.C.A. ve SEREL projelerin tercihi olmaya
devam ediyor
Bina Enerji Kimlik Belgesi y›lbafl›nda
uygulamaya koyuluyor
‹ran’da teknik ve sat›fl sonras› e¤itimi verildi

Birlikte Bașarmak
Konya bayimiz Paksu A.fi.: Sertaç Tuza,
Seda Tuza

Gezgin
Tüm zenginlikleriyle Konya

Tasarım Dünyasından
Halit Berker

Hoș Sohbet
Müjdat Gezen

Büyüteç
Sosyal Medya

Ajanda

i ç i n d e k i l e r

s.6
Desteklenen projelerin d›fl›nda
yenilenen okullar ve istihdam
sa¤layan e¤itim merkezleriyle fayda
sa¤lamaya devam eden Elginkan
Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz,
çal›flmalar›n artan bir ivmeyle
sürece¤ini dile getiriyor.

E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu’nun aç›l›fl
töreni; ‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,

Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur, ‹stanbul ‹l
Milli E¤itim Müdürü Dr. Muammer Y›ld›z ve

Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa
Zengin’in kat›l›mlar›yla gerçeklefltirildi.
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letmek. Elginkan Vakf›’n›n halen, istihdam›n art›r›lmas›na katk›da bu-
lunmak için çal›flan üç e¤itim merkezi var. Biri Manisa’da 1994’te,
ikincisi Bolu’da 2003’te, üçüncüsü ise ‹zmit’te 2006 y›l›nda aç›ld›. Bu
merkezlerde, ihtiyaç duyan vatandafllar›m›z› meslek sahibi yapmak,
daha sonra da ifl olanaklar› sa¤lamak için e¤itimler veriyoruz. 

Vak›f çal›flmalar›nda nelere özen gösteriyor?

Elginkan Vakf›’n›n Türk toplumu taraf›ndan anlafl›l›p benimsendi¤ini
düflünüyorum. Rahmetli Baflkan›m›z›n bize bir vasiyeti vard›. Ben bu-
nu çok be¤eniyorum ve afla¤› yukar› her konuflmamda yer veriyorum.
Burada da dile getirmek isterim: “Allah’tan bütün dile¤im kurdu¤um
bütün müesseselerin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›, memlekete faydal›
birer kurulufl olarak ifl imkan› yaratmas›, devlete vergi vermesi ve biz-
den sonra gelecek olanlara da örnek olmas›d›r.” Bu çok güzel bir ifa-
de. Biz Vak›f’ta çal›fl›rken rahmetli kurucular›m›za lay›k olmaya çal›-

fl›yoruz. Rahmetli Baflkan›m›z çok titiz; dürüstlü¤e ve tasarrufa önem
veren biriydi. Biz de ayn› gelene¤i Vak›f’ta sürdürüyoruz. B›rakt›¤›m›z
eserlerin Türk toplumuna örnek teflkil etmesine özen gösteriyoruz. Bi-
ze vasiyet edildi¤i gibi, hem paray› en iyi flekilde kullanmak hem fay-
dal› olmak hem de örnek olmas›n› sa¤lamak prensibine dikkat ediyo-
ruz. Biz Elginkan Vakf›’nda bu heyecan› duyarak çal›fl›yoruz. Bu yüz-
den de çal›flmalar›m›z çok baflar›l› oluyor. Elginkan Vakf› çat›s› alt›n-
da yapt›¤›m›z her iflte Türk milletine hizmet etmek için u¤rafl›yoruz.

Elginkan Vakf›’n›n, Topluluk içindeki belirleyici yeri ve önemi hak-
k›nda neler söyleyebilirsiniz?

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti, Toplulu¤umuzun en üst karar merciidir.
Bu heyeti meclis gibi düflünebilirsiniz. Hem Elginkan Vakf› Yönetim Ku-
rulu’nu seçmek hem de Topluluk ve Vak›f’ta kullan›lan bütün ilke ve usul-
lerin onay›n› vermek, heyetin en önemli fonksiyonudur. Vak›f Yönetim
Kurulu ise Elginkan Vakf› ile ilgili kararlar›n al›nmas›n›n yan›nda, Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Üyeleri ile E.C.A., Elper ve Elginkan
Holding’in ‹dare Meclisi Üyeleri ve fiirket Müdürlerini de belirliyor. 

Siz ayn› zamanda Elginkan Holding Stratejik Planlama Müdürlü¤ü
görevini de yürütüyorsunuz. Bu alandaki çal›flmalar›n›z hakk›nda ne-
ler söylemek istersiniz?

Elginkan Holding Planlama ve Bütçe Müdürlü¤ü olarak flirketleri-
mizin stratejik planlar› ile bütçelerinin haz›rlanmas›n› koordine
ediyoruz. Bütçe haz›rlama ve stratejik planlara iliflkin prensipleri
belirleyip, flirketlerden gelen bütçe ve stratejik planlar› de¤erlendi-
riyoruz. Bunlar› birer rapor haline getirip yönetime sunuyoruz.
Bütçelerin uygulanmas›n› da yak›ndan takip ediyoruz. Bu konuda
flirketlerimiz de ayl›k olarak bize faaliyet raporlar›n› sunuyor. Biz
onlar› de¤erlendiriyoruz ve incelenmesini istedi¤imiz bir konu var-
sa bildiriyoruz. Ard›ndan tekrar de¤erlendirip bir raporla Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi’ne sunuyoruz. Bunun yan›nda
flirketlerimizin daha verimli çal›flmas› için baz› projeler öneriyo-
ruz. Maliyet düflürücü tasarruf tedbirleri gibi... fiirketlerin daha ve-
rimli çal›flmas› için gerek pazarda gerekse üretimde, flirketlere pro-
je gelifltirme ve uygulama konusunda destek oluyoruz.

Vakf›n 2010 y›l›n› nas›l geçirdi¤ini sizden dinleyebilir miyiz?

Bu y›l Vak›f için oldukça baflar›l› bir y›ld›. ‹lk kez bir ilkö¤retim
okulunu infla ettirip çevre düzenlemesini yapt›rarak, Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na ba¤›fllad›k. Daha önce liselerde böyle uygulamalar›-
m›z olmufltu. Burada bizi memnun eden konu, okulu 5.5 ayda ta-
mamlay›p, 20 Eylül’de okullar›n aç›lmas›na yetifltirmemiz oldu. Bu
bizim için büyük bir mutluluk kayna¤›... Rahmetli Baflkan›m›z›n
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Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz:

“Elginkan Vakf› çat›s› alt›nda
yapt›¤›m›z her iflte örnek olmaya
özen gösteriyoruz.”

“Faydal› ve örnek olma” ilkesinden yola ç›kan Elginkan Vakf› kuruldu¤u günden itibaren
e¤itim, bilim, teknoloji, Türk kültürü ve dili üzerine yap›lan çal›flmalar› desteklemeye
devam ediyor. Bu projelerin d›fl›nda yenilenen okullar ve istihdam yaratan e¤itim
merkezleriyle fayda sa¤lamaya devam eden Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin
Evranuz, çal›flmalar›n artan bir ivmeyle sürece¤ini dile getiriyor.

TTÜB‹TAK’ta çal›flt›¤› dönem içinde matematiksel modellemeyi haya-
t›n›n her alan›nda uygulayan Osman Çetin Evranuz ile Elginkan Vak-
f›’n›n varolufl ilkelerinden, yapt›¤› çal›flmalara ve gelecek planlar›na
dair uzanan bir söylefli gerçeklefltirdik.

Elginkan Vakf›’n›n kuruluflunu ve ilkelerini sizden dinleyebilir miyiz?

Vak›f hakk›ndaki ilk düflünce 1950’li y›llarda ortaya ç›km›fl. Dolay›s›y-
la Vakf›n bir idealin ürünü oldu¤unu söyleyebiliriz. Elginkan Vakf›,
Türk sanayiinin en köklü topluluklar›ndan birini kuran Elginkan Ailesi-
nin, yar›m as›rl›k flirket kültürünün daha ilk y›llar›nda “Vak›f kurarak,
flirketlerden elde edilecek gelirle Türk insan›n›n e¤itimine ve kültürel
geliflimine katk› sa¤lamak” karar›n› almas›n›n ard›ndan, 1985 y›l›nda
Topluluk Baflkan›m›z rahmetli Ekrem Elginkan ve annesi Ümmehan El-
ginkan ile Toplulu¤a ba¤l› sekiz flirket taraf›ndan yap›land›r›larak ha-
yata geçirildi. Derin bir vefa duygusu ile samimi bir sosyal sorumluluk
bilinci tafl›yan Elginkan Vakf›’n›n kurulufl amaç-
lar›n› flöyle s›ralayabiliriz; kültürel de¤erlerimizi,
tarihimizde bizi büyüten örf, âdet ve manevi de-
¤erlerimizi, Türk kültürüyle dilimizi araflt›rmak,
bu konudaki araflt›rmalar› desteklemek, koru-
mak, yaflatmak ve tan›tmak;  bilim, teknoloji ve
e¤itim alan›ndaki faaliyetleri teflvik etmek; ülke
sanayiinin ihtiyaç duydu¤u vas›fl› iflgücü yetiflti-
rilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkân-
lar›n› art›r›c› e¤itim çal›flmalar›na katk›da bulun-
mak için okullar, e¤itim kurumlar› açmak ve ifl-

1945, Bursa do¤umlu olan Osman Çetin Evranuz, Bursa Erkek Lise-
si’nin ard›ndan 1969 y›l›nda ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’n-
den mezun oldu. 1970’te TÜB‹TAK Yöneylem Araflt›rmas› Bölümü’ne
girdi. 1973’te ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i bölümünde master progra-
m›n› tamamlad›. 1970-1986 y›llar› aras›nda TÜB‹TAK’ta çal›flt›¤› dö-
nemde ‹ngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde alt› ay süreyle bir
araflt›rma program›nda görev ald›. 1978-1984 y›llar› aras›nda Bo¤aziçi
Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nde k›smi zamanl› olarak
master dersleri veren Evranuz, yedi master tezi yönetti. ABD’de Univer-
sity of Wisconsin-Millwaukee ve University of Missouri Rolla’da arafl-
t›rmalarda bulundu. 1986 y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde
Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkan› olarak göreve bafllad›. 1989 y›l›nda ise El-
ginkan Holding bünyesinde Stratejik Planlama ve Bütçe Müdürü olarak
görev alan Osman Çetin Evranuz, 2001 y›l›nda Elginkan Vakf› Müdür-
lü¤ü görevini de üstlendi. 21 y›ld›r Topluluk bünyesinde görev yapan
Evranuz, evli ve iki k›z babas›...

Osman Çetin Evranuz kimdir? 

Son y›llarda uzaktan e¤itim konusunun, internetin yayg›nlaflmas›yla önem kazand›¤›n› dile getiren
Osman Çetin Evranuz, bir y›ld›r e¤itimlerin bu yolla da devam etmesi için ciddi bir çal›flma yürüt-
tüklerini ve bu konuda Milli E¤itim Bakanl›¤› ile bir protokol imzalama aflamas›nda olduklar›n› be-
lirtiyor. Uzaktan e¤itim sayesinde Vakf›n hizmetlerinden, sadece üç e¤itim merkezinde e¤itim gö-
renlerin de¤il, bütün vatandafllar›n yararlanabilece¤ini ve böylece bütün Türkiye’ye ulaflabilecekle-
rini sözlerine ekliyor.

Uzaktan e¤itim sayesinde e¤itim art›k her yerde!

Vizyon
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Sözlük Yaz›m› ve Araflt›rmalar› Sempozyumu’na

Elginkan Vakf›’ndan destek

TTürkiye’de ve Dünyada Sözlük Yaz›m› ve Araflt›rmalar› Uluslararas›
Sempozyumu, Elginkan Vakf›’n›n deste¤i ve Kubbealt› Akademisi Kül-
tür ve Sanat Vakf›’n›n 40’›nc› kurulufl y›l› vesilesiyle 4-6 Kas›m 2010 ta-
rihleri aras›nda, Bahçeflehir Üniversitesi Medeniyet Araflt›rmalar› Mer-
kezi’nin (MEDAM) ev sahipli¤inde, üniversitenin Befliktafl yerleflkesin-
de gerçeklefltirildi. Ömrünü sözlük yaz›m›na adam›fl olan ve 2009 y›-
l›nda vefat eden ‹lhan Ayverdi an›s›na yap›lan sempozyumun koordi-
natörü Prof. Dr. Semahat Yüksel’in takdim konuflmas›n›n ard›ndan aç›fl
konuflmac›lar›na söz verildi. 

Elginkan Vakf› ad›na bir konuflma yapan, Vak›f Müdürü Osman Çetin
Evranuz; Türk diliyle ilgili araflt›rmalara destek olman›n, Vakf›n kurulufl
amaçlar› aras›nda yer ald›¤›n› belirtirken en önemli yat›r›mlar›n›n e¤i-
tim alan›nda gerçekleflti¤inin alt›n› çizdi ve bunlardan örnekler vererek
Vakf› tan›tt›. Aç›fl konuflmac›lar›ndan Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Y›lmaz Esmer ve MEDAM Baflkan› Prof. Dr. Bekir Karl›¤a sem-
pozyuma sa¤lad›klar› katk›dan duyduklar› memnuniyeti dile getirirken,
Kubbealt› Akademisi Kültür ve Sanat Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Si-
nan Uluant, ‹lhan Ayverdi’nin sözlük yaz›m›na verdi¤i 34 y›ll›k eme¤i-
ne ve vak›flar›n›n bu alanda yapt›¤› çal›flmalara de¤indi. 

Dünü ve bugünü ile sözlük bilimi, sözlük araflt›rmalar›, sözlük türle-
ri, veri bankalar› ve bilgisayar sözlükçülü¤ü gibi konular›n, 10 otu-
rumluk bir program dahilinde ele al›nd›¤› sempozyuma, yurt içinden
ve d›fl›ndan akademisyenler, uzmanlar ve doktora ö¤ren-
cileri kat›ld›. 

10 farkl› ülkeden ve Türkiye’de befl farkl› flehirden gelen
davetlilerin kat›l›m›yla 4-6 Kas›m tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen sempozyumda paylafl›lan bildiriler, sadece
Türkçe ve Türk lehçeleri çerçevesinde kalmayarak baflka
dillerin sözlük yaz›m› ve araflt›rmalar›n› da de¤iflik konu
bafll›klar› ve yöntemlerle tan›tarak konunun uzmanlar›na
genifl ve zengin bir bak›fl aç›s› sunmufl oldu.

Elginkan Vakf›’n›n da kat›l›m›yla Bahçeflehir Üniversitesi’nde gerçeklefltirilen Sözlük
Yaz›m› ve Araflt›rmalar› Uluslararas› Sempozyumu’nda bir konuflma yapan Elginkan
Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz, Türk diliyle ilgili araflt›rmalara destek olman›n
Vakf›n kurulufl amaçlar› aras›nda yer ald›¤›n› belirtti.

Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz, Bahçeflehir
Üniversitesi’ndeki Sözlük Yaz›m› ve Araflt›rmalar› Uluslararas›
Sempozyumu’nda, deneyimlerini paylaflarak Vakf› tan›tt›.

Elginkan Vakf›’n›n merkez kadrosu dokuz kifliden olufluyor. E¤itim
merkezleriyle beraber 40 çal›flana yaklaflan bu say›, e¤itim merkezlerimizle
dönemsel iflbirli¤i içinde olan üniversite hocalar›, mesleki ve teknik lise
ö¤retmenleri ile dan›flmanlar›n da dahil olmas›yla 200 kifliyi buluyor. 

• Sempozyumu geleneksel hale getirmek

• Üniversitelerde sözlük araflt›rma, tarama
ve derleme merkezleri açmak

• Uluslararas› kimlik kazanmak 

• Lisansüstü ö¤rencilerini yurtiçi ve
yurtd›fl›ndan uzman isimlerle buluflturmak

• Sözlük yaz›m›nda görev alacak ara
elemanlar yetifltiren kurslar düzenlemek

• Sözlük kullan›m› ve ö¤retimi konular›nda
baflar›l› ders kitaplar›n› desteklemek

Sempozyumla amaçlananlarbize vasiyet etti¤i gibi örnek ifller yap›yoruz. Bu okulumuz da, di-
¤er çal›flmalar›m›zda oldu¤u gibi örnek bir okul oldu. Ben bu ese-
rimizle büyük mutluluk duyuyorum. Beni çok mutlu eden bir bafl-
ka projemiz de Atatürk Kültür Merkezi taraf›ndan haz›rlanan top-
lam üç ciltlik “Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü-Atatürk Dönemi
(1920-1938)” isimli eserin bas›m›n› gerçeklefltirmek oldu. Özel
ve kamu arflivlerinden derlenmifl yüzlerce orijinal foto¤raf›n yer
ald›¤›, büyük bir emek ve birikimle oluflturulan bu eser Cumhuri-
yet dönemi Türk kültürüne ›fl›k tutuyor. Ayr›ca, Mesleki ve Teknik
E¤itim Merkezlerimizde, bu y›l 30 binin üzerinde kifli mesleki ve
teknik e¤itim ald›. E¤itim çal›flmalar›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› ile
iflbirli¤i içindeyiz. 

Bilim ve teknoloji alan›nda da gençleri teflvik etmek amac›yla
yapt›¤›n›z çal›flmalardan söz edebilir misiniz?

2010 y›l›nda da kültür ve teknoloji alan›ndaki çal›flmalar› des-
teklemeyi sürdürdük. Elginkan Vakf›’n›n amaçlar›ndan biri bi-
lim, teknoloji ve e¤itim alan›ndaki faaliyetleri teflvik etmek ve
desteklemektir. Bunun için 2006 y›l›ndan bu yana Elginkan Vak-
f› Teknoloji Ödülleri veriyoruz. Üniversitelerdeki bilimsel ve
teknolojik kongre, sempozyum ve toplant›lar› destekliyoruz. Ay-
r›ca, üniversitelerdeki teknoloji tabanl›, giriflimcilik yar›flmalar›-
na Ana Destekçi oluyoruz. Örne¤in, ODTÜ’de “Yeni Fikirler,
Yeni ‹fller”, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde “Yeni Düfller, Yenilikçi
Düflünceler” ve Ege Üniversitesi’nde “Özgün Çözüm Getiren
Araflt›rmalar ve Özgün Çözüm Getiren Fikirler” isimli giriflimci-
lik yar›flmalar›n› destekliyoruz. Bunlar›n yan› s›ra Bo¤aziçi Üni-
versitesi’nin haz›rlad›¤›, gençli¤e yönelik birtak›m bilimsel ya-
y›nlar›n bas›m›n› üstleniyoruz. “Dünyam›z Is›n›yor”, “Gen Çe-
viktir”, “Proust Bir Sinirbilimciydi”, “Bilime Sevdalanmak” ve
“Laserin Hikâyesi”nin bas›m›n› yapt›rarak bunlar› Türkiye’nin
her yerindeki ‹l Halk Kütüphaneleri’ne, üniversitelerin ilgili bö-
lümleri ile liselere hediye ediyoruz. 

Vakf›n Türk kültürü ve diline sahip ç›kmas› konusunda verdi¤i des-
tekten söz edebilir misiniz?

Rahmetli Baflkan›m›z, Türk dilinin do¤ru kullan›lmas› konusunda çok
titizdi. Biz de Vak›f olarak Türk kültürü ve dili alan›nda yap›lan araflt›r-
malara çok önem veriyor ve destekliyoruz. Örne¤in, Kubbealt› Akade-
misi Kültür ve Sanat Vakf›’n›n “Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yaz›m›
ve Araflt›rmalar›” uluslararas› sempozyumuna destek verdik. Yine bu
y›l Türk dili ve kültürü alan›nda ‹stanbul ve Hacettepe üniversitelerin-
de bu alandaki baz› sempozyumlar› da destekledik. Bildi¤iniz gibi
2006 y›l›ndan bu yana verdi¤imiz Türk kültürü araflt›rma ödülleriyle
bu konudaki çal›flmalar› destekliyoruz. Örne¤in, 2008 y›l›nda Türk
kültürü alan›nda Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’in haz›rlad›¤› “Türk Kimli-
¤i: Kültür Tarihinin Kaynaklar›” adl› kitab›na; Türk kültürü ve Türk dili
üzerine yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› ve katk›lar›ndan dolay› Prof. Dr. Sa-
im Sakao¤lu’na; Türk dili alan›nda ise ‹lhan Ayverdi’nin haz›rlad›¤›
“Misalli Büyük Türkçe Sözlük” ile Prof. Dr. Bülent Sankur’un haz›rla-
d›¤› “‹ngilizce-Türkçe Ansiklopedik Biliflim Sözlü¤ü”ne ödül verdik.
Di¤er y›llarda da, benzer çal›flmalar ödüllerle desteklendi. 

Elginkan Vakf›’n›n gelecek tasar›m›n› bizlerle paylafl›r m›s›n›z?

Bence, Elginkan Vakf›’n›n misyonunu; Vakf› tan›tmak, yaflatmak, yü-
celtmek ve Türk milletine ve insanl›¤a hizmet etmek olarak özetleye-
biliriz. Vak›f, bu konuda çal›flmalar yapmaya devam edecektir. Önü-
müzdeki y›llarda da mesleki ve teknik e¤itim alan›nda kurslar verme-
ye, rahmetli Baflkan›m›z’›n belirtti¤i gibi bu konuda ülkenin istihdam
olanaklar›n› art›r›c› çal›flmalar yapmaya devam edece¤iz. Bunun ya-
n›nda Türk kültürü ve Türk dili alan›ndaki çal›flmalar› desteklemek
Vak›f için çok önemli. Bu araflt›rmalar› artan bir ivmeyle destekleme-
yi sürdürece¤iz. Gençleri merakland›racak, onlar›n bilime sevdalan-
mas›n› sa¤layacak yay›nlar› teflvik edecek, onlar›n daha giriflimci bir
nesil olarak geliflmesine katk›da bulunacak, teknoloji ve Ar-Ge çal›fl-
malar›na özendirici programlara devam edece¤iz.

Vakf›m›z, dünyada örne¤i çok az olan vak›flardan biri... Di¤er vak›flarda flirketlerin
vakfa bir miktar destekleri oluyor ya da vakf›n flirketlerde hisseleri oluyor. Bizde ise,
rahmetli Baflkan›m›z bütün flirketlerini ve mal varl›¤›n› Elginkan Vakf›’na vasiyet
etti. Bu bak›mdan Vak›f, Topluluk fiirketlerinin direkt veya dolayl› olarak sahibidir.
Vakf›n en önemli fonksiyonu, sahiplik fonksiyonudur. Bu ba¤lamda Vak›f, Topluluk
flirketlerini gözetir ve kollar.

Evranuz: “Vakf›n en önemli
fonksiyonu, sahipliktir...”
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VVak›f arac›l›¤›yla e¤itime olan deste¤ini sürdüren Elginkan Toplulu-
¤u, verdi¤i tüm sözlerin arkas›nda durman›n gururunu tafl›yor. El-
ginkan Vakf› taraf›ndan yenileme faaliyetleri gerçeklefltirilerek yeni
dönem itibariyle e¤itim hayat›na bafllayan Küçükyal›’daki E.C.A.
Elginkan ‹lkö¤retim Okulu da, Vak›f taraf›ndan destek verilen pro-
jelerden biri olmufltu. Proje kapsam›nda 56 y›ll›k bir geçmifle sahip
okul, tek tedrisat ve 32 derslikte bin 152 ö¤rencinin ö¤retim gördü-
¤ü, bünyesinde bir faaliyet odas›, bir mutfak ve ortak kullan›m ala-
n›ndan oluflan üç derslikli anas›n›f›n›n da oldu¤u modern bir okul
haline getirildi. Özel e¤itim s›n›f›, konferans salonu, çok amaçl› sa-
lon, teknoloji tasar›m dersli¤i, bilgisayar laboratuvar›, fen laboratu-
var›, resim ve müzik derslikleri, beden e¤itimi salonu, etüt proje
odas›, el ifli dersli¤i, kütüphane ve idari birimleri de içinde bar›nd›-
ran okulun çevre düzenlemesi ise yine Elginkan Vakf› taraf›ndan
yapt›r›ld›.

E¤itime katk› sa¤lamaya devam edilecek

E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu’nun 14 Ekim’de yap›lan resmi
aç›l›fl töreni Elginkan Toplulu¤u üyeleri ile ‹stanbul Valisi Hüse-
yin Avni Mutlu, Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur, ‹stanbul ‹l Mil-
li E¤itim Müdürü Dr. Muammer Y›ld›z, Maltepe Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Mustafa Zengin’in kat›l›mlar›yla gerçekleflti. Ö¤rencile-
rin folklor gösterisiyle bafllayan tören, kurdele kesimi ve ard›ndan
yap›lan aç›l›fl konuflmalar›yla devam etti. Ö¤rencilerin gösterileri-
ni ilgiyle izleyenler aras›nda ise protokol üyelerinin yan› s›ra ve-
liler de vard›. 

Vakf›n kuruluflu ve bugüne kadar yapt›¤› projelerin anlat›lmas›n›n
ard›ndan kürsüde yerini alan Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflka-
n› Yücel Unan yapt›¤› konuflmada, e¤itime duyulan ihtiyac›n her
geçen gün artt›¤›n›n üzerinde durarak yap›lan bu katk›lar›n devam
edece¤inin alt›n› çizdi. Ard›ndan sözü alan Maltepe Belediye Bafl-
kan› Prof. Dr. Mustafa Zengin, “Buras› için y›k›m karar› al›nm›flt›.
Okulun Elginkan Vakf› taraf›ndan yapt›r›lmas› çok k›sa bir süre
içinde gerçekleflti ve dayan›flman›n güzel bir örne¤i olarak burada
sunuldu. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Elginkan Vakf›
bu tür hizmetlerini bizlere sunmaktan geri durmayacakt›r, bunun
fark›nday›z” dedi.

Çocuklu¤unun bir bölümünü Maltepe’de geçirmifl olan ve burada o
günleri an›msad›¤›n› söyleyen ‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise
konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Elginkan Vakf› özellikle e¤itim alan›n-
da yapt›klar›yla hepimizin yüre¤inde ayr› bir yer edindi. Ve bugün bu
katk›lar›na bir yenisini daha eklediler. Gelece¤imizin yegâne temina-

E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu’nun 
RESM‹ AÇILIfi TÖREN‹ YAPILDI

Elginkan Vakf› taraf›ndan yeniden infla
edilen E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim

Okulu’nun aç›l›fl töreni; ‹stanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, Maltepe

Kaymakam› Ahmet Okur, ‹stanbul ‹l Milli
E¤itim Müdürü Dr. Muammer Y›ld›z ve

Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr.
Mustafa Zengin’in kat›l›mlar›yla 

14 Ekim’de gerçeklefltirildi.

Tören s›ras›nda mikrofon uzatt›¤›m›z Ç›nar Mahallesi Muhtar› Ayflem Möröy, çok mutlu oldu¤unu dile geti-
rerek, “Çok emek sarfedildi. Ben bu mahalleye geldi¤imde ilkokul beflinci s›n›f ö¤rencisiydim. Bir gün bu ma-
hallenin muhtar› olarak bu okulun y›k›l›p yeniden yap›lmas›nda katk›m olaca¤›n› söyleselerdi inanmazd›m.
‹yi bir kamuoyu oluflturduk çünkü az önce say›n kaymakam›m›z›n da de¤indi¤i gibi okulumuz sat›l›yordu.
Mahallem bu konuda ciddi destek verdi. Elginkan Vakf›’n›n çal›flmalar›n› daha önceden de takip ve takdir edi-
yordum. Atatürk’ün çizgisinde yürüyen ve e¤itime katk› sa¤layan bu kurumun benim mahallemde böyle bir
okul yapt›rmas›ndan dolay› son derece mutluyum.”

Eski ö¤rencisi oldu¤u okulunun çal›flmalar›na destek verdi

t› olan sevgili  gençlerimize yapaca¤›m›z en büyük hizmet e¤itim hiz-
metidir. ‹limizde bütün bu çabalar›m›za ra¤men daha çok derslik
yapma ihtiyac› var. Bu s›n›flarda oldu¤u gibi 30-35 kiflilik s›n›flar her
bölgemizde olmal› ve flu anda halihaz›rda 45-50 kiflilik dersliklerdeki
ö¤renci say›lar› da 30-35’lere inmeli. Önümüzdeki birkaç y›l içinde
bunu gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Çünkü fiziki donan›m itibariyle
ülkemizin her yönünde e¤itime daha fazla katk› sa¤lan›yor. Gençleri-
mize, çocuklar›m›za bu güzel yuvan›n hay›rl› u¤urlu olmas›n› diliyo-
ruz. K›ymetli ö¤retmenlerimize, en k›ymetli varl›klar›m›z çocuklar›-
m›z› emanet ediyoruz. ‹stanbul’da 2 milyon 450 bin emanet var. Bu
2 milyon 450 bin kutsal emaneti de¤erli hocalar›m›z›n s›cak ellerine
teslim etmekteyiz. Say›lar› 100 bine ulaflm›fl ö¤retmenlerimiz var.
Böylesine güzel bir okulu az sonra dolaflaca¤›z. Hiçbir fedakârl›ktan
kaç›n›lmadan yap›lan bu okulda hizmet verecek ö¤retmenlerimize ve
k›ymetli velilerimize hay›rl› u¤urlu olsun diyorum. Maltepe ilçemize

de hay›rl› olmas›n› temenni ediyor ve bir kez daha muhterem aileyi
sayg›yla an›yorum. Onlar›n ad›n› yaflatan de¤erli Vak›f yöneticilerimi-
zi gönülden kutluyorum. De¤erli kat›l›m›n›z nedeniyle sizlere de flük-
ranlar›m› iletiyorum.” Konuflmalar›n ard›ndan plaketlerin takdim edil-
di¤i tören program›, kokteyl salonunda ö¤rencilerden oluflan bir mü-
zik grubunun verdi¤i dinletiyle devam etti. 

E.C.A. Elginkan ‹lkö¤retim Okulu’nun resmi aç›l›fl töreni, ö¤renci ve velilerin
kat›l›m›yla oldukça renkli geçti. Ö¤rencilerin folklor gösterisinin ard›ndan kurdele
kesildi ve davetliler salonda yerlerini ald›. Toplant› salonunda yap›lan
konuflmalar›n ard›ndan ise bu anlaml› günü kutlamak amac›yla verilen plaketler
sahiplerini buldu. ‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Elginkan Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan› Yücel Unan’a katk›lar›ndan dolay› plaket verdi. (sa¤da)

Soldan sa¤a: Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Yücel Unan, ‹stanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz, 
Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur.
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“Dostluk Köprüsü” kuruldu

22010 y›l› Avrupa kültür baflkentleri olan ‹stanbul ile Almanya’n›n Essen flehri aras›nda bafllat›lan kültür al›fl-
verifli kapsam›nda gerçeklefltirilen projelerden biri de, Türk Musikisini Araflt›rma ve Tan›tma Grubu (TÜMA-
TA) taraf›ndan hayata geçirildi. Bu amaçla TÜMATA, 5-7 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da ve 12-
14 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda Essen/Ruhr flehrinde geleneksel müzik ve danslar›n› tan›tt›klar› konserler
düzenleyerek, Türk müzi¤inde kullan›lan ve davran›fl terapisinde de yararlan›lan otantik müzik aletlerini ta-
n›tt›. TÜMATA üyelerinin yol, otel, yemek ihtiyaçlar› ile salon temini ve tan›t›m giderlerini karfl›layan Elgin-
kan Vakf›, iki baflkent aras›ndaki kültür al›verifline önemli bir katk›da bulunmufl oldu.

Giriflimci gençlere tam destek
Elginkan Vakf› geçti¤imiz günlerde düzenlenen ODTÜ “Yeni Fikirler Yeni ‹fller Yar›flmas›” ile
Ege Üniversitesi “Özgün Çözüm Getiren Araflt›rmalar ve Özgün Çözüm Getiren Fikirler
Yar›flmas›”n›n destekçisi oldu.

n›n birincisi olarak 75 bin TL’lik Elginkan
Vakf› Teknoloji Ödülü’nü almaya ve üç y›l
boyunca ODTÜ Teknokent’te ofis sahibi ol-
ma hakk› kazand›. Ekibe ödülleri Prof. Dr.
Ahmet Acar, M. Celal fiardan ve Osman
Çetin Evranuz taraf›ndan verildi. KURUP
ekibinin Kirschner Operasyonu Otomasyo-
nu projesi, flimdiye kadar el ve göz koordi-
nasyonuyla yap›lan, k›r›lan el parmak ve el
tarak kemiklerine “kirschner” teli tak›lmas›
operasyonunun, daha kontrollü bir flekilde,
görüntü ifllemeye dayal› elektromekanik bir
sistem oluflturularak yap›lmas›n› sa¤l›yor.
ODTÜ Maden Mühendisli¤i Yüksek Lisans
ö¤rencisi K›vanç Y›ld›z, Elektrik Elektronik
Mühendisli¤i mezunu Enes Yüncü, Elektrik
Elektronik Mühendisli¤i mezunu Serdar
Onat, Elektrik Elektronik Mühendisli¤i Yük-
sek Lisans mezunu R. Ça¤r› Yüzbafl›o¤lu ve
TOBB ETU Elektrik Elektronik Mühendisli¤i

mezunu fiule Yücel’in üyesi oldu¤u ekip ayn› zamanda 50 bin
TL’lik Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› Özel Ödülü’nü ise Akustik
Hedef Tespiti ve Takibi isimli projesi ile ald›. 

YFY‹’n›n 50 bin TL’lik Türk Telekom Özel Ödülü’nü Zealous isim-
li projeleriyle Hormonetech ekibi, savunma kategorisinde 10 bin
TL’lik ikincilik ödülünü Yerel Konumland›rma Sistemi projeleriyle
Bilkentliller ekibi, telekomünikasyon ve biliflim kategorisinde
ikincilik ödülünü ise Konum Tabanl› Reklamc›l›k projeleriyle Mi-
das ekibi kazand›. H›zl› Aerojel Üretme projeleri ile Diffuse Ekibi
ise 25 bin TL’lik OST‹M Sanayi Kategorisi Özel Ödülü’nün sahibi
oldu.  

Geçti¤imiz senelerde YFY‹’nin finalisti olarak yar›flm›fl 10 grup, bugün
ODTÜ Teknokent’te baflar›l› flirketler olarak milyon dolarl›k cirolarla
faaliyet gösteriyor. Finalistlerinin baflar› ve performanslar› YFY‹’yi tüm
di¤er yar›flmalardan ay›ran en büyük özellik olarak an›l›yor.

Eski finalistler Teknokent’te

Elginkan Vakf›, Kas›m ay›nda ‹stanbul ve Essen flehirlerinde
düzenlenen “Dostluk Köprüsü” projesiyle, kültürel projelere verdi¤i
deste¤e yeni bir halka ekledi. 

Ege’de “özgün fikirler” ödüllerine kavufltu

Ege Üniversitesi, TÜB‹TAK ve Elginkan Vakf›’n›n
deste¤iyle düzenlenen “1. Ege AR-GE ve Teknolo-
ji Günleri–AReGE”, 1-3 Aral›k 2010 tarihleri ara-
s›nda Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirildi. Üniversiteler, sanayi paydafllar›,
araflt›rmac›lar ve yat›r›mc›lar›n yan› s›ra toplumun
bilime ilgi duyan farkl› kesimlerini de bir araya ge-
tiren “AreGe” program› kapsam›nda; “Proje Paza-
r›”, “Proje Yar›flmas› ve Sergisi”, Elginkan Vakf›
destekli Proje Yar›flmas› ile bilginin paylafl›ld›¤›
paneller, söylefliler, bilgi masalar›, standlar, sergi-
ler, film gösterimleri ve konserler düzenlendi. El-
ginkan Vakf›’n›n destek verdi¤i Proje Yar›flmas› et-
kinli¤inde “Araflt›rmalar” ve “Fikirler” olmak üze-
re iki bölüm ve befl kategoride toplam 35 bin TL
ödül da¤›t›ld›. 

Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri
Proje Ad›: Pamuk Tar›m›nda Kullan›lacak Termal Esasl› Yaprak Dökücü Tasar›m›
Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar›m Makineleri Bölümü
Proje Tak›m›: Prof. Dr. Bülent Coflkun, Arafl. Gör. Erkan fiimflek, Doç. Dr. Mustafa
Çetin, Ö¤r. Gör. Muammer Erden, Erdal Bekçi

Kimyasal Bilimler ve Mühendislik Bilimleri
Proje Ad›: ‹çme Sular›ndan Kimyasal Yöntemlerle Arsenik Giderimi
Üniversite: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli¤i Bö-
lümü
Proje Tak›m›: Yrd. Doç. Dr. Meltem Bilici Baflkan, Prof. Dr. Ayflegül Pala

Yaflam Bilimleri
Proje Ad›: Pankreasa Hedeflenebilen Aprotinin ‹çeren Mikroemülsiyon Formülas-
yonlar›n›n Haz›rlanmas› ve ‹n Vitro-‹n Vivo De¤erlendirilmesi Üzerine Çal›flmalar
Üniversite: Ege Üniversitesi, Eczac›l›k Fak., F. Teknoloji Ana Bilim Dal›
Proje Tak›m›: Doç. Dr. Yeflim Karasulu, Doç. Dr. Nevin Oruç, Uzm. Ecz. Nesli-
han Üstünda¤ Okur, Uzm. Ecz. Zeynep fienyi¤it, Yard. Doç. Dr. ‹. Eren Akçiçek,
Prof. Dr. Hayal Özk›l›ç, Prof. Dr. Makbule Afl›ko¤lu, Prof. Dr. Funda Y›lmaz, Prof.,
Dr. Tamer Güneri, Prof. Dr. Ömer Özütemiz

Sosyal Bilimler
Proje Ad›: Vektör Türlerin Da¤›l›fl› ile ‹liflkili Viseral ve Kutanöz Leishmaniasis Risk
Düzeylerinin Belirlenmesi için Yeni Bir Model: Ayd›n Da¤lar› ve Çevresi Örne¤i
Üniversite: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Co¤rafya Bölümü
Proje Tak›m›: Yrd. Doç. Dr. M. Kirami Ölgen, Prof. Dr. Yusuf Özbel, Prof. Dr. Se-
ray Özensoy Töz

Birincilik alan projeler

ÜÜniversite ö¤rencilerinin teknolojik tabanl› fikirlerini gelifltirmeleri-
ni sa¤lamak ve yar›n›n teknoloji firmalar›na ilk ad›m deste¤ini ver-
mek amac›yla bu y›l beflinci kez düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni ‹fl-
ler Yar›flmas›” sonuçland›. ODTÜ taraf›ndan düzenlenen ve Elgin-
kan Vakf›’n›n ana destekçisi oldu¤u yar›flman›n final töreni 27 Ka-
s›m günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yap›ld›. Türkiye’nin
çeflitli üniversitelerinde ö¤renim görmekte olan giriflimci ruhlu ö¤-
rencilerden gelen 400 baflvuru aras›ndan finale kalmaya hak kaza-
nan alt› projenin yar›flt›¤› tören, ö¤renci ve akademisyenlerin kat›-
l›m›yla gerçeklefltirildi. Ö¤rencilerin proje sunumlar›n›n ard›ndan
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, OST‹M Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Orhan Ayd›n, Türk Telekom Genel Müdürü-CEO K. Gökhan
Bozkurt, Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› M. Celal fiardan
ve Savunma Sanayi Müsteflar› Murad Bayar konuflmalar›n› yapt›lar.
Ö¤rencilerden büyük ilgi gören yar›flmaya bu y›l 400 online baflvu-
ru yap›l›rken 189 grup proje önerisini teslim etti. Oldukça titiz ge-
çen elemelerin ard›ndan 20 proje ikinci aflamaya geçebildi. Final-
de ise yine titizlikle de¤erlendirilen dokuz grup yar›flt›.

KURUP, iki büyük ödülün sahibi oldu
Kirschner Operasyonu Otomasyonu Projesi ile KURUP, yar›flma-
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EElginkan Toplulu¤u’nun köklü flirketlerinden biri olan VALFSEL, bu-
gün iç piyasaya 500 çeflit ürün sunan ve pazara öncülük eden kuru-
lufllardan biri... 2010 y›l›n›, ihracatta geçen y›la göre iki kat art›fl sa¤-
layarak kapatan VALFSEL’in baflar›s›n›, yeni projeleri ve gelecek he-
deflerini Merkez Fabrika Müdürü Hüseyin Orhan ile konufltuk. 

VALFSEL’in kurulufl sürecinden bahsedebilir misiniz?

Öncelikle musluk ihtiyac›n›n nereden do¤du¤undan bafllamak iste-
rim. Rahmetli Baflkan›m›z ve Ailesi 1950’li y›llarda müteahhitlikle ifle
bafllam›flt›. Kulland›klar› musluklarda sorun ç›kmas› üzerine Türki-
ye’deki musluk kalitesinin iyi olmad›¤› anlafl›ld› ve “damlatmayan
musluk üretme” düflüncesiyle armatür üretimine ad›m at›ld›. Malte-
pe’de bafllayan üretim, talebin artmas› karfl›s›nda yetersiz kald› ve
1978 y›l›nda Samand›ra’da VALFSEL kuruldu. Bunun ard›ndan 1990
y›l›nda, Manisa fabrikas› aç›ld›. Di¤er kardefl kurulufllar da Manisa’ya
tafl›nd› ve toplulu¤un üretim üssü buras› oldu. 

Toplulukta çal›flmaya nas›l bafllad›n›z?

Holding bünyesinde çal›flmaya EVAR’da baflla-
d›m. Üniversiteden mezun olduktan sonra
1984 y›l›n›n Ocak ay›nda baflvurum kabul edil-

di. Üretim Planlama Mühendisi olarak bafllad›¤›m görevimde k›sa sü-
rede flefli¤e yükseldim. Üretimin çeflitli aflamalar›nda çal›flt›ktan son-
ra ‹malat Müdürü pozisyonuna getirildim. 1991 y›l›nda ise Fabrika
Müdürü oldum. 1994 y›l›nda ortaya ç›kan ekonomik kriz dönemin-
de 40’a yak›n flirketimiz vard›. Küçük olanlar› sat›p, büyük flirketlerle
yola devam etme karar› al›nd›. EVAR fiirketi de kapat›lacak olanlar›n
içindeydi. Ayn› y›l, Eylül ay›nda rahmetli Baflkan›m›z fabrikalar› gez-
meye bafllad›. fiirketimizi ziyareti s›ras›nda, krizle ilgili olarak ald›¤›-
m›z tedbirleri kendilerine anlatt›k. Hakikaten, ald›¤›m›z tedbirler ne-
ticesinde ilave borçlanma yapmadan kendi imkânlar›m›zla ve topye-
kûn tak›m halinde fedakârl›kla çal›flarak krizden ç›kmay› baflard›k.
Bu durumu gören rahmetli Baflkan›m›z, “Ben size buraya baz› nasi-
hatlerde bulunmaya gelmifltim ama gördüm ki bunlar› zaten yap›yor-
sunuz” dedi ve fabrikay› kapatmaktan vazgeçti. Baflkan›m›zla hep fi-
kir al›flverifli içindeydik. Bana daima 10 y›l sonras›n› düflünmemi
ö¤ütlerdi. Onun bu sözleri hâlâ kulaklar›mda ç›nlar. 

Üretim kapasitesiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Üretimde iç piyasaya 500 çeflit ürün sunuyoruz. Yurtd›fl›na da
yine müflteri talepleri do¤rultusunda imal etti¤imiz 450 çeflit
ürünü ihraç ediyoruz. Hem kalite hem de miktar aç›s›ndan,
genç ve dinamik kadromuzla talepleri k›sa sürede cevapl›yor,
rakiplerimizden daha h›zl› hareket ediyoruz. Sadece burada
de¤il, dünyan›n birçok yerinde bu ifle önderlik edebilecek ka-
pasite ve tecrübeye sahibiz.

Yeni ürünler ve tasar›m süreçlerinden bahsedebilir misiniz?

PrimeMix, Akrobat ve Caro serimiz en yeni ürünlerimiz. Bir de ye-
ni ç›kacak olan Dual Flow ürünümüz var. Türkiye’de ilk kez tara-
f›m›zdan uygulamaya konulan bir sistemle birinci borudan fle-
beke suyunu, ikinci borudan ise dam›t›lm›fl suyu ak›tabiliyor-

sunuz. Yeni ürünler tasarlarken müflteri beklentilerine daha iyi cevap
verecek, müflteriyi daha mutlu edecek farkl›l›klar yaratmaya özen
gösteriyoruz. M Technology Award, Alt›n Çekül Yap› Teflvik Ödülü,
Design Turkey 2010 gibi yar›flmalardan ödüllerle dönen PrimeMix,
bu anlamda çok önemli bir üründür. Yeni ürünler kategorisine bakt›-
¤›m›zda tasar›m tescil say›m›z 150 adede ulaflt›. Bir de 14 adet patent
ve faydal› model baflvurumuz var. 

Uluslararas› pazara aç›lma konusunda neler düflünüyorsunuz?

Avustralya’dan Amerika’ya, dünyan›n her yerine ihracat yap›yoruz.
Bugün yapt›¤›m›z ihracat›n yüzde 35’i kendi markam›z olan E.C.A.;

geri kalan bölümü ise baflka firmalara yapt›¤›m›z ürünlerden olu-
fluyor. Bunlar›n bafl›nda IKEA ve baz› ABD firmalar› geliyor. Ge-
lecekteki esas hedefimiz, kendi markam›zla tüm dünyaya ürün
satabilmek... Bu hedef, rahmetli Baflkan›m›z’›n hayaliydi. Biz

yenilikçi ürünler
peflindeVALFSEL,

1953 Tekirda¤ do¤umlu olan Hüseyin Orhan, li-
se ö¤renimini Tekirda¤ Nam›k Kemal Lisesi’nde
tamamlad›. Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mü-
hendisli¤i Bölümü’nden mezun oldu. Okul döne-
minde çeflitli sosyal kulüplerde aktif olarak yer al-
d›. 1984 y›l›nda EVAR’da çal›flma hayat›na baflla-
d› ve çeflitli pozisyonlarda görev alarak 1991 y›-
l›nda Fabrika Müdürü oldu. 1996 y›l›nda VALF-
SEL Edirne fabrikas›na geçen Orhan, 2008 y›l›nda
Manisa Merkez Fabrika Müdürlü¤ü görevini üst-
lendi. Do¤ada yürüyüfl yapmaktan, at binmekten,
müzik dinlemekten hofllanan Orhan, evli  ve iki
çocuk babas›d›r.

Hüseyin Orhan kimdir? 

VALFSEL, y›llara yay›lan tecrübesi ve dinamik kadrosuyla üretim teknolojisini sürekli
yeniliyor. Müflteri beklentilerini esas alarak üretim yap›p, kalite ve zaman konusunda
rakiplerinden ayr›lan VALFSEL A.fi.’nin Merkez Fabrika Müdürü Hüseyin Orhan ile
markan›n dünü, bugünü ve hedefleri üzerine konufltuk.

Bataryalar›n uzun ömürlü kullan›m›n›n sa¤lanmas› için, ürün ambalajlar›na, nas›l temizlenmesi gerekti¤ine da-
ir uyar›lar içeren bir kullan›m talimat› ilifltiriliyor. Asit içeren maddelerle kireç sökücü ve toz deterjan›n kulla-
n›lmamas›, sabunlu bezle silinip yumuflak bezle kurulanmas› yönünde yap›lan uyar›, kullan›c›n›n dikkatine su-
nuluyor. Böylelikle ürün ve müflteri iliflkilerine gösterilen özen, sat›fl sonras› da sürdürülmüfl oluyor.

Üretimdeki özen, sat›fl sonras› da devam ediyor

Hüseyin Orhan
yönetim sistemini
flöyle tan›ml›yor:
“Topluluk içinde
fikirler, afla¤›dan
yukar›ya do¤ru gelir.
Dolay›s›yla herkes
fikrine sahip ç›kar.
Yönetimdeki ana
fikir, motive
etmektir. Fikirlerin
çarp›flmas›ndan
do¤an bir yönetim
flekli oldu¤undan
herkes fikrine sahip
ç›kar, böylece hata
oran› da minimuma
çekilir.”

VALFSEL Merkez
Fabrika çal›flanlar› 
“Art› 1” Dergisi’ni
selaml›yor.



Sektörden
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Duvars›z evlerin mimar›:

YYap›larda tasar›m›n önemi, kendini sürekli yenileyen sektörle
beraber giderek art›yor. Yap› ve insan etkilefliminin önemi ise
konforlu projelerle birlikte de¤er kazan›yor. ‹nsan odakl›
tasar›mlar› ile tan›nan, “Çat› Evi”, “Duvars›z Ev”, “Gökyüzü Evi”
ve “Fuji Anaokulu” ile ününü Japonya s›n›rlar› d›fl›na tafl›yan
mimar Takaharu Tezuka, mekânlar›n s›n›rlar›n› zorlayarak çarp›c›
projelere imza at›yor.

Çevreye sayg›l› projeler
Geçti¤imiz günlerde Yap› Endüstri Merkezi’nin konu¤u olarak ‹s-
tanbul’a gelen Takaharu Tezuka, “Nostaljik Gelecek” konulu bir
konferans verdi. Japonya merkezli mimarl›k bürosunun kurucu or-
ta¤› olan ve küçük ölçekli konut projelerinin yan› s›ra büyük ölçek-
li tasar›mlar›yla da tan›nan Tezuka, Japonlar’›n özellikle iyi yaflam
mekânlar›n› do¤rudan metrekare büyüklü¤ü ile iliflkilendirdi¤ine
dikkat çekerek, mekân› var edenin yaln›zca büyüklük de¤il, temiz
hava, kaliteli do¤al ›fl›k ve hareket özgürlü¤ü oldu¤unun da özel-
likle alt›n› çizdi. Konferansta ‹stanbul’a geldi¤i için mutlu oldu¤u-
na de¤inen Takaharu Tezuka, en be¤endi¤i yap› soruldu¤unda ise,
“Sultanahmet Camii” cevab›n› verdi.  

Takaharu Tezuka, Fuji Anaokulu projesiyle dikkatleri üzerine
çekmiflti. Tezuka, 600 ö¤rencinin ö¤renim gördü¤ü okulun
yap›m›nda tek bir a¤aç kesmeyerek mimariyi ona göre tasarlad› ve
“O” görünümünde bir proje ortaya ç›kard›. Çocuklar›n özgürce
hareket edebilmeleri için tasar›m aflamas›n› onlarla yürütmeye
özen gösteren Tezuka, böylelikle hem çevreye sayg›l› hem de
çocuklar için sa¤l›kl› bir yap› tasarlad›. Mimarl›k gündeminin takip
edilen isimlerinden biri olan Tezuka, görsel sanatlarla da
ilgileniyor. Birbirine geçmifl kalaslardan oluflan “Woods of Net”
adl› çal›flmas›n› Hakone Aç›k Hava Müzesi için tasarlad›.

Mekânlar›n s›n›rlar›n› zorlayan Japon mimar, “Nostaljik Gelecek” konulu konferans
için ‹stanbul’dayd›.

Takaharu Tezuka

Takaharu Tezuka mavi, efli Yui Tezuka ise k›rm›z› tutkunu... Proje tasar›mlar›nda birlikte çal›flan çift, giysilerinde sadece bu iki rengi kullan›yor.

Fütüristik tasar›m›n önemsiz oldu¤unu iddia eden Tezuka, mimarl›kta
flekil ve biçimin ötesinde aray›fllar içinde oldu¤unu belirtiyor. Çat›n›n,
mimarl›¤›n temel bilefleni oldu¤unu belirten ve çat›s› olan her biçimi
mimarl›k olarak tan›mlayan Japon mimar Tezuka, University of
California Berkeley’de konuk profesör olarak dersler veriyor.

Mimarinin temel bilefleni: Çat›

Üretim
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de bu hayali gerçeklefltirmek için tam kadro, yürekten çal›fl›yoruz. 

Fabrikadaki üretim sürecinden de bahsedebilir misiniz?

Üretim sürecimiz ve sonras›nda Elginkan Toplulu¤u flirketi olman›n
gücünden yararlan›yoruz. Mamullerimizin hammadde üretimi ile
birlikte kalite kontrol hâkimiyeti bafllar, mamul oluncaya kadar de-
vam eder, sat›fl sonras› da teknik destek hizmeti verilerek müflteri
memnuniyeti en üst seviyede sa¤lan›r. Ayr›ca rakiplere karfl› fiyat ve
müflteri memnuniyeti avantaj› da yaratt›¤›m›z farkl›l›klar aras›nda. 

VALFSEL’in baflar› öyküsü hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

VALFSEL, kuruldu¤undan bu yana bir baflar› öyküsü yaz›yor. “Y›llarca
Beraber” kavram›n› çok iyi anlam›fl bir ekip ve kurum olmas›n›n yan›n-
da hayata geçirdi¤i kaliteli ürünlerle de bu baflar›y› ortaya koyuyor.
Ürünlerdeki flikâyet oran›m›z 100 binde 5 seviyesinde. Hem üretim
aflamas›nda hem de ürün tasar›mlar›nda çevreye sayg›l› üretim yap›yo-
ruz. Öyle ki Türk ve dünya standartlar›na sahip kalite belgelerinin yan›
s›ra, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre standartlar›, ISO
18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i (OHSAS) belgelerine de sahibiz. 

Yeni yat›r›mlar›n›zdan söz edebilir misiniz?

Kendini sürekli yenileyen bir flirketiz. Gerek Ar-Ge departman›m›z-
daki teknik ve donan›mla birlikte ça¤dafl ve yenilikçi (innovasyon)
tasar›m sürecimizle gerekse üretim aflamalar›nda kulland›¤›m›z ma-
kinelerimizle en son teknolojiyi takip ederek flirketimizi sürekli gelifl-
tiriyoruz. 

Sektördeki yerinizi de¤erlendirir misiniz? 

Sektörde lider konumday›z. Sektörün geliflimine katk›da bulunmak,

‹malat Müdürü Mustafa
Ertu¤rul, Topluluk bünyesine
1974’te kat›lm›fl. VALFSEL’de
ise 1992 y›l›ndan bu yana
çal›fl›yor. Dergi ekibi olarak
fabrikay› gezerken mikrofon
uzatt›¤›m›z Mustafa Ertu¤rul,
“‹fl hayat›, insan ömrünün çok
önemli bir bölümüne yay›l›yor.
Bu nedenle sevdi¤iniz bir iflte
çal›flmak hayat›n›z›
belirleyecek kadar büyük bir
önem tafl›yor. Yaz›l› kurallar›n
dikkate al›nd›¤› iflyerleri
istikrarl› kurumlard›r. Elginkan
Toplulu¤u’nda çal›flmaktan bu
nedenle mutluyum” dedi.

insana kullan›m kolayl›¤› sa¤layacak armatürler  gelifltirmek, estetik
yönden geliflmifl armatürler sunmak temel hedeflerimiz. 

VALFSEL için 2010 y›l› nas›l geçti? 

2010, bizim için çok baflar›l› bir y›l oldu. 2009 y›l›na göre ihracat›-
m›z› iki kat›na ç›kard›k, yani yüzde 100 oran›nda bir art›fl sa¤lad›k.
Hem yeni ürünler hem de sat›fllar anlam›nda iyi bir y›l geçirdik. 2011
y›l›nda kadromuza eleman takviyesi yap›p, tan›t›m faaliyetlerimize
a¤›rl›k vererek ihracat›m›z› 2010 y›l›na göre yüzde 45 oran›nda art›r-
may› hedefliyoruz.
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Sektörden Sektörden

1969 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Banu Binat, Özel Sankt Georg Avustur-
ya Lisesi’nin ard›ndan, ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’ni bitirdi. ‹TÜ’de Endüs-
tri Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nde yüksek lisans yapt› ve Ofis Ergonomi-
si üzerine bir tez haz›rlad›. Befl y›l serbest mimarl›k yapt›ktan sonra iki
orta¤› ile birlikte Türkiye’nin ilk mimarl›k merkezi olan Arkitera Mimar-
l›k Merkezi’ni kurdu. Alt› y›l boyunca arkitera.com’un yay›n yöneticili-
¤i yapman›n yan› s›ra, kurumsal iletiflim ve pazarlama görevini de sür-
dürdü. Yap›-Endüstri Merkezi’nde iki y›l yay›n yöneticili¤i yapt›. Daha
sonra Binat ‹letiflim ve Dan›flmanl›k fiirketi’ni kuran Banu Binat, halen
pek çok sektörel yay›n ve organizasyonun dan›flma kurulunda yer al›-
yor, Tasar›m Alg›s› ve Fiziksel Çevre Bilincini Gelifltirme Derne¤i’nin
genel koordinatörlü¤ünü yürütüyor. 

Banu Binat kimdir?

Mimarl›k alan›nda birçok sektörel yay›n ve organizasyonun dan›fl-
ma kurulunda yer alan Banu Binat’la, kentsel dönüflüm projelerin-
den  depreme, konut sektörünün geldi¤i son noktadan tasar›ma çe-
flitli konulara de¤inen güzel bir söylefli yapt›k.

Kentsel dönüflüm projelerinin gereklili¤inden söz ediliyor, siz ne-
ler düflünüyorsunuz bu konuda? 
Kentsel dönüflüm; eskiyen ve özelli¤ini kaybetmifl kent bölgelerinin
yeniden infla ve restore edilmesi, yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi,
deprem riskine karfl› tedbirler al›nmas›, kentin tarihi ve kültürel do-
kusunun korunarak yenilenmesi gibi tan›mlar içeriyor. Yeni onay-
lanan kentsel dönüflüm yasas› belediyelere sonsuz bir yetki veriyor.
Kentsel dönüflüm kararlar›, tüm ilgili uzmanlar›n birlikte ortaya ç›-
karaca¤› projeler olmal›. Gördü¤ümüz ilk uygulamalar pek de ken-
tin yarar›na olmad›. Sulukule örne¤ine bakarsak, Roman kültürü-
nün en önemli merkezinin yok edilmesinin yan› s›ra Roma, Bizans
ve Osmanl› kal›nt›lar›n›n üzerine alelacele lüks konutlar›n ve tica-
ret merkezinin temelleri at›ld›. Umar›m sonraki kentsel dönüflüm
projeleri olmas› gerekti¤i gibi, tüm uzmanlar›n ortak çal›flmas› ile
toplum yarar›na yap›l›r. 

Depreme haz›rl›k aflamas›nda flu an ne durumday›z? 

99’dan beri bu konuyu takip ediyorum ve bu süre içinde çok f›rsa-
t›n kaçt›¤›n› düflünüyorum. Geç de olsa, son y›llarda yap›lan zemin
etütleri, viyadük ve köprülerin sa¤lamlaflt›r›lmas›, kamu yap›lar›,

okul ve hastaneler için yap›lan çal›flmalar depreme haz›rl›k için
önemli ad›mlar. Tamamen haz›r olmak mümkün de¤il ama en
az›ndan fay hatt› ve çevresindeki yerleflimlerin yerlerinin de¤ifltiril-
mesi, a¤›r hasar alacak binalar›n sa¤lamlaflt›r›lmas› ya da yeniden
inflas› için baz› teflviklerin verilmesi ile ifle bafllanabilir. 

Konut sektöründe markalaflman›n önemi nedir sizce? 

Konut sektöründe markalaflmay› çok önemli buluyorum. Yap› sek-
törü, markalaflma ve kurumsallaflma anlam›nda pek çok sektörün
gerisinde kald›, ancak son 10 y›l içinde marka konutlarla birlikte
sektörde bafllayan markalaflma, inflaat kalitesinin ç›tas›n› dünya
standartlar›na çekmeyi baflard›. Aç›kças› bilinçli tüketici fiyattan
daha önce, sat›n alaca¤› evin arkas›ndaki inflaat firmas›na güven-
mek istiyor, sadece evin fiyat›na bakmak son derece yetersiz kal›-
yor. Marka konutlar da tüketiciye yüksek bir yaflam kalitesini çok
daha uygun fiyat ve ödeme koflullar›yla sunuyor. 

Gelece¤in konutlar›nda neler ön plana ç›kacak? 

Art›k her evin ev kazalar›na, depreme, yang›na, h›rs›zl›¤a karfl› gü-
venli olmas› gerekiyor. Do¤ru yal›t›lm›fl ve enerji tasarrufu sa¤layan
binalar da art›k sorgulanmayacak kadar gerekli, zaten çeflitli yönet-
meliklerle bu standartlar sa¤lan›yor. Marka konutlar, çevreci tasa-
r›mlar ve ünlü mimarlar›n imzas›n› tafl›yan projeler flu anda gözde.
Uzun vadede de bu durum sürecektir. Fazlas›yla izole yaflam alan-
lar› sunan sitelerden kent merkezlerine geri dönüfller bafllay›nca ya-

flam alan›n›n›n yan› s›ra sosyal çevre ve çevreyle do¤rudan iliflki de
art›k aranan kriterler aras›na girmeye bafllad›. Çok yak›n gelecekte
de yaflam kalitesini yükselten konutlar ön plana ç›kacak. Konutlar-
da kullan›lan tüm aksesuar ve malzemeler bu flekilde seçilecek. 

‘Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤ini’nin sadece yeni bina-
lar için geçerli olmas› hakk›ndaki görüflleriniz neler?

Bir yerden bafllanmas› gerekiyordu, yeni binalar›n bu kriterlere gö-
re infla edilmesinin kontrolü çok kolay. Eski yap›larda bunu hayata
geçirmek oldukça zor, ama bildi¤im kadar›yla bu yönetmelik mev-
cut binalar› da kaps›yor, yani tüm binalar›n bir enerji kimlik kart›
olacak ve bunun için 2017’ye kadar süre tan›nm›fl. Ayr›ca enerji
sarfiyat›n› etkileyecek her türlü tadilatta yönetmeli¤e uygun uygula-
ma projesi haz›rlanacak.  

Konut sektörü için yeterli Ar-Ge çal›flmalar› yap›l›yor mu? 

Y›llard›r tasar›m alan›nda taklit ile mücadele edildi. Ar-Ge yerine,
yap›lan iyi örnekleri taklit etmek hep avantajl› oldu. Ça¤›m›z›n
markalaflmada yenilikçi olma esas›n› fark eden sektör firmalar› ar-
t›k Ar-Ge yaparak rakiplerinden farkl› olmak istiyor. Sektördeki
malzeme üreticileri art›k kendi kurumlar› içinde Ar-Ge’lerini kur-
maya bafllad›, bu da olumlu bir geliflme. Üniversitelerin yeterli
araflt›rma bütçeleri olmad›¤› için sektör firmalar› üniversitelerle ifl-
birli¤i yaparak araflt›rma yapabilirler. 

Tasar›m alan›nda bir standardizasyon sizce mümkün mü? 

Tasar›mc›lar›m›z dünya standartlar›nda tasar›mlar yap›yor, ulusla-
raras› arenada ödüller al›yor ya da pek çok öncü kurum yeni ürün-
lerini dünya çap›nda baflar›l› yabanc› tasar›mc›lara haz›rlat›yor.
Tüm bunlar iyi geliflmeler. Tasar›mda standardizasyon çok önemli,
çünkü e¤er tasar›m endüstriyelse, yani seri üretiliyorsa bu standart-
lar oldukça gerekli hale geliyor. Özellikle konut üretiminde dünya
çap›nda standartlar ülkemizde de kullan›l›yor. Mutfak, banyo gibi
mekânlarda; ince yap› malzemeleriyle mobilya ve donan›mlar›n›n
birbiriyle uyum içinde olmas›, farkl› markalar›n bir arada kullan›la-
bilmesi için tüm bileflenler ayn› standartlarda üretiliyor. 

Gelece¤in konutlar› 
çevre ve insan odakl›
Tasar›m Alg›s› ve Fiziksel Çevre Bilincini Gelifltirme Derne¤i’nin genel koordinatörlü¤ünü
yürüten deneyimli mimar Banu Binat; önümüzdeki y›llarda konut sektörüne markalaflma
olgusu, çevreci tasar›mlar ve ünlü mimarlar›n imzas›n› tafl›yan projelerin, enerji tasarrufu
sa¤layan yeflil binalar›n damgas›n› vuraca¤›n› söylüyor.



Konut Konferans› 

K
Son y›llarda çok çeflitli projelerle renklenen, büyük bir at›l›m ve geliflim içinde
oldu¤u gözlemlenen konut sektörü, dünyaca ünlü yerli ve yabanc› uzmanlar›n
kat›ld›¤› Konut Konferans› 2010’da tüm detaylar›yla tart›fl›ld›.

Büyüteç Büyüteç
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Konut sektörünün gelecek vizyonunun ortaya konuldu¤u, sektöre
özel ilk uluslararas› ve kapsaml› buluflma olan “Konut Konferans›
2010”, 21 Ekim 2010’da Yap›-Endüstri Merkezi’nde gerçeklefltiril-
di. Türkiye'den ve dünyadan mimarlar, tasar›mc›lar, planc›lar, ge-
lifltiriciler, müteahhitler, malzeme üreticileri, ekonomistler baflta ol-
mak üzere sektörün önde gelen profesyonellerinin kat›ld›¤› konfe-
ransta; konut gelifltirmedeki finansal dinamikler, sosyal anlamda
sürdürülebilir konut tasar›m› ve planlama, yeni ifl modelleri, enerji
verimlili¤inin önemi ve örnek uygulamalar, orta ve dar gelir
gruplar›na yönelik konutlar, bina tasar›m›nda enerji tasarrufu ve
marka konutlar konular› gündeme tafl›nd›.

YEM Yönetim Kurulu Baflkan› Do¤an Hasol, GYODER Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›s› Ifl›k Gökkaya ve TOK‹ Baflkan› Erdo¤an Bay-
raktar’›n konuflmalar›yla bafllayan konferansa ilgi yo¤undu. Ko-
nutun Türkiye için her zaman önemli bir konu oldu¤una vurgu ya-
pan Do¤an Hasol, artan nüfusun kentler üzerinde bir bask› yaratt›-
¤›n› ve gecekondulaflmay› beraberinde getirdi¤ini belirtti. 

Depreme karfl› kentsel dönüflüm

Hasol’dan sonra konuflan GYODER Baflkan Yard›mc›s› Ifl›k Gökka-
ya, büyüme trendi yakalayan inflaat sektöründe sürdürülebilir bir
geliflme için yap›lmas› gereken çeflitli düzenlemeler oldu¤una dik-
kat çekti. Gayrimenkul sektörüne ça¤ atlatacak çal›flmalardan biri-
nin de kentsel dönüflüm projeleri oldu¤unu vurgulayan Gökkaya,
bu projelerin özellikle deprem bekleyen ‹stanbul için önemini be-
lirtti. Son aç›fl konuflmac›s› olarak söz alan TOK‹ Baflkan› Erdo¤an
Bayraktar ise, gelinen noktada konut kavram›n›n nas›l geliflerek, in-
sanlar›n yaflam biçimlerini flekillendiren bir konsepte dönüfltü¤ü
üzerinde durdu. 

Gelece¤in konutlar› 

Konut Konferans› 2010’un ilk paneli olan, Soyak Holding CEO’su
ve GYODER ‹cra Kurulu Üyesi M. Emre Çaml›bel taraf›ndan yöne-
tilen “Konutta Gelece¤in Ayak ‹zleri” bafll›kl› oturumda, panelistler

MIT Gayrimenkul Merkezi Baflkan› Tony Ciochetti, Özye¤in Üni-
versitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Baflkan› Prof. Dr. P›nar
Mengüç ve TAGO Mimarl›k’tan Mimar Tatsuya Yamamoto konut
sektörünün genel finansal de¤erlendirmesi çerçevesinde, enerji ve
sosyal boyutlar›yla tasar›m konusunu, dar gelirliler için konut üreti-
mini ve enerji verimlili¤i ba¤lam›nda çevreci binalar› tart›flt›.

Oturum baflkan› M. Emre Çaml›bel, Türkiye’de kapsaml› konut po-
litikas› üretilmesi ve bunun için TOK‹’nin öncü olmas› gerekti¤ini
ifade etti. 2009 senesinde yürürlü¤e giren “Binalarda Enerji Perfor-
mans Yönetmeli¤i”ne de de¤inen Çaml›bel, yönetmeli¤i sadece ye-
ni binalar için geçerli olmas› sebebiyle elefltirdiklerini, mevcut bi-
nalar›n da bir flekilde bu kapsama girmesinin gerekli oldu¤unu söy-
ledi. Çaml›bel’in ard›ndan konuflan Mimar Tatsuya Yamamoto mo-
dern pasif tasar›mdan örnekler vererek h›zl› üretilebilen konutlara
dikkat çekti ve Türkiye’de yap› sektörü çal›flanlar›n›n Ar-Ge çal›fl-
malar›na odaklanmalar›n›n gerekli oldu¤unu ifade etti. Oturumun

ikinci konuflmac›s› Prof. Dr. P›nar Mengüç, insan›n ve inovasyonun
önemine dikkat çekerek bafllad›¤› konuflmas›nda, mühendislik, mi-
marl›k ve e¤itim bileflenlerinin bir arada düflünülmesinin gerekli ol-
du¤unu belirterek ‘mimari kalite’ye vurgu yapt›. Son konuflmac›
olarak söz alan Tony Ciochetti ise, dar gelirliler için konut üretme-
nin, optimum yat›r›m ve karbon tasarrufu aras›nda bir denge yaka-
laman›n önemine de¤indi. 

De¤iflen pazar ve markalaflma 

Konut Konferans› 2010'da TAG Platform Genel Koordinatörü Ba-
nu Binat baflkanl›¤›nda gerçekleflen “Markalaflan Konut Kazan›yor”
panelinde Siemens Ev Aletleri Pazarlama Direktörü Haluk Çelebi-
o¤lu, Dumankaya ‹nflaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dumankaya ve
DB Mimarl›k Kurucu Orta¤› Bünyamin Derman “marka konut”
kavram›n› masaya yat›rd›. Mimar Banu Binat’›n, konut sektöründe
markalaflman›n 1990'l› y›llarla bafllad›¤›n› ve  hâlâ devam etti¤ini,
tüketicilerin de 'marka' projelere yöneldi¤ini belirtti¤i konuflmas›y-

la aç›lan panelde, Dumankaya ‹nflaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali
Dumankaya, 2000'li y›llar öncesinde münferit yap›lar›n a¤›rl›kta
oldu¤u inflaat sektöründe al›c› profilinin de¤iflmesiyle birlikte pa-
zar›n nas›l flekillendi¤i üzerinde durdu ve markan›n konut al›m›n-
da bir k›sa yol haline geldi¤ini söyledi. Daha sonra söz alan Bün-
yamin Derman, "Markalaflmak için bir gelene¤inizin olmas› gere-
kiyor; bu da zaman anlam›na geliyor" fleklinde konufltu. Haluk Çe-
lebio¤lu ise, k›saca Siemens'in tarihçesinden ve markalaflman›n
gerektirdi¤i etkileyicilik, d›fladönüklük, ak›lc›l›k ve performans gi-
bi unsurlardan söz etti. 

‹stanbul mercek alt›na al›nd›

“Konut Konferans› 2010”, Londra merkezli EGRET WEST’in kuru-
cular› Mimar Christophe Egret ve Kent Planc›s› David West’i a¤›rla-
d›. ‹stanbul peyzaj›nda çok fazla miktarda bofl, de¤erlendirilmemifl
mekân oldu¤una ve bu mekânlar›n kenti toplumsal olarak da par-
çalara, kamplara ay›rd›¤›na de¤inen Egret ve West, Tarihi Yar›mada

ve eski kent s›n›rlar› içerisindeki ‹stanbul’un kentsellik niteliklerin-
den övgü ile bahsederken, yeni yap›laflma bölgelerinde karfl›laflt›k-
lar› konut stokunun niteliklerine elefltirel bir aç›dan yaklaflt›lar. Eg-
ret ve West’in ‹stanbul hakk›ndaki bir di¤er ilginç tespiti ise, kentin
büyüme h›z›n›n getirdi¤i dezavantajlar ile flehrin “bir anlat›, hikâye
eksikli¤i”nden muzdarip oldu¤u yönündeydi. Kentsel alanda konut
üretimi için 10 prensibin benimsenmesini öneren konuflmac›lar, flu
maddeleri vurgulad›lar: Kimlik ve Belirginlik, Yo¤unluk ve Kapsa-
ma, Kentsel Entegrasyon, Art›r›lm›fl Ba¤›nt›sall›k, Kesintisiz Sahip-
lenme, Katmanland›rma ve ‹fllev Çeflitlili¤i, Dinamik Kamu Hâkimi-
yeti, Toplumsal Paydafll›k.

Tasar›m›n standartlar›

Londra Konut Tasar›m Rehberi’nin mimarlar›ndan, dünyaca ünlü
konut tasar›mlar›na imza atan Allford Hall Monaghan Morris kuru-
cu orta¤› Simon Allford, ‘Konut Tasar›m Standartlar›’ konulu konufl-
mas›nda tasar›mc›lara ölçülerle net ifade edilemeyecek, duyulara

hitap eden ancak konutlarda yaflamsal önemi olan koku, ›fl›k, ses
gibi kavramlar›n standartlaflt›r›lmas› konusunda ipuçlar› verdi.

‹nsan odakl› bir yaklafl›m örne¤i

Allford Hall Monaghan Morris olarak; yenilik ve deneyimi harman-
lamak, 21’inci yüzy›l için yeni konut modelleri sunmak, bütüncül
ve insan odakl› bir yaklafl›m getirmek ve ba¤lant›lar kurarak mev-
cut potansiyeli aç›¤a ç›karmak üzere yola koyulduklar›n› ifade eden
Allford, bu ilkeler sonucunda; yüksek kalite, maliyet verimlili¤i, dö-
nüflüm için katalizör etki, kentsel peyzaja katk›, mekân tasar›m› için
fikir gelifltirme, düflünme sürecine katk›, yeni yap› teknolojileri ge-
lifltirme, gerçekçi bir vizyon oluflturma gibi art› de¤erler sa¤lad›kla-
r›n› söyledi. Konut tasarlarken, binan›n 20-30 y›l sonraki kullan›m›-
n›n da göz önünde bulundurulmas›n›n sa¤l›kl› olaca¤›na dikkat çe-
ken Allford, k›s›tlamalar fleklinde karfl›m›za ç›kan standartlar yeri-
ne, mevcut durumu nas›l iyilefltirece¤imiz hakk›nda kurgulanacak
standartlar üzerine düflünmemiz gerekti¤ini söyledi. 

sektörün uzmanlar›n› bir araya getirdi

‹stanbul ve Londra’y›
“Konut Tasar›m› ve
Planlama” çerçevesin-
de karfl›laflt›ran Mimar
Christophe Egret ve
Kent Planc›s› David
West; her iki kentin
çok kültürlü, karmafl›k
ve dinamik do¤alar›na
dikkat çekti (solda). 

Simon Allford



taya ç›kt›¤›ndan beri var oldu¤unu ve medeniyetlerin bu vizyon ile kurulup
geliflti¤ini anlatt›¤› sunumunda, ülkemiz ba¤lam›nda yap›lm›fl en büyük ino-
vasyonun “padiflahl›ktan cumhuriyete geçmek” oldu¤u görüflünü dile getirdi. 

Ünlü yenileflim uzman›ndan öneriler
19. Kalite Kongresi’nin ikinci günü, “Devrim yapan sonuçlar ve sürdürülebilir
büyüme için yenileflim” konulu bir konuflma gerçeklefltiren, The Innovation
Resource dan›flmanl›k flirketinin baflkan›, yenileflim uzman› Robert B. Tucker;
“Kalite eskiden bir departmand›, flimdi ise herkesin ifli” dedi ve kaliteye giden
yolda vazgeçilmez olan yenileflimcili¤i sistematik bir süreç haline getirmenin
esas oldu¤unu belirtti. 

Sosyal sorumluluk ve yarat›c›l›k

Baflkanl›¤›n› EMAR A.fi. fiirket Müdürü ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Fahir Al-
tan’›n yapt›¤› “Sosyal Yenileflim” oturumunda, Vista Turizm Yönetim Kurulu Bafl-
kan› ve Türkiye Özel Sporcular E¤itim ve Rehabilitasyon Derne¤i (TÖSSED) Onur-
sal Baflkan› Dilek Sabanc›, Tema Ma¤azac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s› Necip Öz-
çer, Adecco Türkiye Operasyonlar Direktörü Bar›fl Özistek, Intekno fiirketler Top-
lulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan› Halil Kulluk birer konuflma yapt›. Oturumda; sos-
yal sorumluluk bilinciyle güçlenen, yarat›c›l›¤›n ve fikir çeflitlili¤inin büyük önem
arz etti¤i, disiplinler ve departmanlar aras› etkileflim ve iletiflimle yürütülen “sos-
yal” bir yenileflim anlay›fl›n›n benimsenmesinin gereklili¤i vurguland›. 

2010 y›l›n›n ‘Kalite fiampiyonlar›’ 
Kongrenin sonunda Türkiye Kalite Derne¤i ve TÜS‹AD taraf›ndan bu y›l 18’in-
ci Ulusal Kalite Ödülü töreni gerçeklefltirildi. “Büyük Ölçekli ‹flletmeler” kate-
gorisinde Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü ‹stanbul Deniz Otobüsleri A.fi. (‹DO)
al›rken, Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü Bilim ‹laç, Baflar› Ödülleri’ni ise;
“Büyük Ölçekli ‹flletmeler” kategorisinde ‹stanbul Gaz Da¤›t›m A.fi. (‹GDAfi),
“Operasyonel Birim” kategorisinde Coca-Cola ‹çecek A.fi Ankara Fabrikas›,

Büyüteç Büyüteç
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TTürkiye Kalite Derne¤i’nin (KalDer) düzenledi¤i 19. Kalite Kongresi 8-
10 Kas›m tarihleri aras›nda, ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Sara-
y›’nda gerçeklefltirildi. KalDer’in referans yönetim ve de¤erlendirme
modeli olarak her kesimden kurulufla önerdi¤i EFQM Mükemmellik
Modeli’nin, yenileflim ve yarat›c›l›¤› temel kalite kavramlar› aras›nda
ele almas›ndan yola ç›karak ana temas› “Yenileflim Yönetimi” olarak
belirlenen 19. Kalite Kongresi’ne özel kurumlardan, sivil toplum kuru-
lufllar›ndan yönetici ve uzmanlar kat›ld›. Yenileflimci yaklafl›mlar›n ve
uygulamalar›n paylafl›l›p tart›fl›ld›¤› kongreye E.C.A. da sponsor olarak
destek verdi. Kamu, özel kesim ve STK'lardan yönetici ve uzmanla-
r›n öncü yaklafl›m ve uygulamalar› tart›flmalar›, sorgulamalar› ve
kendi kurulufllar› için yeni düflünceler gelifltirmelerini amaçlayan;
27 oturum ve 14 çal›fltayda 70’i aflk›n konuflmac› ve 2 bin 684 ka-
t›l›mc› yer ald›.

Özel oturumlarda ve alt› ayr› salonda gerçeklefltirilen paralel oturum-
larda birbirinden de¤erli Türk ve yabanc› uzmanlar›n yer ald›¤› kongre-

nin aç›fl konuflmalar›n› KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› A. Hamdi Do-
¤an ve TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Tayfun Bayaz›t yap-
t›. Kongrenin bu sene 10 Kas›m’a denk gelmesi sebebiyle ayr› bir önem
tafl›d›¤›n› dile getiren ve “ulusumuzun en büyük yenileflim dâhisi” diye
niteledi¤i Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak sözlerine bafllayan Yönetim
Kurulu Baflkan› A. Hamdi Do¤an, dünyan›n 17.’inci büyük ekonomisi
olan Türkiye’nin, yenileflim aç›s›ndan dünya ülkeleri aras›nda 69’uncu
s›rada bulundu¤unu belirtti. Kongrenin ilk özel oturumunda, Cisco’da
Küresel Operasyonlar, Strateji ve Planlamadan Sorumlu Baflkan Yar-
d›mc›s› olarak görev yapan Inder Sidhu “Bugünün f›rsatlar›n› yakala-
mak ve yar›n›n büyümesini yönetmek” konulu sunumu eflli¤inde bir
konuflma gerçeklefltirdi. Sidhu, San Francisco’daki güç ve esteti¤i bir
arada bulundurarak infla edilmifl olan ünlü Golden Gate Köprüsü’nü ör-
nek vererek bafllad›¤› konuflmas›nda, ifl dünyas›nda birbirine z›t gibi gö-
rünen f›rsatlar birlikte kullan›ld›¤›nda baflar›ya ulafl›ld›¤›n› ifade etti.
Dünyaca ünlü flirketlerin bir fleyi kazanmak için di¤er fleylerden vaz-
geçme durumundan sak›nd›klar›n›n ve “güç/estetik”, “defans/sald›r›”
gibi karfl›t görünümlü özellikleri/f›rsatlar› ayn› anda gerçeklefltirerek
(doing both) büyük kazançlar elde ettiklerinin alt›n› çizen Sidhu ayr›ca,
inovasyon çeflitlerinden de söz etti. 

‹nflaat sektöründe yenileflim 

‹MSAD Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Turan’›n yönetti¤i, sektörel ye-
nileflim ba¤lam›nda inflaat sektörünün mercek alt›na al›nd›¤› oturumda;
Polisan ‹novasyon Müdürü Hilal Gökkaya, Fibrobeton Yap› ‹cra Kuru-
lu Baflkan› Dündar Yetiflener, Serel Seramik Fabrika Müdürü Ercüment
Ar›c›, Eczac›bafl› Yap› Gereçleri Ar-Ge Direktörü Hidayet Özdemir in-
flaat sektöründe kendi firmalar›n›n hayata geçirdi¤i yenileflimci uygula-
malara ve ürünlere de¤inen sunumlar gerçeklefltirdi. Serel Seramik ad›-
na konuflan Fabrika Müdürü Ercüment Ar›c›, inovasyonun ilk insan or-

19. Kalite Kongresi’nde

"Yenileflim Yönetimi"
“Yenileflim Yönetimi” üzerine konuflma ve oturumlar›n yap›ld›¤› 19. Kalite Kongresi’nin
sonunda, KalDer ve TÜS‹AD’›n organize etti¤i 18. Ulusal Kalite Ödülü töreni ile “Kalite
fiampiyonlar›” ödüllerine kavufltu. 

‹fl Bankas› Genel
Müdürü Ersin Özince

KalDer Yönetim
Kurulu Baflkan› A.
Hamdi Do¤an

CISCO Systems, Küresel
Operasyonlar, Strateji
ve Planlama Baflkan
Yard›mc›s› Inder Sidhu

Innovation Ressources
Baflkan› Robert
Tucker

TÜS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Tayfun
Bayaz›t

Kalite Kongresi’nin ikinci günü
olan 10 Kas›m’da,  ‹fl Bankas› Ge-
nel Müdürü Ersin Özince “Atatürk
ve Giriflimcilik” konulu bir konufl-
ma gerçeklefltirdi. Giriflimcili¤i bil-
hassa iktisadi yönüyle ele alan
Özince, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
döneminde ekonomik yap›dan söz
ederek nas›l bugünlere gelindi¤ini
anlatt›. En büyük iktisadi faaliyetin
ancak tar›m alan›nda yap›labildi¤i;
finansman›n yabanc› kurulufllarda,
ticaretin ço¤unlukla yabanc›lar›n
ve az›nl›klar›n ilgi alan›nda oldu¤u ve giriflimcili¤in var olmad›¤›
o dönemden, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ça¤›n›n çok ötesindeki giriflimcilik anlay›fl› ve inisiyatif al-
maktaki yetene¤i sayesinde ç›k›ld›¤›n› belirten Özince, iktisadi an-
lamdaki baflar›lar›n sosyal yaflamda da devrimlerle pekifltirildi¤ini
vurgulad›. Atatürk’ün 1918 y›l›nda yazm›fl oldu¤u “Zabit ve Ku-
mandan ile Hasb›hal” kitab›ndan ve çeflitli konuflmalar›ndan ör-
nekler veren ‹fl Bankas› Genel Müdürü Ersin Özince, “büyük giri-
flimci Atatürk’e sayg›lar›m› sunar›m” diyerek sözlerine son verdi.

En büyük giriflimci: Atatürk

“KOB‹” kategorisinde Barem Pazar Araflt›rma kazand›. ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’›n da kat›ld›¤› törende
ödüller, KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› A. Hamdi Do¤an ve Ka-
lite Ödülü Yürütme Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Mehmet Durman ta-
raf›ndan sahiplerine verildi.
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Ufuk Çizgisi Ufuk Çizgisi

BBaflta Amerika Birleflik Devletleri olmak üzere 50 farkl› ülkeden 5
binin üzerinde ifladam› 5-6 Ekim 2010 tarihleri aras›nda New York
Radio City Hall’de bir araya geldi. Bir dönemin önemli müzikalle-
rine ev sahipli¤i yapan Radio City Hall’ün sahnesinde bu kez, ara-
lar›nda Jim Collins, Martin Lindstrom, Jack Welch ve Al Gore gibi
her biri kendi alan›nda efsaneleflmifl liderler, ifladamlar› ve yönetim
düflünürleri vard›. 

“Mükemmelli¤i Sürekli K›lmak” kitab› ile New York Times’›n en çok sa-
tanlar listesine girmeyi baflaran Yönetim Düflünürü Jim Collins, konfe-
rans›n en ilgi çeken konuflmac›lar›ndan biriydi. Konuflmas›nda “Büyük-
lük ve mükemmellik flartlar›n bir fonksiyonu de¤il, bir seçim ve disiplin
meselesidir” diyen Collins, “iyiden mükemmele” dönüflmek isteyen flir-

ketlerin liderlerine, öncelikle bu seçimi yapmalar› gerekti¤ini hat›rlatt›. 

Fortune dergisi taraf›ndan “Yüzy›l›n Yöneticisi” ve Fast Company tara-
f›ndan “Günümüzde Dünya Çap›nda En Büyük Lider” olarak kabul
edilen GE’nin efsanevi CEO’su Jack Welch de, tecrübelerini kat›l›mc›-
larla paylaflt›. ‹lerleyen yafl›na ra¤men p›r›l p›r›l bak›fllar›yla ifl dünya-
s›na ilham veren Welch, liderlere “Mecbur kalmadan de¤iflime öncü-
lük edin” ça¤r›s›nda bulundu. Yönetimde oldu¤u dönemde GE’de uy-
gulad›¤› “Rank and Yank” modelini kat›l›mc›lara aktaran Welch, çal›-
flanlar›n en üstteki yüzde 20’sinin flirketi sürükleyece¤ini, yüzde
70’inin ortalamada kalmay› tercih etti¤ini, en alttaki yüzde 10’un da
zaman geçirmekle u¤raflt›¤›na inand›¤›n› dile getirdi. Yap›lmas› gere-
kenin en üstteki yüzde 20’yi ödüllendirmek, yüzde 70’i yukar› çekmek

üzere koçluk yapmak, en alttaki yüzde 10’a ise baflka bir iflte baflar›l›
olmalar› için f›rsat vermek oldu¤unu savunan Welch, ac›mas›z gözük-
se de bu sistemin, okula giden küçücük çocuklarda bile her y›l uygu-
land›¤›n› hat›rlatt›.

Çok satan “Freakonomics” ile hemen arkas›ndan kaleme al›nan “Su-
perfreakonomics”in efl yazarlar›ndan Cihacago Üniversitesi Ekonomi
Bölümü Profesörü Steven D. Levitt ise konuflmas›nda, ifl dünyas› ile
akademi dünyas›n›  k›yaslad›. “Akademisyen sorulara ‘Bilmiyorum’ di-
ye yan›t verir, ifl dünyas› ise her sorunun yan›t›n› biliyormufl gibi dav-
ran›r” diyen Lewitt, kat›l›mc›lara, “Cevab› bilmedi¤inizi itiraf edemez-
seniz, yan›t› bulamaz ve ilerleyemezsiniz. Günde en az bir soruya ‘bil-
miyorum’ deyin ve yan›t›n› aramaya bafllay›n” önerisinde bulundu.

Beyaz Saray dan›flman› olarak 30 y›l görev yapan ve Baflkan Reagan’›n
‹letiflim Direktörlü¤ü görevini de yürüten David Gergen ise forumda li-
derlik üzerine ilgi çekici bir sohbet gerçeklefltirdi. Gergen’in konuflma-
s›ndaki en dikkat çekici unsur ise Obama yönetimine getirdi¤i sert
elefltiri oldu. 

Dünya ‹fl Forumu’nda Obama yönetimine karfl› bir elefltiri de Nobel
Ödülü sahibi Ekonomist Joseph Stiglitz’den geldi. “Amerika’n›n prob-
lemleri derinde ve bu problemleri çözmek için yap›sal de¤ifliklikler ge-
rekiyor. Obama hükümeti bu de¤ifliklikler için çok zaman kaybetti“
de¤erlendirmesinde bulunan Stiglitz, Amerika’da KOB‹’lere kredi sa¤-
layan küçük bankalar›n ve emlak piyasas›n›n hâlâ zor durumda oldu-
¤unu sözlerine ekledi. 

ABD Eski Baflkan Yard›mc›s› ve Çevresel Bilinç Önderi Al Gore’un
gündeminde ise  “‹klim Krizi” vard›. Al Gore’a göre yeni ekonomi, ya-
ni yeni teknoloji, hem ekonomik hem de iklimsel krize çare. Çin eko-
nomisinin gelifliminden s›kl›kla söz edilen forumda Al Gore da, Çin’in
çevresel yat›r›mlarla dünyaya örnek olacak bir baflar› grafi¤i çizdi¤ini
vurgulad›. Al Gore’un, Çin’in son üç y›lda dünyadaki tüm ülkelerin
dikti¤inin iki buçuk kat› kadar a¤aç dikimi gerçeklefltirdi¤ini söyleme-
si ilginç bir veri olarak haf›zalara kaz›nd›. 

7. Dünya ‹fl Forumu’nun en etkili konuflmas›n› yapan ve tüm salonun
ayakta alk›fllad›¤› tek konuflmac› ise Nando Parrado idi. ‹ki gün boyun-
ca ifl, liderlik, mükemmellik ve politika üzerine odaklanan kat›l›mc›lara
hayatta gerçekten neyin daha de¤erli oldu¤unu hissettiren tek konuflma-
c› olarak Parrado, fark yaratt›. Nando Parrado’nun etkili sunumunun al-
t›nda ise kendi hayat hikâyesi yat›yor. 1972 y›l›nda gerçekleflen uçak ka-
zas›nda annesini ve k›z kardeflini kaybeden Parrado, 72 gün boyunca
And Da¤lar›’nda hayatta kalmay› baflaran 16 kifliden biri oldu. Parrado,
ifl dünyas›n›n liderlerine böyle zorlu bir zamanda nas›l bir liderlik örne-
¤i sergiledi¤ini anlat›rken bazen verilen kararlar›n bedelinin ne kadar
a¤›r olabilece¤ini de hat›rlatt›. Nando Parrado,  “Böyle bir bela ile karfl›
karfl›ya kald›¤›n›zda verdi¤iniz kararlar› para ile ölçemiyorsunuz. Bu du-
rumda kararlar›n ölçüsü yaflam ve ölüm oluyor” derken, tüm ifl dünya-
s›na “Sevgiye zaman ay›r›n” ça¤r›s›n› yapmay› da ihmal etmedi. 

Dünya ‹fl Forumu’nun ard›ndan
Bu y›l yedincisi düzenlenen Dünya ‹fl Forumu’nda; ekonomi, trendler, de¤iflim, liderlik,
performans, strateji, yarat›c›l›k ve iletiflim gibi bafll›klarda profesyoneller kat›l›mc›larla
deneyimlerini paylaflt›.

• ‹flinizin her aflamas›nda kendinizi gelifltirin, alçakgönüllü olun.

• Kariyerinize odaklanmay›n, yolunuzdaki her ad›m›n›zda küçük
mükemmellik örnekleri sergileyin.

• fiirket “otobüsünüzde” kaç tane kilit koltuk var, düflünün ve en kilit
pozisyonlara do¤ru insanlar› koydu¤unuza emin olun (bu oran en
az yüzde 90 olmal›d›r).

• ‹lginç de¤il, ilgili olmak için enerji harcay›n.

• Esas ifl yapt›klar›m›z de¤il, yapmaktan vazgeçtiklerinizdir. 

• Sizi ve flirketinizi saran kat› gerçeklerin neler oldu¤unu bilin. 

• Elektronik aletlerinizi kapat›n, iki haftada en az bir kez elektronik
aletlerinizden uzaklafl›n ve kendinize düflünmek için zaman ay›r›n.

• Neye tutkulu oldu¤unuzu bilin ve mükemmellik alan›n›z› bulun.

• Title’lara tak›lmay›n. fiirketinizde do¤ru koltuklarda olan kiflilerin
“ifli “de¤il, “sorumluluklar›” vard›r, unutmay›n.

(*) Jim Collins’in her süreç için geçerli olabilecek ö¤ütlerinden...

Hem liderler hem de çal›flanlar için:(*)

ABD Eski Baflkan Yard›mc›s› ve Çevresel Bilinç Önderi Al Gore,
“Ekonomik krizin etkilerini azaltabilmek için tarihsel bir yenilenme
hayata geçirmeliyiz. Amerika için yenilenmenin yolu ise yeni
ekonomiden geçiyor” dedi. 
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Ekonomi ve piyasalar›n modellere s›¤d›r›lamayacak kadar karmafl›k yap›-
lar oldu¤unu belirten Doç. Dr. Kerem fienel ile finans piyasalar›nda küre-
selleflme ve Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini konufltuk.

Eskiyle k›yaslad›¤›m›zda ekonomi medyas›n›n ve piyasa profesyonelleri-
nin yabanc› piyasalara olan ilgisinin üst seviyede oldu¤unu görüyoruz.
Bunu neye ba¤l›yorsunuz?

1990’l› y›llarda, hatta 2000’li y›llar›n bafl›nda, Türkiye’de borsay› etkileyen
en önemli faktör yurtiçi politik ortamd›. Günümüzde ise politik olaylar›n
borsam›z› hemen hiç etkilemedi¤ini görüyoruz. Onun yerine, FED Baflka-
n› Bernanke’nin aç›klamalar›n›, Apple’›n son çeyrek kâr›n›, ABD’nin tar›m
d›fl› istihdam verilerini, G20 toplant›lar›n›, Çin’in bak›r stoklar›n› takip edi-
yoruz. Küreselleflme sadece befleri ve kültürel alanda de¤il, ekonomik ve
finansal alanda da kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Finansal piyasalardaki
küreselleflmenin temelinde yatan en önemli faktör ise bafl döndürücü bir
h›zla geliflen iletiflim teknolojisi ve bununla birlikte bilgiye eriflimin ucuz-
lamas› ve kolaylaflmas›. Art›k interneti kullanarak kolay ve ucuz bir flekil-
de birçok finansal varl›k üzerinde 24 saat ifllem yapabilmek mümkün. Bil-
gi ise kimsenin tekelinde de¤il. Hiç para harcamadan dahi eriflebilece¤i-
miz neredeyse s›n›rs›z bilgi kayna¤› var.

Amerikan Merkez Bankas› FED’in önümüzdeki dönem küresel para piya-
sas›na neredeyse Türkiye milli gelirine eflit miktarda taze likidite aktarma-
y› planlad›¤›n› duyuyoruz. Bu para genifllemesi, Türkiye ve benzeri yük-
selen piyasa ekonomileri aç›s›ndan nas›l bir risk tafl›yor veya tafl›yacak?

Krize müdahale çerçevesinde uygulanan maliye politikalar› ABD’nin ka-
mu borcunu ciddi oranda art›rd›. Hükümetin bu ifle daha fazla kaynak
ay›rmas›, mevcut koflullar içinde, zor görünüyor. Para politikas› taraf›nda
da politika faiz oran›n› daha fazla indirmek mümkün de¤il. Bu noktada
FED’in yapabilece¤i tek fley, daha önce Japonya’da da uygulanm›fl olan ve
nicel gevfleme olarak adland›r›lan, piyasalara para verip tahvil sat›n alma
uygulamas›. FED hem piyasalardaki faiz oranlar›n› düflürerek ekonomiyi
canland›rmay› hem de bankalara likit kaynak aktararak kredi mekanizma-
s›n›n daha iyi çal›flmas›n› sa¤lamay› umuyor. Bu programa yöneltilen en
önemli elefltiri ise verilen likit kayna¤›n Amerikan ekonomisine kredi me-

kanizmas› yoluyla girmek yerine, spekülatif sermaye olarak özellikle
geliflmekte olan piyasalara akaca¤› yönünde. Bu nokta üzerinde ciddi-
yetle durmak laz›m. Çünkü krizin bafllang›c›nda uygulanan ilk nicel
gevfleme program› kredi mekanizmas›n› istenen seviyede canland›ra-
mam›fl, öte yandan, finansal varl›k fiyatlar›n›n h›zla yükselmesini sa¤la-
m›flt›. S›cak para, artan h›zda Türkiye’ye akt›¤› takdirde refah seviyemi-
zi geçici olarak yükseltebilir. Ancak, s›cak para, t›pk› a¤r› kesiciler gibi,
ekonomiyi semptomatik olarak tedavi eder ve zaman içinde sizi müp-
telas› haline getirir. Bir süre kendinizi iyi hissedersiniz, ancak mevcut
refah seviyenizi sürdürmek için giderek daha fazla s›cak paraya ihtiyaç
duyars›n›z. S›cak para kesildi¤i anda ise h›zl› ekonomik küçülme, artan
iflsizlik ve piyasalarda risk priminin artmas› gibi yoksunluk belirtileri bafl
gösterir.

Alt›n di¤er finansal enstrümanlardan farkl›. Alt›n kimsenin borcu de-
¤ilken, di¤erleri birinin borcu, di¤erinin alaca¤› fleklinde çal›fl›yor. Bu
konu hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

Çok önemli bir nokta. Tahvil ald›¤›n›z zaman bir flirketin ya da ülkenin
borcunu sat›n al›yorsunuz. Hisse senedi ald›¤›n›z zaman ise bir flirketin
varl›klar› üzerinde “residual claim” dedi¤imiz türden ikincil bir hakka
sahip oluyorsunuz. “Residual claim”in anlam› flu; flirket önce borçlar›n›
ödeyecek, siz ancak geriye kalan varl›klar üzerinde (tabii e¤er kalm›flsa)
hak sahibi olacaks›n›z. Mevduat yapt›¤›n›z zaman ise asl›nda banka si-
ze borçlanm›fl oluyor. Bankan›n riskini tafl›yorsunuz. Alt›n, di¤er emtia
ve gayrimenkul gibi fiziksel varl›klar bu sayd›klar›m›zdan çok farkl›. Ön-
celikle bunlar›n arz› k›s›tl›. Bir merkez bankas›, istedi¤i anda istedi¤i ka-
dar para basabilir. Ancak, ne istedi¤iniz kadar alt›n üretebilirsiniz ne de
istedi¤iniz kadar gayrimenkul gelifltirebilirsiniz. Tarihsel olarak, zaman
zaman fiziksel varl›klarda arz fazlas› görülmüfl olsa da, bu varl›klara
olan talep düzenli olarak artm›fl. Örne¤in, alt›n çok eski ça¤lardan bu
yana sürekli talep edilmifl. Ancak, tabii ki “fiu anda alt›n alal›m m›?” so-

rusunu cevaplayacaksak, piyasalar›n baflka bir özelli¤ine dikkat çek-
mekte fayda var. 2000’li y›llar›n bafl›nda alt›n›n onsu 250-300 dolar ci-
var›ndayken kimse alt›n›n yüzüne bakm›yordu. fiimdi ise alt›n›n onsu
1300–1400 dolar seviyesine geldi¤inde herkes alt›n›n ne kadar önemli
oldu¤undan ve nas›l prim yapaca¤›ndan bahsetmeye bafllad›. Daha yu-
kar›ya gidemez mi? Her fley mümkün. Ancak bana göre flu aflamada al-
t›n almak, satmaktan daha riskli bir pozisyon. fiöyle ki, piyasa oyuncu-
lar› ve özellikle küçük yat›r›mc›lar, fiyat› düflükken nefret ettiklerini, fi-
yat› yükseldi¤inde sevmeye bafll›yorlar. Bunun psikolojik nedenleri var.
Ancak, özet olarak ifade etmek gerekirse, herkesin “Alt›n alal›m” deme-
ye bafllad›¤› zaman alt›n almak için uygun zaman olmayabilir.

Finans sektörü ile reel sektör aras›ndaki etkileflimi nas›l aç›klars›n›z? 

Finans sektöründeki krizin, reel sektörü nas›l etkileyece¤i sorusunu Tür-
kiye’den bir örnekle aç›klayal›m. Küresel piyasalarda risk ifltah›n›n

Finansal piyasalardaki küreselleflmenin temelinde yatan en önemli faktörün bafl
döndürücü bir h›zla geliflen iletiflim teknolojisi ve bununla birlikte bilgiye eriflimin
ucuzlamas› ve kolaylaflmas› oldu¤una de¤inen Doç. Dr. Kerem fienel, hem piyasa
profesyoneli hem de akademisyen gözüyle piyasalar› de¤erlendiriyor. 

“Herkesin ‘alt›n alal›m’ demeye bafllad›¤› zaman 
alt›n almak için uygun zaman olmayabilir”

ABD ile Japonya aras›nda kültürel anlamda ciddi farkl›l›klar var. Japon-
lar daha tutucu ve tasarruf e¤ilimleri daha yüksek. ABD’de ise bireyler
tüketime, özellikle borçlanarak tüketime daha yatk›n. Dolay›s›yla Japon-
ya’da çal›flmayan politika, ABD’de de çal›flmayacakt›r diyerek kestirip
atmak mümkün de¤il. FED’in umudu parasal genifllemenin kredi meka-
nizmas›n› istenen düzeyde çal›flt›rmasa bile varl›k fiyatlar›n› yükselterek
etkilemesi. Yükselen varl›k fiyatlar›n›n servet etkisi yoluyla tüketimi ve
yat›r›mlar› art›rarak ekonomiyi canland›rmas› bekleniyor. Teorik olarak
mümkün görünmekle birlikte, pratikte çok iyi iflleyece¤ini düflünmüyo-
rum. Japonya 20 y›ld›r durgunluk yafl›yor. ABD’deki durgunluk muhte-
melen 20 y›l sürmeyecektir. Ancak, birtak›m dengeler yerine oturmadan
ekonominin eski seviyesine gelmesini ummak fazla iyimserlik olur.

Kerem fienel: “ABD’deki durgunluk
muhtemelen 20 y›l sürmeyecektir”
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fiirketlerden/EMAS-ODÖKSAN

azalmas› sonucu s›cak para ya da spekülatif sermaye ülkemizden ç›ka-
rak daha güvenli limanlara döner. S›cak paran›n tahvil ve hisse senetle-
rinden ç›k›fl› faizler ve döviz kurlar› üzerinde yukar› yönlü bir bask›
oluflturarak hem kamu finansman dengemizi hem de bankalar›m›z›n
kârl›l›¤›n› olumsuz yönde etkiler. Bankalar artan maliyetlerini firmalara
daha yüksek kredi maliyeti olarak yans›t›rlar. Tabii, özellikle riskli gör-
dükleri firmalara kredi vermeyi durdurarak, mevcut kredileri geri ça¤›-
rabilirler. Kriz ortam› tüketici güvenini azalt›r. Zorunlu ihtiyaçlar d›fl›n-
da harcama yap›lmaz. “Araba eskidi ama bir y›l daha kullanal›m” de-
nir. Harcama olmay›nca firmalar eskisi kadar mal satamaz. ‹flgücü faz-
las›, iflten ç›karmalarla dengelenmeye çal›fl›l›r. ‹flten ç›kar›lanlar harca-
malar›n› iyice k›smak zorunda kal›rlar. Kredi borçlar›n› ödeyemezler.
Bankalar ödenmeyen kredilerin karfl›l›¤›nda bireylerin evlerine, araba-
lar›na, firmalar›n fabrikalar›na, iflyerlerine el koyarlar. Ekonomideki kal-
d›raç, yani borç seviyesi ne kadar yüksekse, bu etkiler o kadar y›k›c›
olur. Türkiye’nin flans› hane halk›n›n ve firmalar›n di¤er ülkelerle karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda çok borçlu olmamas›d›r. Finans sektörü ile reel sektör y›l-
d›r›m ve gök gürültüsü gibidir. Arada bir faz fark›yla beraber hareket
ederler. Hareketi önce finans sektöründe görürüz, daha sonra reel sek-
törde duyar›z. Genel kan›n›n aksine kötüleflme de, iyileflme de finansal
tarafta bafllar.

Hem bir piyasa profesyoneli hem de bir akademisyen olarak bu iki ke-
simin piyasalara ve ekonomiye yaklafl›mlar› aras›nda ne gibi farkl›l›k-
lar gözlüyorsunuz? Temmuz ay›nda ABD’de bir seminere kat›ld›n›z.
Bir önceki soruyu da dikkate alarak, neden böyle bir
seminere kat›lma ihtiyac› duydu¤unuzu anlat›r
m›s›n›z?

Ekonomi ve piyasalar modellere s›¤d›r›lamayacak ka-
dar karmafl›k yap›lard›r. Her gün milyarlarca insan›n
rasyonel ve irrasyonel kararlar› sonucu fiyatlar yuka-
r› veya afla¤› hareket eder. Akademisyenlerin çok
sevdi¤i “etkin piyasa” hipotezine göre var olan bilgi-

yi kullanarak gelecekte oluflacak fiyatlar› tahmin etmek mümkün de¤il-
dir. Çünkü her türlü bilgi çok h›zl› bir flekilde zaten fiyatlara yans›m›fl-
t›r. Okuldan bu bilgileri alarak piyasalara ç›kt›¤›n›zda önce flafl›r›rs›n›z.
Size okulda ö¤retilenin aksine, oldukça fazla say›da insan gelece¤i ön-
görmeye çal›flmaktad›r. Bunlar›n ço¤u baflar›s›zd›r. Ancak, arada War-
ren Buffett veya George Soros gibi çok baflar›l› piyasa oyuncular› oldu-
¤unu görürsünüz. Akademisyenler bunun etkin piyasa hipotezini çürüt-
medi¤ini, bu tip baflar›l› yat›r›mc›lar›n istatistiksel olarak flans faktörü ile
aç›klanabilece¤ini iddia ederler. Üniversite ve piyasa aras›nda duran bir
kifli olarak bu aç›klaman›n Buffett ve Soros’un yetkinli¤ine ve zekâs›na
ciddi bir hakaret oldu¤unu düflünüyorum. Ancak, akademisyenlerin de
hakl› oldu¤u bir nokta var. Dünya üzerindeki pek çok piyasa profesyo-
neli için gelece¤i ortalaman›n üzerinde bir isabetle tahmin etmek im-
kâns›za yak›n. Bu noktada, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans ö¤-
rencilerine etkin piyasa hipotezini anlat›rken verdi¤im bir örne¤i sizler-
le paylaflmak istiyorum. Daily Mail’da yer alan bir haberde 2009 y›l›n-
da Rusya’da portföyünü üçe katlayan Lusha isimli bir flempanzeden
bahsediyor. Bu sirk maymunu gösterdi¤i performans ile Rus bankac›la-
r›n yüzde 94’ünü geride b›rakm›fl. Buna benzer pek çok deney var. Özet
olarak bilgi, birikim ve tecrübeyle rastgele veya bilgisizce seçilmifl bir
portföyü geçmek bile son derece zor. Bence bu sonuçlar piyasalarda
gelece¤i tahmin etmenin ne kadar güç oldu¤unu ispatl›yor. Ancak, pi-
yasan›n içindeyseniz bir flekilde bu tahminleri yapman›z gerekiyor. Bu
konuda akademisyenlerden pek umut yok. Ço¤u, biraz da hakl› neden-

lerle, “bilinemezci” bir yaklafl›m içinde. Dolay›s›yla
bu ifli okulda ö¤renmeniz mümkün de¤il. ABD’de ka-
t›ld›¤›m semineri, yaklafl›k 50 y›ld›r piyasalar›n içinde
aktif flekilde al›m sat›m yapmakta olan profesyonel bir
yat›r›mc›, Richard Diamond verdi. Dünyan›n pek çok
ülkesinden kat›l›mc›lar, gelece¤i nas›l tahmin ederiz
sorusuna cevap bulabilmek için, bu seminere geldi.
Nasrettin Hoca damdan düfltü¤ünde yan›na doktoru
de¤il, damdan düflen birini getirmelerini istemifl. Se-
minerin en ö¤retici k›sm› Diamond’›n geçmiflte yapt›-
¤› hatalar› anlatt›¤› bölüm oldu. Sonuçta, bana göre
gerçek, iki ucun ortas›nda bir yerlerde olmal›. Evet,
gelece¤i tahmin etmek imkâns›za yak›n derecede zor.
Ancak, yine de, piyasa profesyonellerinin görevi o zo-
ru baflarmay› denemek olmal›, diye düflünüyorum.

1970 y›l›nda Ankara’da do¤du. Lisans e¤itimini 1992 y›l›nda Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölü-
mü’nde, yüksek lisans e¤itimini 1994 y›l›nda Carnegie Mellon University Graduate School of Industrial Administration’da
tamamlad›. Banka ve arac› kurumlarda uzman ve yönetici olarak çal›flt›. 2001 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nden doktora
derecesi ald›. Üniversitelerde ö¤retim üyesi olarak görev yapt›. 2006 y›l›nda doçent oldu. Ayn› y›l, üniversitedeki tam za-
manl› görevinden ayr›larak, Elginkan Holding’de Finansman ve ‹fltirakler Müdürü olarak çal›flmaya bafllad›. Halen bu gö-
revine devam etmekte, ayn› zamanda Bo¤aziçi Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans dersleri vermektedir.
Makale, bildiri ve kitap bölümü olarak pek çok yerli ve yabanc› akademik yay›n› bulunmaktad›r. Global Association of
Risk Professionals üyesi olan fienel, 2004 y›l›nda FRM (Certified Financial Risk Manager) unvan› alm›flt›r.

Doç. Dr. Kerem fienel kimdir?

Metalürji endüstrisinin küresel oyuncular›n› bir araya getirmek
amac›yla 11-14 Kas›m tarihlerinde, ‹stanbul TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirilen ANKIROS 2010 Fuar›’na,
ELBA Bas›nçl› Döküm Sanayii A.fi. Odöksan Osmaneli fiubesi, ih-
racat ve iç piyasa döküm parça ürünlerini sergiledi¤i 60 metreka-
relik bir stantla kat›ld›. Odöksan, üretim hatlar›n›n çeflitlili¤i saye-
sinde; otomotiv, traktör, kamyon, a¤›r ifl makineleri, tren ve maki-
ne endüstrisi için üretti¤i motor bloku, silindir kafas›, pompa göv-
deleri, fren diskleri, valf gövdeleri, aks kovanlar›, makine gövdele-
ri, fren sistemleri, poyralar, volan ve volan muhafazalar› gibi bir-
çok üretim grubuna ait ürünleriyle fuarda yer ald›. 

ANKIROS 2010 Fuar›’ndaki stand›yla yeni ifl ba¤lant›lar› olufltur-
ma ve mevcut ba¤lant›lar›n› güçlendirme f›rsat› yakalayan Odök-
san, yeni ürün ve üretim teknolojilerini tan›tmak için dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen sektör profesyonelleriyle buluflarak görüfl-
meler yapma imkân› buldu.

ODÖKSAN ANKIROS 
2010 Fuar›’ndayd›

Kurum, marka ve ürün iletiflimini güçlendirmek, sektördeki ge-
liflmeleri de¤erlendirmek amacıyla Manisa üretim tesislerinde
teknik geziler düzenleyen EMAS; ‹stanbul, Bursa, Eskiflehir, Ga-
ziantep, fianlıurfa, Diyarbakır, Elazı¤, Rize, Sivas, Çorum ve An-
kara bayileriyle bir araya geldi. Emas, Elba ve Valf üretim tesisle-
rine yönelik gerçeklefltirilen teknik gezilerde ürünlerle ilgili de-
taylı bilgi alan bayiler, E.C.A. markalı kombi, panel radyatör ve
valf ürünlerini üretim merkezlerinde inceleme imkanı buldu.
Manisa teknik gezileri sırasında ayrıca Ümmehan Elginkan Vakfı
da ziyaret edildi.

Manisa’daki tesis dünyan›n en geliflmifl teknolojisine sahip
Dünyan›n en geliflmifl teknolojilerinin kullan›ld›¤› E.C.A. Manisa
kombi tesisinde, tamam› paslanmaz sacdan üretilen tam otoma-
tik PLC/Programlanabilir Lojik Kontrolör; bilgisayar kontrollü bo-
ya tesisinde ise, istenilen renkte toz veya yafl boya uygulamas›

yap›labiliyor. Bilgisayar kontrollü montaj bantlar› ve test ünitele-
rinde, imalat›n ad›m ad›m izlenmesi insana ba¤l› hatalar›n orta-
dan kald›r›lmas›n› sa¤l›yor.

EMAS, bayileriyle Manisa Fabrika
teknik gezilerinde bulufluyor

Lusha isimli bir flempanze 2009 y›l›nda portföyünü
üçe katlayarak Rus bankac›lar›n yüzde 94’ünü

geride b›rakm›flt›.
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fiirketlerden/EMAS fiirketlerden/EMAR-EMAS-ELEKS

Projeler E.C.A. Günefl Enerjisi 
Sistemleri’ni tercih ediyor
Enerji tasarrufu ve kullan›c› konforunu önemseyen
E.C.A.’n›n Günefl Enerjisi Sistemleri, yurtiçindeki
pek çok projede kullan›lmaya bafllad›.

Teknoloji üreten kimli¤iyle sektörünün en büyük ›s› sistemleri markas›
olan E.C.A., merkezi ›s›tma sistemlerine entegre edilebilen Günefl
Enerjisi Sistemleri’yle ›s› sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Ürün gam›-
na, yo¤uflmal› kombi/kazan gruplar›yla entegre
çal›flabilen yüksek verimli günefl kolektörleri ve
boylerleri ekleyen E.C.A., enerji tasarrufu ve kul-
lan›c› konforunu temel alan üretim felsefesiyle
enerjiyi ve do¤al kaynaklar› koruyan, çevreye du-
yarl› günefl kolektörleri ile boylerleri, yurt gene-
linde birçok projede tercih edilmeye bafllad›.

Gaziantep’de Çoro ‹nflaat’a ait 80 stüdyo daire-
den oluflan Ö¤renci Evleri sitesinde E.C.A. De Di-
etrich duvar tipi yüksek verimli kazanlar ve
E.C.A. Günefl Enerjisi Sistemleri kullan›l›yor. Ma-
y›s ay›nda faaliyete geçirilen sistemde, kaskad
olarak birbirine paralel ba¤l› alt› adet De Dietrich yüksek kapasiteli yo-
¤uflmal› kazan, üç adet 1000 lt tek serpantinli boyler ve bunlarla en-
tegre çal›flan 50 adet günefl kolektörü yer al›yor. 200’e yak›n ö¤renci-
nin yaflad›¤› bu sitede, s›cak su konforu ö¤rencilere enerji tasarrufu ile
birlikte sa¤lan›yor. Yüksek verimli E.C.A. ürünlerinin kullan›ld›¤› bu
sistemde, duvar tipi, yüksek verimli kazan üzerine entegre edilmifl olan
elektronik kontrol paneli üzerinde boyler depolama s›cakl›¤› istenilen
de¤erlerde set edilerek ve boyler s›cakl›k sensörü kullan›larak kontrol
sa¤lan›yor. Boyler içindeki kullan›m suyu, s›cakl›¤› ayarlanan de¤erin
alt›na düfltü¤ünde kazan-boyler besleme pompas› devreye girerek de-
polanan su s›cakl›¤› istenen de¤ere gelinceye kadar çal›fl›yor ve konfor
s›cakl›¤› sa¤lan›yor.

Edirne’de dört blokta toplam 80 konuttan oluflan
Nur Emre Sitesi de, E.C.A. Günefl Enerjisi Sistem-
leri’ni tercih edenler aras›nda. Eylül ay›nda faali-
yete geçirilen sistemde, ortak ›s› merkezinde 10
adet De Dietrich 114 kW duvar tipi yo¤uflmal›

kazan paralel olarak kaskad çal›fl›yor, her blokta ayr› ayr› yer alan, top-
lamda dört  adet 1000 lt boyler ve bunlarla entegre çal›flan toplam 56
adet yüksek verimli seçici yüzeyli E.C.A. günefl kolektörü yer al›yor.
300’den fazla kiflinin yaflad›¤› bu site, ›s›nmada do¤algaz kullan›m›na
yüksek verimli E.C.A. ürünleri ile geçerek ve günefl enerjisi sistemini
uygulayarak bölgedeki di¤er sitelere de örnek teflkil ediyor. Bu sayede
hem enerji ekonomisi sa¤layan hem de do¤ay› koruyan bir site özelli-
¤i kazan›yor. S›cak kullan›m suyu üretimi için gerekli enerjinin yaz ay-
lar›nda tamam›na yak›n›, di¤er aylarda da belli bir oran› günefl enerji-
sinden sa¤land›¤›ndan dolay› önemli bir enerji ekonomisi sa¤l›yor. Ay-
r›ca kazanlar›n COx ve NOx emisyon oranlar›ndaki düflük de¤erlere
sahip olmas› da çevreci oldu¤unu gösteriyor.

E.C.A. boylerler, günefl kolektörleri ile ba¤lant›l› olarak kullan›ld›¤› gibi yer ve duvar tipi kazanlar ile de uyumlu çal›fl›yor. Kompakt boyutu ve fl›k tasar›-
m› ile dikkat çeken, k›sa sürede s›cak su sa¤layan, iç yüzeyi iki kat emaye ile kaplanan E.C.A. boylerler, elektrikli ›s›t›c› seti ile beraber de kullan›labili-
yor. Boylerler tek ve çift serpantinli olmak üzere 2000 lt hacme kadar de¤iflik seçeneklerle sat›fla sunuluyor. E.C.A., tek veya çift serpantinli boylerlerin
yan› s›ra kolektörler, elektronik kontrol panelli pompa grubu ve aksesuar setlerini de tüm yurtiçi da¤›t›m kanallar›nda 7/24 servis a¤› ile sat›fla sunuyor. 

E.C.A. boylerler ile görüntü kirlili¤ine son 

EMAS A.fi., ELEKS A.fi. ve EMAR A.fi.’nin ihracat projesi kap-
sam›nda konvansiyonel ve yo¤uflmal› kombilerde hedef paza-
r›m›z olan ‹ran’a yönelik çal›flmalar› h›zla devam ediyor. 24-
26 Kas›m tarihleri aras›nda Tahran’da, 21 kiflilik kat›l›mla An-
kara Bölge Servis fiefimiz Ahmet Binbo¤a taraf›ndan sat›fl ve
sonras› hizmeti sunacak olan personele teknik e¤itim verildi.
E¤itimlerin içeri¤inde
kat›l›mc›lara kombiler
ve tesisat, Confeo Pre-
mix, Confeo Plus, Ca-
lora, Proteus serisi ci-
hazlar›m›z›n teknik ve
sat›fl sonras› hizmetle-
rine yönelik bilgiler ak-
tar›ld›.

‹ran’da teknik ve sat›fl
sonras› e¤itimi verildi

5627 say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu kapsam›nda asgari olarak bi-
nan›n enerji ihtiyac› ve enerji tüketim s›n›fland›rmas›, yal›t›m özel-
likleri, ›s›tma ve/veya so¤utma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgile-
ri içeren Bina Enerji Kimlik Belgesi uygulamas› 1 Ocak 2011’de
bafll›yor. Bu kapsamda binalar A-B-C-D-E-F-G aras›nda s›n›fland›-
r›l›yor. Binalar›m›z›n daha iyi enerji s›n›f›na sahip olabilmesi için
yal›t›m, su tasarruflu armatür ve seramik sa¤l›k gereçleri kullan›m›,
tasarruflu ayd›nlatma armatürleri, ›s›tma sistemlerinde otomasyon,

›s›tma kazan›, kombi ve
klima sistemlerinin dü-
zenli bak›m› önemli un-
surlar... Bu uygulamalarla
yaflam ve çal›flma alanla-
r›m›zda yüzde 60’lara va-
ran enerji tasarrufu ve
olumlu çevre etkisi sa¤la-
nabiliyor. E.C.A. ve SEREL
markal› ürün gruplar›nda,
enerji ve su tasarrufu en
önemli tasar›m girdileri
içinde yer al›yor.

Bina Enerji Kimlik Belgesi y›lbafl›
itibariyle uygulamaya koyuluyorE.C.A. ve SEREL

projelerin tercihi olmaya
devam ediyor
Elginkan Toplulu¤u’nun seçkin markalar›ndan E.C.A. ve SE-
REL, yap› sektörüne kalite katmay› sürdürüyor. Ürünleri ter-
cih eden projeler aras›nda; Caretta Beach Otel, Assos Ker-
vansaray Otel, Garden City, ANT Prestij Konutlar› ve My
Dream City ile Van Devlet Hastanesi (SEREL), Afyon Devlet
Hastanesi (SEREL), Özgül Termal Otel (E.C.A.), Yay Otel An-
talya (E.C.A.-SEREL), Aytur Otel Antalya (E.C.A.–SEREL) yer
al›yor.

Antalya’n›n en gözde tu-
rizm merkezi olan ve Ko-
nakl›-Alanya sahilinde yer
alan Caretta Beach Otel,
müflterilerine sunmufl oldu-
¤u tatil keyfini E.C.A. arma-
tür ve SEREL vitrifiye ürün-
lerini kullanarak taçland›r›-

yor. Tarihi dokusu ve do¤al güzellikleriyle antik kentin mis-
tik havas›n› solutan Assos Kervansaray Otel ise çevre dos-
tu E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerini tercih ederek
misafirlerine tarih içerisinde modern bir hizmet sunuyor.

Beciko¤lu ‹nflaat taraf›ndan
Bolu’da yapt›r›lan My Dre-
am City al›flverifl merkezi,
E.C.A. armatür, SEREL vitrifi-
ye ürünleri ile banyo dolaplar› ve gömme rezervuar ürün-
lerini tercih ediyor.

Özyurt ‹nflaat taraf›ndan yap›lan Esenyurt’ta kaliteli site ya-
flant›s›n› getiren Garden City tasarruflu ve estetik tasar›mla-
r›yla göz dolduran SEREL vitrifiye ürünlerini kullan›yor. Ant
Grubu’nun Ankara’da yer alan ve toplam 180 konuttan olu-
flan Ant Prestij Konutlar› ise kalitede öncü marka SEREL vit-
rifiye ve ARYAK ürünlerini tercih ediyor.  
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“Tüketicinin E.C.A.
markas›na güveni tam”

Konya’daki E.C.A. bayimiz Paksu A.fi., Mehmet ve Faruk Tuza kardefller taraf›ndan 40 y›l
önce kuruldu. Çevresinde çok sayg›n bir yeri olan Faruk Tuza’n›n 2003 y›l›ndaki vefat›
sonras›nda Paksu'nun yönetimini devralan o¤lu Sertaç Tuza ile görüfltük. Sertaç Tuza’n›n
yan› s›ra kardefli Seda Tuza ve y›llard›r Paksu’da yöneticilik yapan Mustafa Düzleyen ile
flirketleri ve E.C.A. üzerine konufltuk.

Geçmifle sayg›n›n gere¤i olarak böyle müesseselerin ayakta durmas›,
büyümesi laz›m. fiu anda en büyük amaçlar›m›zdan biri de bu müesse-
senin ayakta durmas›n›, devam etmesini sa¤lamak. ‹nsanlar bu piyasa-
da Paksu’ya güven duymuflsa onlara, sözümüzde durdu¤umuzu göster-
meye devam etmeliyiz. 

Kriz y›l›n›, 2009’u ve sonras›n› nas›l geçirdi¤inizi anlat›r m›s›n›z?

Kriz döneminde sert durufllar yapmad›k. Normal olarak, iflimizi nas›l
yürütüyorsak, telafla kap›lmadan ayn› yöntemle devam ettik. Baz› firma-
lar bir anda çok sert durufllar yapt›lar; bir anda cari hesaplar› kapatt›lar.
Biz so¤ukkanl› davrand›k. Zaten, insanlar› tan›yoruz ve tan›n›yoruz.
Düzgün, güvenilir insanlarla çal›flt›¤›m›z sürece zor günleri atlataca¤›-
m›z›n fark›ndayd›k. E.C.A. olsun, bizim di¤er iflbirli¤i içinde oldu¤umuz
firmalar olsun, hepsi Türkiye'deki belli bafll› büyük kurumlar, ürünleri-
nin arkas›nda duran firmalar.

Ekip olarak, kaç kiflilik bir ekiple çal›fl›yorsunuz Paksu'da? 2011’e dair
beklentileriniz neler?

Yirmi befl kiflilik bir ekibimiz var.  Ekip olarak amac›m›z her geçen y›l
daha ileriye gitmek... 2010 y›l›n›n sonlar›na geldi¤imiz bugünlerde,
geçen y›lla k›yaslad›¤›m›zda 2010 y›l›ndan mutluyuz. 2011’den
beklentilerimiz ise öncelikle sat›fl de¤erlerimizi daha da art›rmak ve
do¤ru yat›r›mlarla büyümeyi amaçlamak. Gelece¤e güven duyanlar
yat›r›mlar›n› da art›r›r ilkesini benimsiyoruz. 

Elginkan Toplulu¤u'nun bir parças› olman›n size neler katt›¤› üzerine
konuflabilir miyiz? 

Güven diyorduk... E.C.A.’n›n verdi¤i güvenle birlikte var olmak, Pak-
su’nun çevresine verdi¤i güvenle çok iç içe geçmifl bir duygudur. Al-
g› flöyledir: E.C.A. herkese mal vermez. E¤er bir bayi E.C.A. bayisiy-
se, bence o firma köklü ve pazara sahip bir firmad›r.  E.C.A. dedi¤i-
mizde, benim akl›ma bataryas›, vitrifiyesi, do¤al gaz›, tüm ürünleri

geliyor. Yine de öncelik isterseniz, en baflta gidenin, batarya oldu¤u-
nu söylerim. 

E.C.A. markas›yla ilgili nas›l geri dönüfller al›yorsunuz?

Tüketicinin, markaya, E.C.A.’ya güveni tam; kendisini yar› yolda b›rak-
mayaca¤›n› biliyor. Kalitenin de ucuz olmayaca¤›n›n fark›nda. Kon-
ya'daki büyük projelerin  hepsinden haberdar›z. Çok ciddi, büyük pro-
jelerinde sürekli çal›flt›¤›m›z kurumlarla da iflbirli¤i halindeyiz. E.C.A.
ve Serel’in ürünlerini kulland›¤›m›z büyük inflaatlardan söz ediyorum.
Geçen sene bir çal›flma yapt›k ve iki grup halinde, inflaat mühendisleri,
büyük yap-satç›lar, sat›n almac›lar, mimarlar toplan›p Manisa'ya,
E.C.A.'n›n fabrikalar›na gittik, gezdik ve konuklar›m›z ifl süreçlerine,
üretilen ürünlere gerçekten hayran oldular. Ço¤u kimse hâlâ E.C.A.'n›n
sonuçta bir vakfa hizmet etti¤ini, Elginkan Vakf›’yla olan yak›n ba¤›n›
bilmiyor. Y›llardan beri bu mesle¤in içerisinde olan, yirmi y›ll›k inflaat
mühendisi, on befl y›ll›k mimarlar, o gezi s›ras›nda Vak›f’la E.C.A. ara-
s›ndaki iliflkiyi ö¤rendiklerinde çok flafl›rd›lar ve sayg› duydular. 

Mustafa Düzleyen ile Paksu’nun kuruluflu üzerine...

Mustafa Düzleyen, Paksu’ya uzun y›llar hizmet vermifl bir yönetici.
Kendisine Paksu’nun kuruluflunu ve E.C.A. ile yollar›n›n ne zaman ke-
siflti¤ini soruyoruz. 

Mustafa Bey, siz ne kadar zamand›r Paksu’lusunuz?

1980 y›l›nda Paksu’ya girdim. Zaten o tarihten beri de E.C.A.'n›n bayi-
siyiz. Rahmetli Faruk Bey de, a¤abeyi Mehmet Tuza Bey de hangi ifl
olursa olsun, “kaliteli” kifli ve kurumlarla iflbirli¤i yapmaya özen göste-
rirlerdi.  Süreçler ve sistem kalite üzerine oturunca E.C.A.’n›n devreye
girmesi kaç›n›lmazd›.  

‹lk ofisiniz neredeydi?

Meram'da Kap›camisi’ndeydi. Mevlana Müzesi ve Türbesi’nin arka tara-
f›nda Larende Caddesi’ndeydi ilk ofisimiz. Ufak bir dükkând›. ‘70'li y›l-
lardan söz ediyorum. Daha sonra Larende Caddesi’nde büyük bir dükkâ-
na geçildi. Ben, bu ikinci dükkânda ifle bafllad›m. Sonra '85 y›l›nda flim-

diki binam›z› ald›k. Biz buray› ald›¤›m›z zaman
flehir d›fl›nda say›l›yorduk. Ancak sonra bütün fir-
malara örnek olduk herhalde; onlar da flehrin et-
raf›na yay›lmaya bafllad›lar. 

Paksu’da “kurum kültürü” anlam›nda neler
gözlemlediniz?

Afla¤› yukar› otuz y›ld›r burada çal›fl›yorum. Biz
a¤abey kardefl iliflkisiyle büyüdük. Mehmet Bey’le
olsun, rahmetli Faruk a¤abeyle olsun; her ikisinin
de bize ö¤retti¤i fluydu: Güven duyarak çal›flacak-
s›n›z, karfl›n›zdakine de güven duygusu vereceksi-
niz. Verdi¤iniz sözü yerine getireceksiniz. Çal›flan
arkadafllara da bu duyguyu aktarmaya çal›fl›yoruz. 

Mehmet ve Faruk Tuza kardefller 1970 y›l›nda, Meram
Kap›camisi’nde ad›m att›klar› ifl hayat›nda bugün 25 kiflilik bir ekiple
30 y›l› geride b›rakman›n gururunu yafl›yor. 

Paksu’nun yönetimini Faruk Tuza’n›n 2003 y›l›ndaki vefat›ndan
sonra o¤lu Sertaç Tuza devrald›.

SSertaç Bey, baban›z, rahmetli Faruk Bey’in Konya’da nas›l sevilip say›-
lan biri oldu¤unu ve bu özelli¤inin, b›rak›labilecek en de¤erli miras ol-
du¤unu biliyoruz. Genç bir yönetici olarak sizi tan›mak ve okurlar›m›-
za tan›tmak isteriz. 

Tahmin edebilece¤iniz gibi çocuklu¤umuz ifl ortam›n›n içinde geçti. ‹l-
kokul, ortaokul ve liseyi Konya'da okudum. Yüksekö¤renimimi ise An-
kara'da, Bilkent'te tamamlad›m. Babam›n rahats›zl›¤› s›ras›nda, bir y›l
kadar onu sa¤l›¤›na kavuflturmak için u¤raflt›k. Ne yaz›k ki sonuç ala-
mad›k ve babam› 2003’te kaybedince kendimizi çok yo¤un bir ifl orta-
m›n›n ve büyük sorumluluklar›n içinde bulduk. 

Hem de nas›l sorumluluk! Hedefler var, her y›l o hedefleri aflmak, bü-
yümek durumundas›n›z. 

Evet, babam ve amcam pek çok fedâkarl›kla flirketi bir yerlere getirmifl.

Paksu’da uzun y›llard›r yöneticilik yapan Mustafa Düzleyen, Paksu’nun iki yönetim kurulu üyesi Seda Tuza
ve Sertaç Tuza ile flirketlerinin dünü ve yar›n›n› konufltuk.



Seda Tuza: Babam›n tecrübesinden yararlanabilmek isterdim

Seda Tuza, a¤abeyi gibi Paksu’nun içinde büyümüfl. fiimdi genç bir inflaat mühendisi
olarak görevinin bafl›nda. ‹lk sorumuzu soruyoruz:

‹nflaat mühendisli¤inizi bu iflin içerisinde nas›l de¤erlendireceksiniz?

Bu sorunun anlam›n› okul döneminde çok fazla hissedemiyorsunuz ama mezuniyet
sonras›nda mesle¤inizin önemini daha iyi anl›yorsunuz. Çal›flt›¤›n›z bütün kesim, si-
zin sektörünüzden insanlar. Bütün ürünlerinizde inflaat terimleriyle içli d›fll›s›n›z. ‹n-
flaat sadece bina yapmak de¤il, asl›nda bütün süreçleriyle bir bütün ve sektörde var
olabilmek bu süreçlerin tümüne hâkim olman›z› gerektiriyor.  Gelen müflterinizle
ayn› dili konufluyor olabilmek güzel. O da bir art› diye düflünüyorum. Ama zaten
okulda ne ö¤retilirse ö¤retilsin, hayat daha farkl›. O yüzden ö¤retilen sadece bir ku-
laktan giriyor, onu çok daha sonra, hayatta karfl›n›za ç›kt›¤›nda hat›rl›yorsunuz. 

‹fle yaklafl›m biçiminiz, bak›fl aç›n›z nedir? 

Paksu, Konya için önemli bir firma. ‹nflaat sektörü için de önemli bir yerde duruyoruz.
Rekabette yar›flabilmenin yolunun, “paydafllar›m›z da kazans›n” ilkesinden geçti¤ine
inan›yoruz. Bu bize ailemizden gelen ve devam ettirmeyi düflündü¤ümüz bir zihniyet.
Birlikte kazanmaktan söz ediyorum. Bizler, ne geçmifle saplanmaktan ne de gelece¤e
bel ba¤lamaktan yanay›z. Geçmiflin de, gelece¤in de de¤erinin fark›nda olarak  bu bay-
rak yar›fl›n› en iyi flekilde götürebilmek arzusunday›z. ‹kinci nesil olarak amac›m›z
Paksu’yu daha da ileriye götürmek. Paksu firmas›, Pakpen fiirketler Grubu’muzun da ilk
göz a¤r›s›... Bu da Paksu’ya ebedi müessese olma hakk›n› veriyor. 

“Komflum da kazans›n” diyorsunuz ya... Örne¤in Malatya, Van, Diyarbak›r ve Er-
zurum’da da hissettik bu yaklafl›m›. Ben kalk›n›yorsam benim çevremdeki insan-
lar da, muhtaçlar da kalk›ns›n. Mevlana’n›n dünya görüflünün bu birlefltirici yak-
lafl›m›n›zda rolü olmal›, de¤il mi? 

(Bu soruyu Sertaç Bey yan›tl›yor)

Elbette. “Birlefltiricilik” dedi¤iniz yaklafl›m›n özü, bildi¤iniz gibi günümüzdeki ifade
biçimiyle “sosyal sorumluluk” oldu. Olmas› gerekenin ad›d›r bu. Örne¤in flu anda Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde bir meslek lisesi inflaat›m›z devam ediyor. Burada kalifiye
elemanlar yetifltirilecek. Pakpen fiirketler Grubu olarak, 2700 m2 inflaat alan›na sahip,
24 derslikli bu meslek lisesini Konya’ya kazand›rmak istiyoruz. 

Birlikte Baflarmak Gezgin
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Konya’da Is› Grubu yetkili servisi Demirok Teknik’te Murat Demirok'un
ofisindeyiz. Murat Bey Akdeniz Üniversitesi mezunu ve Yozgatl›.

Murat Demirok’tan, henüz yaflad›¤› taze bir
olay›n an›s›n› dinliyoruz: 

“Konu ›s›nma oldu¤u için, gelen ar›zalar›n
beklemeye tahammülü yok. Ar›za talebini
aciliyeti nedeniyle günübirlik çözmek duru-
munday›z. Dün akflam da böyle bir davet al-
d›k. Seydiflehir Kredi Yurtlar Kurumu’nun ö¤-
renci yurdunda kalorifer tesisat›nda bir sorun

vard›. Ayn› saatlerde eflim de atefllenen çocu¤umuzu doktora götürürken ge-
lip gelemeyece¤imi sordu. Yurttaki gençler de anneleri için çocuktu ve ben
Seydiflehir’e giderken, eflim de doktora do¤ru yola ç›kt›.  Yurttaki sorunu çö-
zümledik ve gece saat 01'de yola ç›karak geri döndük. Sorunlar› da, ar›zala-
r› da, yapt›¤›m ifli de çok seviyorum. ‹flini seven, sahip ç›kan ve bundan ke-
yif alan insan mutlu insand›r. 

“fiirketiniz kaç y›ll›k?” diye soruyoruz. Murat Demirok’un yan›t› flöyle:
“2005 y›l›n›n sekizinci ay›n›n 24'ünde, 10.15 itibariyle servise bafllad›m.
2005 y›l›n›n flubat ay›nda E.C.A.’ya internetten baflvurumu yapm›flt›m. Bü-
tün bayilerimiz benim yetkili servis olmam için destek oldular.” 

Murat Demirok: “Sorunlar› da, iflimi de çok severim”

Tüm zenginlikleriyle Konya 
Çatalhöyük’ten Mevlana’ya ‹nce Minare’den Sadrettin Konevi’ye...

Tarihi dokusu, do¤al güzellikleri ve mutfa¤› ile ziyaretçilerini a¤›rlayan Mevlana’n›n memleketi
Konya’ya uzand›¤›m›z yolculu¤umuz s›ras›nda biz de, bu kentte tarihin izini sürdük.

izleyip, eski Ermeni mezarl›¤›n› ve Kapadokya’y› ça¤r›fl-
t›ran ma¤aralar› ard›m›zda b›rakarak Aya Elena Kilise-
si’nin kap›s›nda mola veriyoruz. Restorasyon çal›flmala-
r› nedeniyle gezemedi¤imiz bu kilise, ‹sa’n›n do¤umun-
dan 327 sene sonra Bizans ‹mparatoru Konstantin’in an-
nesi Helena için bizzat kendisi taraf›ndan yapt›r›lm›fl. 

Alaeddin Camii

Alaeddin Tepesi’nin üzerinde yükselen Alaeddin Cami, (di¤er ad›yla
Ulu Cami)  bir Selçuklu eseri. Kuzeye aç›lan kap›s› üzerindeki dört

K.S.M. Kamil-Su Mühendislik Is› ‹nflaat flirketinin sa-
hibi Kamil Su Özsa¤lam, hem ›s› grubu bayisi, hem
de E.C.A. ve SEREL’in Konya bölge yetkili servisi.
“Kaç y›l oldu?” diye soruyoruz. Kamil Bey yan›tl›yor:

“Yirmi iki y›l oldu. ‘87'de Fatih Endüstri Meslek Lise-
si’ndeki seminerlerde Suat hocam›z yetkili servis ol-
mam› önerdi. Benim o s›rada yan›mda 25, 30 kifli ça-
l›fl›yordu ve inflaatlar yap›yorduk.  Dedem Rafet Bey,
Konya'n›n ilk tesisatç›lar›ndan. Babama devretti¤i ifl-
leri zamanla ben üstlendim. Tesisatç›l›¤›n içinde do¤-
dum. Y›llarca, Tesisat ve Kaloriferciler Oda Baflkanl›-
¤› yapt›m. Servislik için baflvuru mektubu yazd›k ve
kay›nbiraderim ile ortak olduk. Mektup yazd›ktan
sonra Ankara bölgeden geldiler ve bizim servisli¤imi-
zi onaylad›lar. 2002'de Alanya'da flube açt›rd›lar.”

2005'te ortakl›¤› bitirip yoluna önceleri yaln›z, sonra-
lar› o¤luyla devam etmifl Kamil Özsa¤lam. Üç çocu-

¤undan biri olan Rafet Özsa¤-
lam, Selçuk Üniversitesi Ma-
kine Bölümü’nden mezun.
Rafet Özsa¤lam, E.C.A.'y› ya-
k›ndan tan›yor. Çünkü Rafet
Bey, Manisa'da üç ay staj gör-
müfl. Ürünlerle ilgili de¤er-
lendirmelerini al›yoruz Rafet
Bey’in ve önerilerini de ilgili
birimlere aktarmak için teybe
kaydediyoruz. 

Kamil Özsa¤lam: Tesisatç›l›¤›n
içinden do¤dum”

KKonya, gürültüsüz pat›rs›z, huzurlu, pazarc›lar›n bile ürün-
lerini ba¤›rarak satmad›¤›, ne ar›yorsan›z, sizi oradan ora-
ya koflturmadan bulabilmenizi sa¤layacak kadar düzenli
bir flehir. Bu sa¤l›kl› flehirleflmenin kökeninde Konya ova-
s›nda, dünyan›n en eski yerleflim merkezlerinden biri olan
Çatalhöyük’ün etkisi olmal›, diye düflünüyoruz. 

‹lk durak: Gül kurusu rengiyle Sille

Çok özel ve gül kurusu rengindeki Sille tafl›ndan yap›lm›fl özgün yap›-
lar›yla bizi hayran b›rakan bu ilçede “Sille Kent Atölyeleri” tabelalar›n›

Sille Aya Elena Kilisesi

Meram Çay›

Atatürk An›t›

fieyh Tavus Mehmed
El-Hindi Türbesi

Tramvay keyfi...

fiehrin simgesi çift bafll› kartal

Çatalhöyük Çatalhöyük fieb-i Arus töreni



sat›rl›k kitabesinde Sultan Alaeddin Keykubat taraf›ndan tamamland›¤›
yaz›l› (1220 y›l›nda). Alaeddin Camii’ne gelinip de Sultanlar’›n türbesi-
ni gezmemek olmaz. Türbe içerisinde çinilerle süslü sekiz sanduka var.
Türbede sandukalar› bulunan sultanlar›n isimleri de flöyle: Sultan I. Me-
sud, II. K›l›çarslan, II. Rükneddin Süleyman, I. G›yaseddin Keyhüsrev, I.
Alaeaddin Keykubad, II. G›yaseddin Keyhüsrev, IV. K›l›çarslan ve III.
G›yaseddin Keyhüsrev. 

Karatay Medresesi Çini Müzesi

Müzenin ad›n› tafl›yan Celalettin Karatay’›n do¤um tarihi bilinmiyor.
1254’te vefat etmifl. Mevlana'n›n ça¤dafl› ve sultanlar›n ak›l dan›flt›-
¤› devlet adamlar›ndan biri olmakla ve medrese e¤itimindeki ünüyle
tan›n›yor. Medrese e¤itimin üç amaçla yap›ld›¤›n› okuyoruz bilgilen-
dirme levhalar›ndan. Bir tanesi hadis ilimleri, ikincisi, kelam-f›k›h,
üçüncüsü de befleri ilimler, fizik-kimya-biyoloji e¤itimleri. Bu e¤itim-
lerin verildi¤i Karatay Medresesi, 1264 y›l›nda tamamlanm›fl. Sille ta-
fl›yla yap›lm›fl olan bu güzel binada süslemeler, dekorasyon ve gör-
selli¤e özel bir önem verilmifl. 

‹nce Minare, gerçekten de incecik!

Gerçekten de ince ve zarif mi zarif bir minare duruyor karfl›m›zda. ‹çe-
ri girmeden büyülemeye bafll›yor sizi, her santimetrekaresinde çok bü-
yük emek olan Tackap›l› Medrese... ‹çinde Selçuklu ve Karamano¤lu
devrine ait tafl ve mermer üzerine oyma tekni¤i ile yaz›lm›fl kitabeler,
Konya Kalesi'ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeflitli ahflap malzeme
üzerine oyma tekni¤i ile yap›lm›fl motiflerle bezenmifl kap› ve pencere
kanatlar›, ahflap tavan göbe¤i örneklerine bakmaya k›yamazs›n›z. Bir
güzel ayr›nt› olarak, baflkenti Konya olan Selçuklular’›n sembolü, çift
bafll› kartal›n da en zarif örnekleri bu müzede yer al›yor. ‹nce Minare
Müzesi, Selçuklu Sultan› II. ‹zzeddin Keykavus devrinde hadis ilmi oku-
tulmak üzere 1264 y›l›nda infla ettirilmifl. 

Meram’da Tuzcu Baba’n›n türbesinde...

Meram Çay›’n›n önünde arabam›zdan iniyor ve kemerli köprüye do¤-
ru gidiyoruz. Biraz sonra Tavus Baba Türbesi'nin merdivenlerinden ç›-
k›yor ve çam a¤açl› bahçeden içeriye giriyoruz. Karfl›m›zda Tuzcu
BabaTürbesi... Tuzcu Baba'n›n sandukas›na demir parmakl›klar›n izin
verdi¤i ölçüde bak›yoruz.  

Geleneksel Konya mutfa¤›ndan sat›rbafllar›

Tavus Baba Camii ve Türbesi’nden ç›kt›k. Ayd›n Çavufl’un dinlenme te-
sislerinde Konya mutfak sanat›n›n örneklerini gördükçe ifltah›m›z iyice
aç›l›yor: Bamya çorbas›, yo¤urt çorbas›, dü¤ün pilav›, zerde, sac aras›,
hoflmerim, dü¤ün flerbeti, ekmek salmas›... Konya’n›n geleneksel mut-
fak sanat›yla tan›flmak isteyenler öncelikle arabafl› ya da tayga çorbas›,
etli ekmek ve f›r›n kebab›ndan tatmal›. 

Sadrettin Konevi Camii ve Türbesi

Meram'daki Tuzcu Baba Türbesi’nden sonra, Konya’ya girdi¤imizden
beri ad›n› dilimizden düflürmedi¤imiz fieyh Sadreddin Konevi Camii ve
Türbesi'ni nihayet ziyaret etme f›rsat›n› buluyoruz. Büyük ‹slam âlimle-
rinden ve  Selçuklu sultanlar›n›n hocas› olan Sadrettin Konevi 1208’de
Malatya’da do¤mufl ve 22 Temmuz 1274’te Konya’da hayata gözlerini
yummufl.  

fiems-i Tebrizi Camii ve Türbesi

“En büyük aflkla sevilmifl kifli” olarak tasavvuf kültüründe izini b›rakan
fiems-i Tebrizi’nin Camii ve Türbesi'ndeyiz. Kahraman›m›z› tan›yoruz:
Ad› soyad›: Muhammed, baba ad›: Ali, memleketi: Tebriz, ‹ran. fiem-
settin Tebrizi Anadolu Selçuklular› devrinde ve 1244 y›l›nda Konya'ya
gelerek büyük düflünür ve sufi Mevlana Celaleddin ile tan›flan ve bu ta-
n›flman›n ard›ndan, ünü tüm zamanlara yay›larak çok büyük bir dostlu-
¤un bafllamas›na neden olan bir dervifl. 
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Ve s›ra Mevlana Müzesi’nde...

Müzenin avlusuna "Dervîflan Kap›s›"ndan giriliyor. Avlunun kuzey ve
bat› yönü boyunca “dervifl hücreleri” yer al›rken, güney yönü, “mat-
bah” ve Hürrem Pafla Türbesi’nden sonra, Üçler Mezarl›¤›’na aç›lan
Hâmûflân (Susmufllar) Kap›s› ile son buluyor. Avludaki Yavuz Sultan Se-
lim’in 1512 y›l›nda yapt›rd›¤› üzeri kapal› flad›rvan ile "fieb-i Arus" ha-
vuzunu ve avlunun kuzey yönünde yer alan selsebil ad› verilen çeflme-
yi mutlaka görmelisiniz. Ve tabii dört bölümden oluflan ana yap›y›: Ti-
lavet Odas›, Huzur-› Pîr (Türbe), Semâhâne ve Mescit.

Etnografya Müzesi’nden Arkeoloji Müzesi’ne

Konya Etnografya Müzesi 1975 y›l›nda hizmete girmifl. Konya ve civa-
r›ndan derlenen etnografik eserler; para, saat, tütün keseleri, oyalar, ço-
raplar, eldivenler, kumafllar, giysiler, süs eflyalar›, cam ve porselen efl-
yalar, anahtarlar, silahlar ve hal›lar sergileniyor. 

Larende'deki Konya Arkeoloji Müzesi tarihe merak› olanlar için bulun-
maz bir kaynak. Roma ve Bizans ça¤›ndan sunak ve mezarlar› görmek,
Deniz Tanr›s› Poseidon’un heykeline dokunmak, “bunun içine nas›l

s›¤m›fllar?” diye flafl›rd›¤›n›z son derece modern küçük banyo küvetine
ak›l s›r erdirmeye çal›flmak güzel an›lar›m›z aras›nda yerini ald›. Ç›k›fl-
ta rastlad›¤›m›z Müze Müdürü Enver Akgün’e de bu güzel müzeye kat-
k›lar› nedeniyle teflekkür ediyoruz.

Çatalhöyük’le hepimiz gururlanabiliriz

Konya'n›n 40 km güneydo¤usundaki Çatalhöyük'te 1960'larda bafl-
layan kaz›lar bilindi¤i gibi, dünyan›n ilk büyük insan yerleflimlerin-
den birini ortaya ç›kard›. Çatalhöyük'ün bu ilk kaz› alan›n›n üzeri,
yeni infla edilen yaklafl›k 1300 m2'lik yap› ile örtülerek alt›ndaki 9
bin y›ll›k neolitik dönem kerpiç yap›lar, duvar resimleri ve di¤er ar-
keolojik bulgular ya¤mur, kar, rüzgâr ve günefl etkilerine karfl› ko-
runma alt›na al›nm›fl. Mimari tasar›m› Atölye Mimarl›k, mühendis-
lik tasar›m› ise Parlar Mühendislik taraf›ndan yap›lan korugan yap›-
n›n, temel kaz›s› Çatalhöyük Araflt›rma Projesi arkeologlar› taraf›n-
dan, uzay kafes çelik strüktürü ise USTEM taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifl. Çatalhöyük’ü buluntular›yla, Do¤u Höyük ile Bat› Höyük’teki
büyük maceras›yla belle¤imize kaz›d›k. Konya’n›n gururuydu bu
ola¤anüstü mekân...

1- Alaeddin Camii
2- ‹nce Minare
3- Sadrettin Konevi Evi
4- Sadrettin Konevi Türbesi
5- Karatay Medresesi Çini Müzesi
6- fiems-i Tebrizi Camii ve Türbesi

7- Mevlana Müzesi, 8- Konya Arkeoloji Müzesi
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Kuzey Koruna¤› (9) ve Güney Koruna¤›’ndaki  (10) yarat›c› mimari tasar›mlar›yla
Çatalhöyük buluntular› (11), ya¤mur, kar, rüzgâr ve günefl etkilerine karfl› korunma
alt›na al›nm›fl.
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11

10
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1973 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Lise ö¤reniminin ard›ndan San
Francisco’daki Academy of Art Collage’da Sanat Yönetmenli¤i
bölümünü bitirdi. ‹stanbul’a döndükten sonra dokuz y›l
boyunca Pars McCann ve Leo Burnett gibi ajanslarda çal›flt›.
San Francisco y›llar›nda dekorasyonla ilgilenmeye bafllayan
Berker, iki y›l önce Berker Design markas›n› kurdu. Yurtiçinde
I Deco ve ‹stanbul Design Week fuarlar›na kat›ld›. Berker bofl
zamanlar›nda yemek yapmaktan keyif al›yor.

Berker Design: Okul Yolu Sok. No:27 Ulus-‹stanbul 
(0212) 265 28 63

Halit Berker kimdir?

Tasar›m Dünyas›ndan
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Nostaljik mobilyalar ile 
zamanda yolculuk

‹ki y›ld›r Berker Design çat›s› alt›nda retro
mobilya tasar›m› yapan Tasar›mc› Halit
Berker, yapt›¤› her çal›flmay› geliflimini
destekleyen bir f›rsat olarak görüyor. Berker
ile k›sa sürede elde etti¤i baflar›n›n hikâyesini
ve markaya dair detaylar› konufltuk.

RReklam ajanslar›ndan sizi ay›ran ne oldu?

San Francisco’da Sanat Yönetmenli¤i e¤itimi ald›¤›m dönemde deko-
rasyona ilgi duymaya bafllam›flt›m. ‹stanbul’a döndükten sonra uzunca
bir süre uluslararas› reklam ajanslar›nda çal›flt›m. Ancak reklamc›l›k
h›zl› tüketen bir sektör, sabun köpü¤ü gibi… Ben yapt›¤›m iflte fark ya-
ratmak istiyordum. Umdu¤umu bulamay›nca daha özgür olabilece¤im
ve uzun zamand›r yapmay› istedi¤im ifle yöneldim.

Berker Design markas›n›n ortaya ç›k›fl›ndan bahsedebilir misiniz?

Reklam ajanslar›nda çal›flt›¤›m dönemde hobi olarak mobilya tasar›m›-

na bafllam›flt›m. Yapt›klar›m› ailemin Çaml›ca’daki evinin garaj›na ko-
yuyordum. ‹fl ç›k›fl›nda atölyeye gidip haz›rlad›¤›m çizimlerin tasar›m›-
n› ustayla beraber yap›yorduk. Ortaya güzel ifller ç›kmaya bafllam›flt›.
Hatta o esnada çevremdekilere sat›fl yapmaya da bafllam›flt›m. Garaj›
yapt›¤›m tasar›mlarla doldurunca annem devreye girdi ve showroom
açmaya karar verdim. Yani asl›nda bir bak›ma markan›n ortaya ç›k›fl›-
n› h›zland›ran annem oldu diyebiliriz. Garajdaki eflyalar›n buraya ta-
fl›nmas›yla Berker Design resmiyet kazand›. Showroom’u açmadan ön-
ce iki ifli ayn› anda yürütmek çok zor oldu¤u için ajanstaki iflimden ay-
r›ld›m. Beni mobilyac› olarak nitelendiriyorlar ama ben kendimi tasa-
r›mc› olarak görüyorum. Çünkü her fleyin tasar›m›n› yapabilirim, ancak
flu an sadece mobilya tasar›m› yap›yorum. K›sa sürede yakalad›¤›m bu
baflar›n›n tamamen içgüdüsel oldu¤una ve bunda zamanla oluflan göz
terbiyemin büyük pay› oldu¤una inan›yorum. 

Ekibiniz kaç kifliden olufluyor?

Berker Design’daki ürünlerin foto¤raf çekiminden PR çal›flmas›na, ku-
mafl seçiminden müflteri iliflkilerine kadar hepsini tek bafl›ma yap›yo-
rum. Bu yüzden ço¤u kez showroom kapal› oluyor. Müflterilerimle ran-
devu ile çal›fl›yorum. Müflterinin akl›ndaki resmi görüp ona yard›mc›
olmay› amaçl›yorum. Önce neye ihtiyac› oldu¤unu ö¤reniyorum. Bü-
fe istiyorsa, bunu ne amaçla kullanaca¤›n›, yer ve duvar›n rengini ö¤-
reniyorum. Bunlar çok önemli önemli detaylar. Çal›flt›¤›m ustalar var.
‹ki sene içinde toplam 15 marangozla çal›flt›m. Her ustayla çal›flam›yo-
rum. Çünkü detaylara çok önem veriyorum ve yapt›¤›m tasar›mlar üze-
rinden sürekli yeni fleyler üretiyorum. Her gün atölyeye gidiyorum.
Mutlaka yap›lan iflin bafl›nda duruyorum. Çünkü y›llard›r bu iflin için-
de olmad›¤›m için kendimi tecrübesiz say›yorum. Yapt›¤›m her tasar›m
benim için bir tecrübe... Her tasar›mda, gelen her iflle birlikte kendimi
daha da gelifltiriyorum. 

Tasar›m Dünyas›ndan
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Eskiyi yeniden yorumlarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Eski görüntüsünde yeni mobilyalar tasarl›yorum. Benim tasar›mlar›m
yenilerle harmanland›¤› zaman ortaya çok fl›k kombinasyonlar ç›k›yor.
fiu anda bu tarz mobilyalar yap›lm›yor. Genelde eski, ikinci el tasar›m-
lar›n elden geçirilmesiyle yap›lan çal›flmalar var. Ancak onlar› elden
geçirmek daha zor. Eski dönem mobilyalar›n›n çal›flma flekliyle günü-
müz formlar› birbirinden çok farkl›; t›pk› insanlar gibi... Dolay›s›yla ben
eski mobilyalarla u¤raflmak yerine, eskiyi günümüze uyar-
layarak s›f›rdan üretim yap›yorum. Tüm hammaddeleri
kendim seçiyorum. Kumafl›ndan kullan›lacak ahflaba, cila-
s›na el oymas› kulplar›na kadar her fleyi büyük bir özenle
seçiyorum. Her fley siparifl üzerine, müflterinin ihtiyac›na
göre tasarlan›yor. Hal böyle olunca da fiyatlar standart mobil-
yalardan elbette yüksek oluyor. Çünkü hepsi el yap›m›, kifliye
özel ve uzun ömürlü. 

Berker Design’›n 2011 y›l› hedefleri neler? 

Mobilyac›l›k bir maraton koflusu... Ve ben sadece iki y›ld›r kofluyorum.
Ne kadar çok tasar›m yaparsan›z yap›n, geri dönüflü uzun vadede olu-
yor. Örne¤in bir yüzük al›yorsunuz. Onu takt›¤›n›z gün en az 10 kifli
görüyor. Ancak mobilya öyle bir fley de¤il. ‹nsanlar›n onu görmesi için
sizin evinize gelmesi gerekiyor. Bu yüzden dönüflü uzun vadede olu-
yor. Bir sene önce satt›¤›m bir büfeyi görenler bugün geliyor. Bu
nedenle asl›nda ister istemez bir büyüme olacak diye düflünüyorum.
‹ngiltere’de bir dükkân açmay› istiyorum. ‹ngiltere’ye gidenler orada
yapt›¤›m tasar›mlar›n çok be¤enilece¤ini söylüyor. 

Halit Berker “lokomotif
berjerim” olarak tan›mlad›¤›
berjer hakk›nda “50 sene
sonra antika olacak bir forma
sahip” diyor.



Hofl Sohbet
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yanay›m. ‹lk ve orta e¤itimde de yeniden yap›lanmaya gerek var. E¤i-
tim konusunda emek veren, ülkenin yar›nlar›na yat›r›m yapan Elginkan
Vakf›’n› takdir ediyor ve kutluyorum.

Tiyatro meflakkatli bir sanat dal›... Genç tiyatroculara, bu zorlu yolda
neler tavsiye edersiniz?

Tiyatro, insan› insana anlatan ve insanca anlatan tek sanat dal›d›r. Di-
¤er sanatlar tiyatronun içinde vard›r. Mimarl›k, dans, müzik gibi... Bel-
ki de bu yüzden, tiyatro dedi¤iniz gibi oldukça meflakkatlidir. Bu sebep-
le de genç tiyatroculara öncelikli olarak tavsiye edece¤im fleyler; emek
vermeleri, sabretmeyi bilmeleri, çok çal›flmalar› ve bu ifli sevgiyle yap-
malar›... Bunlar›n d›fl›nda, yetene¤in ve e¤itimin de pay› yads›namaz ta-
bii. Bu mesle¤i seçenlere bol kitap okumalar›n› da ö¤ütlerim.

Hem dizi setlerinde, hem filmlerde hem de tiyatroda çeflitli görevler
ald›n›z. En çok hangilerinden keyif ald›n›z? Yeni bir teklif gelse bunlar-
dan hangisi daha cazip gelir?

Tiyatro benim için hep çok önemli oldu. Oynad›¤›m karakterler ba¤la-
m›nda düflünecek olursam, “Azmi” ve “Darbukatör Bayram”›n benim
için yeri baflkad›r diyebilirim. Yak›n bir zaman önce iyi bir sinema fil-
mi bitirdim mesela ve yine iyi bir film senaryosu gelirse, flu an onu ter-
cih ederim. 

Geçmifle bak›nca sanatla dolu dolu geçmifl, çok verimli yaflanm›fl bir
meslek hayat›n›z oldu¤u göze çarp›yor. Bir “usta” olarak, bugünün
Türk tiyatrosu hakk›nda neler düflünüyorsunuz? Neler de¤iflti?

Ben, 1953 y›l›nda bir ilkokul piyesinde sahneye ç›karak bafllad›m ti-
yatroya. 1960 y›l›nda fiehir Tiyatrolar›’nda profesyonel oyuncu ol-
dum. Konservatuvar›n tiyatro bölümüne girdim. O günlerle bugünü
karfl›laflt›r›nca; günümüzün Türk tiyatrosunun geçmifle oranla teknik
aç›dan daha ileri oldu¤unu, oyuncular›n daha e¤itimli oldu¤unu ra-
hatl›kla söyleyebilirim. Bir bilinçlenme de var elbette. Eskiden, özel-
likle Anadolu’da insanlar tiyatronun ne oldu¤unu bile tam olarak
bilmezdi. Tiyatro kumpanyalar› o zamanlar önce dansöz oynat›rlar-
d›, sonradan da komik oyunlar oynan›rd›. ‹nsanlar da bir nevi dan-
sözlük san›rd› tiyatroyu. Zaten tiyatro kavram›n›n Türkiye'de 100
küsur y›ll›k bir mazisi var, binlerce y›ll›k Bat› tiyatrosunun yan›nda
henüz çok genç. Türk tiyatrosunun bugününe bak›nca getirece¤im
elefltiriler de var; oyun say›s› geçmifle k›yasla çok az. Eski y›llarda
haftan›n alt› günü dokuz temsil oynard›k. Bu, günümüzde ikiye, üçe
düflmüfl durumda. 

Kendi ad›n›z› tafl›yan bir tiyatro kurdunuz, farkl› flehirlerde MSM’ler
açt›n›z, e¤itmenlikten yazarl›¤a pek çok alanda ifl deneyiminiz oldu.
Yine de içinizde ukte kalan “keflke”leriniz, “flunu da yapsayd›m” de-
dikleriniz var m›d›r? 

Benim hayatta büyük piflmanl›klar›m olmad›. Bugünkü durumuma flük-
retmesini bilen bir insan›m. Ama mesleki yaflam›m aç›s›ndan düflünün-
ce; “Hamlet”i oynamay› çok isterdim. Olmad›. Üç “Hamlet” oyununda
figüranl›k yapabildim sadece... “Keflke” dedi¤im bir fley olarak bunu ör-
nek verebilirim. 

Müjdat Gezen 1960 y›l›nda ‹stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrola-
r›’nda profesyonel oldu. Vefa Lisesi’ni bitirdikten sonra 1961
y›l›nda ‹stanbul Belediyesi Konservatuvar› Tiyatro Bölümü’ne
kaydolan Gezen, 1962 y›l›nda ilk filmini çevirdi, 1963 y›l›nda
ilk özel tiyatro çal›flmalar›n› yapt›.1967’de arkadafllar›yla birlik-
te Halk Oyuncular›’n› kuran Müjdat Gezen, 1968 y›l›nda ilk
kez kendi özel tiyatrosunu açt› ve ayn› sezon ‹stanbul Tiyatro-
su’nda çal›flt›. 1970 y›l›nda sahne, film, TV çal›flmalar›nda bu-
lundu. Ayn› y›l k›z› Elif dünyaya geldi. 1975 y›l›nda ilk kitab›
yay›mlanan tiyatrocu; yine ayn› y›l ‹stanbul Belediye Konserva-
tuvar› ve sonradan ‹.Ü. Devlet Konservatuvar›’nda Türk Tiyat-
rosu ö¤retmenli¤i yapt›. Ayn› y›l, yazar arkadafl› Kandemir Kon-
duk’la birlikte Güldürü Üretim Merkezi’ni hizmete sundu.
1991 y›l›nda MSM’yi açarak bir hayalini daha gerçeklefltiren
sanatç›, 1992 y›l›nda “MSM Orman›”n› kurdu. 1998 y›l›nda ilk
kez ad›n› tafl›yan tiyatrosunu ve 2001 y›l›nda MSM Huzurevi’ni
faaliyete geçirdi. 100 civar›nda filmde, 100 civar›nda oyunda,
binden fazla radyo ve televizyon skecinde rol alan Müjdat Ge-
zen bunlar›n bir bölümünü yazd› ve yönetti. 50’den fazla oyun,
sekiz sinema filmi ve befl televizyon dizisi yönetmenli¤i yapt›.
Sekizi okullarda “yard›mc› ders kitab›” olarak okutulan k›rkdört
bas›l› kitab› olan Gezen, 2009 y›l›nda MSM Ankara, MSM ‹z-
mir, MSM Bursa flubelerini açt›.

Müjdat Gezen kimdir?

MÜJDAT GEZEN:
“S›rada televizyonculuk okulumuz var”

Türkiye’nin en
önemli tiyatro
ustalar›ndan biri
olan Müjdat
Gezen, gerek
oyunculu¤a
katt›¤› de¤er
gerekse kurdu¤u
e¤itim
merkezleriyle
gençlere yol
gösteriyor. 

11991 y›l›nda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni (MSM) kuran ve ilerleyen
y›llarda MSM’nin Ankara, ‹zmir ve Bursa flubelerini açan, ülkemizin
de¤erli tiyatro ustas› Müjdat Gezen, bu y›l, 47. Uluslararas› Antalya
Alt›n Portakal Film Festivali’nde ilk kez verilen “Sanatta Sosyal
Sorumluluk” ödülünün de sahibi oldu. Müjdat Gezen’le MSM, e¤itim,
tiyatro ve gelece¤e yönelik projeleri üzerine konufltuk.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi, yaflam›n›zda bir dönüm noktas› olmufl-
tur herhalde. Bu fikir nas›l ortaya ç›kt›? 

Ben eski okulum olan ‹stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar›’nda
hocal›k yaparken bu fikir do¤du. Hem bu iflin çok güzel bir meslek ol-
du¤unu düflündü¤üm için hem de gözlemledi¤im eksikliklerin olmad›-
¤› bir e¤itimi gerçeklefltirmek üzere, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni

kurdum. Kurumumuzun fark›; ilk olmas›, ilkeli duruflu, nitelikli e¤itmen-
leriyle güvenilir bir kurum haline gelmesi ve elbette mezunlar›na, sek-
törün çeflitli alanlar›nda kolayca ifl bulabilmenin yolunu açmas›.

Gelece¤e yönelik yeni projeleriniz var m›?

Gelece¤e dönük projelerim aras›nda öncelikle, 3 Ocak’ta aç›lacak olan
U¤ur Dündar-Müjdat Gezen Televizyonculuk Okulu yer al›yor. Ayn›
günlerde Bursa MSM’nin inflaat›n›n temeli at›lacak ve Antalya’da bir
yeni MSM yap›lanmas›na gidiliyor.

Elginkan Vakf› da yat›r›mlar›n›n büyük k›sm›n› e¤itime ay›ran bir ku-
rum. Siz neler düflünüyorsunuz Vak›f hakk›nda? 

Ben genel e¤itim sisteminde baz› uygulamalar›n de¤iflmesinden



“SOSYAL MEDYANIN
gerçek yaflamdan fark› yok”

BBersay ‹letiflim Enstitüsü, “B‹E Buluflmalar›” kapsam›ndaki Kas›m
ay› program›nda, dünyan›n en büyük iletiflim a¤› Ketchum’un Di-
jitalden Sorumlu Avrupa Baflkan› Gianni Catalfamo’yu a¤›rlad›.
Catalfamo, bugün Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde
hem bireyler hem de markalar›n odakland›¤› sosyal medya konu-
sunu bir iletiflimci gözüyle de¤erlendirdi. 

Bugün neredeyse herkesin dijital medyay› konuflur hale geldi¤ine
ve bu kanal›n nas›l kullan›lmas› gerekti¤ine de¤inen Catalfamo, bu
alandaki çal›flmalar›na 1999 y›l›nda Nike ile beraber bafllad›¤›n›
aktard›. fiu anda ise onlarca marka ile bu alana odakl› olarak çal›-
flan Catalfamo, internette yer alan Facebook gibi sosyal a¤lar›n as-
l›nda gerçek yaflamdan bir  fark› olmad›¤›n›, insanlar›n bir araya
gelmek için bu siteleri seçtiklerini ve yaflamlar›n› sosyal çevreleriy-
le paylaflt›klar›n› söyledi. 

Catalfamo flu anda sosyal medyada var olan içerik oluflturma (vi-
deo, foto¤raf ekleme), yorum yapma (tatil hakk›nda yorum yaz›p
bunu arkadafllar›yla paylaflma), tart›flma (ayn› ilgi alan› olan kiflile-
rin paylafl›mlarda bulunmas›) bileflenlerinin daha önce de oldu¤u-
nu belirtti. Eskiden her birinin ayr› platformlar üzerinde oldu¤unu
söyleyen Catalfamo flu anda ise Facebook gibi sosyal a¤lar saye-
sinde tek bir platform üzerinde bu üç bileflenin yer ald›¤›n› bu ne-
denle hayat›m›z›n bir yandan karmafl›k hale gelirken di¤er yandan
da her fleyi her yerde bulabilece¤imiz için basitleflti¤ini belirtti.

Markalar›n tutumlar›na da de¤inen Catalfamo, geleneksel olarak
markalar›n kontrolü ellerinde bulundurmak istedi¤ini ancak sosyal
medyada kontrolün bizim elimizde olmad›¤›n› kabullenmek gerek-
ti¤ini, bu sayede müflterileri dinleyip anlamaya bafllayacaklar›n› ve
baflar›l› sonuçlar elde edilebilece¤ini belirtti.  Catalfamo “Konufltu-
¤umuzun iki kat› kadar dinleyelim. Biz sürekli konufluyoruz, dinle-
miyoruz. Hiçbir fley yapmasak bile en az›ndan dinlemeliyiz, kork-
sak, çekinsek bile... Müflterilerinizi dinlemenin olumsuz sonuçlara
neden olaca¤›n› gösteren tek bir örnek bile yok. Bu her zaman için
do¤ru… Müflterilerinizi düflünmek istemiyorsan›z paydafllar›n›z›
düflünün. Dinlemek ve anlamak önemli” dedi. 

“Genifl kitlelere ulaflmak isteyen flirketlerin sosyal a¤lar-
dan uzak durma gibi bir lüksü olamaz” diyen Catalfa-
mo, sosyal medyada aktif olmak isteyen flirketlere  flu
tavsiyelerde bulunuyor:

1. Dinleyin. Pazarlamac›lar önce kampanya yap›p son-
ra dinlemeyi seçiyorlar. Oysa yeni dönemde hedef
kitleyle her aflamada iletiflim kurmak gerekiyor.

2. Konuflmaya kat›lmak istiyorsan›z söyleyecek anlaml›
bir fleyler bulun. Neyin anlaml› olup olmad›¤›na siz-

ler karar veremezsiniz. Kapitalist toplumun yap›s› de-
¤ifliyor.  Gösterifl yapma dönemi kapan›yor, cömert
flirketler yükseliyor. Ne kadar paylafl›rsan›z, elinizde-
kilerin o kadar ço¤alaca¤›n› unutmay›n.

3. ‹nternette ö¤rendiklerinizi sadece internette kullan-
mak zorunda de¤ilsiniz. fiirketiniz bu sürekli diyalog-
lardan çok önemli ipuçlar› elde edebilir. ‹nternetle
büyüyen neslin iktidara geldi¤ini göz önünde bulun-
durun ve çok geç olmadan siz de bu alana girin.
Kontrolü kaybetmekten korkmay›n.

Sosyal medyada aktif olman›n anahtarlar›
Facebook, Twitter, LinkedIn ve
kiflisel blog siteleri, sosyal medyan›n
en aktif oldu¤u mecralar...

KONSER

>
Ülkemizin önde gelen sektörlerinden biri olan seramik sektörünün “en genifl kat›l›mc› kit-
lesine sahip seramik banyo mutfak fuar›” unvan›n› tafl›yan Uluslararas› Seramik ve Banyo
Fuar› UNICERA, bu y›l 23’üncü kez gerçeklefltiriliyor. 02-06 Mart 2011’de ‹stanbul Büyük-
çekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar, yurtiçi ve yurt-
d›fl›ndaki sektör profesyonellerini bir araya getirmesi bak›m›ndan özel bir önem tafl›yor. 

UNICERA 23. Uluslararas›  Seramik Banyo Mutfak Fuar›
2-6 Mart 2011, ‹stanbul

Sahip olduklar› mükemmeliyet ve stil anlay›fllar›yla öne ç›kan Academy of St Martin in the Fields,
8 Mart 2011'de ‹fl Sanat'ta müzikseverlerle bulufluyor. 1958 y›l›ndan beri yapt›¤› 500’den fazla ka-
y›t ve oda orkestras›ndan senfoni orkestras›na kadar uzanan yap›s›yla çok özel bir yere sahip top-
lulu¤a sahnede “klasik müzi¤in süper star›” unvan›na sahip keman›n usta sesi Joshua Bell ile Ste-
ven Isserlis çellosuyla efllik ediyor. Biletler ve ayr›nt›l› bilgiye www.issanat.com.tr adresinden ula-
flabilirsiniz. 

Academy of St Martin in the Fields&Joshua Bell&Steven Isserlis
8 Mart 2011, ‹stanbul 

2. Uluslararas› Enerji Verimlili¤i Forumu ve Fuar›
13-14 Ocak 2011, ‹stanbul>FORUM

>FUAR
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Büyüteç Ajanda

Çarl›k Rusyas›'ndan Sahneler: Rus Devlet Müzesi
Koleksiyonu'ndan 19. Yüzy›l Rus Klasikleri 
Bitifl tarihi 20 Mart 2011, ‹stanbul

‹stanbul'da ilk kez gerçeklefltirilecek ve klasikleri bir araya getiren sergi, Rus gerçekçi re-
simleri üzerinden, Rusya tarihinin bir dönem kesitini de sunuyor. St. Petersburg‘daki Rus
Devlet Müzesi'nin zengin koleksiyonundan seçilen baflyap›tlar; çal›flma ve yoksulluk, ço-
cuklar›n dünyas›, halk e¤lenceleri, savafl ve ölümü konu alan sahnelerle devrime kadar
yaflam›n her alan›ndan kesitleri yans›t›yor.

SERG‹>
Bu y›l 30’uncu Enerji Verimlili¤i Haftas› etkinlikleri kapsam›nda, 13-14 Ocak 2011 tarihle-
rinde ‹stanbul WOW Convention Center’da gerçeklefltirilecek olan 2. Uluslararas› Enerji
Verimlili¤i Forumu ve Fuar› kapsam›nda konferans, panel, forum, fuar, ödül töreni gibi plat-
formlar yer alacak.  

ISH 2011
15-19 Mart 2011, Frankfurt

Banyo, inflaat ve enerji mühendisli¤i, ›s›tma, klima teknolojileri ve yenilenebilir enerji kulla-
n›m› konusunda dünyan›n en önemli ticaret fuar› olan ISH 2011, 15-19 Mart 2011 tarihlerin-
de gerçeklefliyor. Fuarda E.C.A. ve SEREL markalar›, banyo ve mutfak musluklar›, valf, vitrifi-
ye ürünler, kombi ve panel radyatörleri gibi teknolojik ve yenilikçi projelerini sergileyecek.



Yeni y›l, yeni bafllang›çlar› temsil ediyor ve t›pk› Mevlana Celaleddin Rumi’nin
söyledi¤i gibi bu y›l da “fiimdi, yeni fleyler söylemek laz›m”... Topluluk olarak
biz de yeni bir y›l› karfl›laman›n heyecan›n› tafl›yoruz. “Yeni sözler”, yeni
projeler, yeni çal›flmalar, yeni ürünler ile baflar›lar›m›z› sürdürerek, yeni y›l›n
bu ilk say›s›nda da hayata “Art› 1” katmaya devam ediyoruz.


