
Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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Kurucumuz
H. Ekrem Elginkan’›

sayg› ve özlemle an›yoruz...



“Düflünün... Hayal edin. Hayal etmek yarat›c›l›¤› gelifltirir.
Hayal etmek, düflünmek en kolay fleydir. Çünkü bir bedel
ödenmez. Ama bir bedel ödeyecekseniz de, iki kere düflünün.” 
H. Ekrem Elginkan

Anma
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Doruk Ero¤ul, rahmetli kurucumuz H. Ekrem Elginkan’›n ad›n› tafl›yan
‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi’nden baflar›yla mezun olan bir ö¤renci.

DDoruk Ero¤ul, ‹TÜ’de okuma hayalini gerçeklefltirmifl, ‹TÜ
Ekrem Elginkan Lisesi mezunu bir genç. ‹TÜ Maden Mühen-
disli¤i birinci s›n›f ö¤rencisi. Hayali, bir flirkette yönetici ola-
rak çal›flmak. Ero¤ul’a hem dört sene okudu¤u lisesini hem
de Toplulu¤umuzun kurucusu rahmetli Ekrem Elginkan’a
dair düflüncelerini sorduk.   

Elginkan Lisesi senin için nas›l bir deneyim oldu? 

Okulda daha çok aile gibiydik. Sanki ders yap›yor gibi de-
¤ildik de, zaten d›flar›da yapt›¤›m›z fleyleri arkadafllar›m›zla
burada yap›yor gibiydik. Okul bizi bir araya getiren bir me-
kând› sadece. Ö¤retmenlerimizle iliflkilerimiz de gayet sa-
mimiydi, ama tabii, sayg›y› içeren bir samimiyetti bu. Özel-
likle son sene çok stresli oldu¤u için hocalar›m›z bize her
flekilde destek oldu.  

Lisedeki e¤itimin hayata bak›fl›n›, kiflili¤ini nas›l etkiledi¤ini düflünü-
yorsun? 

Hayata tek bir cepheden de¤il de bir sürü aç›dan bakabilmeyi, böyle-
ce çok yönlü düflünebilmeyi ö¤rendim. 

Liseden sonra üniversitede hayat nas›l? 

Çok rahat geldi, çünkü lisedeyken ödev olarak proje sunuyorduk, ama
üniversitede öyle bir fley yok; her fley sana kalm›fl... 

Lisede hangi projeyi haz›rlam›flt›n? 

Günefl enerjisinden elektrik üretilmesi ilgimizi çekti. Üç arkadaflla bir-
likte (mezun oldu¤um için projenin sadece bafl›nda yer alabildim) ça-
t›ya günefl paneli yap›lmas›n› istedik. Okul yönetimi bu iste¤imizi uy-

gun bularak sistemin kurulmas›n› sa¤lad›. Laboratuvar›m›z›n ›fl›klar›
buradan sa¤lanan enerjiyle yan›yor. 

Üniversiteyi bitirince hedefin ne? 

fiu anki düflüncem, iflletme yüksek lisans› yapmak. 

Rahmetli H. Ekrem Elginkan senin için nas›l bir insan? 

Ekrem Elginkan e¤itime gönül vermifl ve bu ülkenin e¤itim ile gelifle-
ce¤ine inanm›fl, bu nedenle de e¤itime destek amac›yla okullar açan
bir e¤itim gönüllüsü benim için.

Hayattayken karfl› kafl›ya gelebilseydin, kendisine neler söylemek is-
terdin? 

E¤itime ve bize kazand›rd›klar›ndan dolay› teflekkür etmek isterdim.  

“H. Ekrem Elginkan, 
bir e¤itim gönüllüsü”

2005-2006 ö¤retim y›l›nda faaliyete geçen ‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi geçen
y›l 36 mezun verdi. Bir önceki seneyle birlikte 49’u bulan toplam mezun-
lar›n 48’i üniversitede okuyor. Okul Müdürü Kudret Uluköy sunduklar› e¤i-
timle ö¤renciyi hem üniversiteye hem de hayata haz›rlamay› hedefledikle-
rini söylüyor. Lise 2010 May›s›’nda Uluslararas› Bakalorya Diploma Prog-
ram›’n›n (IB) uygulama yetkisini ald› ve bu y›l IB program›nda ö¤renciler
e¤itime bafllad›. ‹ngilizce e¤itim veren lisede önümüzdeki y›llarda fen ve
teknoloji a¤›rl›kl› bir program›n bafllat›lmas› planlan›yor. Bu programda ö¤-

renciler ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin laboratuvar, kütüphane, ö¤retim
eleman› olanaklar›ndan daha da fazla faydalanabilecek.  Ö¤rencinin haya-
ta haz›rlanmas› hedefi do¤rultusunda, araflt›rma, sorgulama ve sorumluluk
duygusunun geliflmesi ve ö¤rencinin özgüven kazanmas› için haz›rl›k s›n›-
f›ndan itibaren bütün ö¤renciler bir dersten proje seçip y›l sonunda o pro-
jelerini sunuyor. Anadolu lisesi statüsündeki lisede ikinci yabanc› dil olarak
‹spanyolca ö¤retiliyor. Geçen y›l ö¤rencilerin yüzde 38’i baflar› belgesi al›r-
ken, bu y›l bu oran yüzde 48’e yükseldi. 

Ö¤rencilerin yüzde 48’i baflar› belgeli 
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Çal›flanlar›yla birlikte, müflterilerinin de memnuniyetini sa¤layarak geliflme-
yi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay› amaç edinen
Toplulu¤umuz, ‘y›llarca beraberlik’ ilkesiyle ve do¤as› gere¤i sahip oldu¤u
toplumsal sorumluluk duygusuyla, ülkemiz, müflterilerimiz, ortaklar›m›z, ba-
yilerimiz ve sanayimiz için sayg›nl›k simgesi olmay› sürdürüyor. Böylesi bir
yap›lanmay› öngören ve tüm varl›¤›n› Vakf›m›za ve dolay›s›yla Toplulu¤u-
muza adayan rahmetli kurucumuz H. Ekrem Elginkan’› and›¤›m›z her Nisan
say›m›zda, her sayfam›z için ‘en iyi nas›l yans›tabiliriz?’ diye düflündü¤ümüz
tüm konularda, meselenin ‘yetkin insan gücü’yle çok yak›ndan ilgili oldu¤u-
nu bir kez daha kavr›yoruz. 2006 y›l›nda bafllatt›¤›m›z ‘kurumsal tarih çal›fl-
mas›’n›n bir sonucu olarak geçen y›l yay›mlad›¤›m›z ‘Düflten Gerçe¤e: Tür-
kiye Sanayisinde Elginkan Toplulu¤u’ ve ‘Geçmiflten Günümüze Elginkan
Toplulu¤u’ adl› kitaplar›m›z› haz›rlarken de H. Ekrem Elginkan’› motive
eden temel gücün ne oldu¤u sorusunu yan›tlamaya çal›flm›flt›k. Verdi¤imiz
yan›t flöyleydi:

“Ekrem Bey, geçmifli ve sahip oldu¤u miras› çok iyi biliyordu. Yaflam› bo-
yunca bu miras› iyi de¤erlendirmifl, hayallerini ve gelece¤ini çok iyi bir fle-
kilde tasarlam›flt›r.”

Gerçekten de sahip oldu¤u maddi ve manevi de¤erleri Vak›f arac›l›¤› ile ga-
ranti alt›na alarak Türkiye’ye vakfetmifl, bu yolla hayallerini daim k›lm›fl ve
gelece¤i flekillendirmifl büyük bir lidere sahip olman›n övüncünü, bulundu-
¤umuz her mekânda yafl›yoruz. ‘Birlikte Baflarmak’ sayfalar›m›z için 2009
y›l›n›n Nisan ay›nda Kayseri’den bafllatt›¤›m›z, Van, Erzurum, Kars, Diyarba-
k›r, Malatya, Konya ve bu say›m›zda da baflkent Ankara’da sürdürdü¤ümüz
ziyaretlerimizde bayilerimizi dinlerken de sahip oldu¤umuz de¤erlerimizin
bir kez daha fark›na vard›k ve gelecek kuflaklara karfl› olan sorumlulu¤umu-
zu bir kez daha derinden hissettik.  

Rahmetli Kurucumuzu vefat›n›n 12’nci y›l›nda and›¤›m›z bu say›m›zda, ilk
flirketimizin irtibat bürosunun aç›ld›¤› ve Elginkan Kardefller taraf›ndan ülke-
mizin ilk gökdeleninin yap›ld›¤› flehir olmas› nedeniyle ‘Birlikte Baflarmak’
sayfalar›m›z için bu kez baflkent bayilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerdeki
sohbetlerimizde bayilerimizin H. Ekrem Elginkan hakk›nda söyledikleri
güzel sözleri iflitmek ve sonras›nda dergimize yans›tmak çok anlaml›yd›.
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s.28
Yap›-Endüstri Merkezi’nde 26 Ocak’ta
düzenlenen ‘Cami Tasar›m›n›n Geçmifli
ve Bugünü’ konulu konferansta konuflan
Prof. Dr. Do¤an Kuban “Her mimarl›k
yap›t› ça¤›n› anlatmal›d›r.” diyerek
Osmanl› dönemine ait camilerin
taklitlerinin yap›lmas›n› elefltirdi.

s.38
‘Kültürel miras’ denildi¤inde akla ilk gelen
isimlerden biri de ÇEKÜL Vakf› ve Vakf›n
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen’dir. Mirasa
sahip ç›kma konusunda nas›l bir farkl›l›k

yarat›labilece¤i üzerine Prof. Dr. Metin
Sözen ile konufltuk.

An› 
Elginkan Lisesi mezunu Doruk Ero¤ul: 
“Ekrem Elginkan bir e¤itim gönüllüsü”

Bafllarken
Eflsiz de¤erlerimizin fark›nda olmak 

Vizyon 
Oktay Keten: fiimdi daha güzel yap›lar için çal›fl›yoruz

Vak›f’tan 
Elginkan Vakf›’n›n ‘Türk Kültürü Araflt›rma ve 
Teknoloji Ödülleri’ sahiplerini buldu 
Elginkan Vakf› ‘uzaktan’ da e¤itecek
Kemal Tahir ve Nam›k Kemal sempozyumlarla an›ld› 
Elginkan’dan yenilikçi düflüncelere destek

Birlikte Baflarmak
TEMKA Yap› Malzemeleri: Temel Kahya
‹mpafl ‹nflaat Malzemeleri: Temel Aktay
Eskihisar ‹nflaat: Zekeriya F›nd›ko¤lu
Balo¤lu ‹nflaat: Burhan ve Mehmet Bal
RB. Efe Yap›: Rahim Bal
Elif D›fl Ticaret: U¤ur Sami Kürüm

Gezgin
Baflkentte sessiz tarihin izinde... 

Üretim 
Valfsel’de verimlilik üç kat artacak

fiirketlerden 
E.C.A. ve SEREL ürünleri ISH Frankfurt 2011 Fuar›’ndayd›
UNICERA Fuar›’nda bir detoks stand›: E.C.A.- SEREL
E.C.A. ve SEREL seçkin projelerde
E.C.A., De Dietrich ile daha genifl kitlelere ulaflacak
Otel teknik müdürleri Antalya’da bulufltu 
Tasarruflu ›s›n›n...
Sürdürülebilir kalk›nma için mükemmellik      

Büyüteç 
Cami tasar›m›n›n geçmifli ve bugünü
‹spanyol mimar Carlos Ferrater
Kentsel geliflim uzman› Sidney Rasekh

Sektörden 
Varyap CEO’su Erdinç Varl›bafl: “Yaflam alanlar›n›
estetik ve sanatla buluflturuyoruz” 

Ufuk Çizgisi
Ekonomist Mustafa Sönmez: “Etkili bir vergi 
reformuna ihtiyaç var”

Akademik Görüfl 
ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Metin Sözen: 
“Kültürel bütünlü¤ü sa¤lamal›y›z”

Keyifli Sohbetler 
Sunay Ak›n 

Keyifli Mekânlar 
Oyuncak Müzesi 

Hayata Dair 
Sudaki dostlar... 

Ajanda 

i ç i n d e k i l e r

s.8
Elginkan Toplulu¤u’na ba¤l› flirketlerin
inflaatla ilgili süreçlerinde faaliyet
gösteren Eke ‹nflaat’›n Teknik Müdürü
Oktay Keten, 2012’de Kartal’da
Kentsel Dönüflüm, Maltepe’de Kentsel
Yenileme alanlar›nda Toplulu¤umuz
için ak›ll› binalar yapmaya
bafllayacaklar›n› söylüyor.

Geçen y›la göre ihracat›n› yüzde 85 art›ran
Valfsel, bu y›l da yüzde 50 art›fl hedefliyor.

Valfsel A.fi. ‹flyeri Fabrika Müdürü Tülay
Terzigil “Montaj ve s›zd›rmazl›k testi

makinelerinin devreye girmesiyle verimlili¤i
üç kat art›rmay› planl›yoruz.” diyor. 
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De¤erlerimizin fark›nda olmak... 
Onlar›n önerileriyle muhteflem binas› yeni tamamlanan Ankara Ticaret Oda-
s›’n›n Kongre Merkezi’ni de gördük. Gerçekten anlatt›klar› kadar fl›k ve fonk-
siyonel bir yap›. 

Kurumsal tarihimizin haf›zas›na yerleflmifl olan ‘israftan kaç›nma’ özelli¤i-
mizin ne kadar içsellefltirildi¤ini, Toplulu¤umuza ba¤l› flirketlerimizi ziyaret
etti¤imizde memnuniyetle gözlemledik ve bu say›m›zda, iki y›l önce dün-
yay› sarsan büyük küresel krizin ‘tasarrufa sayg› duymayan’ bir zihniyet ne-
deniyle yafland›¤›n› hat›rlayarak, israf›n, gösteriflin, özellikle ‘de¤erlerimiz’e
zarar verece¤ine iflaret etmek istedik. Hem ülkemizin, hem Toplulu¤umu-
zun sahip oldu¤u kültürel miras›m›z›, eflsiz de¤erlerimizi görmeye, göster-
meye çal›flt›k. 

Ticari ve kültürel varl›¤›m›z›n en ön s›ras›nda yerini alm›fl bulunan ‘Va-
k›f’tan’ sayfalar›m›zda bu y›l beflincisi düzenlenen ‘Türk Kültürü Araflt›rma
ve Teknoloji Ödülleri’nin sonuçlar›, gerekçeli kararlar›yla okundu¤unda, her
iki dalda da derinlikli projelerin ve eserlerin ödüllendirilmifl oldu¤unu gör-
memek, proje yürütücülerini ve eser sahiplerini kutlamamak elde de¤il. 

‘Vizyon’ sayfalar›m›zda Toplulu¤umuza ba¤l› flirketlerin inflaatla ilgili sü-
reçlerinde vazgeçilmez deste¤iyle tan›d›¤›m›z Eke ‹nflaat Teknik Müdürü-
müz Oktay Keten’le ve, ‘Üretim’ sayfalar›m›zda da geçen y›l ihracat›n›
yüzde 85 art›ran Valfsel’imizin ‹flyeri Fabrika Müdürü Tülay Terzigil’le soh-
bet ettik. Oktay Bey, “fiimdi daha güzel yap›lar için çal›fl›yoruz”, derken
Tülay Han›m da “Valfsel’de verimlilik üç kat artacak” diyerek umutlu bir
gelecek vizyonu çizdiler.

Umutlu bir gelecek vizyonuyla, ‘kendini koruyan kentler’e sahip olmam›z
için vargücüyle çal›flan ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, dergi-
miz okurlar› için, kültürel mirasa sahip ç›kma konusunda nas›l bir farkl›l›k
yarat›labilece¤inin örneklerini anlatt›. 

‘Tasarruf’ sözkonusu oldu¤unda bir ekonomistle de konuflmam›z gerekti¤ini
düflünerek görüfllerine baflvurdu¤umuz Mustafa Sönmez, iç tasarruflar›n
özendirilmesi ve etkili bir vergi reformuyla tasarruf oranlar›n›n art›r›lmas› ge-
rekti¤ini ifade etti.

Çal›flanlar›m›z›n sesine kulak verdik ve onlar›n istedikleri gibi, 23 Nisan’da ço-
cuklar›yla birlikte hofl vakit geçirebilecekleri keyifli bir mekânda, keyifli bir
sohbet gerçeklefltirdik. Sunay Ak›n, her zaman oldu¤u gibi belleklerimizde iz b›-
rakmas› gerekip de uçup gitmifl olan pek çok de¤erli hikâyeyi bizlerle paylaflt›.

Kurucumuz Say›n H. Ekrem Elginkan, geçmiflini ve sahip oldu¤u maddi-ma-
nevi miras› daim k›lmak için Vakfa dönüfltürmedi mi? Yaflam› boyunca sa-
hip oldu¤u eflsiz de¤erleri koruyup kollayarak, hayallerini ve gelece¤ini ta-
sarlayarak hayat›m›za Art› 1’lerin en güzellerini arma¤an etmedi mi? Bütün
mesele ifl ve özel hayat›m›zdaki güzelliklerin de¤erli bir miras oldu¤unun
fark›nda olmak...

Keyifli okumalar...



2010 Eke ‹nflaat aç›s›ndan nas›l bir y›l oldu? Hangi projeler üze-
rinde çal›flt›n›z?

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerimizin ilave inflaat-
lar› gündeme geldi. Çünkü bölgede inflaat emsalleri 0,60’tan 1’e
ç›kt›; dolay›s›yla da inflaat alan› hakk›m›z ço¤ald›. Biz de bunlar›n
projelerini ve inflaat ihalelerini yapt›k. fiu anda inflaatlar bitme nok-
tas›nda. Bir de bütün fabrikalar›n bak›mlar› yap›ld›. Bu bak›m ko-
nusu rahmetli Baflkan›m›z Ekrem Bey’in bize b›rakt›¤› en önemli
vasiyet ve mirast›r.

2011’de hangi projeler gündeminizde olacak?

En önemlileri Kartal’daki Kentsel Dönüflüm ve Maltepe’deki
Kentsel Yenileme alanlar› içerisindeki projelerimiz. Bunlar›n imar,
plan ve tadilatlar›n› yap›yoruz. Maltepe bölgesindeki mülk sahip-
lerinin proje kapsam›nda kurdu¤u Kentsel Yenileme Derne¤i’nin
baflkan›y›m. 1/5.000’lik naz›m imar planlar›m›z Büyükflehir Bele-
diyesi taraf›ndan onayland›. Maltepe Belediyesi’nin 1/1.000’lik
uygulama imar plan çal›flmalar› da afla¤› yukar› haz›r. Sene sonu-
na kadar bu çal›flmalar tamamlanacakt›r. Kartal’da da 2011 bu ha-
z›rl›klarla geçecek; 2012’de de inflallah bu araziler flantiyeye dö-
necek. Toplulu¤umuz için bu bölgelere ak›ll› binalar yapaca¤›z. 

Holding flirketimiz de mi Maltepe’ye tafl›nacak?

Maltepe’deki projede bir ifl merkezi inflaat›m›z var; Elginkan
Vakf›m›z Zincirlikuyu’da flu anki yerinde kalacak, ama genel merke-
zimiz ve Maltepe ofislerimiz burada toplanacak. Kalan arsalar›m›z-
da ise konut ve ifl merkezi infla edip, yap›p sataca¤›z. Büyüklü¤ünün
250 milyon dolar› bulaca¤›n› tahmin etti¤im bu projenin bafllama-
s›yla yeniden bir inflaat flirketi hüviyetine bürünece¤iz. Sahil proje-
mizde marinam›z da olacak. Bir de, burada yine Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na ba¤›fllamak üzere bir ilkö¤retim okulu daha yapaca¤›z. 

Vizyon

‹‹stanbul-Maltepe'de E.C.A.  bünyesinde inflaat ser-
visi olarak 1974 y›l›nda faaliyetine bafllayan Eke
‹nflaat Sanayi Ticaret A.fi., bugün, Topluluk flirket-
lerinin her türlü tesis ve binalar›n›n inflaatlar› ile
proje ve teknik yönetim ifllerini, periyodik bak›m
ve onar›mlar›n›, gayrimenkul ekspertizlerini yürü-
tüyor. Kartal’daki Kentsel Dönüflüm, Maltepe’deki
Kentsel Yenileme projeleri kapsam›nda bölgenin
yeniden imar›yla ilgili olarak yeni ve büyük proje-
ler üzerinde çal›flan Eke ‹nflaat’›n Teknik Müdürü
Oktay Keten, E.C.A.'n›n kuruldu¤u yerin Maltepe
oldu¤unu hat›rlatarak “Bu durum oradaki gayri-
menkulleri daha anlaml› k›l›yor. fiimdi daha güzel
yap›lar için çal›flaca¤›z.” diyor.      

Oktay Keten 1948 y›l›nda K›r›kkale’de do¤du. Liseyi orada bitirdikten son-
ra Ankara Devlet Mimarl›k Mühendislik Fakültesi’ne girdi ve 1974 y›l›nda
inflaat mühendisi olarak mezun oldu. Askerli¤inin ard›ndan Ekim 1976’da
Elginkan bünyesinde, merdivenin ilk basama¤› olan proje çizimiyle ifle
bafllad›. Oradan proje hesaplar›na, sonra da flantiyeye geçti. On sene ön-
cesine kadar flantiyedeki ifline devam ettikten sonra yönetim kademesinde-
ki görevine bafllad›. Vakit buldu¤unda yabanc› film izlemeyi seviyor. Biri
k›z, biri erkek iki çocuk sahibi. 

Oktay Keten kimdir? 

Vizyon

fiimdi daha güzel
yap›lar için çal›fl›yoruz.

Oktay Keten gençli¤inde futboldan voleybola, basketboldan atletizme,
yüzmeye kadar sporun neredeyse her çeflidini yapt›. Ankara’da üçün-
cü amatör kümede üç sene lisansl› voleybol oynad›; Kabotaj Bayra-
m›’nda kat›ld›¤› yüzme yar›flmas›n› da ikincilikle tamamlad›. 1975
Mart’›nda gitti¤i askerde komando yedek subay olarak görev yapt›.
1974 K›br›s Harekât› sonras›n›n s›cak günlerinde E¤irdir Da¤ Koman-
do Okulu’ndan sonraki dura¤› Kayseri Hava ‹ndirme Tugay› oldu.
Otuz befl kere paraflütle atlad›, dolay›s›yla paraflüt brövesi de var. Ke-
ten, “Kayseri’de askerlik yap›l›r da Erciyes’e t›rmanmadan olur mu?”
diye düflünüp birkaç arkadafl›yla beraber Erciyes’e t›rmanm›fl ve zirve-
deki deftere ismini de yazd›rm›fl deneyimli bir sporcu ayn› zamanda.
“18 saatte inip ç›kt›¤›m›z 3.900 metrelik zirvenin son 16 metresi deh-
flettir” diyor Keten. 

Futboldan voleybola,
yüzmeden paraflüte...

Eke ‹nflaat Teknik Müdürü Oktay Keten: 
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Elginkan Toplulu¤u’na ba¤l› flirketlerin inflaatla ilgili süreçlerinde faaliyet gösteren Eke ‹nflaat’›n
Teknik Müdürü Oktay Keten, 2012’de Kartal’da Kentsel Dönüflüm, Maltepe’de Kentsel
Yenileme alanlar›nda Toplulu¤umuz için ak›ll› binalar yapmaya bafllayacaklar›n› söylüyor.

‹nflaat sektörüne genel olarak bakt›¤›n›zda gözünüze çarpan
zaaflar nelerdir?

En büyük zaaf ifl güvenli¤idir. Çal›flanlar ifl güvenli¤iyle ilgili teçhi-
zatlar› kullanm›yor ve sonuçta do¤ru yönlendirilmedikleri için de
ifl kazalar› meydana geliyor. Bir de, çal›flanlar yeterli ustal›¤a sahip
de¤il. Bir kal›pç›, bir demirci ustas›n›n sertifikas› yok. Yasa ç›kt› ve
ç›kan yasayla “sertifikas›z usta kesinlikle çal›flt›rmay›n denmesine
ra¤men, ya e¤itim veren kurumlar›n herkese yetiflememesinden ya
da ifl hafife al›nd›¤›ndan sistem bir türlü oturam›yor.  Ad› ‘usta’
olan, ancak fiiliyatta iflin kalitesini düflürenlerden sektör henüz
ar›nm›fl de¤il.
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Vizyon

fiehir planlamas› alan›ndaki zaaflardan da söz edebilir misiniz? Ör-
ne¤in Maltepe’deki binalara bak›ld›¤›nda estetik aç›dan yetersizlik-
ler söz konusu de¤il mi?

Maltepe’de bulundu¤umuz bu bölgeye yeni bir kent bölgesi kuru-
lacak; ama daha önce bir estetik kurul oluflturaca¤›z. Yedi kiflilik bu
kurulda hepsi meslekten mimar, mühendis, flehir planc›s› arkadafl-
lar yer alacak ve ancak estetik kuruldan onay alan proje uygulama-
ya konacak. Bu kentsel dönüflüm projelerinin bir  amac› da insan-
lara ikamet ettikleri yerde ifl ortam› yaratmak. Bugün ‹stanbul’da sa-
bahlar› Anadolu yakas›ndan Avrupa’ya, akflamlar› ise ters yönde
adeta bir göç yaflan›yor.  

Hayata bak›fl ve ifl dünyas› ba¤lam›nda, Elginkan Toplulu¤u’nda
çal›flt›¤›n›z dönemleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Mezun olduktan sonra ifle ilk ad›m›m› bu bünyede att›m. Elginkan
Toplulu¤u adeta okulumun bir devam› gibi oldu. Ekrem Bey ve an-
nesi Ümmehan Han›m son derece tutumlu insanlard›. Hayatlar›nda
zenginli¤in verdi¤i israf yoktu. Her fleyin yeterince ve verimli kulla-
n›lmas›na önem verirlerdi. Bu özellikler o günlerdeki müdürüm Sa-
y›n Y›lmaz Küçüko¤lu ve rahmetli inflaat mühendisi Yavuz Terzi Bey-

lerden de bana geçti. Tutumluluk bizim için ön plandad›r ve israfa
kesinlikle yer yoktur. Dolay›s›yla biz büyüklerimizden, dürüstlü¤ü,
namuslu çal›flmay›, riyakârlardan uzak durmay›, tasarruflu olmay›
ö¤rendik.  

Topluluk bünyesinde yeni göreve bafllayan arkadafllar›m›za
önerileriniz var m›d›r? 

Bu iflyerinde bayra¤› onlara teslim edece¤iz. ‹fllerinize sahip ç›k›n. Bu
topluluk yükselirse siz de yükseleceksiniz. Daima dürüstçe ve verim-
li çal›flmaya özen gösterin, tercih edilen eleman olun. 

Bofl vakitlerinizi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

‹nflaat sektörü çal›flanlar›na, gecenin gündüzün birbirine kar›flt›¤›,
çok yo¤un tempoda çal›fl›ld›¤› bir ortam sunar. Uzun y›llard›r
do¤ru dürüst tatil yapam›yorum. Hafta sonunda bile buraya gel-
di¤imiz günler oluyor. Ama bu toplulu¤un size verdi¤i o sorum-
luluk duygusu var ya, “Akl›m burada kalaca¤›na, zarar› yok, izin
kullanmayay›m” diyorsunuz. Dinlenmek için hafta sonlar› eflim-
le sahilde yürüyüfle ç›k›yoruz; bazen de bir al›flverifl merkezinde
al›flverifli bahane ederek dolafl›yoruz. 

“Biz iyi bir ekibiz”
Oktay Keten mesai arkadafllar›yla iliflkisini flöyle özetliyor: “Birlikte çal›flt›¤›m arkadafllar›m›n sorumlulu¤u benim üzerimdedir. Yapt›klar› hatalar da benimdir.
Yap›lan do¤ru ifller ise hepimizindir. Biz iyi bir ekibiz.” Soldan sa¤a: Osman K›yak, Haydar Ça¤›l, Oktay Keten, Nuray Dumankaya, Suat Gümrükçü

Sa¤daki foto¤raf: Eke ‹nflaat’›n Manisa’daki ekip üyeleri Bekir Atlafl (solda), Ahmet Yıldırım (sa¤da).

Vak›f’tan
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Türkiye Türkçesi ve Ça¤atay Türkçesi dersleri verdi. 1981 y›l›nda
alt› ayl›k bir süre için ‹ngiltere British Museum kitapl›klar›nda Türk-
çe elyazmalar› konusunda çal›flt› ve katalog haz›rlad›. Araflt›rmac›-
n›n bas›lm›fl 10 kitab› bulunuyor; ayr›ca, alt› kitab› yay›na haz›rla-
n›yor. ‘Alî fiîr Nevâyî - Mecâlisü’n-nefâyis’, ‘Eski Türkçe’de ‹sim-Fi-
iller’, ‘Mevlânâ Sekkâkî Divan›’ kitaplar›ndan baz›lar›.  

Prof. Dr. Günay Karaa¤aç: Özellikle Türk dili konusunda öncü
eserler haz›rlay›p gerek Türkiye Türkolojisi, gerekse uluslararas›
Türkoloji için yapt›¤› çal›flmalar›ndan dolay› ödüle de¤er görüldü.
Uzun y›llard›r Türk dilinin etimolojisi, Ural-Altay dilleri içerisinde
Türk dilinin yeri ve Türk dilinin hem di¤er Ural-Altay dilleriyle ben-
zer özellikleri hem de baflka dünya dilleriyle karfl›l›kl› iliflkileri ko-
nular›nda çal›flmalar›n› sürdürüyor. Aralar›nda ‘Türkçe’nin Söz Di-
zimi’, ‘Mo¤olca-Türkçe Sözlük’ün de bulundu¤u dokuz kitab› var.
2009’da Türkiye Yazarlar Birli¤i, Y›l›n Fikir Adam› ve Sanatç›lar›
Dil Ödülü’nü kazanan yazar›n ‘Dil Bilimi Kavram ve Terimleri’ ile
‘Türkçe’nin Köken Sözlü¤ü’ isimli eserleri yay›ma haz›rlan›yor.

Yard. Doç. Dr. Cahit Telci: Türk flehir hayat›, mimarl›k tarihi, mes-
lekler gibi konulara ›fl›k tutan ‘Ücra Yerde ve Deniz Kenar›nda, ‹h-
tiyatlu Mahalde Bir fiehir: Ayasulu¤’ adl› eseriyle ödülü paylaflan
bir di¤er isim oldu. Klasik Osmanl› tarihinin flehir, flehir ekonomisi,
iskân, Osmanl› maliyesinin çeflitli yönleri konular›nda çal›flmalar
yürütüyor. Ayasulu¤ çal›flmas› antik dönemlerden bu yana Bat›
Anadolu’nun önemli bir liman kenti olan Selçuk’un (Ayasulu¤) pek
çok bilinmeyeni olan tarihine ›fl›k tutuyor. 

Elginkan Vakf›’n›n ‘Türk Kültürü Araflt›rma
ve Teknoloji Ödülleri’ sahiplerini buldu…

1- Doç. Dr. Tülay ‹nan ve ekibi
2- Doç. Dr. Ali Do¤an Bozda¤

3- Prof. Dr. Kemal Eraslan
4- Prof. Dr. Günay Karaa¤aç
5- Yard. Doç. Dr. Cahit Telci

1 2 3 4
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TTeknoloji ve bilim insanlar›n›n yapt›klar› araflt›rmalar› ortaya ç›karmak
ve teflvik etmek amac› ile Elginkan Vakf› taraf›ndan bu y›l beflincisi dü-
zenlenen ‘Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri’ sahiplerini
buldu. Elginkan Vakf› Türk Kültürü Araflt›rma Ödülü üç araflt›rmac›,
Teknoloji Ödülü ise bir araflt›rmac› grubu ve bir araflt›rmac› aras›nda
paylafl›ld›. 28 Aral›k 2010 tarihinde ‹TÜ Maçka Yerleflkesi Mustafa Ke-
mal Amfisi’nde düzenlenen törene ifl ve üniversite dünyas›n›n önde
gelen temsilcileri ile Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› A.Yücel
Unan ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin yöneticileri kat›ld›.

Teknoloji ödülü almaya hak kazanan projeler:

‘Polimer Elektrolit Membranl› Yak›t Pili (PEM YP) Membranlar›n›n
Gelifltirilmesi’ Projesi: Gelifltirilen membranlardan MAMBRANE
olarak isimlendirilen membran, yak›t pilinin kullan›m süresini uzat-
t›¤› gibi, daha ucuz ve daha çevre dostu. Proje dünyan›n alan›nda
sayg›n dergilerinde yay›mland›. Ayr›ca, üç uluslararas› befl de ulu-
sal olmak üzere sekiz kongrede sunuldu. Proje yürütücüsü: Doç.
Dr. Tülay ‹nan, Dr. Elif Ünveren, Dr. Hacer Do¤an, Doç. Dr. Emel
Y›ld›z, Dr. Tuba Erdo¤an Bedri, Dr. Figen Türksoy, Dr. Nurflen Tür-
dü. Proje dan›flman›: Prof. Dr. Atilla Güngör ile teknisyenler Nevin
Bekir, Zekai Korlu, Mustafa Candemir ve Handan Karakale. 

‘Videoanaskop’ Projesi: Bulufl özelliklerine sahip bu çal›flma he-
moroit ameliyatlar›nda kullan›l›yor. Hareketli bir kapa¤›n›n olmas›
sayesinde ameliyat›n kaydedilmesini mümkün k›l›yor ve bu özelli-
¤inden ötürü de dünyada ilk olma niteli¤ine sahip. Ulusal ve ulus-
lararas› patent süreci devam ediyor. Bilimsel yönden ödüller alm›fl
olan çal›flma sanayiye uygulanabilir nitelikte. Proje sahibi: Doç.
Dr. Ali Do¤an Bozda¤.  

Türk Kültürü Araflt›rma Ödülü üç araflt›rmac› 
aras›nda paylafl›ld›: 

Prof. Dr. Kemal Eraslan: Türk dili ve kültürüne hizmetlerinden ve
eserlerinden dolay› ödüle de¤er görüldü. 1971-1972 y›llar› aras›n-
da Almanya’da Giessen Justus Liebig Üniversitesi’nde bulundu ve



ÇÇal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak e¤itim ala-
n›nda sürdüren Elginkan Vakf›’n›n bu
alandaki en önemli faaliyetlerin-
den biri, mesleki ve teknik e¤itim
konusunda yetiflkin e¤itimi ve-
ren E¤itim Merkezleri’dir. 

Manisa’da bulunan Ümmehan
Elginkan Mesleki ve Teknik
E¤itim Merkezi 1994 y›l›nda,
Bolu’da bulunan Elginkan Vakf›
Mesleki ve Teknik E¤itim Mer-
kezi 2003 y›l›nda, ‹zmit’te bulu-
nan Ahmet Elginkan Mesleki ve
Teknik E¤itim Merkezi 2006 y›l›n-
da kuruldu.  

Bu merkezlerde Elektrik-Elektronik,
Hidrolik Pnömatik, PLC Uygulamalar›,
PIC Programlama, Elektrikli Kumanda,
Kaynakç›l›k, Bilgisayarl› Tasar›m Kurslar›
(Autocad, Unigraphics, Catia vb.), Genel
Muhasebe, Bilgisayarl› Muhasebe, Excel, Word, Powerpo-
int, Flash, Web Tasar›m, Diksiyon kurslar› veriliyor. 

Verilen e¤itimlerden, merkezlerin kurulufllar›ndan bugüne
kadar 220 bini aflk›n kifli faydaland›. Ücretsiz olarak verilen
e¤itimler üç ayl›k kurs olabildi¤i gibi, bir günlük seminer de
olabiliyor. 

E¤itim merkezlerinde verilen e¤itimlere çok yo¤un talep olur-
ken di¤er yandan Vakf›n gerek mali imkanlar›, gerek fiziki ko-
flullar› nedeniyle bu taleplerin önemli bir k›sm› karfl›lanam›yor.

Yurt genelinde daha fazla vatandafl›m›-
z›n bu e¤itim imkânlar›ndan faydala-

nabilmesi amac›yla, uzaktan e¤itim
sistemi kuruldu. 2010 y›l›nda Sa-

karya Üniversitesi ile yap›lan or-
taklafla çal›flmalardan elde edi-
len baflar›l› sonuçlar, yeni bir
protokol yap›larak iflbirli¤i ça-
l›flmalar›n›n sürdürülmesinde
ve internet üzerinden mesleki
e¤itim programlar›n›n de-
vam ettirilmesinde teflvik
edici oldu. 

‹nternet üzerinden verilen e¤i-
timlere sertifika verilmesi ve ül-

kemiz genelinde bunun geçerli bir
belge olmas› için Milli E¤itim Bakan-

l›¤› E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü-
¤ü ile bir protokol imzaland›. Buna göre

mesleki e¤itimler Elginkan Vakf› taraf›ndan verilecek, e¤i-
timlerin bitiminde E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan yap›lan s›navda baflar›l› olanlara da Vak›f ve Milli
E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan imzal› sertifika verilecek. 

Yap›lan çal›flma takvimine göre ilk olarak bilgisayar ifllet-
menli¤i kursu aç›lacak. Bilgisayar iflletmenli¤i kursu kay›t-
lar› 21 fiubat–21 Mart tarihleri aras›nda www.aemtem.org
adresinden kay›t bölümüne girilerek yap›labiliyor. Daha
fazla detay ve kurs çal›flma takvimini görmek için bu inter-
net adresindeki ‘uzaktan e¤itim’ bafll›¤› alt›ndaki bilgiler in-
celenebilir.

EElginkan Vakf›, Bo¤aziçi Üniversitesi (BÜ) taraf›ndan düzenlenen
ve 2008 y›l›nda ilki yap›larak baflar›l› bir flekilde sonuçlanan ‘Yeni
Düfller Yenilikçi Düflünceler’ yar›flmas›na 2010 y›l›nda da ana des-
tekçi oldu. Elginkan Vakf› ana destekleyicili¤inde, Bo¤aziçi Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi, Bo¤aziçi Üniversitesi Mezunlar
Derne¤i ve KOSGEB BÜ-Teknoloji Gelifltirme Merkezi (TEKMER)
iflbirli¤iyle düzenlenmifl olan ‘Yeni Düfller Yenilikçi Düflünceler
2010’ proje yar›flmas›n›n final töreni 27 Aral›k 2010 tarihinde ger-
çeklefltirildi.

Baflvuran projeler aras›ndan 10 tanesi ön elemeyi geçerek biner li-
ral›k teflvik ödüllerini ald›. Finale kalan projeler aras›ndan Bekir fii-
rin, Mustafa Eray Koçak, Hande Özgür Alemdar ve Serdar Raflit

Alemdar'dan oluflan grup ‘Sanal Koçluk Sistemi’ isimli projeleriyle
25 bin TL’lik  ‘Elginkan Vakf› Ödülü’ ile KOSGEB BÜ-TEKMER bün-
yesinde flirket kurma ve Ar-Ge deste¤i almaya hak kazand›. Bir ya-
z›l›m ve donan›m çözümü olan ‘Sanal Koçluk Sistemi’ spor müsa-
bakalar›nda ve antrenman esnas›nda sporcular›n birebir takibinin
yap›larak sporcunun hareketleri ile antrenörlerin beklentilerinin
karfl›laflt›rmas›n›n yan› s›ra kapsaml› bir geribildirim de sa¤l›yor. 

Vak›f’tanVak›f’tan

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

Elginkan Vakf› 
‘uzaktan’ da e¤itecek ‹stanbul Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumlar araflt›rmac›lara yeni ufuklar açt›. 

Elginkan’dan yenilikçi düflüncelere destek 

Kemal Tahir ve Nam›k Kemal
sempozyumlarla an›ld› 

DDo¤umunun 100. y›l›nda ‘Türk Edebiyat›nda Tarihi Roman Yazar›
Olarak Kemal Tahir’ bafll›kl› sempozyum ‹stanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Yeni Türk Edebiyat› Anabilim
Dal› taraf›ndan 29-30 Kas›m tarihlerinde Edebiyat Fakültesi’nde
düzenlendi. 

Edebiyat›m›zda ilk romanlarla beraber roman›n önemli bir türü
olan tarihî romanc›l›k da bafllar. Ancak, kendi kültür ve milletini
sevdirmek bak›m›ndan önemli olan tarihi romanc›l›k Kemal Ta-
hir’e kadar a¤›r aksak yürüdü. Bunun
önemli bir nedeni de tarihi romanc›l›¤›n
özel bir araflt›rma gerektirmesiydi. Köy
romanlar› da yazan Kemal Tahir edebi-
yat›m›za araflt›rmaya dayal› tarihi ro-
manc›l›¤› getirdi ve bu alanda baflar›l›
eserlere imza att›. Tarih merak›n›n art-
mas›na katk›da bulunan tarihi romanlar›
Türk edebiyat›nda bir milat kabul edilir.
Bu nedenle Kemal Tahir çok okundu,
hakk›nda çok araflt›rma yap›ld›. Kemal
Tahir’i bütünüyle incelemek mümkün
olamayaca¤›ndan, sempozyumda en

önemli taraf› olan tarihi romanc›l›¤› ele al›nd›. 

Üniversitenin yine ayn› bölümü taraf›ndan düzenlenen bir di¤er
sempozyum ise do¤umunun 170. y›l› münasebetiyle ‘Nam›k Ke-
mal - 19.Yüzy›l› Yeniden Düflünmek’ bafll›¤› alt›nda yap›ld›. 27-28
Aral›k tarihlerinde befl oturum halinde gerçekleflen ve iki gün sü-
ren sempozyuma baflta ‹stanbul Üniversitesi olmak üzere çeflitli
üniversitelerden ö¤retim üyeleri bildirileriyle kat›ld›. 2010 y›l› için-
de Nam›k Kemal ad›na ‹stanbul’da yap›lan tek sempozyum olma

özelli¤ini tafl›yan toplant›da, Nam›k Ke-
mal’in Türk edebiyat›ndaki yeri, edebiyat
ve fikir hayat›m›za yapt›¤› katk›lar, fliiri-
mize getirdi¤i yeni konu ve anlay›fllar,
iktisat düflüncesi, romanlar›n›n tematik
ve yap›sal incelemesi, Ortado¤u ve Kaf-
kas edebiyat› üzerine yapt›¤› tesirler, ta-
rih anlay›fl› ve tarihçili¤i, ‹slam dinine
karfl› Bat›’dan yöneltilen elefltirilere ver-
di¤i cevaplar gibi bafll›klar tart›fl›ld›. El-
ginkan Vakf›’n›n deste¤iyle gerçekleflen
iki sempozyum da araflt›rmac›lara yeni
ufuklar açt›. 
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Vakf›n e¤itim merkezlerine yönelik yo¤un talebe yan›t verebilmek için mesleki
e¤itim programlar› internet üzerinden de verilmeye baflland›.



mek isteriz: Sektörde hangi özelliklerinizle rakiplerinizden ay-
r›fl›yorsunuz? 

2010 y›l› sektör için bir toparlanma süreci gibi görülürken biz
TEMKA olarak rakiplerimizin rekabetteki mahmurlu¤unu avantaja
çevirmek için hedeflerimiz do¤rultusunda kendimize güvenerek
çok çal›flt›k  ve sonuçta hedeflerimizi tutturduk. Sonuçta kendine
güven, tecrübeden ve arkan›zdaki mutlak güçten gelir. Biz her iki-
sini pozitif düflüncemizle birlefltirerek mutlak baflar›y› yakalad›k ve
bu dönemde firma olarak büyüdük. 

Dürüstlük, özgüven ve pozitif olmaktan söz ettiniz. Böyle bir ba-
k›fl aç›s›ndan hareketle sizden Ankara'daki inflaat sektörünü de-
¤erlendirmenizi rica edebilir miyiz? 

Ankara’y› de¤erlendirmek için ticaretin kalbi olan ‹stanbul’u de-
¤erlendirmek laz›m. Özellikle son dönemde politik kayg›larla An-
kara’daki finansal kurumlar›n genel müdürlüklerinin ‹stanbul’a ta-
fl›nmaya bafllanmas› zaten bacas› sanayiden yoksun olan Ankara’y›
gelir seviyesi düflen, sadece politikaya sahne olan ticaretten yok-
sun bir hayalet flehre çevirecektir. Amac›m›z, en az›ndan kamu
projelerini yak›nen takip ederek özel sektörden oluflan aç›¤› kapa-
mak olacakt›r. 

Peki o zaman 2011'i nas›l görüyorsunuz?

Ankara'da kazanan, ‹stanbul'a harcamaya gidiyor. ‹ki flehrin nüfus
oranlar›na bakt›¤›n›z zaman, kendimizi bölgesel olarak çok bafla-
r›l› bulmam›z laz›m. Gerçekten de baflar›l›y›z. Adete vurdu¤unuz
zaman, ‹stanbul'un nüfusu on befl milyon; Ankara'n›n nüfusu üç
buçuk milyon civar›ndad›r. Ankaral› olarak iyiyiz ve bu iyili¤in
kayna¤›nda karfl›l›kl› güven ortam› vard›r. Di¤er yandan sektör aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda Rüzgârl› Sokak’›n bir okul oldu¤unu ve bu
okuldan baflar›yla mezun olanlar›n sektöre getirdi¤i katma de¤eri
de görmemiz laz›m. Mesela TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
ATO Baflkan› Sinan Aygün, Rüzgârl› Sokak’›n bir parças› ve onla-
r›n varl›¤› sektör için büyük bir art›d›r. 
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Birlikte baflarmak

Elginkan Toplulu¤u’nun Kurucu Baflkan› H. Ekrem Elginkan’dan bir gün sonra vefat eden,
inflaat sektörünün de¤erli isimlerinden Nihat Sami Kahya’n›n kurdu¤u TEMKA Yap› Malzemeleri
fiirketi, bugün o¤lu A. Temel Kahya’n›n yönetiminde pek çok baflar›ya imzas›n› at›yor.

TTEMKA’n›n kurucusu rahmetli baban›z Nihat Sami Kah-
ya’y› anarak söze bafllayal›m. Bu say›m›zda Elginkan Top-
lulu¤u’nun kurucusu rahmetli H. Ekrem Elginkan’› da
özlemle an›yoruz. E.C.A. ile yollar›n›n ne zaman kesiflti-
¤i y›llar› sizden dinleyebilir miyiz?

Babam Nihat Sami Kahya, mesle¤e Rize'nin Ardeflen ilçe-
sinde müteahhitlikle bafllad›. Ardeflen’in köklü esnaflar›n-
dand›. 1987 y›l›nda Ankara'da inflaat malzemeleri üzeri-
ne çal›flmaya bafllad›¤›m›zda bayisi olmadan E.C.A. ürün-
lerini sat›yorduk. ‹stanbul'da E.C.A.'n›n çok eski bayile-
rinden olan Ahmet Baki isminde çok de¤erli bir a¤abeyi-
miz arac›l›¤›yla, Elmor'la tan›fl›p, iyi iliflkiler kurduk. 1994
y›l›nda da Elmor, E.C.A. bayili¤ini ald›k.  

Her flirketin kap›s›ndan içeriye girildi¤inde o kuruma has
bir koku al›r›z. Kurum kültürünü yans›tan bir kokudur bu.
Sizin kurum kültürünüzden çevrenize yayd›¤›n›z havay›,
ilkeleri ö¤renebilir miyiz? 

Hayat›m›n en kritik kilometre tafllar›ndan birisi; 1999 y›-
l›nda Ekrem Bey’in vefat haberini takiben babam› kaybet-
mifl olmamd›r. Benim için yol gösterici iki ana feneri kay-
betmek hayat›m›n en karanl›k dönemini yaflamama sebep
olmufltur. Ama Elmor Ailesi’nin memleketimize kadar ge-
lerek cenazede yan›mda olmalar› art›k bir aile oldu¤umu-
zun ve karanl›klar› birlikte aflaca¤›m›z›n inanc›n› bana
afl›lam›flt›r. Bu kültür ve ö¤retiler Elginkan Toplulu¤u’nun
temel tafllar›d›r ve bizim en önemli miras›m›zd›r. Ticari
kayg›lar hiçbir zaman bu miras› kirletmeye yetmemifltir ve
yetmeyecektir.

2010 y›l›n› nas›l geçirdiniz? Sorunun devam› olarak ekle-

Turan Günefl Bulvar›’ndaki “ELMOR Plus Ankara Ma¤azas›”, di¤er 'EL-
MOR Plus' ma¤azalar› gibi tüketicilere ve sektör profesyonellerine daha
yak›n olmay› amaçl›yor. ELMOR Plus Ankara Ma¤azas› 500 metrekarelik
bir alana sahip olup 2008 y›l›ndan beri bu binada faaliyet gösteriyor. Gi-
rifl ve bodrum kat› olarak 2 kattan oluflan ma¤azada E.C.A. ve SEREL mar-
kal› ürünler sergileniyor. 

Binan›n di¤er bir özelli¤i ise; Elginkan Vakf› taraf›ndan sat›n al›nan bu bi-
na, bünyesinde Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin Ankara temsilciliklerini
bulundurmas›d›r. Binada, E.C.A. ve SEREL markalar›n›n sat›fl ve pazarla-
ma flirketi olan Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.fi.’nin Ankara Bölge
Müdürlü¤ü’nün yan› s›ra yine E.C.A. markal› bireysel ve merkezi ›s›t›c›
ürünlerin üretim, sat›fl ve pazarlama flirketi EMAS A.fi.’nin Ankara Bölge
Sat›fl Temsilcili¤i ve sat›fl sonras› müflteri hizmetleri flirketimiz EMAR A.fi.
Ankara Bölge fiefli¤i yer al›yor..

ELMOR Plus Ankara Ma¤azas›, 
2008’den bu yana tüketicilerin
hizmetinde

Birlikte baflarmak

Ekrem Bey’den miras kalan en
önemli erdem; ‘ifl ahlak›m›z’d›r

TEMKA Yap› Malzemeleri fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan› A. Temel Kahya:

Denizcilik, A. Temel Kahya’n›n bir numaral› hobisi. Ofisinin bir
köflesinde de gemi maketlerini sergiliyor. 

Dergi ekibi TEMKA çal›flanlar› ile birlikte...
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Birlikte Baflarmak

ZZeki Bey, flirketiniz ne zaman kuruldu?

Üniversiteden mezun olduktan ve de askerlik sonras›nda Bahçeliev-
ler'deki nalbur dükkân›m›zda, 14 y›l önce kaybetti¤im rahmetli bi-
raderimle -Allah rahmet eylesin- birlikte çal›flmaya bafllad›k. Sonra
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ben, kardeflim, Kamil Bey ve sonra bizden ayr›-
lan Nuh Eskiyapan ile birlikte yola ç›kt›k. fiirketin ad›, Eskihisar; Nuh
Eskiyapan ve Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun soyadlar›ndan olufluyor.
1985'te bafllad›k ve yirmi befl sene bitti.

Elginkan Ailesi ile 30 y›ld›r birliktesiniz. E.C.A. ile iliflkileriniz üze-
rine neler söylersiniz?

Ben, 85'te mesle¤e bafllad›¤›mdan beri E.C.A. ile birlikteyiz. O y›l-
dan beri de hiç kopmadan, son sürat yola devam ediyoruz. Bölge
müdürleri arkadafllar›m›z, sa¤ olsun bizi devaml› ziyaret eder, yap›l-
mas› gerekenler konusunda azami gayret gösterir.  Rahmetli Ekrem
Bey'le görüflme flans›m olmam›flt›. ‹stanbul'da cenazesine ifltirak et-
tim. Çok kalabal›kt›. Allah herkese gecinden versin de, ben de öldü-
¤ümde öyle bir cemaatim olsun isterim. Demek ki çok seveni var-

Zekeriya F›nd›ko¤lu, “Bofl zamanlar›m-
da full-time a¤aç dikiyorum” diyor. fiu
cümleleri iflittikten sonra karfl›m›zda
‘tam anlam›yla bir do¤a dostu ve çevre-
ci’ oldu¤unu anlad›k:

“Benim Gölbafl›'nda bahçem var. Befl
dönümlük bir arazide akl›n›za gelebilecek meyve a¤açlar›n›n tamam› var. Bir
de alt› buçuk dönümlük baflka bir yerimiz var. Oras›n› da tamamen a¤açlan-
d›rd›m. Kiraz, kay›s›, elma, armut, erik, muflmula, badem, antep f›st›¤›. Kay-
seri'den gilaboru getirdim, diktim. Bu ihtiyac› neden duydum? Çünkü çocuk-
lu¤um ba¤larda geçti. Gölbafl›'nda bizim bulundu¤umuz bahçeyi, rahmetli
babam ald›ktan iki y›l sonra kardeflimi kaybettim. Bu bahçede teselli bulma-
ya çal›flt›m. Çamlar›n da her çeflidini ektim. Hepsine gözüm gibi bakar›m. Bir
dal k›r›lsa, kolum k›r›lm›fl gibi üzülürüm.”

“Bir dal k›r›lsa kolum 
k›r›lm›fl gibi üzülürüm”

Ekrem Elginkan’› topluma
hizmetleri aç›s›ndan çok
takdir ediyorum

m›fl. Vak›f nedeniyle de, okullar yapt›r›lmas› gibi hizmetler nedeniy-
le de Ekrem Elginkan’› sadece ticari anlamda de¤il, topluma olan
hizmetleri bak›m›ndan da çok takdir ediyorum. Keflke Türkiye'nin
böyle örnek baflka firmalar›, vak›flar› da olsa. E.C.A.'ya çok farkl› bir
gözle bak›yorum. Armatür konusunda E.C.A.’n›n lider oldu¤unu ra-
hatl›kla söyleyebilirim. Pazar pay› da art›yor.

Bu y›la dair öngörünüz nedir?

2011 y›l›n›n daha iyi olaca¤› üzerine de¤erlendirmeler yap›l›yor. Bu
de¤erlendirmelerle Ocak ay› sonuçlar› çok uyuflmuyor, ama inflallah
düzelir. Di¤er yandan geçen sene, 2010 y›l›nda, 2009'a göre ciro-
muzda ciddi bir art›fl olmufltu. 2009-2010 aras›nda da ciromuzda ar-
t›fl var. Fakat dedi¤im gibi, 2011'i daha k›yaslayam›yoruz.

Eskihisar ‹nflaat Malzemeleri San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu
Üyesi Zekeriya F›nd›ko¤lu, “Art› 1” Dergisini nas›l buldu¤una dair
sorumuzu “Kendi dergimiz gibi severek okuyoruz” diye yan›tl›yor.

Eskihisar ‹nflaat Malzemeleri Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya F›nd›ko¤lu:
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‹

Temel Aktay Ankara Hukuk Fakültesi’nden 1974’te mezun olunca
Cemil Özgür’ün flirketi ‹mpafl’ta çal›flmaya bafllam›fl ve 1980’de de
flirketin orta¤› olmufl. E.C.A. ile o zamanlardan bu yana tan›fl›yor.

‹mpafl’›, “Art› 1” Dergisi okurlar› için anlat›r m›s›n›z?

Buras› Cemil Özgür fiirketler Grubu’na ait bir kurulufl. Cemil Özgür,
Türkiye'nin say›l› müteahhitlerinden biri olarak bu firmay› kendi inflaat-
lar›n›n malzemelerini karfl›lamak için kurmufltu. Genel olarak yap›lan
taahhüt iflleri fabrika binalar›, üniversiteler idi. Mesela A¤r›'da, Mufl'ta,
Ercifl'te fleker fabrikalar› yapt›. Diyarbak›r T›p Fakültesi'nin bütün inflaat›-
n›  biz yapt›k. Cemil Özgür son senelerde yol ve baraj ifllerine yönelin-
ce biz de Rüzgârl› Sokak’ta kendi müflteri portföyümüzü oluflturduk  ve
yeni oluflturdu¤umuz müteahhit çevresine ve Rüzgarl› Sokak’taki esna-
fa yönelik toptan sat›fllar yapar hale geldik. Halende bu flekilde ticareti-
mize devam etmekteyiz. Cemil Özgür  Bey, 2004 y›l›nda Türkiye vergi

Ekrem Bey, kurdu¤u
sistemle her gün yafl›yor

rekortmeniydi. Rahmetli Ekrem Elginkan Bey’i de  çok iyi tan›yordu. 

Bu say›m›zda kurucumuz H. Ekrem Elginkan’› ölüm y›ldönümünde ana-
ca¤›z. ‹mpafl’›n Elginkan markalar› ile ilk temas› ne zamand›?

Ben Ekrem Bey'i hiç görmedim. Enteresan bir kiflili¤e sahipti ve çok tak-
dir etti¤imiz, sayg› duydu¤umuz yan›yla, seneler evvel kurdu¤u siste-
miyle, Vakf›’yla daima yafl›yor. Ben üniversiteden mezun olup da ‹m-
pafl’ta ifle bafllad›¤›m zaman, E.C.A. ürünleri sat›yorduk. Bayili¤imiz de
1977 y›l›ndan beri devam etmektedir. ‹mpafl’a gelen E.C.A. bölge mü-
dürü arkadafllar›m›za da her zaman söylüyorum; hani o ‘y›llarca bera-
ber’lik var ya, 33 y›l›n verdi¤i beraberlikle biz, burada baflka ürün sat-
may› flimdiye kadar hiç düflünmedik. Ben, art›k kendimizi ve Elginkan
Holding'i ortak olarak görüyorum. Bizim büyük orta¤›m›z gibi. Elginkan
Holding, sektörde lider bir kurulufl. Vak›f'tan kaynaklanan yap›s› da çok
düzgün bir yap›; iyi iflliyor. Profesyonel bir kadrosu var.

Sizin, ayn› zamanda Ankara Ticaret Odas›'nda da görevleriniz var de-
¤il mi?

Ankara Ticaret Odas›'nda Meclis üyesiyim. Bütçe Hesaplar› ‹nceleme
Komisyonu üyesiyim ve orada sözcülük yap›yorum. Ayr›ca bir de, Tica-
ret Odas›'n›n önünde çok güzel bir Kongre Merkezi yapt›k. ‹haleye ç›k-
t›k. Orada da Kiralama Komisyonu baflkan›y›m. 3 bin 200 kiflilik bir kon-
ferans salonumuz var. Lütfi K›rdar'dan çok daha büyük. Avrupa'n›n en
büyük kongre merkezi. ‹talya, ‹ngiltere, Fransa'ya kongre merkezlerini
gezmeye gittik ve samimi söylüyorum, k›yaslad›¤›m›zda hepsinden da-
ha güzel, dört dörtlük bir salon yapt›k.

Nas›l görüyorsunuz inflaat sektörünü?

‹nflaat sektörü 2010 y›l›nda hareketliydi. 2009 y›l›nda malûmunuz yüz-
de 16 gibi bir daralma olmufltu ve ard›ndan 2010 y›l› nispeten hareket-
li geçti. Tahmin ediyorum, bu y›l, daha iyi olacak. fiu 45 günlük süreç-
te bir hayli teklif verdik. Bunlar›n hepsi dönmese de bir k›sm›ndan olum-
lu sonuç alaca¤›m›z› düflünebiliriz. ‹fllerimizin bu y›l seçimi de hesap
edersek geçen y›ldan daha hareketli olaca¤› görüflündeyim.

‹mpafl ‹nflaat Malzemeleri Yönetim Kurulu Üyesi Temel Aktay: 
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R
RB. Efe Yap›’n›n sahibi Rahim Bal, o¤ullar› Halil ve ‹smail Bal ile flirketlerinin
dünü, bugünü ve yar›n› üzerine, E.C.A., SEREL ve EMAS’la y›llara dayanan
iliflkileri üzerine konufltuk.

RB. Efe Yap› Yönetim Kurulu Baflkan› Rahim Bal:

Rüzgarl› Sokak’ta, ODTÜ’deki tesisatç›l›¤›n›z sürerken mi ofis açt›-
n›z? E.C.A. ile ilk karfl›laflman›z ne zamand›?

Rahim Bal: Evet, ODTÜ rektörlük binas›n›, matematik bölümünü,
idari ilimleri ve yurtlar›n tesisat ifllerini yapt›k ve o ifller devam eder-
ken buraya, Rüzgârl›'ya geldik. E.C.A. ile ilk karfl›laflmam›z 1983’tü;
ancak tabii ki biz ODTÜ'de çal›fl›rken de E.C.A.'n›n malzemesini
kullan›yorduk. 

Rahim Bey, kurucumuz H. Ekrem Elginkan'› Nisan bafl›nda ç›kard›-
¤›m›z her say›m›zda, ölüm y›ldönümünde anar›z...

Efendim, Ekrem Bey, dâhi bir liderdi. Bu kadar servetle, yat›r›mla,
böyle bir hat›ray› b›rakmas›n› ‘mucize’ olarak de¤erlendiriyorum.
E.C.A.’n›n bir numara olmas›nda, Ekrem Bey’in temele att›¤› harç
var. Vak›f, bu hat›ralar›n bafl›nda geliyor. Cennetlik biri Ekrem Bey.
‹nsan yetifltirdi¤i için de cennetlik. 

Rahim Bey’in o¤lu Halil Bal’dan da inflaat sektörünün gidiflat›na da-
ir bir de¤erlendirme yapmas›n› istiyoruz. fiöyle yan›t veriyor: 

Halil Bal: Ankara'daki inflaat sektörünün eskiye oranla daha hare-
ketli oldu¤unu görüyoruz. Bu durum, belediyedeki ruhsat say›lar›-
n›n art›fl›ndan da anlafl›labilir. fiu anda sektörün önü aç›k. Malzeme
verdi¤im birkaç tane belediye var. fiu anda sözleflmeler, ruhsatlar
fazlalafl›yor. Sektörü belediyelerden takip edebilirsiniz.

Rahim Bey’in ikinci o¤lu ‹smail Bal’a da tüketiciden ald›klar› geridö-
nüfllerle ilgili bilgi vermesini rica ediyoruz. O da flu karfl›l›¤› veriyor.

‹smail Bal: Piyasada benim ad›m› bile bilmeyenler, E.C.A.'y› soruyor
bana. Ad›m› bilmese de E.C.A.’y› biliyor. Markayla özdeflleflmifliz. Di-
¤er yandan flu da var: Biz bu markay› sat›yoruz. Marka kaliteli. Bura-
ya gelen usta kaliteli. Müteahhit kaliteli. Bizi kaliteye tafl›yan,  piyasa-
daki toplam kaliteye ulaflmam›za vesile olan E.C.A.'d›r. 

H. Ekrem Elginkan,
insan yetifltirdi¤i için cennetlik biri

Rahim Bal, o¤ullar› Halil (solda) ve ‹smail Bal (sa¤da) ile...

Balo¤lu ‹nflaat Ticaret Sanayi Yönetim Kurulu Baflkan› Burhan Bal ve Genel Müdür
Mehmet Bal ile birlikte, dünden gelece¤e uzanan bir sohbet gerçeklefltirdik.

EElginkan Ailesi’ne ne zaman dahil oldunuz?

Burhan Bal: 1983 y›l›nda ma¤azac›l›¤a bafllad›¤›m›z›n hemen akabinde
Elmor ve E.C.A. ile birlikte Elginkan Toplulu¤u’na dahil olduk. O günden
bu yana vitrifiye, armatür grubunda Elmor’un d›fl›nda herhangi bir mal-
zeme satm›yoruz. Rahmetli H. Ekrem Elginkan’›n Türkiye’nin en ilkeli sa-
nayicilerinden biri olmas›, sürekli el de¤ifltiren firmalar sisteminin içinde
dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri ile ayr›flan bir Topluluk kurmas›, bizim
de bu Toplulu¤a gönülden ba¤lanmam›z›n bafll›ca nedenleridir. Her za-
man, tamamen öz kaynakla çal›flan bir Toplulu¤un yerli mal› ürünlerini
sat›yor olman›n verdi¤i iyi duygularla dolu olduk. Art›lar› üst üste koydu-
¤unuz zaman Elginkan Toplulu¤u’nu sevmenin ayn› zamanda bir görev
duygusu tafl›d›¤›n› da görüyoruz. Ailemizin bu gerçe¤ini her platformda
dile getiriyoruz. 

Balo¤lu ‹nflaat Ticaret Sanayi Yönetim Kurulu
Baflkan› Burhan Bal ve Genel Müdür Mehmet Bal:

Balo¤lu Ticaret olarak ifl hedeflerinize uygun stratejiniz nedir?

Mehmet Bal: Bildi¤iniz gibi art›k rekabetteki aktörler sadece
komflumuz ve rakibimiz de¤il küresel aktörlerdir. E.C.A ve Elmor ile
olan iliflkimiz bu çetin rekabetin bir anlamda yok etti¤i de¤erleri hâ-
lâ ayakta tutan bir iliflkidir. Sözünü etti¤im konu, ‘pazar odakl› dü-
flünmek’tir. No-name üretimler var ve mevcut zincir içerisinde ken-
dilerine yer bulabiliyor. Bu süreci iyi de¤erlendirmek ve projeler ge-
lifltirmek laz›m. Türkiye'de büyüyen ve bundan sonra da büyüyecek
tek bir tane pazar görüyoruz: Ev yenileme pazar›. Evinizdeki banyo-
yu yenilerken, yap› market zincirlerinden alamad›¤›n›z hizmeti
bayilerden temin edebilirsiniz. Burhan Bey, 2010 y›l›nda yüzde 35
büyümeden bahsetmiflti. Bu büyüme istikrarl›, sa¤l›kl›, hedef kitlele-
rini do¤ru tespit etmifl, bir altyap›n›n sonucudur.

Ekrem Bey, ülkemizin en ilkeli
sanayicilerinden biriydi



Birlikte Baflarmak Gezgin
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Yaklafl›k 20 y›ll›k E.C.A. bayisi U¤ur Sami
Kürüm ile inflaat sektörü ve Elginkan
Toplulu¤u ile iliflkileri üzerine sohbet ettik.

U¤ur Sami Bey, sizi tan›yabilir miyiz? Nerede, ne zaman do¤du-
nuz? Mesle¤e nerede bafllad›n›z?

1945'te Diyarbak›r'da do¤dum. Diyarbak›r'da toptan kumafl üzeri-
ne çal›fl›yorduk. Yaklafl›k elli y›ld›r ticaret hayat›n›n içindeyiz.
1979 senesinde Diyarbak›r'dan Ankara'ya geldik. 79'dan bu yana
inflaat malzemeleri ticaretindeyiz. Diyarbak›r'da 1976 y›l›nda ku-
mafl sat›fl›n› b›rakt›k ve inflaat malzemeleri ifline bafllad›k. Orman
yüksek mühendisi olmama ra¤men baba mesle¤ini sürdürmeyi ter-
cih edip ticaretle ifltigal ediyorum.  

2010 y›l›n› nas›l geçirdiniz?

Krizin tesirinde geçirdik. Bir hayli ciromuz düfltü ama bu y›ldan ümitliyiz. 

‹nflaat sektörünü nas›l görüyorsunuz?

‹nflaat sektörü devlet teflviki, deste¤i olmadan kendi kendine ayak-
ta duruyor. Asl›nda Türkiye'nin de lokomotifi olan ve piyasay› can-
land›ran sektör de inflaat sektörüdür. 

Elif D›fl Ticaret’in sahibi U¤ur Sami Kürüm: 

Ekrem Bey’in yerli sanayiye
katk›lar›n› takdir ediyoruz

E.C.A., Elmor, Emas ile iliflkileriniz konusunda neler söylemek
istersiniz? 

Yaklafl›k yirmi y›ld›r birlikteyiz. Piyasan›n ticari flartlar›na biraz daha
yaklaflmas›n› isteriz elbette. fiu andaki sat›fllar iki üç sene evveline
göre biraz daha iyiye gidiyor. Bölge müdürlü¤ünden gelen E.C.A.’l›
arkadafllar›m›zla aram›z iyidir. Teklifler konusunda daha h›zl› geri
dönüfller bekledi¤imizi biliyorlar. Ürünlerimizden flikâyetimiz yok. 

Yafl›n›z itibar› ile kurucumuz H. Ekrem Elginkan’› daha iyi hat›r-
l›yorsunuzdur... 

Allah gani gani rahmet eylesin. Biz, toplant›larda özgeçmiflini de din-
ledik. Kendisi memleketimiz için çok faydal› sanayi tesisleri kurdu ve
o sanayinin yerli sanayi olarak devam›n› sa¤layacak bir organizasyon
oluflturdu. Piyasan›n en iyi mal› E.C.A.'d›r. Çin mal› kullanmayan tek
kurumdur E.C.A. Bunu iftihar ederek söylüyoruz. ‹smi yerli olup da içi
Çin mal› olan ürünlerle E.C.A. ürünlerini k›yaslayamay›z. Ekrem El-
ginkan Bey’in kurdu¤u müesseseler taraf›ndan üretilen mamullerin
kalitesini kimse tart›flamaz. Ekrem Elginkan Bey’in yerli sanayiye kat-
k›lar›n› takdirle karfl›l›yoruz.

AAnkara’y›, kalabal›klara ev sahipli¤i yapan ana arterlerinin, gün-
delik telafl›n›n d›fl›na ç›kabilece¤imiz mekânlar›yla, bir baflkent
kimli¤inin alt›n› çizecek kültürel varl›klar›yla görmek istedik. An-
karal› bayilerimizin de önerilerini alarak  bafllatt›¤›m›z baflkent tu-
rumuzu ifl rotam›za uygun olarak flöyle planlad›k: Roma Hamam›,
Hac› Bayram Camii, Birinci ve ‹kinci Meclis, Etnografya Müzesi,
Resim ve Heykel Müzesi, Kale, Rahmi Koç Müzesi, Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi, ODTÜ Müzesi, An›tkabir, çeflmelerini görmek
için Ayafl ilçesi ve son olarak da Polatl› yak›nlar›ndaki Gordion
Müzesi.

Baflkent, bilindi¤i gibi ülkenin yönetildi¤i merkezdir. Kurtulufl Sa-
vafl› sonras›nda 13 Ekim 1923 günü ‹smet Pafla ve dört arkadafl›n›n
TBMM’ne yasa önerisi vermesiyle Ankara’n›n kaderi belirlenmifl
oldu. Buras› art›k flehirlerin bafl›yd›. 

Belirledi¤imiz rotaya uygun olarak s›ras›yla baflkentteki sessiz tari-
hin izini s›ras›yla sürüyoruz:

Roma Hamam›: Bir aç›k hava müzesi olan Roma Hamam›’nda Ro-
ma ve Bizans döneminin lahitleri,  heykelleri, kitabeleri aras›nda
dolafl›rken baflkent olana kadar bu topraklardan gelip geçen uygar-
l›klar› düflünmemek elde de¤il. 

Baflkent’te, sessiz tarihin izinde...
Düflünsenize, Roma Hamam›’nda Palaestra ve Sütunlu Cadde ara-
s›nda iliflkinin anlafl›lmas› için 2007 y›l›nda kaz›lara bafllanm›fl.
Burada ele geçen eserlerin tamam› Anadolu Medeniyetleri Müze-
si, Ankara bölümünde sergileniyor. Bu topraklarda Roma Ça¤›, k›s-
men Bizans ve Selçuk katlar› ve onun alt›nda da Frig Devri yerlefl-
mesinin kal›nt›lar› var. 

Hac› Bayram Camii: Baflkent’in ‘manevi mekanlar›’ndan olan Ha-
c› Bayram Camii, s›rt s›rta verdi¤i Augustus Tap›na¤›’yla birlikte ta-
rihe meydan okuyor. Cami’nin restorasyon çal›flmalar› da yeni ta-
mamlanm›fl ve 14 Ocak’ta düzenlenen törenle hizmete aç›lm›fl.
Mevlit kandilinde aç›lan caminin aç›l›fl töreninde konuflan Diyanet
‹flleri Baflkan› Mehmet Görmez’in flu sözlerini aktarmak isteriz:
"‹mar etmek baflka, infla etmek baflka. ‹nsanlar imar edilmeden, gö-
nüller imar edilmeden flehirler imar edilemez. Metropoller infla
edilebilir ancak insan›n kalbi, ruhu, gönlü ihmal edilirse flehirler
imar edilemez." 

Bu güzel mekan, Ankara'n›n Ulus semtinde Augustus Tap›na¤›'n›n
bitifli¤inde... Yap›l›fl tarihi 1427 olan cami, bugünkü haliyle 17. ve
18. as›r camilerinin karakterlerini tafl›yormufl. Güvercinler için
özel bir ‘yemleme’ adas›n›n bile düflünülüp oluflturulmas› ho-

U¤ur Sami Kürüm, o¤ullar› Mustafa (solda) ve Murat Kürüm (sa¤da) ile...

Roma
Hamam›

Hac› Bayram
Camii



ODTÜ Müzesi: Ankara flehir trumuzun ikinci gününde sabah er-
ken saatlerde ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ndeydik. Bu müze
üç bölüm olarak tasarlanm›fl. 1. Uygulamal› Bilim Merkezi: Bura-
s›, “Bilime Dokunun” diyerek, ziyaretçilerine  karmafl›k bilimsel
konular› anlafl›labilir ve e¤lenceli bir flekilde anlatmay› amaçlam›fl.
2. Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi: Bilimin tarihini merak edenler
için son derece ilginç bir mekân buras›. Bilim ve teknoloji tarihini
M.Ö. 9000’den bafllayarak günümüze getirmek kolay ifl de¤il. Mü-
ze, bunu baflarm›fl. 3. Ulafl›m ve ‹letiflim Tarihi sergisi: Hangar Bi-
nas›’nda otomobil koleksiyonu ile aç›k hava park›nda da uçaklar›
ve trenleriyle her yafltan ziyaretçinin ilgi alanlar›na sesleniyor.
(www.tbm.metu.edu.tr)

An›tkabir: Hiç ziyaret etmemifl olanlar için meflhur Aslanl› Yol’da
yürümenin özel bir heyecan› oldu¤unu söyleme-
miz laz›m. Atatürk’ün an›t mezar›n›n günün her
saatinde ziyaretçilerle dolup taflmas›n› görmek
de ayr› bir heyecan vesilesi. Biz oradayken “Ha-
kimiyet Kay›ts›z fiarts›z Milletindir” yazan mer-
mer panonun önündeki merdivenlerde s›ralan-
m›fl olan ö¤renciler foto¤raf çektiriyorlard›. As-
kerlerin nöbet de¤iflimine denk gelmifltik. Bu so-
¤uk ama güneflli k›fl gününde nöbet devreden ve
devralan askerlerin günlük ritüellerini seyretmek,
ö¤rencilerin s›ralar halinde An›tkabir’i gezmesini
izlemek güzeldi. Hat›rlatal›m: An›tkabir’in mi-
marlar› 1941 y›l›nda aç›lan uluslararas› bir yar›fl-
mayla belirlenmifl. 47 proje aras›ndan Prof. Dr.
Emin Onat ile Doç. Dr. Ahmet Orhan Arda’n›n
projelerinin uygulanmas›na karar verilmifl.

Ayafl çeflmeleri: Ankara yolculu¤una ç›kmadan
önce yapt›¤›m›z ön araflt›rmada 17 adet çeflme-

siyle Ankara’n›n Ayafl ilçesi dikkatimizi çekmiflti. An›tkabir ziyare-
timiz sonras›nda 58 km’lik yolu ard›m›zda b›rak›p Ayafl’a geldik.
‹yi ki gelmifliz. Halen restorasyon çal›flmalar› devam eden ahflap ve
kerpiçten yap›lm›fl Ayafl evlerini, ve Bünyamin ve Çarfl› çeflmeleri-
ni görmekten ve de Ayafl Belediyesi Halkla ‹liflkiler Dan›flman› De-
met fien’in ikram etti¤i çay› içmekten, verdi¤i bilgileri dinlemekten
çok memnun kald›k.

Gordion Müzesi: Ayafl sonras›nda uzun bir yol kat etmeyi göze
alarak ‘eflek kulakl›’ Kral Midas’›n ve kördü¤ümü k›l›c›yla burada
kesen Büyük ‹skender’in hat›ralar›n› görmek için Polatl›’ya 18 km
uzakl›ktaki Yass›höyük’ü ziyaret ediyoruz. Gordion Müzesi’nin
kap›s› önündeyiz. Karfl›s›nda Midas Tümülüsü var. Buras›
Frigler’in baflkentiymifl. ‹fllek bir ticaret yolu üzerinde kurulan
Gordion’un önemi do¤u ve bat› ile olan yo¤un iliflkilerinden kay-
naklan›yormufl. 

Gordion'un ete¤inde ve tepelerinde 80'in üstünde tümülüs bulu-
nuyor ve bunlardan yaklafl›k 40'› kaz›lm›fl. Bunlardan en büyü¤ü
Midas Tümülüsü. Müzenin bahçesinde çak›l tafl›ndan yap›lm›fl
mozaik zemini gördükten sonra salonlara geçiyoruz. 

Sikkeler muhteflem.. Vaktimiz olsa da tek tek her birine al›c› gözle
bakabilsek, diyoruz. Gordion civar›nda bulun-
mufl Matar, ana tanr›çay› gösteren kabartma par-
ças›, tarihin içinden bize bak›yor. Heykelcikler,
çömlekler, kabartmalar, seramik kaplar, Erken
Frig demir uygulamalar›yla muhteflem buluntular,
ak›l s›r ermez büyük bir arkeolojik çaban›n so-
mutlaflm›fl hali olarak karfl›m›zda duruyorlar. Mi-
das Tümülüsü de görülmeye de¤er bir tarihi me-
kân.  MÖ 1200'lerde göçüyle Anadolu'ya gelen
kavimlerden biri olan Frigler’le birlikte bafllayan
yeni bir ölü gömme gelene¤inin izlerini görmek
gerçekten ilginç. Kral ailesi ve asil zenginler, öl-
dükten sonra üzeri y›¤ma toprakla örtülen ve tü-
mülüs ad› verilen dikdörtgen bir çukurdaki ahflap
mezar odas›na gömülüyormufl. Gördü¤ümüz tü-
mülüs, yaklafl›k 300 metrelik çap› ve günümüzde
53 metreye ulaflan yüksekli¤i ile Anadolu'nun ve
antik dünyan›n ikinci yüksek tümülüsüymüfl. 

flumuza gidiyor. Hac› Bayram Camii’nden ç›k›p, Çank›r› Sokak ile
Armutlu Soka¤›’n›n aras›ndaki küçük meydanda yükselen, M.S.
362 y›l›nda buralara gelen ‹mparator Julien Apostate için dikilen
Julien Sütunu’nu foto¤rafl›yoruz. 

Birinci ve ‹kinci Meclis Binalar›: Birinci TBMM binas› bir ‘Kurtulufl
Savafl› Müzesi’ olarak insana s›cak ve güzel duygular yaflat›yor.
Meclisin, 23 Nisan 1920'de bu binada toplanmas› kararlaflt›r›ld›-
¤›nda bina henüz bitmemifl. Bir heyecan vesilesi olan bina, herke-
sin katk›s›yla tamamlanm›fl. 24 Nisan 1920 günü Meclis’in ikinci
toplant›s›n› yapt›¤›n› ve Mustafa Kemal’in oybirli¤iyle Meclis Bafl-
kanl›¤›na bu mekânda seçilmifl olmas›n› ve de bu toplant›da "Art›k
yüce meclisin üzerinde bir güç yoktur" demesini düflünmek güzel.
Meclis Toplant› Salonu’nun d›fl›nda, Bakanlar Kurulu Odas›n›, Ko-
ridorun solundaki beflinci oda olan ‘idare odas›’n› geziyoruz.
Odada Kurtulufl Savafl›'na kat›lan komutanlar›n foto¤raflar›n›, Mu-
danya Mütarekesi, Lozan Bar›fl Antlaflmalar› ile ilgili belgeler, Mus-
tafa Kemal'e ait özel eflyalar› görmeden bu binadan ç›k›lmaz... Ta-
bii Atatürk’ün çal›flma odas› da...

Bugün Cumhuriyet Müzesi olarak kullan›lan TBMM'nin ikinci
binas›, birincisine yaklafl›k yüz metre uzakl›kta. Bu binan›n ya-
p›m›na mimarl›k tarihimizin ünlü isimlerinden Vedat Tek
yönetiminde 1923 y›l›nda bafllanm›fl ve k›sa zamanda
tamamlanm›fl. Üst kattaki tavanlar›n›n Osmanl› beze-
me motifleriyle süslendi¤i binan›n büyük toplant› sa-
lonunda, dinleyici localar› yer al›yor. 

Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren, Türk siyasî
tarihinin önemli geliflmelerinin yafland›¤› ikinci
TBMM Binas›, 36 y›l kullan›lm›flt›r.

Etnografya Müzesi: Ankara’n›n Namazgâh semtin-
de, Müslüman mezarl›¤› olan tepede kurulan Et-

nografya Müzesi’ndeyiz. Üzerinde “Buras› 10.11.1938'de sonsuz-
lu¤a ulaflan Atatürk’ün 21.11.1938’den 10.11.1953’e kadar yatt›¤›
yerdir.”  diye yazan kitabeden bafllayarak, Anadolu’nun çeflitli yö-
relerinden derlenmifl halk giysileri, süs eflyalar›, oyalar›, bohçalar›,
gelin k›yafetleri, damat t›rafl tak›mlar›n› görmek için bir yar›m gün
ay›rmak laz›m. Müzenin mimar› Cumhuriyet’in ilk dönem mimar-
lar›ndan Arif Hikmet Koyuno¤lu. 

Resim ve Heykel Müzesi: Mimarl›¤›n› yine Arif Hikmet Koyuno¤-
lu’nun yapt›¤› Ankara Resim ve Heykel Müzesi Atatürk taraf›ndan
1927 y›l›nda kurulmufl. Ulus’ta Opera Meydan›’ndaki Resim Hey-
kel Müzesi, özellikle Türk plastik sanat›n›n oluflum ve geliflim dö-
nemlerini merak edenler için mutlaka gezilmesi gereken bir me-
kan. 

Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: Ankara’n›n ilk ve tek sanayi mü-
zesidir. Ankara Kalesi’nin giriflindeki orijinal binada sergilenmekte
olan koleksiyon, minyatür modeller d›fl›nda sandal ve arabalar gi-
bi birebir ölçülerde objeleri de kaps›yor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Ankara flehir turumuzun ilk gü-
nünü bu müzemizi gezerek tamaml›yoruz. Ulus’taki heykelden

Ankara Kalesi’ne do¤ru hiç sapmadan devam edildi¤inde yol
sizi Müze girifline ç›kar›yor. 19 Nisan 1997’de ‹sviçre'nin

Lozan kentinde 68 müze aras›nda birinci seçilerek
"Avrupa'da Y›l›n Müzesi" unvan›n› elde eden bu gör-
kemli müzenin, ülkemizde yaflayan herkes taraf›n-
dan görülmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Kendine öz-
gü koleksiyonlar› ile dünyan›n say›l› müzeleri ara-
s›nda yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde,
Anadolu arkeolojik eserleri Paleolitik Ça¤’dan bafl-
layarak günümüze kadar, kronolojik bir s›rayla ser-
gileniyor. 

GezginGezgin
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ÜretimÜretim

N‹SAN 2011 23

1964 y›l›nda Artvin’de do¤du. Kad›köy K›z Lisesi’ni ve ‹TÜ ‹flletme Mühendisli¤i’ni bi-
tirdi. 1987’de Valfsel Samand›ra fabrikas›nda planlama mühendisi olarak Elginkan
Toplulu¤u bünyesinde göreve bafllad›. 2000 y›l›nda ‹flyeri Fabrikas›’n›n kurulufl çal›fl-
malar›nda bulundu; 2001’de de ‹flyeri Fabrika Müdürü oldu. 2005 y›l›nda Dünya ga-
zetesi taraf›ndan Manisa’n›n ‘en baflar›l› iflkad›n›’ seçildi. 2010-11 güz döneminde Ce-
lal Bayar Üniversitesi’nde makine mühendisli¤i son s›n›f ö¤rencilerine ‘seminer dersi’
verdi. K›sa bir süre önce bir foto¤rafç›l›k kursunu tamamlad›. De¤iflik kültürleri, co¤-
rafyalar› tan›maktan hofllan›yor; 2009’da Kamboçya ve Vietnam’a gitti, flimdi arzusu
Peru’yu görmek. 

Tülay Terzigil kimdir? 

Üretimin çeflitli
aflamalar›nda Manisa
Valfsel A.fi. ‹flyeri Fabrikas›
çal›flanlar›n› görüntüledik.
Ö¤le tatilinde de hepsini
bir arada foto¤raflama
flans›m›z oldu.

yonlar›n› flu anda otomatik robotlarda yap›yoruz. Önümüzdeki y›llar-
da ilave z›mpara ve polisaj robotlar› almay› planl›yoruz. 

Di¤er yandan ‘insan sa¤l›¤›n› ve do¤ay› korumak’, sürdürülebilirli¤in
sa¤lanmas› tüm sektörlerde oldu¤u gibi bizim sektörümüzde de ana
amaçlardan biri. Dolay›s›yla tüm ürün ve proseslerimizde bunu dikka-
te al›yoruz. ‹nsan sa¤l›¤›na zarar vermeyen, su ve enerji tasarrufu ya-
pan ürünleri yine insana ve do¤aya zarar vermeyen proseslerle üret-
mek ana hedefimiz. Bu konuda yasal ya da henüz yasal olmasa da  ge-
lecekte yasal olmas› beklenen konularda gerekli yat›r›mlar yap›l›yor.    

Ar-Ge’ye y›lda ne kadar kaynak ay›r›yorsunuz?  

Günümüzde rekabetten s›yr›l›p fark yaratmak için Ar-Ge ve inovas-
yon iflin olmazsa olmaz› haline geldi. Toplulu¤umuz bünyesindeki
hammadde ve vitrifiye flirketlerimizle ortak yürüttü¤ümüz Ar-Ge ve
tasar›m çal›flmalar› ile sektörümüzde fark yarat›yoruz. Örne¤in,
önemli ihracat pazarlar›m›zdan olan ABD’de yasal zorunluluk hali-
ne gelen düflük kurflunlu hammaddenin Ar-Ge çal›flmalar›n›, ham-
madde ve Ar-Ge flirketlerimizle birlikte yürütüp; elde etti¤imiz dü-
flük kurflunlu hammaddenin de patentini al›p kullan›ma soktuk.  

Armatürde yürüttü¤ümüz pek çok Ar-Ge çal›flmas› Teknoloji ve Ye-
nilik Destek Programlar› Baflkanl›¤› (TEYDEB) taraf›ndan destekleni-
yor. TEYDEB taraf›ndan desteklenmesi, flirket olarak gerçekten yeni,

farkl› fleyler yapt›¤›m›z›n da bir göstergesidir. fiu anda baflvurularla
birlikte Valfsel’in 20 adet patent ve faydal› modeli var. Ar-Ge harca-
malar›m›z›n pay› yüzde 5’tir.

Bafll›ca ihracat pazarlar›n›z hangi ülkeler? 

Yaklafl›k 35 ülkeye ihracat yap›yoruz ve ihracat›m›z›n yüzde 35’ini
E.C.A. markas›yla gerçeklefltiriyoruz. ‹sveç, Rusya, ABD, Azerbaycan,
Kazakistan, Libya, ‹ngiltere bafll›ca ihracat pazarlar›m›zdan baz›lar›.
Geçen y›l ihracata bafllad›¤›m›z ABD’ye sat›fllar›m›z› art›rmay›
hedefliyoruz.

Valfsel’in kaliteyle iliflkisini nas›l özetlersiniz?  

E.C.A. markas›, yapt›¤›m›z müflteri araflt›rmalar›nda kalite ile özdefl-
leflmifl bir marka olarak ortaya ç›k›yor. Dolay›s›yla, bu alg›laman›n da-
ha da pekifltirilmesi gibi önemli bir sorumlulu¤umuz var. Türkiye’nin
yan› s›ra, ihracat yapt›¤›m›z tüm ülkelerde aranan tüm kalite belgele-
rinin hepsine sahibiz. 

Ürünleriniz son dönemde hangi önemli projelerde tercih edildi?  

Türk Telekom Arena Stad›, A¤ao¤lu My Town Ispartakule, My Sky
Tower, Yeflil ‹nflaat Innovia projesi, birçok önemli hastane projesi,
Libya’da 400 villal›k Al-Assa projesi ürünlerimizin tercih edildi¤i
projelerden sadece birkaç›.

Geçen y›la göre ihracat›n› yüzde 85 art›ran Valfsel, bu y›l da yüzde 50 art›fl hedefliyor.
Valfsel A.fi. ‹flyeri Fabrika Müdürü Tülay Terzigil, “Montaj ve s›zd›rmazl›k testi makinelerinin
devreye girmesiyle verimlili¤i üç kat art›rmay› planl›yoruz.” diyor. 

VALFSEL’de verimlilik 
üç kat artacak 

MManisa’daki Valfsel A.fi. ‹flyeri Fabrikas›’nda tek kumandal› (mix) banyo, dufl, la-
vabo eviye ve bide bataryalar› üretiliyor. 2000 y›l›nda kurulan fabrikada 110 ki-
fli çal›fl›yor. 30 bin metrekare aç›k alan üzerinde yedi bin metrekarelik kapal› ala-
na sahip tesiste 2010 y›l›nda 600 bin adet batarya üretimi yap›ld›. Topluluk bün-
yesinde 24 y›ld›r görev yapan ‹flyeri Fabrika Müdürü Tülay Terzigil Valfsel ‹flye-
ri’ne iliflkin sorular›m›z› yan›tlad›.  

2010 flirketiniz aç›s›ndan nas›l bir y›l oldu?

2010 y›l› sat›fllar aç›s›ndan gayet baflar›l› geçti. ‹ç piyasa  sat›fllar›m›z bir önceki
y›la göre yüzde 20 artt›. ‹hracat›m›z› da yüzde 85 art›rd›k.   

2011 hedefleriniz ne? Yeni ürünler gündemde mi? 

‹hracatta yüzde 50’ye yak›n bir büyüme hedefimiz var. 2010’da üretmeye baflla-
d›¤›m›z Caro serisi çok be¤enildi. Bu y›l ise Marine ve Zeta serileri piyasaya ç›-
kacak. Bu y›l ayr›ca kalite ve verimlilik art›fl› sa¤lamaya yönelik yat›r›mlar›m›z
olacak. Tek kumandal› batarya montajlar›n› ve s›zd›rmazl›k testlerini yapan ma-
kineler alaca¤›z. Böylece iflgücü verimlili¤imiz üç kat artacak. Kromaj hatt›m›z-
da da kalite art›fl›na yönelik ilave yat›r›m›m›z olacak. Z›mpara ve polisaj operas-
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E.C.A. armatürleri ve SEREL vitrifiye ürünleri ziyaretçilerin ilgi oda¤› oldu. E.C.A. ›s› grubu ürünleri de Fuar’›n ilgi gören standlar› aras›ndayd›.

Son dönemde birçok projede daha E.C.A. 
ve SEREL markal› ürünler tercih edildi. 
‹flte o projeler:  

Kiptafl Metrokent: Kiptafl taraf›ndan Baflakflehir’de yapt›r›lan
Metrokent flehrin stresinden uzak, huzur dolu bir yaflam sunu-
yor. Metrokent, fl›k ve estetik tasar›mlar›yla do¤a dostu E.C.A.
armatürlerini tercih etti.

Marmaris Resort Otel: Marmaris’te Hisarönü Koyu'na hâkim
muhteflem manzaras› ve sahili ile do¤ayla baflbafla
kalabilece¤iniz eflsiz bir tatil beldesi. Konforunu, su dostu ta-
sar›mlar›yla öncü marka E.C.A. armatürleri ve SEREL vitrifiye
ürünleriyle art›rd›.

Karina Evleri: B&G ‹nflaat Grubu’nun yeni yaflam alan› olarak,
‘Bursa Nilüfer’de hayat›n›za yeni rota çizin’, slogan› ile yap›lan
Karina Evleri’nde de Elginkan markalar› tercih edildi. Do¤an›n
içindeki ileri teknolojili bu yeni yaflam alan›nda kaliteli, fl›k ve
tasarruflu ürünleri ile E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünle-
rinin yan› s›ra SEREL markal› akrilik küvetler kullan›ld›. 

Sur Yap› Adapark: Sur Yap› taraf›ndan ‹stanbul’da yapt›r›lan
Adapark, sizi günlük yaflam al›flkanl›klar›n›z›n ötesine tafl›y›p
hayat›n tad›n› ç›karman›z› sa¤larken, tercih etmifl oldu¤u
E.C.A. armatürler ile hayat›n›za bir art› daha kat›yor. 

Alemda¤ Emlak Konutlar›: TOK‹ taraf›ndan ‹stanbul Çekme-
köy’de yap›lan bu dev proje ‹stanbul içinde ayr›cal›kl› bir ya-
flam imkân› sunuyor. Büyük bölümünü yeflil alanlar›n olufltur-
du¤u projede tasarruflu ve do¤a dostu teknolojisi ile alan›n›n
öncüsü E.C.A. marka armatürlerin kullan›lm›fl olmas› projede
do¤aya verilen önemin göstergesi. 

Garden Rose Taflkent Sitesi: ‹stanbul Bahçeflehir Esenkent’te
yükselen Garden Rose Taflkent Sitesi müflterilerine sunmufl ol-
du¤u ferah ve rahat aile ortam›n› kaliteli ve fl›k ürünleriyle ön-
cü marka E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünleriyle taçlan-
d›rd›. 

Ayr›ca, Avrupa Konutlar› Ispartakule’de E.C.A., ‹stanbul Evle-
ri Malatya projesinde E.C.A. ve SEREL, Trabzon’daki Medica-
na Hastanesi’nde E.C.A., Ankara’daki Samanyolu Koleji’nde
de yine E.C.A. krom ile E.C.A. teknik ürünleri kullan›ld›.  

E.C.A. ve SEREL
seçkin projelerde...   

UNICERA Fuar›’nda bir ‘detoks’
stand›: E.C.A.- SEREL 
E.C.A.- SEREL, 2-6 Mart tarihleri aras›nda düzenlenen UN‹CERA ‹s-
tanbul 23. Uluslararas› Seramik Banyo ve Mutfak Fuar’›nda yeni
ürünleri ve stand tasar›m›yla ilgi toplad›. TÜYAP’taki fuarda sergile-
nen vitrifiye ve armatürdeki yeni ürünler, Marine, Diagonal, Pebble
ve Zeta ziyaretçilerin be¤enisini kazand›.   

Fuardaki E.C.A.- SEREL stand› su kaynaklar›n›n bilinçsizce kirletildi¤i
ve harcand›¤› dünyam›zda detoksa ihtiyaç oldu¤u anlay›fl›yla kurgu-
land›. Yenilenme ve ar›nma hücrede bafllad›¤› için stand›n tasar›m›n-
da hücre dokusundan esinlenilmiflti. Ziyaretçilerde ‘sa¤l›¤›n›z› düflü-
nüyorsan›z adresiniz buras›’ alg›s› uyand›ran stand›n tasar›m›ndaki
fleffafl›k ve duruluk hücre zar›n› simgeleyen tüllerle tamamland›.  

Stand bir baflka özelli¤iyle de ziyaretçilerin ilgi oda¤› oldu: E.C.A.- Se-
rel’in marka yüzü olmas›n›n yan› s›ra baflar›l› bir spor insan›, örnek ai-
le babas› ‹brahim Kutluay ile efli Demet Kutluay da standdayd›. Kutlu-
ay çiftinin kat›l›m›yla gerçekleflen kokteylde stand ziyaretçileri ünlü
çiftle sohbet etme olana¤› buldu. 4 Mart günü gerçekleflen kokteylde
ayr›ca, Elmor ekibi, Elginkan Holding ve Elginkan Vakf›’n›n de¤erli yö-
neticileri, markalar›n üretimini gerçeklefltiren üreticiler, bayiler ve bir-
çok de¤erli misafir a¤›rland›. Elli y›l› aflk›n süredir sektöründe lider olan
E.C.A., kullan›c›s›na sa¤lad›¤› konfor, fl›k tasar›m ve tasarruf özellikle-
riyle yeniliklere öncülük
etmeye devam ediyor. 

Soldan sa¤a: 
Elmor A.fi. fiirket Müdürü

Hakan Günderen, ‹brahim
Kutluay, Reklam ve Halkla

‹liflkiler fiefi Ebru A¤va,
Pazarlama ve Planlama

Müdürü Hakan Ürün

E.C.A. ve SEREL Ürünleri 
ISH Frankfurt 2011 Fuar›’ndayd›

BBu y›l›n en önemli ›s›tma-so¤utma ve yap› fuar› olarak kabul edilen
ISH Fuar›, 15-19 Mart tarihleri aras›nda, Almanya’n›n Frankfurt
kentinde, 240 bin metrekarelik brüt alana sahip Messe Frankfurt Ex-
hibition fuar merkezinde Elginkan Vakf›, Holding ve fiirketlerin
de¤erli yönetici ve çal›flanlar›n›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.

E.C.A. ›s› ürünleri, dünyan›n önde gelen ›s› ürünleri üreticilerinin
yer ald›¤› 8. holde, 144 metrekarelik özel tasar›m bir stant ile ziya-
retçilerle bulufltu. E.C.A. markal› ›s› grubu ürünlerinden, yo¤uflmal›
kombi Confeo Premix, yeni ürün gam›nda olan ve ekonomik özel-
li¤iyle öne ç›kan Proteus, Proteus Digital ve Proteus Plus kombiler,
panel ve döküm radyatörler ile valflerden oluflan ›s› sistemleri, ziya-
retçilerin ilgi oda¤› oldu. Ayr›ca di¤er ürün çeflitlerinden günefl
enerjisi ve yerden ›s›tma sistemleri de E.C.A. stand›nda sergilendi.
E.C.A.- SEREL yap› ürünleri, fuar›n banyo sistemlerinin sergilendi¤i
3.0 holünde, 340 metrekarelik özel tasar›m stant ile ziyaretçilerin il-

gisine sunuldu. E.C.A. armatürle-
rinden Acrobat, Marine, Zeta se-
rileri, SEREL vitrifiye ürünlerin-
den ise Diagonal, Pebble, Mari-
ne banyo tak›mlar›, ilk kez bu
fuar ile yurtd›fl›nda sergilenmifl
oldu. E.C.A.- SEREL ürünleri-
nin fl›k kombinasyonlar›n›n yer
ald›¤› standda, ürünlerin tek-
nolojik, estetik ve fonksiyonellik özelliklerinin yan› s›ra su
tasarruf özelliklerine de dikkat çekildi.

2009 y›l›na göre ziyaretçilerinin ilgisinin daha yo¤un oldu¤u göz-
lemlenen fuarda, ziyaretçi say›s›ndaki art›fl dikkati çekti. 2011 y›-
l›nda E.C.A. ve E.C.A.- SEREL standlar› da  özel tasar›mlar›, fl›k su-
numlar› ve ürün teknolojileriyle ilgi toplad›.

2009 y›l›na göre ziyaretçi ilgisinin çok daha yo¤un oldu¤u ISH
Frankfurt 2011 Fuar›’nda, E.C.A. ve E.C.A.- SEREL standlar› özel
tasar›mlar›, fl›k sunumlar› ve ürün teknolojileriyle ilgi toplad›.



Binalar›n›zdaki ›s› kayb›n› en aza indirerek
enerji masraflar›n›z› ciddi ölçüde azaltman›z
mümkün. Binalarda sadece yal›t›m ile yüzde
25’ten yüzde 50’ye varan oranda yak›t tasar-
rufu sa¤lanabilir. Termostatik radyatör vanas›
kullanarak ev ve iflyerlerinizi çok daha  tasar-
ruflu ›s›tabilirsiniz. Sistem, oda s›cakl›¤› ayar-
lanan de¤ere gelince radyatördeki su dolafl›-
m›n› kesiyor ve odan›n normal de¤erden faz-
la ›s›nmas›n› önleyerek enerji tasarrufu sa¤l›-
yor. Termostatik radyatör vanas› iki ›s›tma se-
zonunda sa¤layaca¤› tasarrufla paran›z› da
size geri ödüyor. Ayr›ca, d›fl hava s›cakl›¤› ve

iç ortam s›cakl›¤› esas al›narak gece-gündüz
ve saatlere göre ayar yapma olana¤› sa¤layan
otomatik kontrol sistemlerinin uygulanmas›
ile de enerji tüketimini önemli oranda azalt-
mak mümkün. S›cakl›k ayarl› termostatik va-
nalar tasarrufun, sürdürülebilir büyüme kav-
ram›n›n öne ç›kt›¤› günümüzde büyük öne-
me sahip. Oda s›cakl›¤›n› 1 °C art›rmak için
yaklafl›k yüzde 6 oran›nda daha fazla yak›t
gerekiyor. Oda s›cakl›¤› 23 °C iken ›s› kayb›
100 ise, oda s›cakl›¤› 22 °C olursa, yüzde 6
tasarruf, oda s›cakl›¤› 20 °C olursa yüzde 18
tasarruf sa¤lanabiliyor.                                  

Termostatik radyatör vanas›na ödeyece¤iniz para iki ›s›tma sezonunda
size geri dönüyor.
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E.C.A. ve SEREL markalar›n›n sat›fl ve pazarlama hizmetleri alan›nda faaliyette bu-
lunan ELMOR, yap› grubu sektörünün geliflmesine yapt›¤› yat›r›mlar› ‘Profesyonel
Buluflmalar›’ toplant›lar› ile destekliyor. Bu kapsamda 4 fiubat tarihinde Antalya
IC Hotels Airport’un  toplant› salonunda otel teknik müdürleri, teknik personel ve
sektörden ilgili kiflilerden oluflan 200 kiflinin kat›l›m›yla bir seminer gerçeklefltiril-
di. Seminerde kat›l›mc›lara E.C.A. ‘‹nsan ve Çevre Dostu Armatürler’, ‘Enerji Ta-
sarrufunda Mükemmel Teknik Çözümler’,  SEREL ‘Islak Mekânlarda Sinerjik Çö-
zümler’, EMAR ‘Çevreye Duyarl› Hizmetler’ hakk›nda bilgi verildi. 

Otel teknik müdürleri Antalya’da bulufltu

Tasarruflu ›s›n›n... 

KalDer (Türkiye
Kalite Derne¤i) ve
Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odas› ifl-
birli¤i ile planla-
nan ‘Mükemmellik
Platformu - Yerel
Kalk›nma ve Mü-
kemmelik Yolculu-

¤u’ toplant›s›n›n ikincisi 20 Ocak
tarihinde gerçeklefltirildi. Toplan-
t›n›n aç›l›fl konuflmalar› Emar A.fi.
fiirket Müdürü ve KalDer Yönetim
Kurulu Üyesi Neslihan Yeflilyurt,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Oda-
s› Yönetim Kurulu Baflkan› Dur-
sun Ali Tever, Nam›k Kemal Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Niza-
mettin fienköylü, KalDer Genel
Sekreteri Selim Güven taraf›ndan
yap›ld›. Toplant›da, sürdürülebilir
kalk›nma için mükemmellik yol-
culu¤u ve toplam kalite felsefesi
üzerine bilgi, görüfl ve deneyimler
kat›l›mc›larla paylafl›ld›.

Sürdürülebilir
kalk›nma için
mükemmellik

Çat› % 7

Pencere
% 30

D›fl duvar
% 40

Döfleme % 6 Kap›, Hava Ka. 
% 17

E.C.A., De Dietrich 
ile daha genifl kitlelere ulaflacak 

Dietrich Yo¤uflmal› Yer Tipi Kazanlar ile E.C.A. giderek daha genifl
kitlelere hitap etmeye bafllad›. 93-1146 kw de¤erleri aras›nda olan
De Dietrich yo¤uflmal› kazanlarda, yüksek kapasiteye ihtiyaç du-
yuldu¤unda 10 adet kazan› kaskat ba¤lamak da mümkün. 

Verim de¤erleri % 109,6’lara kadar (k›smi yükte düflük s›cal›kta) ç›-
kabilmekte. Özellikle geçifl mevsimlerinde tüketiciye yüksek gaz
tasarrufu sunar. ‹leri teknolojisi sayesinde minumum ak›fl veya dö-
nüfl suyu s›n›rlamas› bulunmuyor.

Kullan›c› dostu Diematic M3 kumanda paneli ile tüketicinin talep-
leri do¤rultusunda kazan üzerine veriler girilebiliyor. Türkçe olan
program dili sayesinde tüketici kontrol panelini rahatl›kla kullana-
biliyor. 

Özellikle BEP yönetmeli¤i ile art›k tüm kazan kumanda üniteleri
ile beraber istenen d›fl hava sensörü kazan›n içerisinden ç›kmakta-
d›r. Kazana eklenen kontrol paneli ile kazan›n ekonomik bir flekil-
de iflletimi sa¤lan›r. De Dietrich kontrol paneli ile y›ll›k yak›t tüke-
timinden önemli bir ölçüde tasarruf yap›labilmektedir. Kontrol pa-
neli ile hem düflük hem yüksek s›cakl›k bölgelerini rahatl›kla ›s›t›r-
ken, istendi¤inde kullan›m s›cak suyu için boyler ›s›t›lmas›n› rahat-
l›kla sa¤lar. 

KKazanlarda verimi etkileyen dört ana unsur bulunur. Yak›t alt ›s›l
de¤eri, yak›t›n kendisi ile ilgilidir, kazandan ba¤›ms›zd›r; ancak ve-
rim hesab›nda etkili faktörlerden biridir. Yal›t›m kay›plar›, kazan
gövdesinden çevreye olan ›s› kay›plar›d›r. (Is› izolasyonu) Yanma
verimi, kazan dizayn›na ve yak›c›ya ba¤l›d›r. Baca gaz› ç›k›fl s›cak-
l›¤› ise kazan verimini etkileyen ve belirleyen en önemli faktördür.
Kazanda yak›lan yak›t›n yanmas› sonucu aç›¤a ç›kan ›s› enerjisinin
kazan içindeki ak›flkana hangi ölçüde aktar›ld›¤›n› belirler.

Yanma verimi ve baca gaz› ç›k›fl s›cakl›¤› yo¤uflmal› cihazlarda veri-
mi etkileyen temel iki konudur. Mükemmel yanman›n sa¤lanmas›
için yak›ta verilen hava belirli oranda art›r›lmaktad›r. Buna ‘hava faz-
lal›k katsay›s›’ denilmektedir. Yak›t cinsine ba¤l› olarak de¤iflen bu
katsay›n›n gere¤inden az olmas› halinde CO oluflur, yanma verimi
düfler; hava fazlal›k katsay›s›n›n gere¤inden fazla olmas› halinde CO
azal›rken, yanma bozulur, yanma verimi düfler. Do¤algaz›n yanmas›
için ideal kar›fl›m % 9 do¤algaz % 91 hava kar›fl›m›d›r. Bu oran % 5-
15 aras›nda de¤iflir. Yo¤uflmal› cihazlarda bulunan premix brülör ile
kullan›lan gaz miktar›na uygun hava cihaza al›narak tam yanmaya
ulafl›lmaya çal›fl›l›r.

Yo¤uflma teknolojisi kullanan cihazlar›n fark›, baca gaz› ürünlerin-
deki su buhar› yo¤unlaflt›¤›nda ortaya ç›kan buharlaflma gizli ›s›s›-
n› (550 kcal/kg) kullanabilmesi ve ›s›y› geri kazanabilmesidir. Bir
metreküp do¤algaz bafl›na 1.5-1.7 kilogram aras›nda su oluflur. Bu
gizli ›s›dan konvansiyonel cihazlarda yararlan›lmaz. Baca gaz› s›-
cakl›klar› klasik kazanlarda 200 0C’lere ulafl›rken, yo¤uflmal› ka-
zanlarda 50-60 0C civar›ndad›r. Yo¤uflmal› kazanlar bacadan at›lan
gazlar›n gizli ›s›s›n› tesisattan geriye, kazana dönen so¤uk suya ak-
tar›r. Yo¤uflmal› kazanlar› di¤er kazanlarla k›yaslad›¤›m›zda % 10-
15 verim fark› bulunur. Yo¤uflmal› kazanlarda yüksek yanma veri-
mi sa¤land›¤› için hem zararl› emisyon (CO ve NOx ) de¤erleri da-
ha düflük olur hem de bu kazanlar çevreye sayg›l›d›r. Yo¤uflmal›
kazanlar›n di¤er bir üstünlü¤ü de brülörle çal›flan kazanlara oranla
gürültüsüz çal›flmalar›. 

De Dietrich yo¤uflmal› yer tipi kazanlar

E.C.A. Merkezi Is›tma Sistemleri’nde ürün gam›na yeni eklenen De

Tablo1. Dönüfl s›cakl›¤›na ba¤l› yo¤uflmal› kazan verim e¤rileri

De Dietrich yo¤uflmal› kazan özellikle geçifl mevsimlerinde tüketiciye yüksek gaz
tasarrufu sa¤l›yor. Türkçe olan program dili sayesinde de tüketici, kontrol
panelini rahatl›kla kullanabiliyor. 



Büyüteç

CCami mimarisine iliflkin tart›flmalar Ataflehir Anadolu Ulu Ca-
misi’nin inflaat›yla birlikte yeniden alevlendi. Ataflehir Anadolu Ulu
Camisi’nde Mimar Sinan’›n Selimiyesi’nin yap›sal özelliklerinin
tekrarlanaca¤› kayg›s›n› tafl›yan ‹stanbul Serbest Mimarlar Derne¤i
(‹stanbulSMD) ‘Cami Tasar›m›n›n Geçmifli ve Bugünü’ bafll›kl› bir
konferansta konunun uzman ismi ‹stanbul SMD Onur Üyesi Prof.
Do¤an Kuban’› a¤›rlad›. Yap›-Endüstri Merkezi’nde 26 Ocak’ta dü-
zenlenen  konferans›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹stanbulSMD Bafl-
kan› Do¤an Hasol, dernek olarak “her flehre bir Selimiye” yap›lma-
s› önerisinden duyduklar› rahats›zl›¤›n›n nedenini flöyle aç›klad›:
“Gerçeklefltirilmesi planlanan Ataflehir Anadolu Ulu Camisi’nin
mimar›, projenin bir ‘Selimiye kopyas›’ olmad›¤›n› öne sürüyor. Bir
mimara, sanatç›ya yak›flmayan bir fleydir taklit. Ayn› zamanda mi-
marlar›m›za da hakarettir; çünkü bu, Türkiye’de mimarlar›n dört
yüz otuz befl y›l önce yap›lm›fl binalar› taklit etti¤ini söylemek de-
mektir. O Sinan ki, kendi camilerini tekrarlamam›flt›r.” 

Prof. Dr. Do¤an Kuban ise ‘Cami Tasar›m›n›n Geçmifli ve Bugünü’
konulu sunumunda “‹slamiyette bir cami tipolojisi yoktur” dedi.
Selimiye’nin benzeri bir caminin yap›lmas› gayretini ise flu sözler-

le elefltirdi: “Selimiye’nin kubbesi üstte 75 santimdir, altta ise 1,5 metre
kesite ulafl›r. Bu yüzy›lda bu kubbeyi 1,5 santimetrelik beton plaklar ile
yap›yoruz. Bizim gibi malzeme, yap› ve bina aras›ndaki iliflkinin mesle-
¤in temeli oldu¤unu bilen mimarlar ise buna flaflk›nl›kla bak›yoruz.” 

‹slam co¤rafyas›n›n farkl› bölgelerinde çeflitli dönemlerde yap›lm›fl fark-
l› cami modellerinden örnekler veren Prof. Kuban, her mimarl›k yap›t›-
n›n ça¤›n› anlatmas› gerekti¤ini ifade ederek flöyle dedi: “Günümüzün
teknik imkânlar›ndan faydalanmadan, geleneksel temsilleri taklit etmek
cahilliktir.” 

Prof. Dr. Do¤an Kuban: Türkiye’de camile-
rin mimari kalitesi genelde konut mimarisi
ve ticari yap› mimarisinden çok farkl› de¤il.
Fakat Cumhuriyet’in bafl›ndan bugüne top-
lumun kültürü ile mimarisi aras›ndaki iliflki-
nin karakteri de¤ifltirmedi. Cumhuriyet reji-
mi geç Osmanl›’dan daha ileri bir düzeyde
ça¤dafl üslubu kabul etti. Fakat bu uzun sür-
medi. Hitler Almanyas›’n›n etkisi ile yeni-
ulusal diye 1950’ye kadar süren bir ç›kma-

za sapland›k. 1950’den sonra ise Hilton Oteli ile bafllayan ve ça¤dafl mima-
rinin çizgisine uymak isteyen bir ö¤retim ve uygulama sürüyor. 
Osmanl›’y› taklit etmek, güzeli aramaktan kaynaklanm›yor. Mimarinin tari-
hi ve do¤as› konusundaki bilgisizlikten kaynaklan›yor. Sinan’›n camilerinin
dünya mimarl›k tarihinde bir yeri var. Mimarl›k iyi dönemlerinde büyük ya-
p›tlar›nda ça¤›n›n teknolojisini, malzemesini kullanarak uluslararas› bir yer
edinir. Ben Divri¤i Camisi’ni ya da Selimiye’yi büyük sanat baflyap›tlar› ola-
rak savunabilirim. Ama Kocatepe Camisi’ni savunamam. Toplum kat›nda
bu kadar önemi olan cami yap›s›n› ça¤dafl ve daha güzel yapmaya çal›flmak
do¤al bir uygarl›k davran›fl›d›r. Ve bunu gerçeklefltirmek kültür tarihimiz
için büyük bir at›l›m olacakt›r. Araplar gibi yabanc› mimarlara de¤il, Türk
mimarlar›na ça¤dafl cami tasar›m yapma yollar›n› açal›m. Bu, ulusal bir ya-
r›flma ile bafllayabilir.

Dr. Do¤an Hasol: Her mimarl›k yap›t› kendi
ça¤›n›, ça¤›n›n teknolojisini, kendi kültür
düzeyini ve zevk olgunlu¤unu yans›t›r. Ül-
kemizde her y›l yüzlerce cami yap›l›yor. Bu
camilerin mimari düzeyinden Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› bile flikâyetçi. Bunlar Osmanl› ca-
milerinin çok kötü taklidi. Dönem farkl›, tek-
noloji farkl›, malzeme ve iflçilik farkl›... Kop-
ya ya da taklit, sanatta da, tasar›mda da, mi-
marl›kta da kabul edilemez. Amaç, özgün

olan› yaratmakt›r. Osmanl› döneminde yap›lm›fl eserleri yüzlerce y›l sonra
taklit etmek bugünün toplumuna, yöneticilerine ve mimarlar›na yak›flmaz.
Yöneticiler mimarl›¤a ve flehircili¤e gereken önemi vermedi¤i için kentleri-
miz periflan durumda. Belediye Baflkan› ‹stanbul’daki yap›lar›n yüzde
70’inin kaçak oldu¤unu söylüyor. ‹flte bu çarp›k yap›laflma içinde iyi mimar-
l›k ürünleri de kaybolup gidiyor. Kuflkusuz, Cumhuriyet Dönemi’nde yap›l-
m›fl çok iyi mimarl›k örnekleri var. Cumhuriyet’in getirdiklerini, de¤erlerini
yok saymak son zamanlarda moda oldu; tabii, mimarl›k da bu yaklafl›mdan
nasibini al›yor. Bugün, Türk mimarlar›n›n yurtiçinde oldu¤u gibi yurtd›fl›nda,
uluslararas› arenada da baflar›lar› oldu¤u unutulmamal›. Mimarl›k yap›tlar›n-
dan iyi örnekleri kent ortam›nda göremeyenler, Sanal Mimarl›k Müzesi’nde
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarl›¤› sergisinde (www.mimarlikmuzesi.org),
mimarl›k dergilerinde, mimarlar›m›z›n web sitelerinde görebilirler.

“Ulusal yar›flma düzenlenmeli”

Kral Faysal Camisi (‹slamabad)TBMM Camii Kompleksi

Büyüteç

Cami tasar›m›n›n
geçmifli ve bugünü

Yap›-Endüstri Merkezi’nde 26 Ocak’ta
düzenlenen ‘Cami Tasar›m›n›n Geçmifli ve
Bugünü’ konulu konferansta konuflan Prof.

Dr. Do¤an Kuban “Her mimarl›k yap›t› ça¤›n›
anlatmal›d›r.” diyerek Osmanl› dönemine ait

camilerin taklitlerinin yap›lmas›n› elefltirdi.
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Avrupa mimarlar dünyas›nda özgün  çal›flmalar›yla ünlenen Carlos Ferrater, ayn› zamanda Katalon-
ya Politeknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü baflkanl›¤› görevini de yürütüyor. Ferrater, aralar›nda
FAD, Premio Bonaplata, Premio Ciudad de Barcelona, Premio Decada’n›n da yer ald›¤› çok say›-
da ödülün sahibi. 2001 y›l›nda ‹spanya Ulusal Mimarl›k Ödülü’ne de¤er görülen Ferrater, Mies van
der Rohe Ödülü’ne de aday gösterildi. 2004’te ise Avrupa Peyzaj Bienali’ne seçildi. Barselona
Olimpik Köyü, Juan Carlos Oteli (Barselona), Katalonya Kongre Merkezi, Castellon Oditoryu-
mu’nda Bilim Enstitüsü ve botanik bahçesi, El Prat Royal Golf Kulübü, Zaragoza Çoklu Tafl›ma ‹s-
tasyonu, Aquileia Tower (Venedik), Granada Bilim fiehri, Paris’te Jacobins Kültür Merkezi, Villa-Re-
al Kütüphanesi, Bilbao’da IMQ Hastanesi, Sabadell’de Müzik fiehri, Murcia Havaalan› Ferrater’in
bafll›ca eserleri aras›nda yer al›yor.

Carlos Ferrater kimdir?

Büyüteç
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Vancouver flehrini ‘yürünebilir’
bir flehir olarak planlad›k

‹stanbul’u flehir olarak çok de¤erli buldu¤unu ifade eden
Sidney Rasekh, “‹stanbul’a geldi¤inde insan, kendini
dünyan›n dört bir yan›na gitmifl gibi hissediyor. Londra’dan
Pekin’e, Moskova’dan Kahire’ye bir hat çizerseniz, bu
hatlar›n kavflak noktas›nda ‹stanbul var.” diyor.

‹‹stanbul Kongre Merkezi’nde Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›’nca dü-
zenlenen 2011 Konut Kurultay›’n›n ilginç sunumlar›ndan birini Urban
Green Global’in kurucusu ve kentsel geliflim uzman› olan Sidney Ra-
sekh yapt›. 2011 Konut Kurultay›’n›n 5 Mart Cumartesi günkü ‘Kentler
Dönüflüyor/Marka Kentler’ konulu birinci oturumunda konuflan Sidney
Rasekh, konuflmas›na ‹stanbul’a s›k s›k gelip gitti¤ini ve her geliflinde ‹s-
tanbul’u olumlu geliflmeler içinde gördü¤ünü belirterek bafllad›. Sidney
Rasekh flunlar› söyledi: 

“‹stanbul’a geldi¤inde insan, kendini dünyan›n dört bir yan›na gitmifl gi-
bi hissediyor. Londra’dan Pekin’e, Moskova’dan Kahire’ye bir hat çizer-
seniz, bu hatlar›n kavflak noktas›nda ‹stanbul var. ‹stanbul, medeniyet-
lerin kavflak noktas›nda. Do¤u ve Bat›’n›n bulufltu¤u çok önemli bir yer-
desiniz. ‹stanbul’un tarihi insanl›¤›n tarihidir.”

Sidney Rasekh’in konuflma metni özetle flöyle:

“Hayat›m›n yaklafl›k 30 y›l›n› Vancouver’›n flehir plan› üzerinde çal›fla-
rak geçirdim. Bu flehir, Kanada’n›n kuzeyinde Pasifik k›y›s›nda, dünya
standartlar›na göre çok küçük bir flehirdi. Ekonomimiz kötü durumday-
d›. O dönemde belediye baflkan› bir grup insan› bir araya toplad› ve bu
toplant›da bize flu soru yöneltildi: ‘Bu flehri ve flehrin ekonomisini nas›l

aya¤a kald›rabiliriz?’ Belediye baflkan›na flu tavsiyede bulunduk: 

‘Dünyan›n en yaflan›labilir flehrini infla etmeliyiz. Küresel bir flehir
infla etmeliyiz.’ Önce kendimize flu soruyu sorduk: ‘Bu flehirde na-
s›l bir toplum yaratmak istiyoruz?’ Daha eflitlikçi, her kesimden in-
san›n yaflayabilece¤i bir Vancouver yaratmak istiyorduk. Dolay›s›y-
la, sadece zenginler ya da sadece fakirler için bir flehir yaratmak is-
temiyorduk. Bugün dünyan›n en zengin insanlar›ndan bir k›sm›
Vancouver’da yafl›yor ve bu kiflilerle ortalama gelir sahibi insanla-
r›n evleri birbirine çok yak›n ve aralar›nda sa¤l›kl› bir iletiflim var.
Bunu bir miras program› izleyerek baflard›k. ‹lk önce, herkesin de-
niz manzaras›ndan faydalanmas› gerekti¤ine karar verdik. Vancou-
ver ve ‹stanbul’un co¤rafyalar› birbirine çok benziyor. Bo¤az ve
Haliç’in ayn›s› bizde de var. Önce, bütün Vancouverl›lar’›n olabil-
di¤ince fazla manzaradan faydalanmas› gerekti¤ine karar verdik.
Dolay›s›yla flehrin mimarisi buna göre flekillendi. Ayr›ca, su k›y›s›-
n› insanlara ay›rd›k. Vancouver’da su k›y›s›nda yüzlerce millik yü-
rüyüfl alanlar› var. Yürünebilir bir flehir kurmak istedik. Ama konut
alanlar›yla ifl merkezlerinin ayr› ayr› yerlerde de¤il, bir arada olma-
s› gerekti¤ini söyledik. Böylece yürünebilir bir flehir, tafl›mac›l›¤a
asgari ihtiyaç duyulan bir flehir yaratabildik.”

Kentsel geliflim uzman› Sidney Rasekh:

Urban Green Global’in kurucusu olan Sidney Rasekh; kentsel dönüflüm,
Kentsel sürdürülebilirlik, kamu özel ortakl›¤›, stratejik planlama, kentsel ta-
sar›m, gayrimenkul gelifltirme, gayrimenkul finansman›, entegre proje tesli-
mi, proje yönetimi ve mimari tasar›m alanlar›nda 25 y›l› aflan profesyonel
ifl deneyimine sahip bir kent uzman›. Rasekh’in profesyonel ifl deneyimi
Washington, fiangay, Vancouver, Montreal, Ottawa, Seattle, Portland ve
Santa Cruz, Bolivya gibi dünyan›n önemli merkezlerindeki çal›flmalar›na

dayan›yor.  fiehirlerin psikolojik etkisi üzerinde durdu¤u akademik araflt›r-
malar›n› ‘Kentsel Ekoloji ve Yaflanabilir Kentler’ ismiyle yay›nlad›. Smithso-
nian Enstitüsü’nde mimarl›k ve uygarl›k alan›nda, Harvard ve Columbia
Üniversitesi'nde kentsel tasar›m ve çevre alg›s› konusu üzerine dersler ver-
mifl olan Rasekh’in yeni projeleri aras›nda Washington’un kalk›nmas›na yö-
nelik çeflitli projeler ve Bolivya, Santa Cruz’daki yeni bir üniversite için ha-
z›rlad›¤› master plan ve dizayn çal›flmas› bulunuyor.

Sidney Rasekh kimdir?

‹‹spanyol mimar Carlos Ferrater Avrupa mimarl›k dünyas›n›n önde
gelen isimlerinden biri. Türk meslektafllar›yla buluflan Ferrater, bu
kez önemli çal›flmalar›ndan oluflan ve konferans›yla ayn› ad› tafl›-
yan sergisini ‹stanbul’a tafl›d›. Ferrater’in çal›flmalar› yine Cervan-
tes Enstitüsü ve Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi’nin ifl-
birli¤iyle 8-28 fiubat tarihlerinde, Büyükkent fiubesi’nin Kara-
köy’deki binas›nda sergilendi. Serginin Mimarlar Odas›’n›n farkl›
flubelerinde de aç›lmas› planlan›yor.

Carlos Ferrater, geçen y›l 14 Ekim’de ‹stanbul’da verdi¤i konferan-
s›nda a¤›rl›kl› olarak ‹spanya’daki projeleri üzerinde durmufl ve
memleketinin bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye ile çok benzeflti¤i-
ni, Türkiye’de bu nedenle proje yapmay› istedi¤ini ifade ederek
“Mimarl›k, babadan o¤ula miras aktarman›n bir yolu” demiflti.

Ferrater ‘Art› 1’in sorular›n› flöyle yan›tlad›: 

Sizin için mimarl›k nedir? Mimarl›¤› nas›l tan›ml›yorsunuz?  

Mimari eser infla etmenin ne anlama geldi¤i konusundaki fikirlerim
y›llar içinde de¤iflime u¤rad› ve bugün bu konudaki görüflümü her-
halde flu cümleyle özetleyebilirim: Mimar›n ifli, yap› infla ederken
geometriden mekâna evrilmektir.  

Sizce bir mimari eser, sanat eseri olarak de¤erlendirilebilmek için

hangi nitelikleri tafl›mal›? 

Bir mimari eseri sanat eserine dönüfltürmek, entelektüel bir risk al-
mak demektir. Halihaz›rda bildiklerinizi, önceki projenizi yeniden
düzenlemek ile s›f›rdan bafllama ve yeni bir deneyim haz›rlama is-
te¤i aras›ndaki çeliflki, beraberinde yarat›c› bir gerilimi getirir. Böy-
lece bir sanat ifli üretme olas›l›¤› ortaya ç›kar.  

Mimari tasar›m›n›zda biçim ve ifllevi nas›l birlefltiriyorsunuz?   

Mimari dizayn bazen rastgele sezgisel bir kavramdan ortaya ç›kar;
bu yüzden ilk çizim bir formun embriyosuna çevrilir. Geometri,
süreci disipliner terimlerle düzenleyip as›l fikri, yap›sal mant›¤›n
yard›m›yla yap›l› gerçekli¤e dönüfltürür. Her ne kadar konumun
kavran›fl› ile maddeselli¤e teslim olmak zorunda olsalar da, form
ile fonksiyon tek bir kavramd›r. Son form ne kadar çok ilk tasla¤›
hat›rlat›rsa; netice de o kadar doyurucu olacakt›r.  

Önümüzdeki y›llarda mimari tasar›m›n hangi yönde evrilece¤ini
düflünüyorsunuz? 

Yeni teknolojiler ve enerji tasarrufuna her zamankinden çok olan
acil ihtiyaç, bizi insanlara daha yak›ndan ba¤l› bir mimariye götü-
recek. K›sacas› iyi ‘vernacular’ (yöreye özgü) mimarinin bize hep
verdi¤i fleye... Alejandro de la Sota’n›n da dedi¤i gibi, “Mimari ya
‘vernacular’d›r ya da ‘rafine edilmifl’tir.”

Ünlü ‹spanyol mimar Carlos Ferrater:

Mimar›n ifli geometriden
mekâna evrilmektir
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Yaflam alanlar›n› estetik ve sanatla buluflturuyoruz
11975 y›l›nda gayrimenkul gelifltirme, inflaat ve müteahhitlik flirketi

olarak kurulan VARYAP,  bugün sektörün önde gelen dev projeleri-
ne imzas›n› at›yor. 10.000’den fazla kifliye do¤rudan ve dolayl› ola-
rak istihdam sa¤layan VARYAP, son olarak Mart ay› içinde aç›l›fl›
yap›lan ‹stanbul Ça¤layan’daki Avrupa’n›n en büyük adliye sara-
y›n›n taahhüt projesini gerçeklefltirdi. VARYAP, Adliye Saray›’ndan
önce de, Türk Telekom Arena Spor Kompleksi’ni tamamlay›p Toplu
Konut ‹daresi’ne teslim etmiflti. ‹stanbul Ataflehir’de yap›m› devam
eden yüksek ekolojik standartl› sosyal alanlar› ve 1.500 konutu kap-
sayan VARYAP Meridian projesi de VARYAP’›n dev projelerinden
biri. VARYAP CEO’su Erdinç Varl›bafl, Türk yap› sektörünün genel
de¤erlendirmesinden VARYAP projelerine uzanan sorular›m›za ver-
di¤i yan›tlar›yla ‘Art› 1’ dergisinin konu¤u oldu. 

Türk yap›  sektörünün bugünkü durumunu de¤erlendirir misiniz?
Önümüzdeki birkaç y›ll›k dönemde sektörde ne gibi geliflmeler
beklenebilir?  

Y›llar itibariyle inflaat sektörünün geliflimine bakt›¤›m›zda, her za-
man inflaat sektöründeki büyüme ile ülkelerin refah seviyeleri ara-
s›nda bir korelasyon oldu¤unu görüyoruz. Örne¤in, geçmifl y›llarda,
inflaat sektöründe büyüme genel ekonominin büyüme h›z›n›n 2,5
kat› kadar gerçekleflmifltir. Kriz dönemlerinde de bu kez küçülme ile
ayn› seyir devam etmifltir. Büyüme dönemlerinde inflaat sektörü Tür-
kiye ekonomisinin büyüme h›z›ndan daha ileride gerçekleflmifltir.
Çünkü sektörün önde gelen firmalar›, güvenilir olmak ve en iyisini
yapmak için hiç durmadan kofluyor. Her birimiz projelerimizde mü-
kemmeli yakalaman›n peflindeyiz. 

2010 y›l›nda faizlerin düflmesi, enflasyonun beklenen seviyenin al-
t›nda olmas›, ihracat›n planlanan seviyenin üzerine ç›kmas› ve bü-
yüme rakamlar›, Türkiye ekonomisi için iyi göstergelerdir. 2010

VARYAP CEO’su Erdinç Varl›bafl:

Gayrimenkul, inflaat, biliflim teknolojileri, sa¤l›k, turizm ve sanayi sektörle-
rinde faaliyet gösteren Varl›bafl Holding A.fi. bünyesinde bulunan gayri-
menkul yat›r›mlar› gelifltirme, inflaat ve müteahhitlik kuruluflu VARYAP’›n
CEO’su mühendis M. Erdinç Varl›bafl, bu görevini 2004 y›l›ndan bu yana
sürdürüyor. Erdinç Varl›bafl, lisans e¤itimini Y›ld›z Teknik Üniversitesi ‹nfla-
at Mühendisli¤i Bölümü’nde tamamlad›ktan sonra, Londra’da bulunan Re-

gents Business School’da (RBS) Uluslararas› ‹flletme alan›nda yüksek lisans
yapt›. Türkiye Proje Gelifltirme Grubu’nun üyesi olarak pek çok inflaat ve
taahhüt projesinde görev ald› ve endüstri alanlar› inflaatlar›nda deneyim ka-
zand›. Yabanc› flirketlerle yap›lan inflaat projelerinde elde etti¤i deneyim
sonucunda 2002 y›l›nda VARYAP ‹fl Gelifltirme Müdürlü¤ü’ne atand› ve
2004 y›l›nda da VARYAP CEO’su oldu.

Erdinç Varl›bafl kimdir?

2009 y›l›nda
inflas›na
bafllanan
VARYAP
Meridian
projesi,
Uluslararas›
Gayrimenkul
Ödülleri
2010’da
‘Dünyan›n En
‹yi Mimari
Projesi’
ödülüne
de¤er
bulundu
(solda).

‹stanbul
Adliye Saray›
(sol alt ve
ortada).

VARYAP
Yaflam ve
Sanat
Merkezi.
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Sektörden Sektörden

y›l›nda Türkiye’nin yaflam›fl oldu¤u performans 2011’de de ivmenin
yukar›ya do¤ru gidece¤inin göstergesi olarak olumlu iflaret veriyor.
Ekonominin büyümesi halinde ise, ekonominin lokomotif sektörü
olan inflaat sektörünün de daha büyük bir performansla bu büyüme-
ye katk› sa¤layaca¤›n› öngörüyoruz.  

Sektörde arz-talep dengesi nas›l bir seyir izliyor? 2008-2010 dönemi-
ni bu aç›dan de¤erlendirir misiniz? 2011’de piyasa nas›l görünüyor?   

Global ekonomik kriz, inflaat sektörünün ana girdileri ve malzeme
fiyatlar›n›n da yükselmesine ve sektörün büyüme h›z›n›n yavaflla-
mas›na neden oldu. Ancak faizlerin düflmesi ve ekonomideki iyilefl-
me ile birlikte son birkaç y›ld›r özellikle konut ve konut kredisi tale-
binde belirgin bir art›fl oldu¤unu söyleyebiliriz. 2011’de ekonomi iyi
olursa talep de, fiyatlar da yükselir. Konut fiyatlar› esas olarak girdi
fiyatlar› ile ilgilidir. Maliyetlerin yükselmifl olmas› girdi fiyatlar›n›n
da yükselece¤ini gösterir. 

Halen devam eden ve bu sene içinde bafllamay› planlad›¤›n›z bafl-
l›ca yurtiçi ve yurtd›fl› projeler hakk›nda bilgi verir misiniz? Yurtd›-

fl› projelerinizin toplam ifl hacminizdeki pay› nedir? Önümüzeki y›l-
larda ifl hacminizde d›fl pazarlar›n pay› artabilir mi?  

2009 y›l›nda inflas›na bafllanan VARYAP Meridian projesi devam edi-
yor. Uluslararas› Gayrimenkul Ödülleri 2010’da ‘Dünyan›n En ‹yi Mi-
mari Projesi’ ödülüne de¤er görülen VARYAP Meridian projesinde;
befl kulede yükseklikleri 20 ile 61 kat aras›nda de¤iflen 1.500 konut,
50 bin metrekarelik kiral›k alana kurulan bir ifl merkezi, 20 bin met-
rekarelik ofis binas› ile iflletmesinin uluslararas› bir markaya verilmesi
planlanan 5 y›ld›zl› bir otel, kongre ve ifl merkezinin yan› s›ra ticaret
alanlar› dahil alt› kule ve alçak katl› üç adet ticari blok yer al›yor.  

VARYAP olarak Seyrantepe Spor Kompleksi projesinin ard›ndan;
Irak, Katar, Brezilya, Suudi Arabistan ve Ukrayna'dan teklifler ald›k.
fiu an yurtd›fl›nda bir projemiz olmamakla birlikte, gelecek y›l ulus-
lararas› arenada da yeni projeler hayata geçirmeyi planl›yoruz. 

Türk Telekom Arena projesi firman›z aç›s›ndan nas›l bir dene-
yim oldu? Stat son y›llarda yap›lan statlardan/spor tesislerinden
hangi özellikleriyle farkl›lafl›yor? Stad›n bafll›ca özellikleri hak-

k›nda k›saca bilgi verir misiniz?   

Türk Telekom Arena bizim için iyi bir referans oldu. Yurtd›fl›ndan da
stadyum inflaat› ile ilgili çok say›da talep ald›k. Edindi¤imiz bilgi ve
tecrübeyi hem uluslararas› alanda, hem de Türkiye’deki projelerde
de¤erlendirmeyi istiyoruz.  

Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri olan Türk Telekom
Arena, 2016 UEFA kriterlerine uygun olarak gerçeklefltirildi. Çok
amaçl› olarak hayata geçirilen statta, müze, restoran, büfe gibi sos-
yal alanlar›n yan› s›ra iki tane de spor salonu yer alacak. 

Yeni aç›lan VARYAP Yaflam ve Sanat Merkezi'nin de aç›l›fl konufl-
mas›nda sözünü etti¤iniz ‘ça¤dafl yaflam alanlar›’ndan biri oldu¤u
göz önünde bulundurulursa, böylesi mekânlar›n ‘sürdürülebilir’ k›-
l›nmas›nda belirleyici ölçütler nelerdir?  

Biz gerçeklefltirdi¤imiz her projede mimariye çok önem veriyoruz.
Bu da hiçbir zaman bulundu¤u ortamdan kendini soyutlayan ve o
bölgeden tamamen kopuk yap›lar ya da tasar›mlarla olmuyor. Do-
lay›s›yla mimari, birinci önceli¤imizi oluflturuyor. Bununla birlikte;
mimariye, sanat› entegre etmeye çal›fl›yoruz. Ça¤dafl sanat›n iyi ör-
neklerini veya temsilcilerini, mimari ekiplerimizle birlefltirip, iflin
bafl›ndan itibaren beraber çal›flmalar›n› sa¤l›yoruz. Örne¤in, insan-
lar›n evlerine, ifllerine veya al›flverifl mekânlar›na girerken, ilk bafl-
ta bir sanat eseriyle karfl›laflmas›n› istiyoruz. Eserden alaca¤› duy-
guyla, bulunduklar› mekânda daha iyi vakit geçireceklerini düflünü-
yoruz. Binalar›m›z›, insanlara yaflan›las› bir çevre yaratmak için ta-
sarl›yoruz. VARYAP Yaflam ve Sanat Merkezi’ni de insanlara ayn›
zamanda VARYAP’›n felsefesini, görüflünü anlatan bir mekan ola-
rak tasarlad›k. 

‘‹fl’ ve ‘sanat’ kavramlar›n› bir araya getiren ender flirketlerden biri

olarak, VARYAP'›n kurum kültürü hakk›nda k›saca bilgi verir misi-
niz? Bu anlamda VARYAP’› di¤er flirketlerden farkl›laflt›ran unsur-
lar var m›? 

Biz VARYAP olarak tüm projelerimize sanat› entegre etme misyonu
ile hareket ediyoruz. Çünkü inan›yoruz ki, bir toplumda de¤erlerin
varl›¤›, onlara verilen destekle büyür ve geliflir. Estetik ve sanattan
yoksun yap›lar›n günümüzün yaflam alanlar›n› yans›tamayaca¤›na
ve mimari bir kimli¤in de sanat›n katk›s› olmadan gerçekleflemeye-
ce¤ini düflünüyoruz.  

Hedefimiz her zaman sanatç›lar›n çal›flmalar›n› mimari ekiplerimiz-
le buluflturarak ve VARYAP’›n vizyonu ile birlefltirerek ça¤dafl ya-
flam alanlar› sunmakt›r. Bir inflaat ve gayrimenkul firmas› olarak il-
kini açt›¤›m›z sanat ve yaflam merkeziyle bu hedefimize bir ad›m
daha yaklaflt›¤›m›za inan›yoruz. Sanat alan›ndaki yat›r›mlar›m›za
önümüzdeki y›llarda da devam etmeyi planl›yoruz.  

VARYAP'›n gelece¤e iliflkin vizyonu nedir? 2020’li y›llarda nas›l bir
VARYAP hedefiniz var?

De¤iflime ve geliflime ayak uyduran de¤il, bizzat kendimiz de¤iflimi
ve geliflimi bafllatmak için çok çaba sarf eden bir kurumuz. Yenilik-
çi olman›n, gelece¤i infla etmek oldu¤unun bilincindeyiz. Projeleri-
mizde fark yaratmak için gereken her türlü tasar›m ve teknolojik im-
kan› kullanmak istiyoruz. Faaliyet gösterdi¤imiz alanlarda yüksek
rekabet gücümüzle var olmak, bunun için de kaynak planlamas›n-
dan, teknolojik uygulamalara kadar, toplam kalite yönetimiyle he-
deflerimize ulaflmak amac›nday›z.  

Sadece Türkiye’de de¤il, dünyada da boy ölçüflecek VARYAP Meri-
dian gibi örnek projelerle yap› sektöründe ülkemizin ad›ndan daha
çok söz ettirmek istiyoruz.  

TT ARENA stad›nda, E.C.A. Teknolojik Ürünler serisinden fotoselli pisuvar ve lavabo bataryalar› ile tamamlay›c›
ürünler olarak SEREL vitrifiye, gömme rezervuar ve akrilik dufl tekneleri tercih edildi.

Türk Telekom Arena veya bir di¤er ad›yla; Sey-
rantepe Spor Kompleksi’nin inflaat›  Varyap ve
Uzunlar ortak giriflimiyle gerçeklefltirildi. Seyran-
tepe Spor Kompleksi, 2 kat otopark 6 normal kat
olmak üzere toplam 8 kattan olufluyor. Spor
Kompleksi’nin genel proje bilgileri ise flöyle: 

Stadyum Seyirci Kapasitesi: 52.647 kifli

Otopark Araç Say›s›: 4.500 araç

Toplam Kapal› ‹nflaat Alan›: 195.000 m2

‹nflaat Oturum Alan›: 40.000 m2

Arazi Alan›: 152.000 m2

Toplam loca (suit): 157 adet  

Rakamlarla TT Arena
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“Etkili bir vergi
reformuna ihtiyaç var”
Bir yandan ekonominin AB ülkelerine oranla daha istikrarl› oldu¤u konuflulurken di¤er
yandan da bas›ndan Merkez Bankas›’n› yeni hamleler yapmaya zorlayan cari aç›ktaki
alarm verici sonuçlar› takip ediyoruz. ‘Tasarruf’a her dönemden daha çok ihtiyac›m›z›n
oldu¤u günümüzde ekonomik durumun genel bir foto¤raf›n› çekmek amac›yla ekonomist
Mustafa Sönmez’in bilgisine baflvurduk.

DDergimizin içeri¤ini haz›rlarken yapt›¤›m›z toplant›da kapak konumuz
olan ‘de¤erlerimizin fark›nday›z’ ifadesinden yola ç›karak elimizdeki-
lerin de¤erini bilmenin ve bugün tasarrufa dün oldu¤undan daha çok
önem vermenin gereklili¤i üzerinde fikir birli¤ine vard›k. Tasarruf söz-
konusu oldu¤unda bizi do¤ru yönlendirebilecek ve ayd›nlatabilecek
ekonomistin kim olabilece¤ini düflünürken, 80’li y›llardan bu yana
Nokta dergisindeki ekonomi gazetecili¤inden bafllayarak dürüst ve öz-
gün yorumlar›yla tan›nan ekonomist Mustafa Sönmez’le konuflman›n
do¤ru bir karar oldu¤una inand›k. 

Türkiye gibi bir ekonomide büyümeyi de afl›r› bask›lamadan, iç tasar-
ruflar› art›rman›n uygulanabilir yöntemi ne olabilir? Ülkemizde tasar-
ruf oran› nedir? ‹ç tasarruflar› art›rmak Türkiye için d›fl kaynak kulla-
n›m›na ne ölçüde alternatif olabilir? 

Yurtiçi tasarruf oranlar›  sadece yetersiz de¤il, zaman içinde de afl›nm›fl
ve yüzde 20’nin alt›na inmifltir. Bu olgu veri kabul edilirse, hedeflenen
yüksek  büyüme h›z›n›n gerektirdi¤i sermaye birikimiyle tasarruf oran›
aras›ndaki fark› yabanc› sermaye giriflleriyle ve cari aç›k vererek kapat-
mak gere¤i ortaya ç›kar. 1998 sonras›nda tasarruf oranlar› afl›n›rken ge-
lir da¤›l›m› genel olarak emek aleyhine, sermaye lehine dönüflmüfl; bu
süreç 2000’li y›llarda da süregelmifltir. Bu dönemden fazlas›yla nema-
lanan kesimlerin artan oranlarda vergilenmesini ve böylece sa¤lanabi-
lecek tasarruf art›fllar›n›  gündem d›fl› b›rak›rsan›z, “tasarruflar›m›z ye-
tersizdir, yabanc› sermayeye mahkûmuz” yak›nmas›ndan öteye gide-
mezsiniz. ‹ç tasarruflar hem gönüllü tasarruflar›n özendirilmesi hem de
etkili bir vergi reformuyla art›r›lmal›. 

Vergi reformuna ihtiyaç oldu¤unu söylüyorsunuz. Peki, vergi yap›m›-
z› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Herkes de bilir ki, irili-ufakl›  baz› iflletmede hem vergiden kaç›nma,

vergi kaç›rma, hem de sigorta prim kaça¤› vard›r. ‹flyeri ve iflçiler kay›t-
l› görünür, ama Maliye’ye matrah düflük gösterilir, vergi kaç›r›l›r; iflçile-
rin primleri SGK’ya asgari ücretten yat›r›larak saklanan ücretin hem ver-
gisi hem sigorta primi ödenmez. Kay›tl› iflyerlerinde yap›lan s›n›rl› de-
netimler bile büyük kaçaklar sapt›yor. Bu s›n›rl› denetimlerden sadece
Hesap Uzmanlar› Kurulu taraf›ndan yap›lan 2004-2009 dönemine ait
olanlardan ulafl›lan sonuç flu: Yap›lan vergi incelemelerinde toplam
136,15 milyar TL tutar›nda matrah incelenmifl ve bu incelemeler neti-
cesinde incelenen matrah›n yüzde 36’s› oran›nda (49,05 milyar TL tu-
tar›nda) matrah fark› tespit edilmifltir.

Türkiye, OECD ülkeleri içinde milli gelirine göre en az vergi ve prim
toplayan ülke. OECD genelinde yüzde 42 olan kamu gelirlerinin milli
gelire oran› ortalamas› Türkiye’de yüzde 30’a kadar düfltü¤ü gibi, ver-
ginin al›nd›¤› kaynak ve s›n›flar aç›s›ndan da Türkiye en adaletsiz ülke.
OECD verilerine göre, milli gelirin en ço¤unu vergi ve sigorta primi ola-
rak alan ve sonra bu geliri, ça¤dafl kamu hizmeti için harcayan, gelir
adaletsizli¤ini azaltmada kullanan ülkeler Norveç, ‹sveç gibi ‹skandi-
nav ülkeleri. Örnek al›nan di¤er AB ülkelerinde de kamu gelirleri milli
gelirin yüzde 42-43’ünü buluyor. Demek ki, örnek ald›¤›m›z ülkelerin
düzeyine ç›kmak için milli gelirin en az bugünkünün yar›s› kadar daha
fazla vergi ve prim toplanmal›. Bu, yeni vergiler sal›nmas›n›n, vergi ve
prim kaçaklar›n›n önlenmesinin gerekti¤i demektir. 

AB ülkelerinden bizi ay›ran as›l adaletsizlik, verginin kaynaklar›, dola-
y›s›yla sosyal s›n›flar›n vergi yükündeki büyük adaletsizliktir. Türki-
ye’de verginin üçte ikisinin dolayl› vergi olarak tüketiciden al›nd›¤› ve
bu yap›n›n AB’deki en adaletsiz yap› oldu¤u aç›k. Gelirden, servetten
al›nan vergilerin a¤›rl›¤› ise Türkiye’de di¤er ülkelerden daha düflük.
Kald› ki, gelirden al›nm›fl görünen vergilerin ço¤u da say›lar› 10 milyo-
nu bulan kay›tl› ücretlilerin bordrosundan, kayna¤›nda kesilir. Vergi,
gelirin topland›¤› kesimlerden al›nmal›d›r.

Merkez Bankas› Baflkan›’n›n Ocak ay›nda aç›klad›¤› kredilerin frenlen-
mesi, yeni para politikas› gibi tedbirlerin ekonomiyi nas›l etkilemesi
beklenebilir? 

Son y›llarda iyice pekiflen d›fl kayna¤a, özellikle d›fl kayna¤›n s›cak pa-
ra biçimine dayanan ekonomik büyüme modeli, ona ba¤l› olarak, d›fl
ticaret ve döviz dengesi ve yine ona ba¤l› olarak flekillenen bütçe-ma-
liye dengeleri art›k sürdürülebilir olmaktan ç›k›yor. fiimdi Merkez Ban-
kas›’n›n faiz indirimleri, mevduat üstünden al›nan munzam karfl›l›k

oran› araçlar› ile, d›fl ticarette de getirilen baz› ithalat k›s›tlamalar› ile
‘tükenmekte olan deniz’e derinlik bulma yollar› aran›yor. 

Merkez Bankas›’n›n hamlelerini gündeme getiren tabii ki cari aç›kta or-
taya ç›kan alarm verici sonuçlar oldu. Cari aç›k, Ocak-Kas›m dönemin-
de 41.6 milyar dolara ç›kt›. Aral›k ay› aç›¤› da aç›kland›¤›nda toplam›n
47 milyar dolara ulaflt›¤›n› görece¤iz. 2010 milli geliri tahmin edildi¤i
gibi 730 milyar dolar dolay›nda gerçekleflirse, cari aç›k milli gelirin
yüzde 6.5’ine yaklaflacak, ki bu alarm verici bir orand›r. Bu orana sa-
hip ülkelere, de¤erlendirme kurulufllar› dikkat çeker, kreditörler tem-
kinli yaklafl›rlar. Cari aç›¤›n yüzde 85’i borsaya ve devlet ka¤›tlar›na ge-
len s›cak parayla finanse edildi. S›cak paraya bu afl›r› ba¤›ml›l›¤›n yeri-
ne do¤rudan yabanc› sermaye, banka kredileri gibi d›fl kaynaklar ve ar-
t›r›lm›fl iç kaynaklar konulamazsa, yüzde 5’lik 2011 büyüme hedefini
gerçeklefltirmek mümkün görünmüyor. 

Göstergelere göre, 2010’da d›fl ticaret aç›¤› rekor k›rarak 71 milyar
dolara ulaflt›, iflsizlik de 1994 ve 2001 krizlerindeki düzeyinden  daha
yüksek. Yine de bu durum toplumda çok rahats›zl›k yaratmam›fl gibi
görünüyor.   

Toplumda iflsizlik ve geçim sorunlar› ön planda. Bunun ifadesinde zor-
luklar var, medyan›n hislere tercüman olmas›nda eksiklikler var. 3 mil-
yon resmi, 3 milyon da gayriresmi iflsizi ile 6 milyonluk bir iflsiz kitlesi
tek bafl›na ciddi bir endifle ve mutsuzluk nedenidir. 

Ekonomist Mustafa Sönmez:

1955 y›l›nda Van’da do¤du. Lise ö¤renimini Van’da tamamlad›ktan son-
ra 1978’de ODTÜ Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1983-90 ve
2004 y›llar›nda Nokta dergisinde editör ve genel yay›n yönetmeni ola-
rak çal›flt›. Halen Cumhuriyet gazetesinde köfle yaz›lar› yaz›yor. Ayr›ca,
Galatasaray Üniversitesi’nin yüksek lisans program›nda “Kültür Endüs-
trisi ve Medyan›n Ekonomi Politi¤i” dersi veriyor. Çeflitli gazete ve der-
gilerde yay›nlanm›fl pekçok makalesi bulunan Sönmez’in en son yay›m-
lanan kitaplar› Medya, Kültür, Para ve ‹stanbul ‹ktidar›; Te¤et’in Y›k›m›;
100 Soruda Küresel Kriz ve Türkiye ile Türkiye’de ‹fl Dünyas›n›n Örgüt-
leri ve Yönelimleri. 

Mustafa Sönmez kimdir?



ifl de¤ildir. Çok büyük çeflitlili¤e sahip bir co¤rafya Anadolu; kuze-
yi, güneyi, do¤usu birbirinden farkl› ve Osmanl›’n›n bütünlefltirici
politikalar›na ra¤men, yerel de¤erler eski geleneklerini sürdürerek
bir çeflitlilik yaratm›fllar. Bu çeflitlilik, küreselleflen dünyada insan-
lar›n gözünü buraya çekecek bulunmaz bir nimet. Halbuki biz ne
yapm›fl›z? Do¤u bölgemiz göçlerle boflalm›fl, ihmal edilmifl; büyük
kentler bask› alt›nda kald›¤› için topraklar altüst olmufl ve bir süre
sonra da kültürel miras›m›z› koruyamaz hale gelmifliz. 

Bu süreçte üç sözcükle kendimizi anlatmaya bafllad›k: “Do¤a ve
kültürle var›z.” Bir yandan kamu kurumlar›yla halk› bir araya geti-
rirken, bir yandan da yerel kahramanlar›n ortaya ç›kar›l›p kent
hemflerili¤i kimli¤inin yeniden uyand›r›lmas›na katk›da bulunduk.
Sonra, insan birikimine dayal› envanter yapt›k. Yani birikimini bi-
zimle paylaflmaya gönüllü  insanlar›n her yerleflim yerine göre bir
envanterini ç›kard›k ve gördük ki, esas kaynak orada.    

Çocuklara yaflad›klar› co¤rafyay› geçmifliyle alg›lamalar›n› sa¤laya-
cak bir e¤itim vermek önemli. ‹flte bu nedenle ‘Kentler çocuklar›n-
d›r’ diye befl bin kiflilik projeyi bütün Türkiye’ye yayd›k. 13 yafl ci-
var›ndaki çocuklara e¤itim veriyoruz. O çocuk da ailesini, büyü-
dükçe etraf›n› e¤itiyor. 

2011’de ÇEKÜL’ün bafll›ca gündem maddeleri neler olacak? 

Bir üçleme yapt›k, dedik ki, “Kale düflerse kent düfler, çarfl› çökerse
yaflam hakk› zay›flar,  mahalle iliflkileri bozulursa dayan›flma ve
sevgi ortam› kaybolur.” Örne¤in, Bursa’da kalenin o pek görünme-
yen surlar› ortaya ç›kar›l›p onar›ld›; çarfl› esnaf›n›n hepsi örgütlen-
di, gece-gündüz ayd›nlat›lan bir Bursa Çarfl›s› görürsünüz flimdi. Bu
y›l da mahalleyi iflliyoruz ve Ekim ay›n›n bafl›nda Bursa’da üçleme-
nin mahalle boyutunu tamamlayaca¤›z. Geçmiflte mahalle örgüt-
lenmesi nas›l olmufl, insanlar aras›nda nas›l bir dayan›flma, sosyal
iliflki a¤› kurulmufl, bugün bunun izleri ne kadar mevcut? Çarfl› ko-

nusunda Bursa ve Antep’te baflar› gösterdik. ‹fle bafllad›¤›m›zda
Antep çarfl›s› çökmüfltü; büyük bir proje haz›rlad›k ve sekiz ayda
yedi kilometrelik çarfl› aya¤a kalkt›. 

Kentlerde bir kent müzesi ve arfliv kurulmas› hususunda belediye-
lere destek oluyoruz. Eski bir tarihi bina gözden ç›kar›lm›flsa, al›-
yoruz, onu özgün bir tasar›mla kent müzesine çeviriyoruz ve ora-
ya halk kendi ailesinin eflyalar›n›, soykütü¤ünü getiriyor. Dolay›-
s›yla, orada kentin bir müzesi olufluyor. Bu sene endüstri miras›-
n› ve arkeolojik miras› devreye sokuyoruz. Örne¤in, ‹zmit’teki SE-
KA dünyan›n en büyük antik Roma kentlerinin birinin üzerine ku-
rulu. Terk edilmifl endüstri yap›lar›n›n daha görünür olmas› ve ye-
niden ifllevlendirilmesi için çal›flmalar›m›z› art›raca¤›z. Ayr›ca,
Hattufla’dan bafllayarak bütün Hitit kentlerinin arkeolojik kaz›lar›
yap›l›yor. Onlar› Hitit kültür yoluna ba¤layarak yeni bir eksen ç›-
karaca¤›z. Bu, ayn› zamanda kültür turizmine ciddi katk› sa¤laya-
cak bir proje.  
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Akademik Görüfl

‘Kültürel miras’ denildi¤inde akla ilk gelen isimlerden biri de ÇEKÜL Vakf› ve Vakf›n
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen’dir. 2010 y›l›nda 20. y›l›n› kutlayan ÇEKÜL’ün çal›flmalar› bu
sene endüstriyel ve arkeolojik miras alan›nda yo¤unlaflacak. Mirasa sahip ç›kma
konusunda nas›l bir farkl›l›k yarat›labilece¤i üzerine Prof. Dr. Metin Sözen ile konufltuk.

BBir toplumun tarihi ve kültürel miras›na sahip ç›kmas› neden
önemli?   

Belki bu, bugün dünden daha da önemli. Çünkü küreselleflen bir
dünyada toplumun kendisini ayr›flt›racak noktaya gelen dalgalan-
malara direnebilmesinde ve bu topraklar üzerindeki oyunlar›n bo-
fla ç›kar›lmas›nda, beraberli¤e vurgu yapan, çeflitlili¤e dayal› bir
kültürel kimlik ‘olmazsa olmaz’d›r. Mustafa Kemal’in de dedi¤i gi-
bi, her fleyin bafl› kültürdür. Çünkü kültürün yarat›lma sürecinde ge-
lenekler, görenekler, insanlar› ortak k›lan bir yaflama sevinci var.
Kültürel bütünlü¤ü sa¤lamak zorundas›n›z. Küreselleflen dünyada
ne pompalan›rsa o gelmektedir. fiimdi yerel de¤erlerin toplumlar›
yok olmaktan kurtaracak en güçlü ö¤e oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

ÇEKÜL bu anlamda nas›l bir fark›ndal›¤›n yarat›lmas›na öncülük
etti?

ÇEKÜL birkaç kavramla girdi bu konuya. Çünkü bu tek boyutlu bir

Safranbolu, Bursa, Kütahya, ‹stanbul gibi flehirler baflta olmak üzere bir-
çok yerleflim biriminde tarihsel ve kültürel miras›n korunmas›n› hedef-
leyen çal›flmalara ve toplumda bu bilincin geliflmesine öncülük etti.
TBMM Baflkanl›¤› Kültür ve Sanat Dan›flman›, Bilim ve De¤erlendirme
Kurulu Baflkan› olarak, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Y›ld›z saraylar›nda,
Aynal›kavak, Küçüksu, Ihlamur, Maslak kas›rlar›nda ve Yalova Atatürk
Köflkü’nde onar›m, de¤erlendirme ve tan›t›m çal›flmalar›n› yönetti. Ara-
lar›nda TBMM Baflkanl›¤› ‘Üstün Hizmet Ödülü’, ‘A¤a Han Mimarl›k
Ödülü’, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›n ‘2007 y›l› Kültür ve Sanat Bü-
yük Ödülü’ gibi ulusal ve uluslararas› pek çok ödüle lay›k bulundu. Ku-
rulufluna öncülük etti¤i ÇEKÜL Vakf›’n›n yan› s›ra, Tarihi Kentler Birli-
¤i Dan›flma Kurulu’nun da baflkanl›¤›n› yürütüyor. 

Prof. Dr. Metin Sözen kimdir? 

20. y›l›n› kutlayan ÇEKÜL Vakf›’n›n (Çevre ve Kültür De¤erlerini Koru-
ma ve Tan›tma Vakf›, www.cekulvakfi.org.tr) farkl› ölçekteki yerleflim
birimlerinde 130 temsilcisi var. Tabii, çeflitli projelerde vakfa pek çok
baflka kifli ve kurumlar da destek oluyor. Kentlerin geçmifllerine sahip
ç›kmalar›n› teflvik eden vakf›n deste¤iyle son y›llarda Gaziantep, Mar-
din, Bursa ve Çanakkale’de kent müzeleri kuruldu. Samsun ve Antak-
ya’da ise çal›flmalar devam ediyor. 22 Nisan Dünya Günü
etkinliklerinin (www.earthday.net) Türkiye’deki eflgüdümü ÇEKÜL
Gençlik Birimi taraf›ndan yürütülüyor. Yap›lan çal›flmalar›n anlat›ld›¤›
50’nin üzerinde kitap yay›mlayacak olan Vak›f, Kültürel Miras E¤itim
Program› kapsam›nda ‘Kültür Elçileri’, ‘Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul’,
‘A¤açlar›n Diliyle ‹stanbul’ bafll›klar›nda e¤itimler de veriyor. 

Dünya Günü haz›rl›klar› sürüyor 

Akademik Görüfl

Kültürel bütünlü¤ü sa¤lamal›y›z

ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen: 

ÇEKÜL’ün yay›nlad›¤›
Kilittafl› Türkiye’nin

tek kültürel miras
e¤itim dergisi

ÇEKÜL’ün Anadolu
kentlerinde bafllatt›¤›
‘Kendini Koruyan
Kentler’ bafll›kl›
çal›flmalar›ndan biri de
Birgi’de hayata geçirildi.



Keyifli Sohbetler Keyifli Mekânlar
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Sunay Ak›n
Nürnberg’deki
oyuncak müzesinden
ald›¤› ilhamla 2005’te
hayalini gerçe¤e
dönüfltürdü.  

“Hayal kurmak
çocuk ifli de¤il”
Söz ustas› Sunay Ak›n için Oyuncak Müzesi bir ayd›nlanma göstergesi.  

Oscar’a aday ‹stanbul Oyuncak Müzesi, yeni bebek eviyle sadece
çocuklara de¤il, hayal kurmaktan vazgeçmeyen herkese hitap ediyor. 

BBir insan neden oyuncak müzesi kurmak ister?  

Çünkü müze toplumsal bir bellektir. Paris, Londra veya Venedik durduk
yerde ünlenmifl kentler de¤ildir; hepsinin ortak özelli¤i müze kentleri
olufludur. Medeni olan her ülkenin müzeleri bir ayd›nlanmay› anlat›r
bize. Oyuncak müzesi bir ayd›nlanmad›r bence ve insan hayal kurdu-
¤u sürece mutlu olup etraf›n› de¤ifltirebilir.  

Türkiye’de ise ‘çocuk ifli’ denir ve küçük görülür… 

Bizde bir tür afla¤›lama olarak kullan›lan kelimeleri düflünün: ‘çocukluk

yapma’, ‘çocuk musun?’, ‘çocuk oyunca¤›’... Üstelik bunu yaparken
çocuklar› afla¤›lar›z. Avrupa’da çocuklara oyuncak hayal dünyalar›n›
gelifltirmesi için al›n›r; bizde ise, ayakalt›ndan çekilip rahat versinler di-
ye… Ama ayn› çocuklar› her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ram›’nda makam koltuklar›na oturturuz. Burada bir iki yüzlülük yok
mu? ‹flte, Atatürk’ün binbir zorlukla kurdu¤u Cumhuriyet’i emanet etti-
¤i çocuklar›n hayal kurarak büyümelerini istedi¤im için Oyuncak Mü-
zesi’ni 23 Nisan’da açt›m. 

23 Nisan’da Oyuncak Müzesi’nde özel bir etkinlik olacak m›? 

Burada gösteri ve etkinliklerimiz olacak. Ayr›ca, Antalya Büyükflehir
Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Akayd›n’›n iste¤i üzerine Antalya
Kaleiçi’nde yeni bir bebek müzesi kuruyorum ve bu 23 Nisan’da bura-
n›n aç›l›fl›n› yapaca¤›m›z için çok mutluyum.  

Ziyarete gelen insanlar›n müzeye bak›fl› nas›l? 

Genelde büyük, küçük herkes çok mutlu ayr›l›yor. Çünkü belleklerine
oyun kavram›  yeniden giriyor. Oyun oynamak ve hayal kurmaktan
vazgeçmeyen herkesin mutlu olabilece¤ini düflünüyorum. Ama hiç
unutamad›¤›m fleyler de yaflan›yor. Bir gün bir han›mefendi geldi; “Su-
nay Bey, sizi tebrik ederim, ama keflke müze paral› olmasayd›” dedi.
Ben de kendisine “‹çerisi s›cak, temiz, düzenli ve bak›ml› m›?” diye sor-
dum. “Evet” yan›t›n› verdi. Ben de kendisine bunun için sigortal› dokuz
insan›n çal›flt›¤›n›, ayr›ca elektrik, do¤algaz ve su paras›n› ödedi¤imizi
anlatt›m ve “Sinemaya gitti¤inizde neden para ödüyorsunuz?” diye sor-
dum. Yan›t› çok ilginçti: “Çünkü sinemadaki filmler yeni.” fiimdi bu
han›mefendiye daha fazla ne diyebilirim ki? Ama buray› ziyarete gelen
çocu¤a hayal kurman›n ‘çocuk ifli’ de¤il, aksine ‘çok ciddi’ bir fley ol-
du¤unu düflündürebilirsem as›l amac›ma ulaflm›fl olurum.  

Siz ayn›  zamanda sözcüklerle yeni dünyalar kuruyorsunuz. Bugün
Türkiye’de sözcükler anlam›n› yitirdi mi? 

Dil bir medeniyet göstergesidir ve günlük hayatta kulland›¤›n›z kelime
say›s› o toplumun düzeyini ortaya koyar. Ülkemizde günlük iki yüz ke-
limeyle konufluyoruz ve bu say› her gün düflüyor. Neden? Çünkü ken-
dini gelifltirmeyen, de¤ifltirmeyen bir yap›m›z var. Sözcüklerin anlam›-
n› yitirdi¤i bir ülkede tüm yap› çökmeye bafllar ve kültür erozyonuna
karfl› koyamaz.

YYazar Sunay Ak›n alt›  yafl›nda ilk
kez geldi¤i ‹stanbul’da ailesiyle
beraber Arkeoloji Müzesi’ni zi-
yaret etmeseydi, bugün belki de
her fley çok farkl› olacakt›. Gözte-
pe’deki aile yadigâr› köflkün ye-
rinde belki de o çok katl› binalar-
dan biri yükselecekti. ‹flte o kü-
çük çocu¤un dünyas›n› de¤iflti-
ren müze ziyareti, alt› y›ld›r baflka çocuklar›n dünyalar›n› de¤ifltiriyor. 

23 Nisan 2005’te Sunay Ak›n taraf›ndan kurulan ‹stanbul Oyuncak Mü-
zesi sadece küçükleri büyülemekle kalm›yor, büyükleri de hayal kur-
maya davet ediyor. Befl katl› köflke ad›m›n›z› att›¤›n›z andan itibaren
çocuklu¤unuza do¤ru muhteflem bir yolculuk bafll›yor. Bu öyle sürpriz-
li bir yolculuk ki, tahta oyuncaklardan trenlere, porselen bebeklerden
porselen çay tak›mlar›na kadar uzan›yor.  

Ama bütün bu oyuncaklar›n  bir araya gelifli tesadüf de¤il. Kurflun as-
kerleri, Barbie bebekleri, Mickey Mouse’› ve tüm o oyuncaklar› bir ça-
t› alt›nda toplama fikri Ak›n’›n zihninde Almanya’da yer eder. Yirmi y›l
önce gitti¤i bu ülkede yolu Nürnberg’e düflen flair tam bir gününü oyun-

Masallar bu kap›n›n ard›nda 

cak müzesini gezmeye ay›r›r. Müzede sergilenen her oyunca¤›n bir ta-
rihi ve hikâyesi vard›r. O gün, Türkiye’de bir oyuncak müzesi kurmay›
akl›na koyar. On befl y›l süresince gitti¤i her ülkede hem oyuncak mü-
zelerini gezer hem de oyuncak pefline düfler; aç›k art›rmalara kat›l›r, an-
tikac›lar› gezer ve sonunda kendi masal›n› gerçek k›lar.  

‹stanbul Oyuncak Müzesi’nde bugünlerde yeni bir heyecan yaflan›yor.
Zira Avrupa’n›n en büyük bebek evi art›k bu müzenin çat›s› alt›nda. Bir
metre 70 santimetre yüksekli¤indeki bebek evi befl katl› ve normal öl-
çülerdeki bir evde neler yer al›yorsa bu bebek evinde minyatürlerini
görmek mümkün. Mutfak, banyo, yatak odalar›, porselen çay tak›m›,
oyuncaklar ve bebekler…  

Bebek evinin müzeye gelifli de ayr› bir hikâye. Yurtd›fl›nda düzenli ola-
rak oyuncak sat›n ald›¤› antikac›dan ö¤reniyor Sunay Ak›n bebek evi-
nin varl›¤›n›. Ak›n’›n oyuncaklara verdi¤i k›ymeti iyi bilen antikac›, be-
bek evini yazara ederinin hayli alt›nda bir rakama sat›yor ve bebek evi
müzedeki yerini al›yor. Bütün bu çabalar Avrupa’n›n da dikkatini çek-
mifl olacak ki, Avrupa Müzeleri Forumu’nun (EMF) 1977 y›l›ndan beri
verdi¤i ve müzecili¤in Oscar’› say›lan ‘Avrupa’da Y›l›n Müzesi Ödü-
lü’ne Türkiye’den bu y›l aday gösterilen tek kurulufl ‹stanbul Oyuncak
Müzesi oldu. 



Sudaki dostlar...

KKüçük, büyük herkesin hayranl›kla seyretti¤i gösterilerin kahra-
manlar› beyaz balina, mors ve yunuslar… Avrupa’n›n en büyük
yunus gösteri merkezi olan Dolphinarium bu gösteriye ev sahipli-
¤i yap›yor. Program›n ilk konu¤u beyaz balina Moryak önce diflle-
rini f›rçal›yor, ard›ndan flark› söylüyor, resim yap›yor, top oynuyor.
Beyaz balina Moryak antrenörü Aykut’la vals yaparken seyircileri
büyülüyor. ‹kinci konuk ise bir mors, Sara. Keyifli sunumuyla orta-
m› canland›ran Halil Üzen’in sorular›na kafas›n› sallayarak evet,
hay›r yan›tlar› veren Sara izleyenleri önce flafl›rt›yor, ard›ndan kah-
kahalara bo¤uyor. 

Tango yap›p saksafon da çalan Sara seyirciye al›fl›k ve sempatik tav-
r› ve selamlamalar›yla büyük alk›fl topluyor. Programda son konuk-
lar Prenses ve Matilda isminde iki yunus. Dans ederek, halkalardan
geçerek, tavandan sarkan toplara s›çrayarak,  flark› söyleyerek ta-
mamlad›klar› gösterileriyle seyircileri adeta mest ediyorlar. ‹nan›l-
maz bir akrobasi gösterisi sunan yunuslar basketbol dahi oynarken,
bir de topu burunlar›n›n üzerinde çeviriyorlar. Gösterileri, antrenör-
leri ve elbette sevimli hayvanlar›yla hem e¤lenceli hem de s›cak bir
ortam yaratan Dolphinarium her yafltan insana hitap ediyor. 

Gösterilerin yan› s›ra, Dolphinarium rehabilitasyon hizmetiyle bir
alternatif terapi sa¤layarak baz› nörolojik rahats›zl›klar›n tedavisi-
ne yard›mc› oluyor. Bütün bunlar›n d›fl›nda özellikle ünlülerin
ra¤bet etti¤i yunuslarla yüzme ve dal›fl program› da mevcut. Dol-

phinarium’da pazartesi hariç her gün bu sevimli hay-
vanlar›n gösterisi var. Gösteri için grup rezervasyonu
da yapt›r›labiliyor. Hafta içinde okulunuzun düzenle-
yece¤i bir etkinlik çerçevesinde arkadafllar›n›zla, haf-
ta sonunda ise arkadafllar›n›zla ya da ailenizle Dolp-
hinarium’a gelip bu sevimli deniz memelileriyle tan›-
flabilirsiniz. 

KONSER

>
Uluslararas› Yap› Fuar› ‹stanbul 2011, yap› sektörünün bütün bileflenlerini biraraya getiren
en büyük yap› fuar› olma özelli¤ini 1978’den bu yana sürdürüyor. Fuar bu y›l 21 bin met-
rekare büyüyerek 81 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu 12 salonda gerçekleflecek.
Kat›l›mc› say›s›n›n binin üzerinde olmas› bekleniyor. Bu sene fuar›n konuk ülkesi Rusya.   

Uluslararas› Yap› Fuar› ‹stanbul 2011
27 Nisan - 1 May›s, ‹stanbul  

‹lk kez bir senfonik orkestra eflli¤inde hayranlar›yla buluflacak olan Yans›malar, müzik yolculu-
¤una 1991 y›l›nda bafllad›. ‹stanbul Opera Orkestras›’n›n efllik edece¤i grubun, Bab-› Esrar, Ser-
zenifl, Vuslat, Pervane isimli albümleri bulunuyor. ‹fl Sanat’taki etkinlikte ‹stanbul Devlet Opera-
s› fiefi Serdar Yalç›n da fleflik görevini üstleniyor. Konserle ilgili ayr›nt›l› bilgi:
www.issanat.com.tr

Senfonik Yans›malar 
16 Nisan, ‹stanbul 

2. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamalar›
29-30 Nisan, Ankara

>SEMPOZYUM 

>FUAR
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Hayata Dair Ajanda

Tasar›m, Teknoloji ve Deneyim Konferans›  
12-13 May›s, ‹zmir 

Türkiye Tasar›m Tarihi Toplulu¤u taraf›ndan ‹zmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve
Tasar›m Fakültesi’nde düzenlenecek olan konferansta, tasar›m›n yeni teknolojileri ça¤›rd›¤›
kadar teknolojinin de tasar›m› belirledi¤i, bu karfl›l›kl› etkileflimin tasar›m›n sosyal boyutla-
r›ndan hiç de kopuk olmad›¤› gibi tart›flma konular› ele al›nacak. Kat›l›m›n ücretli oldu¤u
konferans hakk›nda ayr›nt›l› bilgi http://ekotam.ieu.edu.tr adresinden temin edilebilir.    

TMMOB Mimarlar Odas› taraf›ndan Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek sempoz-
yumda ‘Koruma Alan›ndaki Projeler ve Uygulamalar’ tart›fl›lacak. Sempozyum, yeniden ifl-
levlendirilmifl koruma projeleri ile bu projelere dayal› uygulamalar olmak üzere iki ayr› ka-
tegoride gerçeklefltirilecek. 

‹STANBUL REstate Fuar› 
9-11 May›s, ‹stanbul 

Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›’nda düzenlenecek olan fuar kapsam›nda 9
May›s’ta gayrimenkul zirvesi, 10-11 May›s tarihlerinde de fuar ve paneller yer alacak. Fua-
ra aralar›nda ABD, Almanya, Birleflik Arap Emirlikleri’nin de bulundu¤u ülkelerden 50’nin
üzerinde firma, 1.000’in üzerinde sektör mensubunun kat›lmas› bekleniyor.   

Avrupa’n›n en büyük yunus gösteri merkezi Dolphinarium’da
beyaz balina, mors ve yunuslar yeteneklerini sergiliyor.
Çocuklar›n›z için güzel bir 23 Nisan hediyesi...

Adres: Silahtara¤a Cad. No:2/4 Eyüp /‹stanbul
Tel: 0212 581 78 78
www.istanbuldolphinarium.com



Hayat›m›zda “güzel” olan ne varsa….
Bizi biz yapan de¤erlerin, insanlar›n, bilimin, teknolojinin,
sanat›n, co¤rafyan›n, tarihin  ve iflimizdeki, özel hayat›m›zdaki
eflsiz güzelliklerin fark›nda m›y›z? Rahmetle and›¤›m›z kurucumuz
H. Ekrem Elginkan, Toplulu¤umuzun bugünkü yap›lanmas›na
ilk harc› koyarak ve sahip oldu¤u güzellikleri daim k›lmay›
baflard›. Kendisini özlemle an›yoruz.




