
Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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Mevsimin dina-
mizmi, bu say›-
m›zda kapa¤›-
m›zdan ve ön
kapak içindeki
reklam›m›zdan
bafllayarak arka
kapa¤›m›za ka-
dar tüm dergimi-

ze yans›d›. “Vizyon” sayfalar›m›zda ELEKS D›fl
Ticaret A.fi. fiirket Müdür Yard›mc›m›z Ümit
Öztürk’ün söyledi¤i ve Topluluk fiirketlerimizin
ürünleriyle ad›m ad›m dolaflt›¤› flu co¤rafyaya
dikkatinizi bir kez daha çekmek isteriz: “Avru-
pa’n›n tamam›, Orta Asya, Orta Do¤u, Rusya ve
Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u, Güney Ameri-
ka’da fiili, Uzakdo¤u’da Çin’e ulaflan bir co¤raf-
yada 60’tan fazla ülke!”

60 ülkeye yay›lan enerjimizin sadece bir tane-
sine, Gürcistan’a yans›yan k›sm›na bizler, der-
gi ekibi olarak May›s ay› sonundaki Do¤u Ka-
radeniz gezimiz s›ras›nda tan›k olduk. Ba-
tum’da ifl ortaklar›m›zdan biri olan BMC Gor-
Gia showroomunda neredeyse tüm ürünleri-
miz sergileniyordu. 

Sa¤l›kl› iletiflimin ifl hedeflerine olan pozitif et-
kisinin, yar›flta ve güven ortam›nda mümkün
olabilece¤ine, Rize gezimiz s›ras›nda bir kez
daha tan›k olduk. Trabzon Bölge Sat›fl fiefimiz
Ahmet Banko¤lu’nun  rehberli¤inde ziyaret etti-
¤imiz Karaali ‹nflaat ve Malzemeleri San. ve Ti-
caret Ltd. fiti sahipleri Ahmet ve ‹brahim Karaa-
li kardefllere ve MS Do¤al Mühendislik Tic. Ltd.
fiirketi sahipleri, Turan Aslan Mercan ve Osman
Say›n’a “Art› 1”i ilgiyle takip ettikleri ve de¤erli
önerileri için de ayr›ca teflekkür ederiz.  

Dergimizin mercek altına alarak ayrıntılarıyla
yansıtmaya özen gösterdi¤i “artı 1”lerden birini,
ÇEKÜL Vakfı’nın “Kent Kimli¤i ve Kentlilik Bi-
linci” temalı projelerinde yakaladık. Geçen yıl
A¤ustos ayında ÇEKÜL Vakfı ve Kadıköy Bele-
diyesi tarafından bafllatılan “Yelde¤irmeni Ma-
hallesi Canlandırma Projesi” ile kent kimli¤ine
katılan artıları “Büyüteç” sayfalarımızda sizlerle
paylaflmak istedik.“

Sektörden” sayfalar›m›zda da bu kez çok belir-
gin bir dinamizme sahip olan konut sektörünü
mercek alt›na ald›k. Ekonomist dergisinde
“124 bin konutluk yeni projeler geliyor” bafll›-
¤›yla sektörün büyük oyuncular›ndan yola ç›-
karak de¤erli bir araflt›rmaya imza atan gazete-
ci Okhan fientürk’le kapsaml› bir söylefli ger-
çeklefltirdik. 

Hayat›m›zdaki “art›lar”a bakt›¤›m›zda dikkati-
mizi çeken; biri bilim, di¤eri de spor alan›nda
iki heyecan verici geliflmenin tan›klar›n› sayfa-
lar›m›za yans›tmak istedik. “Sportmenlik, reka-
bet, zeka, ak›l, baflar›, azim” ve “bar›fl içinde
yar›fl” kültürünü de bar›nd›rd›¤› için “Keyifli
Buluflmalar” sayfalar›m›zda tenis sporunun gü-
nümüzdeki en yetkin isimlerinden birini konuk
ettik: “Tenis art›k zengin sporu de¤il” diyen
Türk Tenis Federasyonu Baflkan› Ayda Uluç’la
yapt›¤›m›z söylefliden, “Hedefe ulaflmak için
yeter ki isteyelim, azmedelim ve sahada centil-
mence var olal›m” dedirtecek ipuçlar›n› ald›k. 

Di¤er yandan NASA Jeolojik Araflt›rmalar Biri-
mi'nin arsenikle beslenmekle kalmay›p bu zeh-
ri DNA's›nda yap› tafl› olarak kullanan bir bak-
terinin bulundu¤unu aç›klamas› neden biyoloji
ve genetik dünyas›n› fazlas›yla heyecanland›r-
m›flt›? Bu iflin asl›n› astar›n› ö¤renme arzusuyla
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Mikrobiyo-
loji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Mü-
nevver Ufuk Hasdemir’in kap›s›n› çald›k. ‹yi de
yapm›fl›z; çünkü bu “derinlikli” konu, bu dün-
yada yaflayan herkesi çok yak›ndan ilgilendiri-
yor. Okuyunca sizler de hak vereceksiniz. 

Davran›fl Bilimleri Enstitüsü kurucusu Psikolog
Emre Konuk’a da “Yo¤un tempolu flehirlerde
ruh sa¤l›¤› nas›l korunur?” sorusunu yönelttik.
Verdi¤i yan›tlardan her birinizin yararlanaca¤›-
n› umuyoruz. Zaman›m›z› yapmaktan keyif
ald›¤›m›z fleylerle geçirmenin önemini
böylelikle bir kez daha vurgulam›fl oluyoruz.

Keyifli okumalar...

Dinamik, etkin, dengeli...
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üstlendim ve 2010 Nisan ay›ndan itibaren de Elginkan Toplulu¤u fiir-
ketleri’nin bütün ihracat sat›fl ve pazarlama operasyonlar›n›n yap›l-
makta oldu¤u ELEKS D›fl Ticaret A.fi.’de fiirket Müdür Yard›mc›s› ola-
rak göreve devam etmekteyim. 

Toplulukta 12 y›l›n›z› tamamlamak üzeresiniz. Burada geçirdi¤iniz
sürede bu kurumun sizin için en de¤erli üç önemli özelli¤ini söyler
misiniz?

‹lk s›rada söyleyebilece¤im özellik, çal›flanlar›n› varl›¤›n›n temeli ka-
bul eden ve bu düflüncesini yönetim felsefesi olarak uygulamakta
olan Toplulu¤un parças› olmakt›r. ‹kinci olarak, Elginkan Ailesi’nin
ve rahmetli öncümüzün ulvi temellerle kurmufl oldu¤u bu Topluluk-
ta, çal›flma dönemimde sadakatin ne oldu¤unu daha çok idrak et-
mek, diyebilirim. Üçüncü olarak da flunu söylemek isterim: Rahmet-
li öncümüzün hayat› tan›mlad›¤› gibi “Hayat: Sevgi, güzellik ve bil-
gidir.” Bunun benim için ne anlama geldi¤ini düflündüm. Bu üç kud-
retli tan›m paylafl›ld›kça artar ve yay›l›r. Bu toplulu¤un bir parças›,
ilahi kuvvetin vazifelendirdi¤i kiflilerden biri olmaktan dolay› hisset-
ti¤im onur.

ELEKS fiirketimizi sizin gözünüzden tan›yabilir miyiz?

Sahip oldu¤u 14 fabrika, 20 flirket ve 3000’e yak›n çal›flan›yla 60 y›l-
l›k bir geçmifle sahip olan Elginkan Toplulu¤u’nun çevreye duyarl›,
tasarruf ve konforu birlefltiren, uluslararas› kalite sertifikalar›na sahip
ürünlerini ELEKS D›fl Ticaret A.fi., Avrupa’n›n tamam›na, Orta Asya,
Ortado¤u, Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u, Güney Ameri-
ka’da fiili, Uzakdo¤u’da Çin’e ulaflan bir co¤rafyada 60’tan fazla ül-
keye ihraç etmektedir. ELEKS, grup flirketlerinin üretti¤i ürünlerin
uluslararas› pazarlarda sat›fl ve pazarlamas›ndan sorumludur. Toplu-
luk bünyesindeki tüm yurtd›fl› sat›fllar› E.C.A. ve SEREL markalar›yla
ELEKS D›fl Ticaret A.fi. üzerinden gerçeklefltirilmektedir.

Topluluk içindeki ilk gününüzden bu yana Elginkan Toplulu¤u gene-
linde ve ELEKS’te ne gibi de¤ifliklikler oldu? 

1999’da grup flirketlerimizden olan Valf A.fi.’de göreve bafllad›¤›m dö-
nemde Topluluk ihracat›m›z 30 milyon USD; ›s›tma sistemleri ve tesi-

Vizyon

EElginkan Toplulu¤u ile yollar›n›z›n nas›l kesiflti¤i sorusuyla bafllayal›m...

Elginkan Toplulu¤u bünyesine, 1999 Temmuz ay›nda Valf Sanayii
A.fi.’nin o dönemde fiirket Müdürlü¤ü’nün bulundu¤u ‹stanbul’da
kat›ld›m. Yine o dönemde Valf fiirketi bünyesinde grubun yedi flirke-
tinin ithalat ifllerinin yürütüldü¤ü ithalat departman› ve ayn› zaman-
da Valf ve Elsan flirketlerimizin ihracat sat›fl ve pazarlama operasyon-
lar›n›n yap›lmakta oldu¤u ithalat-ihracat bölümünde göreve baflla-
d›m. 2001’de grup içi atamalar sonucu Valf Sanayii A.fi.’nin fiirket
Müdürlü¤ü’nün Manisa’da olmas› sebebiyle D›fl Ticaret fiefi olarak
Manisa’ya atand›m. 2005 y›l›nda D›fl Ticaret Müdürlü¤ü görevini

Ümit Öztürk, 1974 y›l›nda Mersin’de do¤du. ‹lk-orta-lise e¤itimini
Mersin’de tamamlad›. Tevfik S›rr› Gür Lisesi’nden mezun olduktan
sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü’nden 1995 y›l›nda mezun oldu. Ayn› y›l MBA e¤iti-
mi için ‹ngiltere Luton Üniversitesi’ne kay›t oldu ve 1997 y›l›nda
Türkiye’ye dönerek askerlik hizmetini tamamlad›. 14 senedir evli
olan Ümit Öztürk, biri erkek biri k›z iki çocuk sahibi. 

Ümit Öztürk kimdir?

Vizyon

Markalar›m›z ne kadar de¤erliyse,
ihracatta da o kadar yetenekliyiz

ELEKS D›fl Ticaret A.fi. fiirket Müdür Yard›mc›s› Ümit Öztürk:
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Topluluk bünyesindeki tüm yurtd›fl› sat›fllar›
E.C.A. ve SEREL markalar›yla
gerçeklefltiren ELEKS D›fl Ticaret A.fi.’nin
fiirket Müdür Yard›mc›s› Ümit Öztürk, “D›fl
ticaretin tüm ruhu ekiptir. Do¤ruluktur,
netliktir. Netseniz ve iyi bir ürünü
sat›yorsan›z, kendinize güveniyorsan›z ve
arzunuz varsa, mutlaka satars›n›z” diyor.

sat valfleri üretmekte oldu¤umuz flirketimiz 3.7 milyon USD ihracat
yapmakta iken; 2010 sonu itibar›yla Topluluk ihracat›m›z 100 milyon
USD’a, gelifliminin her merhalesinde bulundu¤um Valf fiirketimizin
ihracat› ise 20 milyon USD’a ulaflm›fl durumdad›r. Topluluk ihracat›
yüzde 300 art›fl göstermifl. Bunun iyi bir ivme oldu¤unu düflünüyorum. 

Yönetti¤iniz kurumun öncelikli hedefi ‘bir dünya flirketi’ olmak... Bir
dünya flirketi olman›n en temel kriterleri nelerdir? Bu hedefe ulafla-
bilmek için nas›l bir strateji izliyorsunuz? 

Her flirket kendi lideri/liderleri, kurum kültürüyle kendi yönetim flek-
lini, elbette faaliyet gösterdi¤i sektöre de ba¤l› olarak, oluflturmakta-
d›r. Bu anlamda her kurum kendi deneyimini yarat›r. De¤iflmeyen
fley, kendinize güvenmek, bunun için düfl kurmak, vizyonunuzu pay-
laflmak, irade göstermek, çal›flmak ve ekibinize güvenmek gere¤idir.
‹fli do¤ru yapmak de¤il, do¤ru ifli yapmak gerçe¤inden hareketle,
ekip ruhu, çal›flma-kazanma arzusu bizleri ulaflmak istedi¤imiz he-
defe yaklaflt›racak olan ana stratejidir. ‹leri ve daha uza¤a ulaflma he-
defini tüm ekip arkadafllar›m›z›n kat›l›m› ve ortak ak›lla sa¤lad›¤›m›z
zaman belirlenen hedeflerimize kesinlikle daha kolay ve k›sa zaman-
da ulafl›lacakt›r. D›fl ticaretin tüm ruhu ekiptir. Do¤ruluktur, netliktir.
Netseniz ve iyi bir ürünü sat›yorsan›z, kendinize güveniyorsan›z ve
arzunuz varsa, mutlaka satars›n›z. Markalar›m›z ne kadar de¤erliyse,
ihracatta da o kadar yetenekliyiz. E.C.A.’n›n marka de¤eriyle
ELEKS’in ihracat yeteneklerini buluflturduk.

Bu stratejinizden yola ç›karak ELEKS’i kendi sektöründe bir numara
haline getirmek için yap›lan çal›flmalardan söz eder misiniz?

50 y›l› aflan üretim ve teknolojik altyap›m›z›n bizlere verdi¤i büyük flir-
ket, pazar ve marka lideri olman›n güveniyle ürün çeflitlili¤imiz tüm
dünya pazarlar›nda sat›labilir durumdad›r. 2010 y›l› sat›fl ve pazarla-
ma organizasyonuyla, faaliyette bulundu¤umuz ülkeler: Asya K›ta Böl-
gesi’ndeki ülkeler, Avrupa K›ta Bölgesindeki ülkeler, Kuzey Afrika, Ku-
zey ve Güney Amerika ülkeleri olarak befl ana dünya pazar› fleklinde
belirlenmifltir. Her bir ülke nüfus yap›s›, ekonomik verileri, ürünlerimi-
zin kullan›labilirli¤i, inflaat geliflimi, do¤algaz altyap›s› ve da¤›l›m› gi-
bi kriterlerle de¤erlendirilerek bugün itibar›yla olmad›¤›m›z pazar-

Elginkan’da, bugün hayatta
olan olmayan de¤erli
yöneticilerinden bugüne kadar
pek çok kazan›m elde etti¤ini
söyleyen Ümit Öztürk; “Hâlâ
da o sadakat, birliktelik, ekip
olma ruhuyla devam eden bir
Toplulu¤uz” diyor.

ELEKS D›fl Ticaret A.fi. fiirket çal›flanlar› bir arada...



Vizyon

lara girifl stratejileri belirlenmifltir. Son dönemde hepimizin bildi¤i ger-
çekten hareketle, Avrupa pazarlar›nda 2008 sonu-2009’da daha fazla
hissedilmeye bafllanan pazar daralmalar› bizleri halihaz›rda pazar
doygunluk oranlar› Avrupa’ya k›yasla alt seviyelerde olan Rusya-Türki
Cumhuriyetleri ve Ortado¤u’daki pazarlara yönlendirmifl durumdad›r. 

Komflular›m›zla iliflkilerimiz ne durumda?

Kuzey Irak’ta pek çok Türk esintisi var. Her taraf› Türkiye kokan bir
yer oras›. Bölgenin ekonomik kalk›nmas›nda pay sahibi olan firmala-
r›n ço¤unlu¤u Türk ve Türkiye ba¤lant›l›. Türk ürünlerine bak›fl aç›s›
son derece olumlu. Ticari iliflkilerimiz komflu olman›n getirdi¤i ulafl›m
ve nakliye kolayl›¤› sayesinde geliflmeye çok müsait. Bölge san›lan›n
aksine çok güvenli ve olumsuz bir durum söz konusu de¤il. Özellik-
le Kuzey Irak’ta devam eden inflaat projelerine seramik, vitrifiye ürün-
lerimiz ve banyo-mutfak armatürlerimizin ihracat› kesintisiz devam
ediyor. Seramik sa¤l›k gereçleri, banyo ve mutfak armatürleri tesisat
ve ›s› sistemlerine yönelik vanalar kombiler, merkezi ›s›tma kazanlar›,
radyatör ve küvetler ülkeye ihraç etti¤imiz bafll›ca ürünler. 2011-
2012’de en büyük geliflme sa¤layaca¤›m›z ülkelerin bafl›nda da ‹ran ge-
liyor. Müthifl bir inflaat projesi var; tam 3 milyon konut... Bu projenin
600 bine yak›n› Erbil’de sürdürülüyor. Biz de bu bölgede ilk y›lda mi-
nimum 3 milyon USD’nin üzerinde bir hedef koyduk. Di¤er bir konu
da flu: ‹ran’la y›lda 3000 kombi üzerine bir anlaflma yapt›k. 3000 kom-
bi, 3000 evde E.C.A. markas›n›n varl›¤› demek. 

ELEKS, ihracat yapt›¤› pazarlardaki rakipleriyle nas›l farkl›lafl›yor? 

Hem lokalde hem de global olarak çok büyük firmalarla rekabet
içindeyiz. Globalde büyük olmak zaten lokal büyüklü¤ü berabe-
rinde getiriyor. Bu gibi sektörlerde ve özellikle ›s› grubunda, sa¤-

lam bir altyap›n›z ve uzun y›llara dayanan tecrübeniz yoksa çok
baflar›l› olman›z mümkün de¤ildir. Servis ve da¤›t›m a¤›n›z›n çok
kuvvetli olmas› gerekiyor. Bizler de ›s› grubu pazar›nda söz sahibi
olmak için güçlü bayi altyap›s› ve servis a¤› kurmaya çal›fl›yoruz.
Bunu özellikle kombi ürünleriyle Ukrayna, Azerbaycan, Romanya,
Gürcistan ve Ortado¤u’da birkaç ülkede daha baflarm›fl durumda-
y›z. Oralardaki servis a¤›n›n gücüyle yay›l›m›m›za devam ediyo-
ruz. Yap› sektöründe ise ürünler biraz daha ülke imaj› bazl›d›r. Vit-
rifiye ve armatürde özellikle Alman ve ‹talyan üreticiler söz sahibi-
dirler. Burada yapmaya çal›flt›¤›m›z fley de, “Bu flirketleri nas›l ge-
çer ve daha fazla pay sahibi oluruz?” sorular›n›n cevab›n› bulmak-
t›r. Dünyada toplam yedi-sekiz ürün grubunu tek çat› alt›nda bir-
lefltirebilen, hepsini tek faturayla ve ihracat beyannamesiyle suna-
bilen ender firmalardan biriyiz. Bu da bizi di¤er rakiplerimizin kar-
fl›s›nda “art›1” yapan özelli¤imiz.

Son olarak, inflaat sektöründe rakamsal olarak gösterdi¤imiz en bü-
yük baflar›y› anlatabilir misiniz? 

2010’da ‹ngiltere’de 10 y›l boyunca devlet eliyle sürdürülecek ve ‹n-
giltere’nin kuzey bölgesini kapsayan bir toplu konut

projesinin tedarik kanal›y›z. ‹lk baflta armatür ve
radyatör olmak üzere, dört senelik bütçesi toplam-
da 24 milyon pound (55 milyon TL) olan bir ihale
kazand›k. Bu y›l da o ihalenin devam› olarak, bu
sefer ‹ngiltere’nin güney bölgesinde faaliyet göste-
recek firmalardan oluflan bir konsorsiyumun valf
ürün gruplar›ndan radyatör ve termostatik radya-
tör valfi ürünlerinde 10 y›l sürecek bir ihale daha
kazand›k. Bunun 10 y›ll›k al›m bütçesi 2 milyon
pound olarak belirlendi. ‹lk siparifli ald›k. Sevkiya-
t› da 26 Nisan’da yap›ld›. ‹ngiltere’deki bu
geliflmeler, bizi en çok sevindiren olaylar›n bafl›n-
da geliyor. 

ELEKS D›fl Ticaret A.fi. Sat›fl ve Pazarlama ekibi...
Ayaktakiler, soldan sa¤a; Sinan Do¤ru, Cihan Ok, Begüm Çelik,

Mahmut Üzümcü, Kutlu Erkman, Berkan Kuflakçı.
Oturanlar, soldan sa¤a; Serap Dikbafl, Halid Alpdo¤an, 

Ümit Öztürk, Özlem ‹zgi

Vak›f’tan
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ELEKS’in d›fl piyasalara sundu¤u ürünlerden özellikle biri var ki, tam anlam›yla çevreci bir ürün
olma özelli¤ini tafl›yor. Ümit Bey ‘su bas›nç düflürücüler’ ad› verilen bu çevreci ürün hakk›nda
flunlar› söylüyor:

“Valf Sanayii A.fi.’nin y›llard›r üretti¤i ‘su bas›nç düflürücüler’ her fleyiyle tam bir “ekonomist”.
Çevresel sorunlar› önleme aç›s›ndan da tam bir “çevreci”. Konut içi sorunlar›n bafl›nda, alt katlar-
da çamafl›r, bulafl›k makinelerimizin hortumlar›n›, valflerimizin, bataryalar›m›z›n ara elemanlar›n›
patlatan afl›r› yüklenmifl bas›nç, di¤er yanda da yüksek katlara ç›k›ld›kça bas›nç düflüklü¤ü sebe-
biyle akmayan sular geliyor. ‹flte su bas›nç düflürücüler, bahsetti¤imiz bu sorunlara çözüm olan bir
ürün. Yaflananlar bireysel de¤il, toplumsal bir kay›p. Bu nedenle de topluma ciddi bir katk› sa¤la-
d›¤›m›z› düflünüyoruz. Çünkü ciddi anlamda bir su tasarrufu sa¤lamaktad›r. Bugün konutlar›m›z-
da 3-3.5 bar tesisat bas›nc› tüm ihtiyac›m›z› fazlas›yla karfl›lamaktad›r.”

Do¤aya katk› sa¤layan +1 de¤er
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KKosova Prizren’de bulunan Balkan Türkoloji Araflt›rmalar› Merkezi
(BALTAM) taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen ‘Uluslararas› Güney-
Do¤u Avrupa Türkolojisi Sempozyumu’nun beflincisi, Türk Dil Ku-
rumu iflbirli¤i ile 12-16 Nisan 2011 tarihinde Prizren’de düzenlen-
di. Vakfımızca da desteklenen, Güney-Do¤u Avrupa ülkelerinde
Türkoloji araflt›rmalar›n› kapsayan Tarih, Uygarl›k Tarihi, Dil, Ede-
biyat, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzikoloji ve Halkbilimi alanlar›nda
bildirilerin sunuldu¤u sempozyumun genel konusu, önceki dört
sempozyumda oldu¤u gibi, ‘Tarih Boyunca (Osmanl› Öncesi, Os-
manl› ve Osmanl› Sonras› Dönemi) Türk Uygarl›klar›’n›n Güney-
Do¤u Avrupa Uygarl›klar›’yla Karfl›l›kl› Etkileflimi’ydi.

Sempozyuma Kosova, Türkiye, Arnavutluk, Makedonya, S›rbistan,
Bosna Hersek, H›rvatistan, Karada¤, Bulgaristan, Romanya, Maca-

ristan, Fransa, Azerbaycan, Rusya, Polonya ve Finlandiya’dan ge-
len kat›l›mc› bilim insanlar› 78 bildiri sundular.

Sempozyuma Türkiye’den de Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›
temsilen T‹KA Baflkan Vekili Say›n Dr. Mehmet Y›lmaz vard›. Ayr›-
ca Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal›n, Prof. Dr. ‹lber Ortayl›, Prof. Dr. Ta-

lat Halman, Prof. Dr. Fikret
Türkmen, ve Prof. Dr. Os-
man Fikri Sertkaya gibi
Türk Dili ve Edebiyat›nda,
Türk Tarihinde ve Türkoloji
biliminde de¤erli çal›flma-
lar›yla isim yapm›fl kifliler
kat›ld›.

Kosova’da Türkoloji Sempozyum’u düzenlendi

1“100. Y›ldönümü Dolay›s›yla Yeni Lisan Hareketi” bafll›kl› uluslara-
ras› sempozyumun aç›l›fl konuflmas›n› yapan Kocaeli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölüm Baflkan› Prof. Dr. ‹. Güven Kaya, sözle-
rine Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dilin milli ve zengin olmas›, milli
duygunun geliflmesinde bafll›ca etkendir. Türk Dili, dillerin en zengin-
lerindendir. Yeter ki bu dil fluurla ifllensin” dedi¤ini hat›rlatarak baflla-
d›. 26 A¤ustos 1071 zaferinin, pek çok bilim adam›nca Anadolu’da
Türklerin yerleflmesinin milad› say›ld›¤›n› vurgulayan Kaya, konuflma-
s›na flöyle devam etti:

“Böylesine görkemli bir Türk devleti, büyüklü¤ü ile eflde¤erde gör-
kemli bir zafer kazanmas›na karfl›n, tüm yaflam alanlar›nda dil olarak
Arapça ve Farsça’n›n egemenli¤ine tutsak olmufltu. Anayurtta oldu¤u
gibi Anadolu’da bilim ve sanat yap›tlar› bu iki dilde yarat›l›yordu. ‹fl-
te böyle bir ortamda Karamano¤lu Mehmet Bey, Konya’da Selçuklu
egemenli¤ine son verince idealist bir ad›m att›; Türkçe’yi resmi dil
yapmakla kalmad›, 15 May›s 1277’ye tekabül eden 10 Zilhicce 675
tarihli bir buyruk yay›nlad›. Buyru¤unda flöyle diyordu: “Bugünden
sonra divanda, dergahta, bârgâhta, mecliste, meydanda Türkçe’den

baflka dil kullan›lmayacakt›r…” 

“‹lk kez devlet eliyle Türkçe’nin ko-
runmas›na tan›k olmaktay›z. Böyle
bir yaklafl›ma ikinci kez yüzy›llar
sonra, 1876 y›l›nda, I. Meflrutiyet
anayasas›n›n 18. Maddesinde
“devletin resmi dili Türkçe’dir”
cümlesinde görece¤iz.”

“‹kinci Meflrutiyet y›llar›nda Türkçe’nin korunmas›, devletin resmi
ideolojisinin bir bölümüydü. Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfet-
tin taraf›ndan kaleme al›nan “Yeni Lisan” makalesi, uzun bir Osman-
l›ca döneminden sonra bir bak›ma Türkçe’ye dönüflün bir manifesto-
sudur. Yüzüncü y›l›n› kutlad›¤›m›z bu hareket, bu bak›mdan önemli-
dir. Çünkü Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip öncülü¤ünde
bafllat›lan bu hareket, yeni kurulacak Türkiye’nin, kurucusunun ilham
kayna¤› olacakt›r. Bu bak›mdan bu önemli hareket bir çeflit milat ola-
rak an›lmaktad›r.”

‘100’üncü Y›ldönümü Dolay›s›yla Yeni
Lisan Hareketi’ Uluslararası Sempozyumu
‘100’üncü Y›ldönümü Dolay›s›yla Yeni Lisan Hareketi’ bafll›kl› uluslararas› sempozyum,
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Valili¤i, Türk Dil Kurumu ve Elginkan Vakf› iflbirli¤i ile 11-13
Nisan 2011’de Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde düzenlendi. 



Vak›f’tanVak›f’tan
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‹‹skandinavya'n›n en güneyinde yer alan Danimarka; Jutland Yar›ma-
das›, Sjaelland, Fyn, Lolland ve Falster adalar›yla birlikte dört yüz kü-
çük aday› kaps›yor. Büyük Okyanus'un kuzeyinde yer alan Faroe
Adalar› ve Grönland, Danimarka'ya ba¤l› özerk bölgeler. Ülke bafll›-
ca Aarhus, Fyn ve baflkent Kopenhag olmak üzere 16 bölgeye ayr›l-
m›fl durumda. Önce avc›l›kla sonra da bal›kç›l›kla geçinen halklar›n
yerleflti¤i Danimarka'n›n bilinen en ünlü sahipleri, tüm Avrupa'y› de-
¤ifltiren ve genifl bir imparatorluk olmay› baflarm›fl Vikingler. Günü-
müzde parlamenter monarfliyle yönetilen Danimarka Krall›¤›
1930'larda dünyada ilk kez refah sistemini yerlefltiren ülkelerden bi-
ri olma özelli¤ine de sahip.

Danimarka’da 60 bin Türk yafl›yor. Bunlar›n 15 bin kadar› Kopen-
hag’da bulunuyor. Türkler en çok restoran ve yemek sektöründe ay-
r›ca market ve çiçekçilik ifllerinde faaliyet gös-
teriyorlar. ‹flçi olarak çal›flan belli bir nüfus da
var. Kurumsal iflletmelere dönüflme çabas›n-
dalar. Danimarka Meclisi’nde üç Türk millet-
vekili bulunuyor.

Danimarka’n›n s›cak ve samimi anlam›na ge-
len ‘hyggelig’ lakapl› baflkenti Kopenhag, dai-
ma renkli ve canl›. Kent kusursuz toplu tafl›-
mac›l›k a¤›, düzenli ve temiz caddeleri, yem-
yeflil parklar›yla seçkin bir atmosfere sahip.

Nyhavn: ‹flte Nyhavn! Sahilde rengârenk evle-
rin iki s›ra dizildi¤i Kopenhag'›n en güzel me-
kân›. Sahilde yürüyüfl yapmak çok keyifli.

Andersen'den Masallar ve 'Küçük Deniz K›z›’:
Einstein ve Andersen, Danimarkal›… Andersen’den Masallar’› hat›r-
lars›n›z, örne¤in Küçük Deniz K›z›… Heykeli var denizin ortas›nda-
ki bir tafl›n üzerinde… Ülke porselenleriyle ünlü ama bunlar kraliyet
porselenleri… Pahal› bir ülke, hatta bildi¤imiz kadar›yla Oslo’dan
sonra dünyan›n en pahal› flehri Kopenhag.

Christiania, Hippi Bölgesi: Christiania; hippilerin kendi kanunlar›yla
yaflad›¤› bir bölge. Burada Danimarka hükümetinin kanunlar›, kural-
lar› geçersiz. ‹zbe ama rengârenk bir alan. Foto¤raf çekmek de yasak.

Amalienborg Saray›: Buradaki en ünlü bina, kraliyet saray› (Amalien-
borg Palace). Kraliçe burada yafl›yor. Bir de Rosenborg Saray› var,
bahçeleriyle ünlü. Ayr›ca burada kraliyet mücevherleri sergileniyor.
Asker de¤iflim törenleri enteresan olabiliyor. Pelufl flapkal› kraliyet as-
kerlerinin resimlerini çekmek isterseniz, saraylar› ziyaret etmeden
önce törenlerin saatini ö¤renmek isteyebilirsiniz. Genelde nöbet tes-
limi birçok sarayda saat 12.00’de gerçeklefliyor.

Kopenhag’da düzinelerce bisiklet var. Zaten bisiklet kullanmak da
ücretsiz. Belediyenin ay›rd›¤› sokaktaki yüzlerce bisikletten birini

BBolu Elginkan Vakf› Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi’mizin, Bolu ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü deste¤iyle baflvurdu¤u ve Ulusal Ajans taraf›n-
dan kabul edilen, “Elektronik, Biliflim ve Do¤algaz Teknolojisinde Ön-
cü Uygulamalar” konulu Avrupa Birli¤i Projesi 17 Nisan - 8 May›s
2011 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Proje ilk etapta tüm kursiyerlerin Bo-
lu English Dil Kursu’ndan 96 saatlik ‹ngilizce e¤itimi almas› ile bafllad›.
Sonras›nda Bolu Elginkan Vakf› Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi’nde;
Danimarka’ya gidecek kursiyerler; ‹leri Web Programlama, Almanya’ya
gidecek kursiyerler ise Do¤algaz Çelik Boru Kaynakç›l›¤› kurslar›n› ta-
mamlad›.

AB Leonardo Da Vinci projesi kapsam›nda, son olarak Bolu Mesleki ve
Teknik E¤itim Merkezi’nde, alt› saatlik Mesleki E¤itim Projesi Bilgilen-
dirme Semineri yap›ld›. Proje kapsam›nda merkezimizde e¤itim alan
30 kifliden 15’i 3 hafta süreyle Danimarka Kopenhag’da, biliflim tekno-
lojileri konusunda, di¤er grup ise yine üç hafta süreyle do¤algaz tesisat-
ç›l›¤› ve kaynakç›l›¤› konusunda Almanya’da e¤itim ald›lar. Danimar-
ka’da, Bolu Elginkan Vakf› Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi’mizin
proje orta¤› olan DATIAD (Danimarkal› Türk ‹fladamlar› Derne¤i) ev sa-
hipli¤inde çeflitli e¤itimler ve teknik geziler gerçeklefltirildi. 

Servis Odakl› Programlama Mimarisi kapsam›nda; bilgisayar yaz›l›m
mimarisi konusunda Danimarka Maliye Bakanl›¤›’nda (SKAT) Bilgi ‹fl-
lem Uzman› olarak görev yapan Selahattin At›c›’dan, e-learning alan›n-
da ise Penwork Bilgisayar firmas›n›n sahibi Cengiz Kaçar’dan ve Sim-
corp firmas›ndan Test Analiz Uzman› Samet Tosun’dan çeflitli e¤itimler
al›nd›. Bu e¤itimler esnas›nda; E¤itim uzman›m›z Murat Özen taraf›n-
dan, Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi’nde, 2010 y›-

l›nda uygulamas›na bafllanan, uzaktan e¤itimde ve kurs yönetim siste-
minde kullan›lan Moodle (LMS) program› hakk›nda bilgi verildi. Dani-
marka’da; ayr›ca TDC ve Onfone TDC firmalar›na ve IT (Information
Technology) Üniversitesi’ne teknik geziler gerçeklefltirildi.

Almanya’da, Bolu Elginkan Vakf› Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi’mi-
zin proje orta¤› olan City of Neuss-Public Relations Office firmas›n›n ev
sahipli¤inde çeflitli e¤itimler ve teknik geziler gerçeklefltirildi. Öncelik-
le, Almanya’da 12 saatlik Almanca dil dersi al›nm›fl olup sonras›nda,
do¤algaz tesisatç›l›¤› alan›ndaki 15 kursiyerimiz Almanya’da Neuss Be-
lediyesi taraf›ndan Belediyenin % 51 pay sahibi oldu¤u do¤algaz ifllet-
mesinde teknik olarak bilgilendirildi. Almanya’da Kreefeld Yal›t›m ve
‹nflaat firmas›na teknik gezi, AB’de Sistem ve Sosyal Yap› semineri, Va-
illant Dusseldorf ‹flletmesi’ne teknik gezi, SWN fiehir ‹flletmesine bir
hafta süreyle; Do¤algaz, Merkezi Is›tma ve Biogaz tesislerinde gezi ve
inceleme yap›ld›. Ayr›ca, bir un fabrikas›n›n ›s›tma sistemleri ince-
lenerek Alternatif Enerji Tan›t›m Fuar›’na gidildi.

al›p geziyor sonra da baflka bir bisiklet park›-
na b›rakabiliyorsunuz.

Frederiks Church (Mermer Kilise), St. Aleksan-
der Nevsky Kilisesi, Vor Frelsers Kilisesi de
çok ünlü.

Rundetarn (Round Tower): Spiral bir kule Round
Tower, yukar›ya döne döne ç›k›l›yor. Kopenhag’›
kuflbak›fl› resmetmek isteyenlerin tercihi. 

Oresund Köprüsü: ‹sveç’le Danimarka ara-
s›nda, 16 kilometrelik bir köprü bulunur.

Stroget: Stroget Caddesi arabalara kapal›, al›flverifl yap›labilen,
restoran ve kafelerin yer ald›¤› güzel bir cadde. Buraya ‘yürüyen
çarfl›’ da deniliyor.

Küçük olmas›na ra¤men gezilecek, görülecek daha çok yer var Ko-
penhag'ta. Sanatseverler için kesinlikle ideal bir mekân. Her yer
müze... Her yer sanat galerisi...

Tivoli: Tivoli, en bafl›ndan beri içinde çeflitli etkinliklerin oldu¤u
bir yer olarak tasarlanm›fl. Egzotik binalar, tiyatro, müzik grubu,
kafe-restoran, çiçek bahçeleri, e¤lence treni, vb... Hava karard›k-
tan sonra, bahçeler rengârenk, fl›k›r fl›k›r ayd›nlat›l›yor. Ayn›
zamanda kadrolu bir orkestras› uzun zamand›r var.

Tivoli’nin içindeki, meflhur tahtadan roller-coaster, 1914’te ‹sveç,
Malmö’de yap›lm›fl. Buradaki dünyan›n en yüksek atlıkarıncası da
2006’da yap›lm›fl. Tivoli’nin içinde yer alan konser salonu da pek
meflhur bir salon ve burası, dünyan›n ünlü isimlerinin klasik müzik
konserleri verdikleri bir yer. Seyirci kapasitesi ise bin 660 kifli.

Vikingler’in renkli medeniyeti: DAN‹MARKA

Bolu Elginkan Vakf›’ndan
Avrupa Birli¤i Leonardo Da Vinci Projesi 1- Nyhavn, 2- Deniz K›z›

1

2

Danimarka Maliye Bakanlı¤ı’nda (SKAT) alınan e¤itim sonrası, Danimarka ekibi...

Almanya’da “Do¤algaz Çelik Boru Kaynakçılı¤ı” kursunu tamamlayan ekip...



E.C.A. Is› Grubu’nun yeni reklam filmleri yay›na girdi. Ünlü futbol spi-
keri ve yorumcusu Okay Karacan’›n rol ald›¤› ‘Rüya’ adl› reklam fil-
minde evli bir çiftin E.C.A. ›s› sistemlerinden önceki bulutlu ev yaflam-
lar› karikatürize edilerek anlat›l›yor. 

Çiftin rüyalar› s›ras›nda Okay Karacan’›n müdahalesiyle eski ürünlerin
yerini E.C.A. Confeo Premix Kombi, E.C.A. Panel Radyatör, E.C.A.
Termostatik Vana ve E.C.A. Do¤algaz Sayac› al›yor ve kara bulutlar

da¤›l›yor. E.C.A. ›s› ürün-
lerinin birlikteyken iyi bir
tak›m gibi çal›flmas› ve tü-
ketici faydas›na de¤inilen
‘Tak›m Çal›flmas›’ filminde
ise bir baba ve o¤ulun ev-
de oynad›¤› futbol maç› ve
E.C.A. ürünlerinin tak›m
sinerjisi yans›t›l›yor.

fiirketlerden/EMAR-EMASfiirketlerden/EMAR
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Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A. markal› ›s› ürünlerine yönelik
bafllatt›¤› e¤itim programlar› yurt genelinde devam ediyor.
E.C.A. ürünlerinin yurtiçi sat›fl firmas› EMAS A.fi. ve sat›fl son-
ras› hizmetler flirketi EMAR A.fi. taraf›ndan Türkiye genelinde
planl› e¤itim programlar› düzenleniyor. 2011 Nisan dönemin-
de Ad›yaman, fianl›urfa, Van illerinde E.C.A. markal› Is› Grubu
ürünlerini (kombi, kat kaloriferi, do¤algaz sobas›, panel radya-
tör, merkezi ›s›tma sistemleri, klimalar ve do¤algaz sayaçlar›)
tüketicilerle buluflturan bayilerin yan› s›ra mühendisler ve tesi-
sat ustalar› gibi uygulamac›lara, do¤algaz da¤›t›m flirketlerine
ve tüketicilere yönelik e¤itim ve seminerler düzenlendi. E¤i-
timlerde do¤algazl› cihazlar hakk›nda bilgi vermek, son tekno-
lojileri aktarmak ve güvenli yak›c› cihaz kullan›m› konusunda
bilinç oluflturmak amac›yla; tesisat, ifl güvenli¤i, montaj kural-
lar›, yak›t ekonomisi ve müflteri
memnuniyeti konular›na de¤inildi.
‹lgili bölgelerde yap›lan uygulama-
larda tesisat ustas›, makine mühen-
disi, profesyonel kesim ve sektör il-
gilisi 419 kiflilik kat›l›m sa¤land›. 

E.C.A. Is› Grubu seminerleri

EMAR çal›flanlar› stratejik hedeflerini de¤erlendirdi

19-22 May›s aras›nda E.C.A. Is› Grubu bayilerinden olan Kad›-
o¤lu Mühendislik 110 m2 alanl›k standla Kayseri Yap› Fuar›’na
kat›ld›. 50 y›l› aflk›n süredir sektöründe lider olan E.C.A., fark
yaratan, ekonomik, çevre dostu ürünlerle dikkatleri üzerine
çekmeyi baflard›. Fuarda; yo¤uflmal› kombiler, panel radyatör-
ler, konvansiyonel kombiler, flofben ve valflerden oluflan ›s›
sistemleri sergilendi.

Ziyaretçilerin yo¤un ilgi gösterdi¤i fuarda Kad›o¤lu Mühendis-
lik stand›, E.C.A.’n›n gelifltirdi¤i yeni ürünleri, fl›k sunumlar› ve
üstün teknolojileri ile büyük ilgi toplad›.

2011 e¤itim programlar› çerçe-
vesinde Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’yla yap›lan protokol kapsa-
m›nda EMAR A.fi. taraf›ndan
düzenlenen, Elginkan Toplulu-
¤u fiirketleri ve F›rat Plastik fir-
mas› taraf›ndan desteklenen
‘S›hhi Tesisat Uyum Kurslar›’

flu tarihlerde gerçekleflti:

• 28 Mart-1 Nisan 2011 tarihleri aras›nda Isparta Merkez En-
düstri Meslek Lisesi’nde 52 kiflilik, 

• 30 May›s-3 Haziran 2011 tarihleri aras›nda Van Merkez En-
düstri Meslek Lisesi’nde 51 kiflilik s›hhi tesisat ve do¤algaz
ustas› grubunun kat›l›m›yla gerçekleflti.

Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla yap›lan protokol kapsam›nda 20 sa-
atlik sertifika program› olarak uygulanan kursta 16 saat teorik,
4 saat uygulamal› e¤itim gerçeklefltirildi. E¤itim amaçl› kulla-
n›lan E.C.A. ürünleri, ilerleyen günlerde Endüstri Meslek Lise-
si Tesisat Bölümü ö¤rencilerinin kullan›m› için okula hibe
edilmektedir. E¤itimlerin sonunda kursa kat›lan tesisat ustala-
r›n›n EMAR A.fi., Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Türkiye ‹fl Kurumu
onayl› sertifikalar› düzenlenen törenlerle verildi. 

2000-2011 aras›nda Türkiye genelinde gerçeklefltirilen 31’inci
Dönem S›hhi Tesisat Uyum Kurslar›’nda bin 462 adet tesisat
ustas› Türkiye ‹fl Kurumu ve Milli E¤itim Bakanl›¤› onayl› ola-
rak sertifikaland›r›ld›.

2011 S›hhi Tesisat Uyum Kurslar›

Bir tak›m fleyleri ancak 
“‹yi Bir Tak›m” baflar›r

Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer) fianl›urfa Belediyesi iflbirli¤iyle 22 Ni-
san 2011’de fiair Nabi Kültür Merkezi’nde ‘Kalite ve Rekabet’ konulu
bir panel düzenledi.

fianl›urfa Belediye Baflkan› Dr. Ahmet Eflref Fak›baba ve EMAR Sat›fl
Sonras› Müflteri Hizmetleri A.fi. Genel Müdürü Neslihan Yeflilyurt’un

aç›l›fl konuflmalar›n› yapt›¤› panelde, KalDer Genel Sekreteri Selim Gü-
ven ve Brisa Bridgestone Sabanc› Lastik San. ve Tic. A.fi. Müflteri Hiz-
metleri Müdürü Timur Akarsu’yla birlikte ayn› zamanda konuflmac› ola-
rak panele kat›ld›lar
ve kalite yolculu¤un-
daki tecrübelerini
paylaflt›lar. Etkinli¤in
sonunda fianl›urfa Be-
lediye Baflkan› Dr.
Ahmet Eflref Fak›baba
panelde sunum yapan
kat›l›mc›lara birer flük-
ran plaketi de sundu.

EMAR kalite deneyimini fianl›urfa’da paylaflt›

E.C.A.’n›n ›s› ürünleri Kayseri
Fuar›’nda büyük ilgi gördü

EMAR çal›flanlar› 26 Mart 2011’de y›ll›k özde¤erlendirme ve strateji toplant›s›-
n› (YÖS) ‹stanbul’da gerçeklefltirdi. 2010 faaliyet sonuçlar› ve 2011 hedefleri
de¤erlendirilerek süreç sahipleri taraf›ndan sunumlar yap›ld›. ‹stanbul, Ankara,
‹zmir ve Antalya bölgelerindeki tüm çal›flanlar›n kat›l›m sa¤lad›¤› toplant›da
EMAR A.fi. fiirket Müdürü Neslihan Yeflilyurt stratejik hedefler hakk›nda bilgiler
verdi. Toplant› kapsam›nda çal›flanlar›m›za yönelik, e¤itmen Ömer Çam tara-
f›ndan ‘NLP Kiflisel Mükemmellik ve Baflar› Sanat›’ konulu e¤itim düzenlendi.
YÖS toplant›s›n›n son bölümünde Tan›ma Takdir Sistemi kapsam›nda 2010’da

‘En ‹yi Performans› Gösteren Çal›-
flan Ödülleri’ ‹zmir Bölge fiefi
Mehmet Ölker ve Hizmet Gelifltir-
me Memuru Elif Ölmez’e takdim
edildi. Gün, Nanna Restoran/‹s-
tanbul’da çal›flanlar›m›z›n ailele-
riyle birlikte kat›ld›¤› akflam yeme-
¤iyle tamamland›. 



fiirketlerden/EMAS-ELMOR fiirketlerden/ELMOR

TEMMUZ 2011 13

E.C.A. - SEREL’in yeni ürünleri ”Ma-
rine armatür ve vitrifiye serisi”, “Di-
agonal vitrifiye ve Zeta armatür seri-
si”, “dufl kolonu ve dufl teknesi”, “ço-
cuk klozeti ve fotoselli batarya” için
Cenajans Reklamc›l›k taraf›ndan ha-
z›rlanan, yönetmenli¤ini Ça¤atay
Karaçizmeli’nin, prodüktörlü¤ünü
Nis Prodüksiyon‘un yapt›¤› dört ayr› reklam filminde ‹brahim Kutluay’a
efli Demet Kutluay ve k›zlar› ‹rem Kutluay efllik etti. Ata Stüdyolar›’nda
gerçeklefltirilen reklam çekimleri, “Çevreci, yenilikçi, ergonomik, do¤a
ve insan dostu” tasar›mlar›n, ailenin günlük yaflamlar› içerisinde kulla-
n›m›yla anlat›ld›. 50 y›l› aflk›n bir geçmifle sahip olan E.C.A. - SEREL
markas›n›n vizyonel bak›fl aç›s›yla banyolar art›k sadece y›kanma, te-
mizlenme de¤il, detox/ar›nma ifllevinin yerine getirildi¤i yaflam mekan-
lar› olarak ele al›n›yor.

Kutluay ailesi E.C.A. - SEREL ile birlikte...

Hanplus: ‹fl dünyas›n›n yeni merkezi olmaya aday
Esenyurt’ta Ukra Group güvencesiyle yap›lan 16 katl›
HanPlus, ifl dünyas›na yeni ufuklar kazand›rmay› öncü
marka E.C.A. ve SEREL ile amaçl›yor. fi›k ve estetik tasa-
r›mlar›yla E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiyenin yan› s›ra
SEREL markal› akrilik küvetleri tercih etti.

Özye¤in Üniversitesi: 2007 y›l›nda Hüsnü M. Özye-
¤in Vakf› taraf›ndan kurulan Özye¤in Üniversitesi, e¤i-
tim anlay›fl› olarak benimsedi¤i küresel e¤itimi yine kü-
resel marka olan E.C.A. ve SEREL markalar›n› üniversite
yap›s›nda tercih etti. E.C.A. armatür, SEREL vitrifiye ve
SEREL akrilik küvet ile SEREL gömme rezervuarlar tercih
edilen ürünler.

Fatih Koleji: Çeyrek as›r› deviren bir e¤itim-ö¤retim
kurumu olan Fatih Koleji, yap› sektöründe yar›m as›r›
devirmifl öncü marka E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye
ürünleri sayesinde tutumlu olman›n önemini bir kez
daha vurgulam›fl oldu.

Safir Park Residence: fientürkler Holding ve Güven ‹n-
flaat ortak olarak Beylikdüzü’nde ortaklafla gerçeklefltirdik-
leri Safir Park Residence projesi, huzur arayan ailelerin ve
ifl dünyas›n›n beklentilerine cevap verecek flekilde tasar-
lanm›fl. Bu projeyi taçland›rmak için tercih ettikleri E.C.A.
armatürleri ifl ve aile hayat›na ayr› bir hava kat›yor.

Vista Residence 4: Gül ‹nflaat taraf›ndan Beylikdüzü
Beykent’te infla edilen 13 bloklu 450 konutlu Vista Resi-
dence, Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü’nden
oluflan manzaras›na ve do¤aya, konutlar›nda tercih etti-
¤i do¤a dostu, tasarruflu ürünleriyle öncü marka E.C.A.
armatür ve SEREL vitrifiye ürünleriyle sayg› gösteriyor.

Alt›n Baflak Konutlar›: Tepekent Mimarl›k taraf›ndan
sa¤l›kl› bir yaflam anahtar› olarak infla edilen Alt›n Baflak
Konutlar›, flehrin gürültüsünden uzak huzur dolu yaflam
ortam› sa¤larken, alt yap›s›n› güçlendirmek için güven
simgesi olan E.C.A. teknik ürünlerin yan›nda fl›k ve este-
tik tasar›mlar›yla E.C.A. armatürleriyle de banyo ve mut-
fak yaflam alanlar› oluflturuyor.

E.C.A. ve SEREL 
seçkin projelerde...fi›k kompakt tasar›m› yine EMAS mühendisleri ta-

raf›ndan gelifltirilen yeni E.C.A. Proteus Plus
hermetik kombi, zarif görünümü ve üstün tekno-
lojik özellikleriyle sektöründe öne ç›kan bir ürün
olma özelli¤i tafl›yor. Proteus Plus hermetik kombi,
ergonomik ve LCD ekranl› kumanda paneli saye-
sinde tüketicisine kullan›m konforu sunuyor. Kü-
çük hacmiyle her ortamda kendisine bir yer edine-
bilen Proteus Plus, yüksek verimi, sahip oldu¤u ge-
nifl emniyet sistemleri ile çevre dostu bir ürün ola-
rak di¤er kombilere destek oluyor. E.C.A. Proteus

Plus, mükemmel izolasyonlu yanma odas› ve seçi-
len kaliteli bileflenler sayesinde gaz emisyonu dü-
flük ve verimlili¤i yüksek bir ürün. Kombinin, tasar-
ruflu ve homojen ›s›tma sa¤layan kademesiz genifl
aral›kl› alev modülasyonu, cihaz›n ön panelinde
bulunan gözetleme yuvas›ndan izlenebiliyor. Ku-
manda paneli üzerinde bulunan LCD ekranda ka-
lorifer devresi suyu s›cakl›¤›, kullan›m suyu ayar s›-
cakl›¤› de¤erleri ve LCD ekran üzerinde ledler ile
çal›flma fonksiyonlar› izlenebildi¤i gibi, yine ekran
üzerinde ar›za kodlar› görülebiliyor.

E.C.A.’n›n yeni kombisi Proteus Plus...

EMAS, sat›fl ve pazarlama grubunun kat›l›m›yla, kurum ve marka
iliflkisini art›rmak, sektördeki geliflmeleri de¤erlendirmek ve üretim
tesislerini gezmek amac›yla ›s› bayilerine yönelik, Manisa’daki

fabrikalara teknik geziler düzenlenmeye
devam ediliyor. ‹lk organizasyonda; ‹stan-
bul, Bursa, Eskiflehir, Gaziantep, fianl›urfa,
Elaz›¤, Diyarbak›r, Rize, Sivas, Çorum ve

Ankara illerinden oluflturulan bayi gruplar›yla gerçeklefltirilen tek-
nik fabrika gezilerinin ard›ndan, Denizli, Gaziantep, Konya, Af-
yon, Uflak, Samsun, Ayd›n, Ankara, ‹zmir, ‹stanbul, Manisa illerin-
den oluflturulan bayi gruplar›yla teknik gezilere devam ediliyor.
Dört ayr› üretim tesisine yap›lan gezilerde; üretim ve ürünlerle il-
gili olarak yetkililerden detayl› bilgiler alan bayiler, üretim aflama-
lar›n› görme ve inceleme imkân› buluyorlar.

EMAS, Is› Bayileri’yle Manisa fabrika gezilerinde

Geleneksel reklam alanlar›ndan farkl› olarak seçilmifl hedef kit-
lelere ulafl›lmas›n› sa¤layan Sniper Channel arac›l›¤›yla Pegasus
Havayollar› uçufllar›nda gerçeklefltirilecek özgün bir projeyle
uçak içi pencere çerçevesinde ‘E.C.A. Confeo Premix Kombi’
görseli yer alacak. Hem Türkiye hem de dünyada ilk defa kulla-
n›lacak olan reklam uygulamas›yla yaz döneminde uçufllar›n s›k
oldu¤u, illerdeki tüketiciler nezdinde marka bilinirli-
¤ini artt›rmay› amaçl›yoruz. E.C.A. Confeo Premix'in
sa¤lad›¤› üstün verim ve tasarruf özellikleriyle bulut-
lar›n üzerindeki konforu, evlerine tafl›yacak olan tü-
keticiler için reklamlar Haziran ve A¤ustos aylar› bo-
yunca devam edecek. 

E.C.A., tüketicilere ‘y›llarca tasarruf’ sa¤layabilecek-
leri ürünler üretmeye devam ediyor. Gelecek kavra-
m›ndan yola ç›karak gelifltirdi¤i enerji tasarruflu
ürünleriyle E.C.A., k›t olan enerji ve su kaynaklar›n›n

korunmas›na çözümler gelifltirirken, bu ürünlerle aile bütçesine
ve ülke ekonomisine de katk› sa¤lamay› hedefliyor. Tamam›
Türk mühendisler taraf›ndan gelifltirilen ve enerjinin verimli kul-
lan›lmas›n› sa¤layan çevre dostu E.C.A. Confeo Premix yo¤ufl-
mal› kombiler, yüzde 107.5’lik yüksek ›s› verimi dolay›s›yla
konvansiyonel tip kombilere göre kullan›c›s›na y›lda yüzde

20’ye varan enerji tasarrufu sa¤l›yor. Ayr›ca 17 ayr›
emniyet sistemine sahip olan ürün, do¤algaz kullan›-
m›na uygun oldu¤u gibi LPG ve propan ile de kullan›-
labiliyor. Ak›ll› kombi olarak tan›mlanan E.C.A. Con-
feo Premix yo¤uflmal› kombi, son 24 saat içindeki kul-
lan›m suyu taleplerini izleyebiliyor ve kaydedebiliyor.
Bu sayede tüketicinin kullan›m suyu al›flkanl›klar›n›
ortaya ç›karan kombi, s›cak kullan›m suyunu plakal›
eflanjör içinde haz›r bekletebiliyor. Bu sayede kullan›-
c›n›n s›cak su gelmesi için bekledi¤i süre azal›yor.

E.C.A. ve Pegasus iflbirli¤iyle dünyada bir ilk
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MARINE SER‹S‹: Yap› sektörünün banyo ve mut-
fak çözümlerinde yenilikçi markas› E.C.A. - SE-
REL, minimal çizgileri ve modern tasar›m›yla
öne ç›kan ‘Marine’ serisiyle banyolara yeni bir
tarz getiriyor. Tasarruflu su kullan›m› ile çevreci
bir nitelik kazanan, sade tasar›m›yla dikkat çeken
serinin dufl ve lavabo bataryalar›n›n tasar›m›nda
do¤an›n büyüleyici formlar›ndan biri olan dalga

formunun suyla birlefliminden esinlenildi. Böylece, dura¤an banyo ortamlar›na ha-
raketlilik kazand›r›lmas› hedeflendi. Armatürün her yöne hareket edebilen perlatö-
rü sayesinde ise suyun ak›fl yönünü kontrol edebilmeniz mümkün. Banyo mobilya-
s›, lavabo ve klozetten oluflan ‘Marine’ serisi ile suyun hayat›n›zdaki önemini daha
iyi hissedebiliyorsunuz. 

ZETA ve DIAGONAL SER‹S‹: SEREL Diago-
nal serisi ile birlikte tasarlanan E.C.A.’n›n
Zeta serisi lavabo armatürü, ‘Z’ harfinde ol-
du¤u gibi hareketli bir çizgiye sahip. M›s›r
sanat› ve hiyerogliflerinden esinlenerek kö-
fleli ve dairesel formlar›n bir arada kullan›l-
d›¤› seride böylece estetik bir bütünlük sa¤-
lan›yor. S›cakl›k ve debisi ayr› ayr› ayarla-
nan özgün bir lavabo ve banyo armatür serisi olan Zeta’da Valfsel’in en son tek-
nolojilerinden biri olan Duro kartufl kullan›ld›. Zeta ve SEREL Diagonal serileri
2011’in yeni trendleri olmaya aday.

E.C.A. - SEREL’den suya
hakk›n› veren tasar›mlar…

Son dönemde birçok projede daha E.C.A.
ve SEREL markal› ürünler tercih edildi. 
‹flte o projeler...
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Ukrayna’n›n Kiev kentinde her y›l düzenlenen Aqua Therm Kiev
Fuar›, bu y›l 16-19 May›s 2011 tarihleri aras›nda gerçekleflti.
ELEKS D›fl Ticaret A.fi., sektörün önemli fuarlar›ndan olan Aqua
Therm Fuar›’na, Ukrayna partneri Vibor-K firmas›yla kat›ld›.

E.C.A. stand›, 66 metrekarelik, ›s› tünelini and›ran özel tasar›m›
ve genifl ürün yelpazesi ile fuardaki birçok stand›n aras›nda ön
plana ç›karak, göz kamaflt›rd›. 

Is› sektörü için büyük önem tafl›yan bu fuarda, E.C.A. markal›
kombiler, panel radyatörler ve valf ürünlerinin yan› s›ra, Odök-
san markal› döküm radyatörler de sergilendi. Homojen ›s› da¤›-
l›m›na olanak sa¤layan ve böylece daha yüksek verimlilik ve
enerji tasarrufu özellikleri kazanan 8 delik panel radyatörler ve
özel tasarlanm›fl E.C.A. Plus üst ve yan radyatör kapaklar›, fuar-
da ziyaretçilerin ilgi oda¤›yd›. Ayr›ca E.C.A. markal› armatürler

de fl›k dizaynlar› ve
çevre dostu ürün kon-
septleriyle Aqua Therm
Kiev Fuar›’na kat›lan
ziyaretçilerin be¤enisi-
ne sunuldu.

E.C.A. ürünlerine ilgi-
nin yo¤un oldu¤u fuar-
da, E.C.A. stand›, baflta
Ukrayna’da pazar li-
deri olmak isteyen Vi-

bor-K firmas›n›n ülke genelinde çal›flt›¤› müflterilerinin ço¤u ta-
raf›ndan olmak üzere, sektörde uzman birçok kifli taraf›ndan zi-
yaret edildi. 

E.C.A. Stand› Kiev’de göz kamaflt›rd›…

11-15 May›s tarihleri aras›nda ‹ran’›n Tebriz kentinde gerçeklefltiri-
len Buildexpo Fuar›’nda E.C.A. markal› kombiler, panel radyatörler,
valf ürünleri, armatürler ve SEREL markal› seramik sa¤l›k gereçleri
sergilendi.

E.C.A. markal› ürünler, özel tasarlanm›fl standlar›nda fl›k sunumlar›y-
la ilgi oda¤› oldu. Elginkan Toplulu¤u, genifl ürün gam›, ileri tekno-
lojisi ve tasar›m özellikleriyle büyük ilgi toplad›. 

E.C.A. ve SEREL ‹ran’da büyük be¤eni toplad›

Is› pazar›n›n giderek büyüdü¤ü Gürcistan’da, yaklafl›k 10 y›ld›r çal›fl-
t›¤›m›z, E.C.A. - SEREL ürün distribütörümüz BMC GorGia firmas›,
baflkent Tiflis’de 7.000 metrekarelik showroom aç›l›fl› gerçeklefltirildi.

Showroom aç›l›fl›na Emas A.fi. fiirket Müdürü Cahit Köse ve ELEKS
A.fi. yetkilileri birlikte kat›ld›. E.C.A. ›s› ürünlerinin sergilenebilmesi
için, showroom’un en göz al›c› noktas›nda, özel tasar›m stand yapt›-
r›larak, E.C.A. markal› kombiler, panel radyatörler ve valf ürünleri zi-
yaretçilerin be¤enisine sunulmaya bafllanm›flt›r.

Gürcistan showroom aç›l›fl›

“Art› 1” ekibi, ELEKS’in Batum’daki çözüm
ortaklar›ndan BMC GorGia flirketini ziyaret etti

EElginkan Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürü Jülide Nemlio¤lu’nun
liderli¤indeki dergimizin yaz› iflleri ekibi, ELEKS’in Gürcistan’da ifl-
birli¤i yapt›¤› BMC GorGia Ltd. fiirketini ziyaret etti. 21 May›s Cu-
martesi günü Batum kentindeki BMC GorGia Ltd’nin Lojistik ve
Gümrük ‹flleri Sorumlusu Hakan Demirtafl ile Hopa’da buluflan ekip,
ayn› gün flirketin Batum’daki binas›na giderek Batum BMC GorGia
Müdürü Zaur Gabaidze’nin baflkanl›¤›ndaki üst düzey yöneticilerle
biraraya geldi. Batum BMC GorGia Ltd’nin ‹thalat müdürleri Merab
Maphoriai, Irina Zakaradze ve Sat›fl Müdürü Levan Turmanidze ile
sohbet eden dergi ekibi, dört katl› binas›ndaki showroom’u da gez-
di. Toplant› s›ras›nda Lojistik ve Gümrük ‹flleri Sorumlusu Hakan
Demirtafl, dergi ekibinin sorular›n› flöyle yan›tlad›:

BMC GorGia Ltd. fiirketi ELEKS’in iflbirli¤i ile Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri’nin tüm ürünlerini Batum ve Tiflis’teki showroomlar›nda
sergiliyor ve tüm Gürcistan’da pazarl›yor. Firman›z›n sahibi olan
Gia Gorgohadze’nin ‹stanbul’da da bir flirketi bulunuyor. Bize flir-
ketinizi tan›t›r m›s›n›z?

ELEKS D›fl Ticaret A.fi. ile 2005 y›l›ndan bu yana birlikte çal›fl›yo-
ruz. BMC GorGia Ltd. yap› malzemeleri alan›nda Gürcistan’›n en
büyük flirketidir. fiirketimiz, Batum, Tiflis ve Kutaisi flehirlerindeki
yeni showroom yat›r›mlar›yla, y›ll›k 25 milyon USD cirosu ile sek-
törümüzde en çok sat›fl yapan kurum konumundad›r. Batum’da iki
bin metrekarelik ve dört katl› binam›z›n yan› s›ra GorGia Pipe ad›n-
da bir PVC boru fabrikam›z bulunuyor. Ayr›ca yine Batum’da, Gür-
cistan’›n en büyük depolama sahas›na da sahibiz. Batum’da dört
hektarl›k, Tiflis’te de yedi hektarl›k depolama saham›z mevcut. Di-
¤er yandan Tiflis’teki showroomumuzu 7 May›s’ta ve yedi bin met-
rekarelik bir alanda açt›k. Burada da Türkiye’deki yap› marketlerde
gördü¤ümüz s›cak sat›fl yapan ma¤azalar› açmay› hedefliyoruz. Ku-
taisi’deki showroom çal›flmas› da gündemimizde.

fiirketinizde kaç kifli çal›fl›yor? Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ile
yollar›n›z›n nas›l kesiflti¤ini anlat›r m›s›n›z?

Çeflitli departmanlar›m›zda toplam 220 kifli çal›fl›yor. ‹liflkilerimiz
2005 y›l›nda fiilen bafllad›. Firmam›z›n sahibi Gia Gorgohadze
sizin de belirtti¤iniz gibi Türkiye’den 20 y›ld›r inflaat malzemeleri
sat›n al›yor. Gia Bey ayn› zamanda ‹stanbul’daki Nur Yap› ve Me-
tal Sanayii D›fl Ticaret Ltd. flirketlerinin de sahibidir. Elginkan Top-
lulu¤u fiirketleri’nin ürünleriyle uzun y›llard›r tan›fl›yoruz. Bizler,
Gürcistan’da ELEKS’in bir anlamda distribütörü olarak çal›fl›yoruz.
Is› ve yap› grubundan her türlü ürününüzü burada sat›yoruz. ‹talya,

Belçika, Çin ve Ukrayna ile
de ifl iliflkilerimiz var ama
a¤›rl›kl› olarak Türkiye ile
çal›fl›yoruz. 

Batum’daki GorGia Pipe fab-
rikan›zdan da söz edebilir
misiniz?

Üç y›l önce kurulan ve üreti-
me bafllayan GorGia Pipe,
dakikada 11 metrelik PVC boru üretimi yapabilen, makineleri Tür-
kiye’den getirilen bir fabrikad›r. Hammaddemiz Kore’den gelir.
Vanalar›m›z E.C.A. damgas›n› tafl›r. Petkim’le de çal›fl›yoruz. 

Soldan sa¤a: ‹thalat Müdürü Merab Maphoriai, Lojistik Müdürü Bichiko
Devadze, Lojistik ve Gümrük ‹flleri Sorumlusu Hakan Demirtafl, Elginkan
Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürü Jülide Nemlio¤lu, ‹thalat Departman›
Sorumlusu Irina Zakaradze, Sat›fl Müdürü Levan Turmanidze ve Batum
BMC GorGia Müdürü Zaur Gabaidze.

BMC GorGia Ltd. fiirketi
Lojistik ve Gümrük ‹flleri

Sorumlusu Hakan Demirtafl
Elginkan Toplulu¤u ile uzun

süredir çal›flt›klar›n› söyleyerek
“Is› ve yap› grubundan her

türlü ürününüzü burada
sat›yoruz” diyor.
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Birlikte baflarmak

A“Art› 1” dergisi ekibi olarak, ELMOR A.fi Trabzon Bölge Sat›fl fiefi
Ahmet Banko¤lu ve EMAS A.fi Trabzon Bölge Sat›fl Uzman› Bilhan
Sula ile birlikte Rize’nin Çarfl› Mahallesi’ndeki Karaali ‹nflaat’›n
ofisinde, Ahmet ve ‹brahim Karaali kardeflleri ziyaret ettik. Ri-
ze’deki inflaat sektöründe hizmet verenlerin sayg›yla and›¤› ve çok
yak›ndan tan›d›¤› baba Oktay Karaali’yi ’98 y›l›nda kaybetmifller.
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ile ne zaman tan›flt›klar› yolundaki
sorumuzu Ahmet Karaali flöyle yan›tl›yor: 

Birlikte baflarmak

“Kaliteye düflkünlük
‘art› 1’imizdir”

Ahmet ve ‹brahim Karaali kardefller:

TTuran Aslan Mercan ile Osman Say›n’›n ortakl›¤›nda-
ki MS Do¤al Mühendislik’in Yal› Caddesi üzerindeki
ofisindeyiz. MS, Mercan’›n M’si, Say›n’›n S’si anlam›-
na geliyor. ‹lk tan›flma sohbetimiz s›ras›nda dergimizi
sehpa üzerinde görmekten mutluluk duydu¤umuzu
belirtiyor, onlar›n da severek okuduklar›n› ö¤rendi¤i-
mizde daha çok seviniyoruz. Çaylar›m›z› yudumlar-
ken duvarda as›l› olan rahmetli kurucumuz H. Ekrem
Elginkan’›n foto¤raf›n› görüyoruz. 

“Her daim kalite
ve yine kalite!”

Osman Say›n ve Turan Aslan Mercan:

Rize bayilerimizden MS Do¤al
Mühendislik Tic. Ltd. fiti.
sahiplerinden Osman Say›n,
Elginkan Toplulu¤u ile Manisa’daki
kurslar s›ras›nda tan›flm›fl ve önce
yetkili servisimiz olmufl. Dört y›l
önce de mühendis Turan Aslan
Mercan ile ortakl›k kurmufl.

Rize’de Karaali ‹nflaat ve Malzemeleri Sanayi Tic.
Ltd. fiti. sahipleri Ahmet ve ‹brahim Karaali
kardefller, sektördeki farkl›laflma alanlar›n› anlatt›lar.

Yaflad›¤› dönemin manevi dinamiklerinden ve Karaali kardefllerin akrabas›, ‹slam
alimi eski Rize ‹l Müftüsü Merhum Yusuf Karali ad›na aç›lan e¤itim merkezi,
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n mülkiyetinde bulunuyor. Geleneksel Rize mimarisine
uygun olarak yap›lan ve müftü yetifltiren bu e¤itim merkezinin binas›na E.C.A.
markalı ısı, armatür ve SEREL vitrifiye ürünleriyle katk›da bulunulmufltur.

Soldan sa¤a: Sabit Taflk›ran, Bilhan Sula, Ahmet Karaali, Jülide Nemlio¤lu,
‹brahim Karaali, Ahmet Banko¤lu, Ali Ayg›n.

‹brahim Karaali (solda) ve Ahmet Karaali (sa¤da) birarada.
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Ahmet Karaali: Bizim E.C.A. ba¤lant›m›z rahmetli babam Oktay Karaali’nin
ortaklar›ndan oldu¤u Örnek ‹nflaat zaman›ndan geliyor. ‹nflaat yap›m›ndan
inflaat malzemeleri kulvar›na geçti¤imizde bizler çocuktuk ve o zamanlardan
E.C.A.’y› gayet iyi hat›rl›yorum. Ben inflaat teknikeriyim, kardeflim ise inflaat
mühendisidir. Bu meslekleri seçmemizde baba mesle¤inin büyük tesiri var-
d›r. Babam›z da inflaat yüksek teknikeriydi. Taahhüt ifllerimiz oldukça büyük-
tü ve bilirsiniz, müteahhitler genellikle tasarruf yapmak ad›na masraftan ka-
ç›n›rlarken babam ve ortaklar›, E.C.A. ürünleri kullan›rd›. 90’l› y›llar›n bafl›n-
da, ilk ma¤azam›z aç›ld›¤›nda biz ›srarla E.C.A. bayisi olma aray›fl› içinde ol-
duk. 1994’den bu yana Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’yle birlikte çal›fl›yoruz. 

fiirketinizi rakiplerinizden farkl› k›lan özelli¤iniz nedir? Nerede farkl›lafl›-
yorsunuz?

‹brahim Karaali: Öncelikle teknik eleman olmam›z çok önemli. Yap› mal-
zemelerinin uygulamas› inflaatta bütün ifller bittikten sonra yap›lmaz. Bina-
n›n tu¤las› örülmeden önce ürünleri tasarlamad›¤›n›z takdirde, “sil bafltan”
durumuyla karfl› karfl›ya kal›nmas› tehlikesi ortaya ç›kabilir. Ald›¤›m›z e¤i-
tim ve mesle¤imiz gere¤i, asl›nda ücretsiz bir iç mimarl›k hizmeti veriyo-
ruz. Okulda bu iflin teorisini ö¤rendik ama prati¤in içinden geliyoruz. Ben-
ce bizi farkl› k›lan en önemli özellik satt›¤›m›z ürünlerin fonksiyonel olarak
nerelerde, nas›l kullan›laca¤›n› biliyor ve anlat›yor olmam›z. 

Kurumunuzun en temel özellikleri nelerdir? 

‹brahim Karaali: Bize gelen, en kaliteli mal›, en uygun fiyata alaca¤›n› bi-
lir. Kaliteye düflkünlük ve güven... Bizim de “Art› 1”imiz budur. Art›m›z
do¤rudan nihai tüketiciye ulafl›yor olmam›zd›r. Bize gelen müflteri armatür
isterken E.C.A.’dan baflka bir marka aramaz. 

Zaman içinde tüketicide nas›l bir de¤iflim gözlemlediniz?

Ahmet Karaali: Ülkemiz son y›llarda çok mesafe kat etti. Daha önce in-

sanlar kanaatkârd›. Gelir düzeyi yükseldikçe insanlar evlerini tekno-
lojik ürünlerle donatmak istiyor… Gelir düzeyinin artmas› insanlar›
lükse yönlendiriyor. Gelir artm›yorsa, o bütçeye uygun ürünümüz
de mevcut.

Rize’deki konut sektörünü nas›l görüyorsunuz?

‹brahim Karaali: ‹nflaat sektörü yoluna kaliteyi yükselterek devam edi-
yor. Örne¤in hemen her inflaatta gömme rezervuar kullan›lmaya bafl-
land›. Rize’de hareketli bir sektör var. Günümüzde büyümenin loko-
motifi inflaatt›r. Türkiye’deki bütün illerde oldu¤u gibi Rize’de de ay-
n› geliflme var. Art›k lüks konut trendi yükseliflte ama Rize’de arsa
problemi oldu¤u için çok fazla “sosyal yaflam alanl›” projeler üretile-
miyor. Betonarme yap›lar art›yor. Bu, Rize için bir problem. 

Ahmet Karaali: Kentsel dönüflüm alanlar› oluflturulmal›. Rize’de buna
çok ihtiyac›m›z var. fiehrin s›k›nt›s› belli bir yerde kümelenmifl. Ri-
ze’de da¤lar çok engebeli, k›sa sürede müthifl rak›m elde ediyorsunuz
ve oralar› imara açmak kolay olmuyor. Rize’nin 60’l› y›llarda tarihe
geçen bir belediye baflkan› vard›r: Ekrem Orhon. Onun döneminde
Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri, denizin doldurulmas›yla yap›ld›.
Ekrem Orhon, “denizi kara, karay› para yapan belediye baflkan›” ola-
rak flehir tarihine geçmifltir. Mezar› Rize Kalesi’ndedir.  

Geçen y›l› nas›l geçirdiniz? Mevcut durumu de¤erlendirir misiniz?

‹brahim Karaali: Kriz döneminde bir durgunluk yafland›. Ama 2010
y›l›nda Rize’de do¤algaz›n getirisiyle birlikte özellikle EMAS A.fi aç›-
s›ndan sat›fllar›m›zda bir art›fl oldu. Rize’de hareketlilik esasen çay se-
zonundan sonra bafll›yor. Haziran’dan sonra bu hareketlilik kendini
belli edecektir. Do¤algaz üç y›ld›r Rize’de ve geçen y›l itibar›yla art›k
Rize’nin bütün yerleflim alanlar›nda kullan›l›yor. Bu arada kombi, rad-
yatör ve sar› ürünlerindeki sat›fllar›m›z artt›.
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Sizin yafl›n›z Ekrem Bey’i tan›maya müsait olmasa da resmini as-
t›¤›n›za göre kendisi hakk›nda bir fikriniz var demektir...

Osman Say›n: Elbette... Manisa’daki e¤itimlerden, kurslardan geç-
mifl ve fabrikalar› görmüfl biri olarak Ekrem Bey’in neleri hedefle-
di¤ini ve gerçeklefltirdi¤ini biliyoruz. Bayilikten önce yetkili servis
oldu¤umuzdan, kurslardan sertifikalar›m›z› almak için Manisa’da
epey zaman geçirmifltik.  

Turan Aslan Mercan: Ben de Manisa’ya, bu hayallerin merkezine
gittim. Ekrem Bey’in muazzam bir hizmet verdi¤ine tan›¤›z. Ufku
geniflmifl ve ileriyi görmüfl. Allah rahmet eylesin.

Turan Bey, siz ticaret hayat›na ne zaman bafllad›n›z? Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri ile yollar›n›z ne zaman kesiflti?

Turan Aslan Mercan: Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyum.
Elektronik mühendisiyim. Ailemiz ticaretin içindeydi ama ben ti-
caret ya da mühendislik yerine Çaykur’da 10 y›l kadar devlet me-
murlu¤u yapmay› tercih ettim. ’90 sonras›nda istifa ettim ve önce
Samsun’da sonra Rize’de fiilen ticaret hayat›n›n içine girdim. 4 y›l-
d›r enifltem ve ayn› zamanda orta¤›m olan Osman Say›n’la birlik-
te, kendisinin kurdu¤u ve uzun y›llar sektörde hizmet vermifl olan
Say›nlar fiirketi’ni yeniden yap›land›rd›k. 

Osman Say›n: Ticarete 90’l› y›llar›n bafl›nda girdim. 2000’li y›lla-
r›n bafl›nda E.C.A.’n›n bayili¤ini ald›k ve on y›ld›r da iliflkimiz sü-
rüyor. Zaten kardefllerimden Kaptan Say›n da,  E.C.A.’n›n Rize’de-
ki yetkili servisidir. Sadece bir kardeflim de¤il; biz dört kardefl ola-
rak bu ifllerin içinde, su tesisat›, do¤algaz, kalorifer  gibi tesisat ifl-

lerinin dünyas›nda büyüdük. 

Özellikle geçmifl y›llarla k›yaslad›¤›n›zda sektörü nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?

Turan Aslan Mercan: Do¤algaz›n Rize’ye geliyor olmas›yla birlik-
te inflaat sektöründe oluflan dinamizm herkesi memnun etmifltir.
Bizler hayat›m›zdan memnunuz. Sektör de memnun. E.C.A. da
memnun ki bizlere ödül veriyor.

Evet, ödül fliltlerinizi görüyoruz. “17-20 Aral›k 2009 Antalya / En
‹yi Geliflim Gösteren Bayii Ödülü...” Di¤er ödülünüzü de ayn›
dalda ve 2008’de alm›fls›n›z... Sektör hareketli, diyorsunuz...

Turan Aslan Mercan: Hareketli. Ekonomik s›k›nt›lar elbette var
ama flehrimiz do¤algaz sayesinde bu s›k›nt›lardan korunmufltur di-
yebiliriz.

Son tüketici ile uzun y›llard›r karfl› karfl›ya oldu¤unuz için size
sormak isteriz: Müflteri cephesinde de¤iflen nedir?

Osman Say›n: Müflteri de¤iflmekten öteye, dönüflmüfl durumdad›r.
E.C.A.’n›n  “her daim kalite ve yine kalite” diyen ürünlerinin müfl-
teri taraf›ndan bir kez sat›n al›nd›ktan sonra, aradan geçen zaman-
da, mesela 25 y›l s›k›nt›s›z kullan›ld›¤› art›k anlafl›lm›fl durumdad›r.
Di¤er yandan, Çin’in piyasaya girmesiyle birlikte, uzun y›llar›n so-
nucunda “kaliteyi” deneyerek gören müflterinin yan›s›ra bu tecrü-
beyi yaflamam›fl ve ucuzun zarar›yla henüz karfl›laflmam›fl olan ye-
ni tür bir tüketiciden de söz etmemiz laz›m. Kombi ve radyatör ola-
rak rekabet flans›m›z daha yüksek. Do¤algaz da devreye girince re-

kabet flans›m›z ikiye katlan›yor.

“Rakiplerimizden farkl›y›z”, dedi¤iniz noktalar üzerine ne-
ler söylemek istersiniz?

Osman Say›n: Baba mesle¤ini sürdürdü¤ümüz için piyasay›
30-35 y›ld›r takip ediyor olman›n avantajlar›, bizi rakiplerimiz
karfl›s›nda bir üst konuma ç›kart›yor.

Turan Aslan Mercan: Ben bu piyasaya girmeden önce bir müfl-
teri olarak E.C.A.’n›n iyi bir marka oldu¤unu biliyordum. An-
cak, iflin içine girdi¤im flu son dört y›ld›r E.C.A.’n›n büyük bir
marka oldu¤unu bizzat yaflayarak anlad›m. Tüketici olarak
uzun y›llar sorunsuz kulland›¤›m bir ürünle ilgili olarak, dört
y›ld›r karfl›laflt›¤›m müflterilerden de; “Ben de çok uzun y›llar-
d›r E.C.A. markas›n› s›k›nt›s›z kullan›yorum” diyerek benim
tecrübemi do¤rulayan yorumlar iflittikçe ‘büyük bir marka’n›n
sat›fl›n› yapt›¤›m›z› art›k çok iyi biliyorum. 

Soldan sa¤a: Ferdi Eksilmez, Turan Aslan Mercan, Bilhan Sula,
Jülide Nemlio¤lu ve Osman Say›n.

Y
Yapraktan barda¤a ulaflan çay›n yurdu, an›nda birikerek yo¤unlaflan
ve can›n›n istedi¤i zaman hemen da¤›l›veren sisin ve bulutlar›n diyar›,
eflsiz do¤as› ile Rize’yi seyahat süremizin elverdi¤i ölçüde en iyi bi-
çimde tan›yabilmek için gözlerimizi ve kulaklar›m›z› açarak, dikkati-
mizi canl› tutarak dolafl›yoruz. Kent merkezi, kaleler, köprüler, yayla-
lar ve elbette leziz m›hlamalar bizleri bekliyor... Rize Valili¤i’nin öze-
nerek haz›rlatt›¤› gezi rehberindeki “Zamans›z Diyarlar” bafll›¤›n› kim
düflünmüflse, nas›l da güzel düflünmüfl... Gerçekten de Rize’yi Rize
yapan kendine özgü Do¤u Karadeniz do¤as›nda soluk almak demek,
“zamans›z diyarlar”da  yaflamak anlam›na geliyor.

Çay›n baflkenti olma özelli¤i ile söze bafllamak en iyisi... Çünkü Ri-
ze’ye gelen herkes öncelikli olarak o muhteflem çaydan yudumla-
yarak flehre merhaba diyor. Tar›m alanlar›n›n yüzde 91’i çayla kapl›.
F›nd›k çaydan sonra ikinci s›ray› al›yor. Kivi de ard›ndan geliyor. Çay-
kur binas› olanca haflmetiyle karfl›l›yor kentin merkezine gelenleri...
Çaykur denildi¤inde akl›n›za 16 bin çal›flan›n eme¤i, 47 çay fabrika-
s›, 3 çay paketleme fabrikas›, 9 pazarlama bölge müdürlü¤ü, 1 ana ta-

mir fabrikas›, 1 araflt›rma müdürlü¤ü, 201 bayi gelmeli..

Toplanan çay yapraklar› s›cak hava ile buharlaflt›r›larak “soldurma” ifl-
leminden geçirildikten sonra flu süreçleri aflarak bardaklar›m›za kadar
geliyor: K›v›rma, oksidasyon, kurutma ve tasnif... 

‹yi çay›n nas›l demlenmesi gerekti¤inin püf noktalar›n› da hemen s›-
ralayal›m: a) Kireçsiz su kullan›lmal›. b) Porselen demlik tercih edil-
meli. c) Demli¤e kaynat›lm›fl su konularak bu suyun üzerine her bir
bardak için 2 çay kafl›¤› çay kullan›lmal›. d) K›s›k ateflte 10 dakikada
piflirilen çay, yar›m saat içinde de tüketilmelidir. 

Rize Kalesi ve Da¤bafl›: Çaylar›n›z› merkezde, Cenevizliler’in 13.
Yüzy›l’da yapt›¤› Rize Kalesi’ni gezdikten sonra da içebilirsiniz. Ka-
le içindeki çay bahçesinden denizi seyrederek... Rize’yi deniziyle ve
merkez olarak kaplad›¤› flehir alan›yla birlikte genel olarak görmek
ve “Kente tepeden bakt›m” demek isteyenlere Da¤bafl›’na ç›k›p yö-
re yemeklerinden tadabilece¤iniz restoranlardan birinde biraz vakit
geçirmelerini öneririz. M›s›r ya da hamsili ekmek eflli¤inde yöre

Eflsiz do¤as› ile Rize’den
manolyalar kenti Batum’a...

Rize

Batum

Yapra¤›ndan tarlas›na,
Çaykur’undan demli¤ine
Rize Çay›...



Rize’den Hopa’ya giderken yamaçlarda, nas›l
inip ç›kt›klar›n› merak etti¤imiz tipik Karadeniz
evlerine yiyecek ya da eflya tafl›yabilmek bu
lastiklerle mümkün oluyor. Bir tür teleferik... 
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mutfa¤›n›n flu örnekleriyle tan›flmalar›nda say›s›z yarar var: Baflta
m›hlama, kara lahana dolmas›, laz böre¤i, turflu kavurma, lahana,
hamsi tava ve hamsili pilav...

Orta ve Kurflunlu Camii: 1737 y›l›nda flehrin merkezinde yap›lan Or-
ta Camii, 1941’de yeniden infla edilmifl. Ahflap tavanl› bu güzel camii-
nin minaresi de yerel siyah tafltan yap›lm›fl. Biz, flehre gelmeden ön-
ce özellikle ‘Kurflunlu Camii’ni program›m›za alm›flt›k. Bir baflka ismi
daha oldu¤u için biraz zor ulaflt›k Kurflunlu Camii’ne... Di¤er ad› ‹s-
lampafla Camii imifl. 1570 y›l›nda ‹skender Cafer Pafla taraf›ndan yap-
t›r›lan bu son derece özgün, ahflaptan ve tafl duvardan yap›lan cami-
nin kubbesi d›fl taraf›ndan kurflunla kaplanm›fl. 

Rize bezi: fiehirden ç›k›p yaylalara gitmeden önce Rize’deki el sanat-
lar›n›n içinde çok önemli bir yeri olan Rize bezi dokumac›l›¤›ndan
örnekler görmek üzere Hopa Karayolu üzerindeki “Tekpa Rize Bez-
leri” atölyesine u¤ruyoruz. Dokuma tezgah›n›n bafl›ndaki usta, 3.300
ipli¤i tek tek nas›l ba¤lad›klar›n› anlat›yor bize. “Bir numara” denilen
en ince kenevir ipli¤inden yap›lan Rize bezinde hangi desen doku-
nacaksa o desene iliflkin delikli kartonlardan biri seçiliyor. Bir tezgâh
günde 30 metre bez üretiyormufl. Rengârenk flallar, elbiseler, çeyiz-
lik örtüler, perdeler, fantazi kumafl türleriyle bol alternatifli bir ma¤a-
za buras›....

Ayder Yaylas›: Ayder Yaylas› ise Rize bölgesindeki 50’ye yak›n yayla-
dan en ünlüsü... Ancak biz akflam saatlerinde yaylaya ulaflabildi¤imiz
için ne yaz›k ki, gün boyunca süren mangal kokular› ve tulum eflli¤in-
deki Karadeniz müziklerinden oluflan geleneksel e¤lencelerin akflama
b›rak›lan çöpleriyle karfl›laflt›k. Sabah erken saatlerde uyan›p da, be-
yaz bulutlar›n alt›nda göz alabildi¤ine yeflil bir yaylayla burun buru-
na geldi¤imizde çöpleri unutuverdik. S›rt›m›z› yaylaya verip de cad-
denin önündeki tepeye bakt›¤›m›zda da ola¤anüstü bir görüntüyle

karfl›laflt›k: “Gelin Tülü” ad›n› verdikleri o güzel flelale olanca coflku-
suyla ça¤›ldayarak gökle yeri birlefltiriyordu.  

Ayder’de yukar›lara ç›kt›kça yemyeflil yamaçlar bulutlar›n arkas›nda
gizleniyor. Yamaçlardan kendini tutamayarak taflan sular yer yer flela-
le haline dönüflerek afla¤›lara ak›yor ve yollar›n› bulup tekrar birleflip,
ayr›larak sonunda Karadeniz’e kavufluyorlar. Bölgenin en güzel yerle-
flim bölgelerinden biri olan Çaml›hemflin’de rafting kulüpleri var. Yer-
li ve yabanc› turistler, gruplar halinde rafting yap›yorlar. 

Kemer köprüler: Ayder Yaylas› çevresindeki köprülerden sözetmeden
geçilemez. Örne¤in Atatürk bayra¤› as›lm›fl olan Kale (Hal›) Köprü-
sü... Bu türden köprülerle yolboyunca çok s›k karfl›laflaca¤›z. Kale
Köprüsü Osmanl› döneminde 18. Yüzy›l’›n son yar›s›nda yöre halk›
taraf›ndan Ball›o¤lu Mehmet Usta’ya yapt›r›lm›fl. 1998 y›l›nda da Ka-
rayollar› Bölge Müdürlü¤ü’nce onar›lm›fl. 1696’da yap›lan fienyuva
Köprüsü’nde de mola verip coflarak akan nehrin sesini dinliyoruz.
Çaml›hemflin ilçesinde F›rt›na Deresi ve kollar› üzerinde bulunan on
adet tarihi kemer köprü, kültür varl›¤› olarak tescil edilmifl. Bu köprü-
ler harçs›z tafl yap› fleklinde olup Bizans dönemi mimari özelliklerini
tafl›yor.

Zil Kalesi: S›ra Çaml›hemflin ilçesinin 15 kilometre güneyinde bulu-
nan Zil Kalesi’ni görmeye geldi. “Ülkü 1” köprüsünden geçerek viraj-
lar› dönmeye ve yukar›lara do¤ru ç›kmaya bafll›yoruz. Kaçkar Da¤›
Milli Park› s›n›rlar›ndaki Zil Kalesi, F›rt›na Vadisi’ndeki bir geçide ha-
kim yüksekçe bir tepe üzerinde yap›lm›fl. Kale kap›s›nda Kaçkar Da¤-
lar› Milli Park›’na iliflkin bilgilendirme levhas›nda Dede Korkut’tan ya-
p›lan flu al›nt›y› hemen not al›yoruz: “Gölgeli a¤ac›n kesilmesin / Tafl-
k›n akan suyun durulmas›n.”

Bilindi¤i gibi Kaçkar Da¤lar› do¤a sporlar› için bulunmaz nimet...
4.000 metre yüksekli¤e varan zirvesiyle Kaçkarlar, özellikle kamp

alanlar›yla her mevsim yerli ve yaban-
c› da¤c›lar›n u¤rak yeri oluyor. 

Macahel’den (Camili) Gürcistan’a: Rize
ziyaretimizden önce ELEKS fiirketimizin
iflbirli¤i yapt›¤› BMC GorGia fiirketi’nin
yöneticileriyle tan›flmak için gitti¤imiz
Batum ve Gürcistan s›n›r›ndaki Camili
Köyü’müzde (Macahel) gördüklerimizi

de sizlerle paylaflmak istedik. Hopa’dan Batum’a günübirlik vizesiz
geçifller yap›labiliyor. Türkiye’nin en sert akan nehri oldu¤u söylenen
Çoruh’un verimli alüvyonlar›n› getirip b›rakt›¤› ovalar›n sahibi bir fle-
hir buras›.. fiehir merkezine ilerlerken solda Karadeniz’i takip eden
yolda uysal denizi ve  birbirinden güzel villa tipi binalar› seyrediyo-
ruz.

Batum: Buras› Gürcistan’›n Acaristan bölgesinin baflkenti.  “Manolya
kokulu kent” diyorlar Batum için... Çok zengin bitki örtüsünün içinde
manolyan›n flöhreti yüzy›ll›k okaliptüs a¤açlar›ndan da yayg›n. Par-
füm, ilaç ve temizlik sektörlerinde de s›k kullan›lan manolya çiçe¤i-
nin yan› s›ra kahve kültürüyle de ünlüymüfl Batum. 

Bu flehir, deniz biter bitmez da¤lar› yükselen Do¤u Karadeniz k›y›lar›n-
da göremeyece¤imiz kadar genifl bir düzlük üzerinde kurulu. Bir sa¤›-
m›za, bir solumuza bakarak yol al›yoruz. Gonio Kilisesi ve Batum Cum-
huriyet Üniversitesi’nin önünden geçiyoruz. Sonra flehrin merkezinde-
ki alt›n varakl› süslemeleri ile tiyatro binas›n› ve önündeki Hermes hey-
kelinin boy gösterdi¤i meydandan geçiyoruz. Yine flehrin ortas›nda ve
ya¤murun alt›nda bir protesto gösterisine tan›k oldu¤umuz meydanda,
mitolojide zenginli¤i ve gücü sembolize eden alt›n postu elinde tutan
Medea heykelini foto¤rafl›yoruz... Aslan, ejderha ve mitolojik sembol-
lerle bezenen yap›lar, Kafkaslar›n s›rad›fl› mimarisinin ilginç örnekleri...

Binalar› eski Batum, yeni Batum olarak ikiye ay›rmak laz›m. Yeni Ba-
tum’da turizmin hareketlenece¤ini belli eden büyük otel-
ler infla edilmifl. Eski Batum ise Ruslardan kalma görkem-
li tafl binalardan olufluyor.

Bizim ‹stanbul’daki Miniatürk’ün bir benzeri de Batum’da
var. Bu genifl bahçede tipik laz evi, 20. Yüzy›l yayla evi,
de¤irmenler, kiliseler, kaleler ve köprülerin maketlerinin
yer ald›¤› aç›k hava sergisini gezmek bölgenin mimarisi
hakk›nda fikir edinmek anlam›na geliyor.

Dünyan›n en büyük botanik bahçelerinden biri de bu fle-
hirde bulunuyor. Gerçekten de uçsuz bucaks›z bir orma-
n›n içinde, üzerlerindeki minik bilgi tabelalar› ile kay›tla-

1- Kurflunlu Camii
2- Ayder Yaylas›’n›n
Gelin Tülü fielalesi
3- Dokuma
tezgah›nda Rize
Bezi... 1

2

3

4

5 6

7

8

4- Ayder Yaylas›
5- Kale (Hala) Köprüsü
6- Zil Kalesi
7- Hermes heykeli ve
Batum Kent Tiyatrosu.
8- Batum’da Gürcü
evlerinin
minyatürlerinin
oldu¤u aç›k hava
sergisi var.
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ra geçmifl 2.000 tür a¤ac›n bulundu¤u muhteflem bir do¤a parças›n›n
içinde yol al›yoruz. Buras› “Botanic Garden” falan de¤il, aç›kça “Bo-
tanik Orman›”. 1912 y›l›nda kurulan bu park, Do¤u Asya, Güney
Amerika, Kuzey Amerika, Himalayalar, Meksika, Avustralya, Yeni Ze-
landa, Akdeniz ve Reliktik Kolhi bölümlerine ayr›lm›fl... Günlerce do-
lafl›lsa da bitmeyecek bir orman...

Geleneksel yemeklerinin bafl›nda da peynirli bir tür börek olan acara
usulü haçapuri (acharuli khachapuri) geliyor. Borjomi denilen su ve
soda markas›na da her yerde raslamak mümkün. Limonad ad›n› ver-
dikleri gazl› içeceklerini de armut-üzüm-elma meyvelerinin aromala-
r›ndan yap›yorlar. 

Bizim göremedi¤imiz ama Batum’a gidenlere tavsiye edilen mekanlar›
da belirtelim: Aprasor Kalesi, Orta Camii, Acara Devlet Müzesi, Eski
Postane Binas›, Virgin Mary Kilisesi, St. Maria Katedrali, Batum Liman›…

Belirtmeden geçmeyelim, Gürcistan’›n para birimi Lari. Bir Türk Lira-
s›, 1.05 Gürcü Larisi ediyordu ziyaret etti¤imiz gün...  

Camili (Macahel): Gürcistan s›n›r›ndaki Camili’nin (Macahel) ününü
çok önceden duymufltuk. TEMA Vakf›’n›n kurucular›ndan A. Nihat
Gökyi¤it’in ad›na kurulan Camili’deki E¤itim ve Araflt›rma Merkezi’ne
u¤rayarak organik ürünlerle haz›rlanan sofralar›nda bulunmay› arzu-
luyorduk. Betonun hiç mi hiç kendisine yer bulamad›¤› Camili Mer-
kez Cami ilk dura¤›m›z oldu. D›fl görünüflüyle pek bir harap olmufl

cami görüntüsü veren ahflap yap›n›n içine girdi¤imizde, ola¤anüstü
güzel ahflap tavan ve balkon süslemeleriyle, zarif merdiveniyle, de-
¤erli yerel motiflerle bezeli hal› döflemesiyle kapl› iki katl› camiye he-
men içimiz ›s›nd›.

Camili bir köy oldu¤u kadar, ayn› zamanda da Artvin'in Borçka ilçe-
sine ba¤l› flu 6 köyün genel ad›n› tafl›yan co¤rafi bir bölge: Camili,
Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve U¤ur. Macahel, Gürcüce “avuç içi”
anlam›na geliyor. Cami kap›s›nda tan›flt›¤›m›z bir Camili ferdi olan
Süleyman Yavuz’un rehberli¤inde köyün ortak kulland›¤› de¤irmeni
de ziyaret ettik. A. Nihat Gökyi¤it E¤itim ve Araflt›rma Merkezi’ni zi-
yaret edip organik ürünlerden kurulan bir ö¤le yeme¤i sofras›nda m›-
s›r ekme¤i ile m›hlama yemenin tad›na vard›k. Cevizli taze fasulye ye-
me¤i olan malahdo, bir çeflit hamur ifli olan silor ve çeflit çeflit karala-

hana yeme¤i Macahel’in yöre-
sel lezzetlerinden birkaç›. Ma-
cahel, bal›yla da ün salm›fl yö-
relerden biri. 

Macahel Vadisi boyunca akan,
ana kollar›n› U¤ur-Maral ve
Efeler derelerinin oluflturdu¤u
akarsu Macahel Suyu olarak da
an›l›yor. S›n›r›  geçtikten sonra,
Çoruh’a kar›flan Macahel suyu-
nu ard›m›zda b›rakarak ‹stanbul
yolunu tutuyoruz.

Camili’de A. Nihat
Gökyi¤it E¤itim ve
Araflt›rma Merkezi

(sa¤da) ve bu güzel
evin bahçesinde
sevimli bir keçi

yavrusu. Gürcüler
keçi yavrusuna
“tikani” diyor...

9- Botanik
Bahçesi

10-11- Camili
Merkez Camii

12- Batum 
Piazza Square
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20 yıldır kültürel mirasın korunması alanında çalıflan ÇEKÜL Vakfı, kültürel ve kentsel
miras çalıflmalarının niteli¤ini artırmak, donanımlı kadroların yetiflmesini sa¤lamak
amacıyla 2009’un sonlarında ÇEKÜL Akademi’yi kurdu. Türkiye’nin kültürel ve kentsel
koruma alanında uzmanlaflmıfl ilk ve tek e¤itim kurumu olan ÇEKÜL Akademi, kültürel
miras alanında e¤itim programları tasarlıyor ve hayata geçiriyor.

K yal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesi, kendini yaflad›¤› kente
ait hisseden bireylerin oluflmas› ve kültürel miras›n yeni nesillere akta-
r›lmas› konusunda yerel yönetimlerin rolüne aç›kl›k getirilmesi amaç-
lan›yordu. Akademinin iki e¤itmeni Handan Dedehay›r ve Alp Ar›-
soy’dan kentin tan›m›, kentli olmak, bu kimli¤i tafl›mak ve kentlilik bi-
linci yaratmak konusunda bilgi ald›k. 

Handan Dedehay›r: “Ruhu olan kentler için...”

Kent kimli¤i ve kentlilik bilinci neden önemlidir?

ÇEKÜL Vakf› 20 y›ld›r, Anadolu’nun görkemli tarih ve kültür biriki-
mini bar›nd›ran büyüklü küçüklü tarihi kentlerde koruma çal›flmala-

Kent Kimli¤i ve 
Kentlilik Bilinci Üzerine...

Psikoloji e¤itimi alan Handan Dedehay›r, bir süre reklam sektöründe çal›flt›ktan sonra, çeflitli
STK’lar›n e¤itim programlar›na destek verdi, dört y›l ÇEKÜL Vakf› Genel Koordinatörü görevini
üstlendi. Daha sonra kat›ld›¤› Baltafl E¤itim Dan›flmanl›k flirketinde yetiflkin e¤itimi ve insan kay-
naklar› konusunda çal›fl›rken, çeflitli e¤itim programlar› haz›rlad›, kurumun süreli yay›n organ›
Kaynak dergisinin ve dizi kitaplar›n›n editörlü¤ünü yürüttü. 2007’de tekrar kat›ld›¤› ÇEKÜL Vak-
f›’nda Yay›n Koordinatörü olarak vakf›n yay›nlar›n›n sorumlulu¤unu üstlendi. Son olarak da e¤i-
tim konusundaki deneyimini paylaflmak üzere yeni kurulan ÇEKÜL Akademi’ye kat›ld›.  

Handan Dedehay›r Kimdir? 

Kent kimli¤i, bir kenti di¤erlerinden ve benzerlerinden ay›ran, farkl› k›-
lan özelliklerin toplam›n› ifade ediyor. Bir kente kimlik katan unsurlar›
saymaya kalk›flsak, öncelikle içinde yaflayanlar taraf›ndan nas›l alg›-
land›¤›na bakmam›z gerekir. Bu kapsamda, ‘ÇEKÜL Akademi’ taraf›n-
dan gerçeklefltirilen bahar seminerleri, kentlilik bilincine dair önemli
ipuçlar› veriyor. Bu seminerler, ‘Tarihi Kentler Birli¤i’ üyesi belediye-
ler için Mart ay›nda bafllat›lm›flt›. Toplamda sekiz e¤itimden oluflan se-
minerler dizisi, 4-6 May›s’ta ‘Tarihi Doku ve Kent Mobilyalar›’, 25-27
May›s’ta ‘Eski Eserlerin Koruma ve De¤erlendirilmesine Yönelik Proje-
lendirme Esaslar›’ ve 8-10 Haziran’da ‘Kent Kimli¤i ve Kentlilik Bilin-
ci’yle devam etti. Takip etme f›rsat› buldu¤umuz bu seminerlerde,
kentlerin özgün kimliklerinin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›, yaflanan sos-
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r›na öncülük ediyor. Özellikle 1950’lerden sonra k›rdan kente yo¤un
göç, kentlerde plans›z büyüme ve rant olgusu kentlerimizi derin bir
haf›za kayb›na u¤ratt›. Birbirinin aynısı, estetik ve kimlikten yoksun
yaflam alanlar› haline geldiler. Oysa kentler ça¤›m›z›n en önemli ger-
çe¤i… Türkiye nüfusunun yüzde 75’i il ve ilçelerde yafl›yor. 

Kent mekân›, toplum içinde kim oldu¤umuzu anlamam›z› sa¤la-
yan bir çerçeve oluflturur. Kentsel mekânla kurulan iliflki; duygula-
r›, alg›lar›, insanlar aras›ndaki iliflkileri, de¤erleri ve anlam dünya-
s›n› etkiler. O nedenle kentlerle iliflkilerimizi çok önemsemek du-
rumunday›z. Bu iliflkinin anahtar› da “kent kimli¤i” kavram›. Kent
kimli¤i, kenti benzerlerinden ay›ran, onu farkl› k›lan özelliklerden
oluflur. Kentin kentliler ve d›flardan gelen insanlar taraf›ndan nas›l
alg›land›¤›yla ilgilidir. Kentin co¤rafi konumu, tarihin ve do¤an›n
kentte b›rakm›fl oldu¤u birikim, kent kimli¤inin yap›tafllar›d›r. Ken-
tin süreklili¤inin güvencesidir. Ayn› zamanda kentlilerin kentle ba¤
kurmas›na, ait olma duygusu gelifltirmesine olanak sa¤lar. Her
kentin kimli¤inde, o kentin süreklilik kazanm›fl olan, ay›rt edici
özellikleri sakl›d›r.

H›zl› kentleflme, göçler, ekonomi ve küreselleflme, kentlilik bilin-
cinin oluflmas›na engel mi? Kentler kimliklerini bu h›zl› de¤iflim
sürecinde nas›l koruyabilir? 

Bütün bu sayd›klar›n›z hiç kuflkusuz kent kimli¤ini do¤rudan etkile-
yen geliflmeler. En iyimser ifadeyle kent kimli¤inin kentliler taraf›n-
dan alg›lanabilmesini, paylafl›lan, ortak bir belle¤e dönüflmesini en-
gelliyor. Aidiyet duygusunu zedeliyor. Düflünün ki, çocukluk y›llar›-
n›zdan itibaren biriktirdi¤iniz tüm an›lar›n›z›n mekânlar›, gözünüzün
önünde bir bir y›k›l›p yok oluyor. Yaflad›¤›n›z mahalle, okudu¤unuz
okul, bisiklete bindi¤iniz park, bayram yerindeki kay›k sal›ncaklar›n
kuruldu¤u düzlük, rugan pabucunuzun sat›n al›nd›¤› çarfl› silinip gi-

diyor. Bu, bir tür öksüzlük duygusu yarat›yor insanlarda. Bu me-
kân çözülmesi en baflta insanlar aras›ndaki iliflkileri etkili-

yor. Parklarda, mesire yerlerinde geçirilen hafta son-
lar›, art›k AVM’lerde geçiriliyor. Bu süreçte be-

lediyelere çok ifl düflüyor. Önce kentlerin
ya da kent parçalar›n›n kimli¤inin

do¤ru okunup, kentlileri de sü-
rece dahil ederek, kent

kimli¤inin tan›mlanmas› gerekiyor. Sonra da gerek fiziksel mekân›n,
gerekse o mekânda yaflanan iliflkilerin bu kimlik do¤rultusunda gelifl-
mesine destek verilmesi önemli. Elbette bu, belediyenin kente yeni
bir kimlik biçmesi anlam›na gelmiyor. Varolan kimli¤i pekifltirmek,
kentlinin bu kimli¤i alg›layabilmesini ve sahiplenmesini sa¤lamak,
yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklar› aras›nda. 

Geleneksel yaflam kültürüyle oluflturmaya çal›flt›¤›m›z yeni kültü-
rel de¤erlerin, ‘kentlilik’ kavram›n›n içindeki yeri nedir?    

Geleneksel yaflam kültürü ve binlerce y›ll›k kültür miras›, kentlerin
kimli¤inin özünü, kayna¤›n› ve de¤iflmeyen boyutunu temsil eder.
O kente birbiri ard›na yerleflmifl ve uygarl›klar infla etmifl tüm in-
san topluluklar›ndan süzülüp bugüne gelen yaflam de¤erleri, kent
kimli¤inin yap›tafllar›d›r. Ancak kent kimli¤i dura¤an bir de¤er de-
¤il ve hiç kuflkusuz tüm de¤iflimlere de aç›k. De¤iflen üretim iliflki-
leri ve nüfus yap›s› ya da “kentin turizm kenti” veya “üniversite
kenti” olmak gibi üstlendi¤i yeni ifllevler, kent mekân›nda yeni ih-
tiyaçlar do¤rultusunda ça¤dafl düzenlemeler yap›lmas›n› kaç›n›l-
maz k›lar. Ancak de¤iflim u¤runa kentin co¤rafyas›n›, konumunu,
do¤as›n›, tarihi birikimini, kuflaklar boyu kazan›lm›fl iliflki biçimle-
rini zedelemeye kalkarsan›z, kent kimli¤ini de yok edip, kenti ona
karakter kazand›ran zengin bir kaynaktan  yoksun b›rak›rs›n›z.
Kenti bir çekim merkezi haline getiren, dünyan›n her yerinden in-
san ve yat›r›m çeken bir kent markas› yaratabilirsiniz. Böylelikle
kentin ekonomik hayat›n› canland›rabilirsiniz.  Ancak bu marka,
kent kimli¤inden beslenmiyorsa, kentin yaflam kaynaklar›n› kuru-
tabilir, sosyo-kültürel yap›y› sarsabilir... Ruhsuz kentler yaratm›fl
olursunuz.       

ÇEKÜL Vakf› bu konuda somut olarak neler yap›yor? 

Kent kimli¤ini do¤ru okuyup alg›lan›r k›lman›n, kentli kimli¤ini
güçlendirip pekifltirmenin, kentlilik bilinci yaratman›n yerel yöne-
timlerin görevi oldu¤unu belirtmifltik. ÇEKÜL Vakf› bu konuda ön-
celikle yerel yönetimleri, bu konularda etkin rol alan belediye kad-
rolar›n› gelifltirmek ve donan›ml› k›lmak için e¤itimler veriyor.
2010’da kurulan ÇEKÜL Akademi bu amaca yönelik çal›fl›yor.
Kent kimli¤i, kent kültürü, kültür miras› ve koruma yöntemleri gibi
pek çok konuda düzenli e¤itimler düzenliyor. Giderek, yerel yöne-
timlerin yan› s›ra, kentlilik bilincini gelifltirmek amac›yla kentliler,
kentlerdeki yerel STK’lar, il özel idareleri, flirketler, ö¤renciler gibi
toplumun farkl› kesimlerini de bu e¤itimlerle tan›flt›rmay› hedefli-
yor. Vak›f ayr›ca ‘Her kente bir kent müzesi’ slogan›yla, her kent-
te o kentin tarihini, yaflam kültürünü ve kent kimli¤ini görünür k›-
lan müzeler aç›lmas›n› teflvik ediyor, bu konuda destek veriyor ve
dan›flmanl›k sunuyor. Ayr›ca Kad›köy, Yelde¤irmeni’nde oldu¤u
gibi örnek projelerin içinde yer al›yor.     

Alp Ar›soy: “Mahalle kültürünü ayakta tutmal›y›z”

Yelde¤irmeni Yenileme Projesi nas›l ortaya ç›kt›?

Önümüzdeki 10 y›l içinde Yelde¤irmeni’nin kent içindeki konu-

mu, gündemde olan Marmaray Projesi, Haydarpafla Projesi gibi
büyük kentsel projelerle önemli ölçüde de¤iflecek. Bu 10 y›ll›k sü-
reç içinde mahallenin rant odakl› bir dönüflüm yaflamamas› ve soy-
lulaflmaya maruz kalmamas› için bugünden gerekli müdahaleler
yap›larak bir çöküntü alan› olmaktan kurtar›lmas› gerekiyor. Yelde-
¤irmeni Yenileme Projesi’nin ç›k›fl noktas›n› bu kayg›lar olufltur-
makta. Üstüne basarak ‘Yenileme’ diye adland›rd›¤›m›z bu projey-
le baflka türlü bir kentsel yenilemenin mümkün oldu¤unu göster-
mek istiyoruz. 

Vakf›m›z›n Anadolu kentlerinde kurdu¤u Kale-Çarfl›-Mahalle üçgeni-
ni, Kad›köy’de Liman-Çarfl›-Mahalle olarak kurgulamaktay›z. Bu an-
lamda Yelde¤irmeni’ndeki yerel a¤ odakl› canland›rmay›, Kad›köy
Tarihi Çarfl›s›’nda yine ÇEKÜL’ün yürüttü¤ü ticaret odakl› canland›r-
ma projesinin devam› olarak da düflünebiliriz. 

Mahalle kültürü ve bunu ayakta tut-
mak neden önemli? 

Küresel kentlerin, sürdürülebilir geli-
flim için yerel/mahalli olanla s›k›
ba¤lar kurmas› gerekmekte. ‘Mahalle
kültürü’ ve içinde bar›nd›rd›¤› yerel
a¤lar, orta ve düflük gelir seviyesin-
dekilerin kent merkezinde bar›nma-
s›na imkân vererek, kentin sosyal
sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan kilit bir
rol oynamaktad›r. ‘Mahalle kültürü’

bu sürdürülebilirli¤i; merkezi kaybolmufl iktidar iliflkileri, sosyal
kontrol mekanizmas› ve yerel ekonomik ittifaklar ile sa¤layabil-
mektedir.

Yelde¤irmeni; Kad›köy’ün merkezinde, mahalle kültürünün, zay›f-
lam›fl da olsa hâlâ sürdü¤ü bir aland›r. Zaten ‘mahalle’nin yapay
olarak yarat›labilecek bir kimlik oldu¤una inanm›yorum.

Eski bir mahallede bafllayan de¤iflimde kent mobilyalar›, yeni ta-
sar›mlar ve bunun eski dokuyla uyumu nas›l sa¤lanacak? Bu konu-
daki kriterler nedir?

Projede, yapay bir eskilik ve ‘tarihiymifl gibi gözüken’ plastik etki-
den kaç›nmaya çal›fl›yoruz. Çünkü tarihi kent dokusu Yelde¤irme-
ni’nin kimli¤inin önemli bir parças› da olsa ana oda¤›n› oluflturma-
makta. Var olan tarihi dokuya, onun taklidi parçalar eklemektense,
mümkün oldu¤unca nötr ve göze batmayan tasar›mlarla mevcudu
okunur k›lmay› amaçl›yoruz. Bizim için kent mobilyalar›n›n biçim-
sel tasar›m›ndan çok kent dokusunda hizmet edecekleri amaç
önemli.

Seminerin son oturumunda farkl› belediyelerden gelen kat›l›mc›-
larla mahalleyi gezerek, projeyi anlatt›n›z. Onlara neler tavsiye
ettiniz? Kendi kentlerinde böyle bir proje yapacaklar› zaman ne-
lere dikkat etmeleri gerekir?            

E¤itimde ‘kent kimli¤inin’, kentin içinde kendili¤inden ortaya ç›-
kan, çok katmanl› ve dinamik bir olgu oldu¤unun alt›n› çizmeye
çal›flt›k. Bu yüzden kentsel tasar›mda, kimlik sorunsal›n›n, iyi bir
kent okumas› ve kimli¤i görünür k›lacak küçük müdahalelerle
afl›labilece¤ini düflünüyoruz. Kentin kimli¤i, tam içinde bulundu-
¤umuz ana dair bir kavram. ‹çinde kuflkusuz hem geçmifli hem de
gelece¤i bar›nd›r›yor. Bu bak›mdan devaml› de¤iflim ve devinim
içinde. Kat›l›mc›lara, bu dinamikleri hesaba katarak durumlar› de-
¤il süreçleri tasarlamalar›n› tavsiye ediyoruz. 

Alp Ar›soy, Mimar Sinan Üniversitesi
Mimarl›k bölümünden mezun oldu. Mi-
lano Teknik Üniversitesi’nde ‘Kent ve
Kent peyzaj›’ üzerine yüksek lisans yap-
t›. fiangay, Kahire, ‹stanbul ve Mila-
no’da çeflitli kentsel araflt›rma ve tasar›m
projelerinde yer ald›. fiu anda ‹TÜ’de
kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çal›fl-
mas› yap›yor. Son bir y›ld›r ise ÇEKÜL
Vakf› ad›na ‘Yelde¤irmeni Yenileme
Projesi’nde görev yap›yor. 

Alp Ar›soy Kimdir? 

‘Yelde¤irmeni Yenileme Projesi'yle yürütülen yapı
çalıflmaları sayesinde Rasimpafla Mahallesi'nin
'mahalle hayatı' yeniden canlanacak.
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1954 y›l›nda Bursa’n›n Mustafakemalpafla ilçesinde do¤du. Bursa ‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi’ni bitirdikten sonra ayn› kurumda asistan olarak göreve bafllad›. 1985 y›l›nda
‘Trafik T›kan›kl›¤›n›n Ekonomik Analizi ve Kent ‹çi Yollar›n Fiyatland›r›lmas›’ adl› tezi ile
doktor unvan›n› ald›. Halen Uluda¤ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile Kentleflme ve
Çevre Sorunlar› Anabilim Dal› baflkanl›klar›n›n yan› s›ra, 2000 y›l›ndan bu yana ayn› üni-
versitenin Kent Tarihi ve Araflt›rmalar› Merkezi Müdürü olarak görevini yürütüyor. Prof. Er-
türk’ün ‘Çevre Bilimlerine Girifl’, ‘Kent Ekonomisi’, ‘Bursa’da Sosyo-Ekonomik De¤iflim ve
Hava Kirlili¤i Sorunu’ gibi kitaplar› bulunuyor.  

Prof. Dr. Hasan Ertürk kimdir?

Akademik Görüfl
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Ülkemizde kentler adeta markalaflma yar›fl›nda. Bu co¤rafyan›n
tarihi, kültürel ve do¤al zenginlikleri düflünüldü¤ünde, bu

çabalar›n yersiz oldu¤u da söylenemez. Ama
Uluda¤ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan

Ertürk’ün bir uyar›s› var: Gelece¤i
göremeyen ‘marka kent planlama
stratejileri’nin uygulanabilirli¤i de

olmaz. Prof. Ertürk’le kentlerin
markalaflmas›n› konufltuk.

MMarka kent olman›n bafll›ca ölçütleri neler? 

Marka kent kavram› 1990’lar›n bafl›nda a¤›rl›k kazanmaya bafllad›.
Markalaflmak isteyen bir kent öncelikle kendi s›n›rlar› içinde yafla-
yan insanlar için yeterli olabilmeli; ekonomik, kültürel, sosyal aç›-
dan tüm eksiklerini gidermifl olmal›. Kabul edilebilir bir ekonomik
geliflmifllik düzeyi, do¤al güzellikler, bilinen tarihsel geçmifl, do¤-
ru pazarlama ve planlama araçlar› markalaflmay› hedefleyen kent-
lerin sahip olmas› gereken bafll›ca nitelikler.  

Markalaflmayla ilgili kriter sorunsal›na çözüm üretmek amac›yla
marka dan›flman› Simon Anholt ve GfK Roper Public Affairs and
Media flirketi, geniflletilmifl bir marka kent indeksi (City Brands In-
dex, CBI) oluflturdu. Bu indekse göre, bir kentin ‘marka’ olarak di-
¤erlerinden ayr›flabilmek için ‘varolufl, mekân, ön koflullar, insan-
lar, nab›z ve potansiyel’ olarak belirlenen alt› niteli¤i bünyesinde
bir araya getirmesi gerekir. Günümüzde New York, Paris, Roma gi-
bi markalaflm›fl kentlerin söz konusu indeksin tüm ö¤elerini tafl›d›-
¤›, hatta Anholt indeksinin de bilinen marka kentlerin markalaflma
süreçlerinden önemli ölçüde esinlendi¤i görülür. 

Marka olman›n en önemli k›stas›, di¤erlerine göre de¤eri ile farkl›-
laflmakt›r. Bir kentin markalaflmak için önce kendi vatandafllar›na,

sonra da o kenti tercih edenlere birtak›m olanaklar -flehrin görünü-
mü, sundu¤u ekonomik ve e¤itim olanaklar›, sosyal yaflam›n çeki-
cili¤i, altyap›, ulafl›m vs.- sunmas› gerekir. Sosyo-kültürel iflaret ise,
insanlar›n birbirlerine davran›fllar›, kültürü ile ba¤lant›l›d›r ve kufl-
kusuz ki, markalaflma ad›na çekim merkezi olman›n en önemli
noktas›n› oluflturur.

Marka kentler bahsinde s›k s›k kentlerin art›k ülkelerin önüne geç-
ti¤inden bahsediliyor. Ülkenin kendisi az ya da çok bir ‘marka’ ol-
madan, bir ülkenin kentlerinin çekim merkezi olabilmesi ne dere-
ce mümkün? Örne¤in, Fransa bir ülke olarak ekonomik gücüyle,
kültürüyle dünyada etkin bir konumda olmasayd› Paris marka ola-
bilir miydi?   

Bir kentin dünya üzerindeki varolufl çizgisi, dünya kültürüne, bili-
me, teknolojiye yapt›¤› katk› ve dolay›s›yla tan›n›rl›¤›, en önemli
kriterlerden biri. Kentlerin markalaflmas›, o kentin ait oldu¤u ülke-
den de ba¤›ms›z olarak gerçekleflmekte. Örne¤in, moda ya da sa-
natta bir kentin baflar›l› olmas›, o kenti ülkenin genelinden ay›r›r.
Ülkelerin kal›c› ve sabit imajlar› varken, kentler, piyasadaki ya da
uluslararas› pazarlardaki trendlere ba¤l›, modifiye edilmeye aç›k
‘ürünler’dir. 

Dolay›s›yla, marka olmaya çal›flan bir kent, sahip oldu¤u tarihi,
kültürel özelliklerini içinde bulundu¤u dönemin flartlar› ile har-
manlamal›. Örne¤in, 1793 y›l›nda müzeye dönüfltürülen Paris’teki
Louvre, 1970’lerden sonra dönemin flartlar›na uyarlanm›fl,
1990’lar›n bafl›nda ise eklenen 21 metre yüksekli¤indeki cam pira-
mit, kimi muhafazakâr Frans›zlardan ciddi tepkiler alm›fl olsa da,
müzenin çekicili¤ini önemli oranda art›rd›.

Anholt ‹ndeksi’nde yer alan hedeflere bak›ld›¤›nda, hedeflerin ço¤unun ekonomik ve
sosyo-kültürel geliflmifllik ile ilgili oldu¤u görülür. Ancak, günümüz dünyas›nda kent-
lerin markalaflmas› için ülkelerin markalaflmas› gerekir. Ama iklim, kültür ve befleri
faktörlerin bölgeden bölgeye de¤iflmesinden dolay› ülkelerin markalaflma sürecinde
sorunlar yaflan›r. Kentler, ülkelere göre insan zihninde daha spesifik ça¤r›fl›mlar ya-
ratt›klar› için, kentleri tek bafllar›na imgelemek her zaman daha kolayd›r.

Türkiye’de kentler marka olman›n neresinde? Markalaflma yolunda kentler nelere
dikkat etmeli?

Ulafl›lmas› on y›llar alabilen, ulafl›ld›ktan sonra da kentsel sürdürülebilirlik bilincinin
canl› tutulmas›n› gerektiren bir kentin markalaflmas› olgusuyla ilgili olarak, Türki-
ye’de henüz alg› düzeyinde sorunlarla karfl›lafl›l›yor. Her fleyden önce, marka kent
hedefine uzanan sürecin zorlu¤u ve uzunlu¤u zihinlere yerlefltirilmifl de¤il. Sürdürü-
lebilirli¤i olmayan, dolay›s›yla gelece¤i görmeyen ‘marka kent planlama stratejile-
ri’nin uygulanabilirli¤i de olmaz. 

Kuflkusuz, marka kent olmay› istemekle marka kent olunamamaktad›r. Bir kentin
markalaflma süreci; sahip oldu¤u kültürel, tarihi, do¤al ve sosyal karakteristi¤i ile
ürün, hizmet, olanak ve avantajlar›n› bir bütünlük içinde ve kendine özgü bir flekil-
de yaflama geçirdi¤i tan›t›m ve imaj projesidir. Günümüzde kentler daha fazla orga-
nizasyon ve ziyaretçi çekmek için birbirleriyle yar›fl halinde. Bu ba¤lamda, kent pa-
zarlamac›l›¤›n›n önemi art›yor. Kent pazarlamac›l›¤›n› kent politikalar›na eklemle-
mek üzere yeni yönetim ilkeleri gelifltiriliyor. Kentsel etkinliklerin önemi art›yor. Bu
nedenle kent yönetimlerinin bütüncül bir etkinlik politikas› ve bu politikaya uygun
modelleri olmal›.

Kentler markalaflma yar›fl›nda

Ünlü marka dan›flman› Simon Anholt ve GfK Ro-
per Public Affairs and Media flirketinin öncülü¤ün-
de, 1996 y›l›ndan itibaren, bir kentin marka olarak
di¤erlerinden ayr›flabilmesiyle ilgili olarak baz› öl-
çütlerin belirlenmesi çal›flmalar›na baflland›. For-
müle edilen marka kent indeksine göre, bir kent
marka olabilmek için flu alt› niteli¤i tafl›mal›: (*)

Varolufl: Kentin uluslararas› arenadaki statüsü-ko-
numu ve küresel ölçekte tan›n›rl›¤›. Kentin dünya
kültürüne, sanat›na, yönetim bilimine, teknolojiye,
bilime katk›s›.

Mekân: Kentin fiziki görünümü. ‹kliminin güzelli-
¤i, do¤al güzelliklerin, çevrenin korunmas› ve te-
mizli¤i, binalar›n, parklar›n, yaflam alanlar›n›n çe-
kicili¤i. 

Önkoflullar: Okul, hastane, toplu tafl›ma olanakla-
r›, spor alanlar›, tafl›t park yerleri, su gibi kentin alt-
yap›s›na iliflkin veriler. Bu imkânlara insanlar›n ko-
layl›kla ve sorunsuzca eriflebilmeleri.

‹nsanlar: fiehir sakinlerinin s›cakl›¤›, nezaketi, ön-
yarg›s›zl›¤› ve misafirperverli¤i. Yani kentin insan
dokusu ve kent insan›n›n küresel toplulu¤a uyum
sa¤layabilme kapasitesi. 

Nab›z: Kentin insanlar› çekme potansiyeli. Kültürü,
yaflam biçimi. Kenti keflfedilmeye de¤er k›lan can-
l›l›¤›, heyecan›, gece-sokak yaflam›, temposu. 

Potansiyel/Olanaklar: Kentin ekonomik ve sosyal
aç›dan tercih edilirli¤i, e¤itim olanaklar›. 

(*)The Anholt-GfK Roper City Brands In-
dex.http://www.gfkamerica.com/practice_areas/ro-
per_pam/placebranding/cbi/index.en.html 

Marka olman›n alt› ölçütü Marka aday› 19 kent 
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n ‘Turizm
Stratejisi 2023’ projesi kapsam›nda,
‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Antalya’dan
‘flehir turizmi gelifltirilecek marka kentler’
olarak söz ediliyor. Ayn› projede;
Ad›yaman, Amasya, Bursa, Edirne,
Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya,
Manisa, Nevflehir, Kars, Mardin, Sivas,
fianl›urfa ve Trabzon’un ise ‘kültür
turizmi marka kentleri’ olarak
desteklenmesi öngörülüyor.
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Ulusal Peyzaj Ödülleri da¤›t›ld›
Türkiye Peyzaj Mimarlar› Odas›’n›n düzenledi¤i, "Ulusal Peyzaj Ödülleri" sahiplerini buldu.
13 May›s Ulusal Peyzaj Mimarl›¤› günü etkinlikleri kapsam›nda yer alan organizasyon 21
proje içinden seçildi. ‘‹zmit Sahili, Peyzaj ve Kentsel Tasar›m Proje’siyle ‘Proje’ dal›nda
Selami Demiralp ödül al›rken, Onur Ödülü’ne Prof. Dr Türker Altan lay›k görüldü.

OOda, kuruluflunu 1994’ün 13 May›s’›nda gerçeklefltirdi¤i için, her y›l
bu gün, Peyzaj Mimarlar› Odas› 7. Dönem Yönetim Kurulu taraf›ndan
Türkiye`de ‘Ulusal Peyzaj Mimarl›¤› Günü’ ilan edilmiflti. Bu güne it-
hafen verilen ödüllerin gelenekselleflmesi amaçlan›yor. Bu y›l ki tema-
s› ‘Su ve K›y›’ olan 3. Ulusal Peyzaj Mimarl›¤› Ödülleri için 10 May›s
2011’de bir araya gelen Seçici Kurul üyeleri, ödüle lay›k olan proje,
uygulama ve onur ödüllerini belirledi. Projelerin uygulanmaya bafl-
lanm›fl ancak bitmedi¤i görüldü¤ünden uygulama dal›nda ödül da¤›t›-
m› yap›lamad›. Oda Baflkan› O¤uz Y›lmaz, proje dal›nda ödül alan
Selami Demiralp ve onur ödülüne lay›k görülen Prof Dr. Türker Al-
tan’dan ald›klar› ödüller ve Türkiye’de mimari peyzaj alan›nda
gelinen nokta hakk›nda görüfllerini ald›k.

Selami Demiralp/Peyzaj Mimar›-Promim 
Proje, Kentsel-Peyzaj-Mimarl›k Ltd. fiti.
“Daha önce de Türkiye Peyzaj Mimarlar› Oda-
s› taraf›ndan, 2009’da “Yaya Alanlar› ve Mey-
danlar” temas›yla Aksaray Kent Meydan› Çevre
Düzenleme ve Kentsel Tasar›m, uygulanm›fl
proje ödülü ve 2010’da da “Kent Parklar›” te-
mas›yla Aksaray K›l›çaslan Park›, uygulanm›fl
proje ödülü ve “Antalya Lara Kent Projesi” için
proje ödülüne lay›k görülmüfltüm.

Bu y›lki seçkide yaln›zca flahs›ma verilebilen
bu ödül, benim için özel bir anlam tafl›yor.
Geçti¤imiz y›l Kocaeli Büyükflehir Belediye-
si’nce düzenlenen “‹zmit Sahili, Peyzaj ve
Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas›”nda üçüncü-

lük Ödülü alan projemiz, “Su ve K›y›” temas›yla seçici kurul taraf›n-
dan da “Proje Ödülü”ne lay›k görüldü. 

Bu projemiz, 163 hektarl›k bir alanda k›y› ile kent merkezinin me-
kan konseptini oluflturan, merkezin geliflim yöntemi ve farkl› prog-
ramlar›, yeterlilik ve kültürel uyum içinde entegrasyonunu ortaya
koyan bir çal›flmad›r. Projede temel olarak iki ana yerel eleman›n
eflleflmesi sa¤land›. Bunlar, kültürel ve do¤al unsurlar› takip eden
sistemler düzenidir.

K›y› band›yla fuar alan› ve rekreasyon alanlar›, mevcut arazi yap›s›n›
kullanarak do¤al ve kültürel çevreyi içsellefltirdi. Yak›n çevresiyle ilifl-
kilendirildi¤indeyse, alandaki yönlenmeye göre mekânsal normu ve

kaliteyi art›rmak amac›yla “yal›n tasar›m sistemi”ne göre kurguland›. Peyzaj
de¤erlerinin koruma ve kullanma dengesi gözetildi. Ayr›ca koruma ve kullan›m
bölgeleri oluflturularak “deniz-sulak alan-k›y›-kent” geçiflleri yeniden düzen-
lendi. “Kent ile k›y›” kamu yarar›na yeniden organize edildi.”

Prof. Dr. Türker Altan/Çukurova Üniversitesi Emekli Ö¤retim Görevlisi
“Y›llarca üniversitede görev yapt›¤›m süreçte, ö¤rencilerime hep ülke kaynak-
lar›n›n etkin planlanmas› ve korunarak yönetilmesi konusunda paylafl›mlarda
bulundum. Mesleklerinin önemine vurgu yapt›m. Özellikle do¤an›n korunma-
s› ve peyzaj planlamas› konular›nda Çukurova Bölgesi’nden üretti¤imiz dene-
yimin gelecekte peyzaj mimar› meslektafllar›ma yol açaca¤›na inan›yorum.

1930’lu y›llardan bu yana, giderek geliflen Peyzaj Mimarl›¤› e¤itimim, üniver-
site ile meslek örgütü aras›ndaki iflbirli¤inin daha da artmas›yla, bu mesle¤i hak
etti¤i düzeye tafl›yaca¤›na içten inan›yorum. Ülkemizin peyzaj mimarlar›na,
özellikle günümüzde, çok daha fazla gereksinimi var.

Yaflam›n her alan›nda ülkemizin do¤al ve kültürel kaynaklar›n›n gelecek ku-
flaklara aktar›lmas› noktas›nda, meslek politikalar›n›n üretilmesi kaç›n›lmazd›r.
Bu noktada 1966’da Peyzaj Mimarisi Derne¤i ile örgütlenme çal›flmalar›na
bafllam›fl ve 1994’de odalaflm›fl olan meslek örgütümüzün son y›llarda mesle-
¤in sayg›nl›¤›, görünürlü¤ü ve tan›n›rl›¤› üzerine yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› tak-
dirle izliyorum.

Her y›l meslek odam›z›n kurulufl y›ldönümü olan 13 May›s tarihinde verilen 13
May›s Ulusal Peyzaj Ödülleri’nin 2011 y›l› “Peyzaj Mimarl›¤› Onur Ödü-
lü”nün bana uygun görülmesinden duydu¤um mutlulu¤u tan›mlamam benim
için çok güç. Mesle¤e emek verenlerin böylesine onurland›r›lmas›, odam›z›n
yapaca¤› çal›flmalara katk› sa¤lamak noktas›nda bizleri daha da heyecanland›r-
maktad›r.

Baflta beni ödüle uy-
gun gören seçici kurul
üyelerine, odam›z yö-
netim kuruluna ve bu
mesle¤in geliflmesi ile
ülkemiz peyzaj de¤er-
lerinin korunmas›na
katk›da bulunan tüm
ö¤rencilerime, meslek-
tafllar›ma ve ö¤retim
eleman› dostlar›ma te-
flekkür ederim”.

‘‘SSuu  vvee  KK››yy››’’
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Peyzaj Mimarlar› Odas› Genel
Baflkan› ve A.Ü.Z.F. Peyzaj Mi-
marl›¤› Bölümü Ö¤retim Üyesi
O¤uz Y›lmaz’la peyzaj
mimarl›¤›n›n önemi ve gelecekteki
yeri hakk›nda konufltuk.

“Ülkemizde, mesleklerin birbiriyle
çat›flt›r›ld›¤›, ifl olanaklar›n›n gün
geçtikçe azald›¤›, plans›z ve altya-
p›s›z bir çok üniversitenin aç›ld›¤›,
y›lda yaklafl›k 1000 peyzaj mimar›-
n›n mezun oldu¤u zor bir süreçten
geçiyoruz. Ulu önderimiz Ata-
türk’ün de belirtti¤i gibi; gelece¤i
gençlerimize emanet edeceksek, onlar› gelecekten haberdar
etmek ve haz›rlamak, haklar›na sahip ç›kmay› ö¤retmek gere-
kiyor. Bunu, bilim ›fl›¤›nda ve toplumcu bak›fl aç›s›yla; yeryü-
zündeki yaflam›n ve yaflam ortamlar›n›n korunarak, gelifltirile-
rek ve süreklili¤i sa¤lanarak gelecek kuflaklara aktar›lmas›nda
en önemli meslek dal› olan Peyzaj Mimarl›¤› yapmal›d›r.

‹flte Ulusal Peyzaj Mimarl›¤› ödülleri, mesle¤ini yükselten ve
yücelten çal›flmalar yapan meslektafllar›m›z› tüm camiam›z
ad›na onurland›rmak için proje, hizmet ve onur ödülleri ola-
rak üç dalda veriliyor. Bu y›l Proje Ödülü dal›nda Selami De-
miralp, Onur Ödülü dal›nda Prof. Dr. Türker Altan, Peyzaj
Mimarl›¤› alan›nda yapt›klar› çal›flmalarla Peyzaj Mimarlar›
Odas› taraf›ndan ödüle lay›k görülerek, ödülleri Çankaya Be-
lediye Baflkan› Bülent Tan›k’›n da kat›ld›¤› bir törenle kendi-
lerine sunuldu.

Günümüzde art›k tüm resmi/özel kurum ve kurulufllar›n
önemseyerek dan›flt›¤› ve örnek ald›¤› peyzaj mimarlar›, di-
¤er meslekler aras›ndan h›zla yükseliyor. Ülkesel ve yerel
boyutta çevresel sorunlar büyüdükçe, peyzaj mimarlar›n›n
belirleyece¤i toplumsal ve mesleki stratejiler önem kazan›-
yor. Gelecek nice ayd›nl›k yeni y›llar›n, Mustafa Kemal’in
kurdu¤u Türkiye Cumhuriyeti ve insanlar›n›n yaflam hakk›
için var edilmifl bu mesle¤i ve yapt›klar›n› do¤rulayaca¤›na
inan›yorum”.

Yaflam›n süreklili¤i için...

Peyzaj Mimar› Selami Demiralp, solda görülen ‘‹zmit Sahili, Peyzaj
ve Kentsel Tasar›m Projesi’ ile ödül ald›.



TEN‹S, ARTIK 
ZENG‹N SPORU DE⁄‹L

T

Türkiye Tenis Federasyonu Baflkan› ve Avrupa Tenis Birli¤i Baflkan Vekili Ayda Uluç’la
güneflli bir havada s›cak bir sohbet.

ürk Tenis Federasyonu Baflkan› Ayda Uluç, ayn› zamanda Avrupa
Tenis Birli¤i Baflkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev
yap›yor. Ayda Han›m, Türk Tenis Federasyonu’nun bafl›na geçer
geçmez, “Tenis art›k zengin sporu de¤il” diyerek bu sporu Anado-
lu’ya götürmek, hem de dünya ile olan ba¤›m›z› kuvvetlendirmek
için kollar› s›vam›fl. ‹lk ad›m olarak, ‘Dünya Kad›nlar Tenis fiampi-
yonas›’ (Women’s Tennis Association Championship) maçlar›ndan
baz›lar›n›n ‹stanbul’da yap›lmas›n› sa¤lam›fl. 

Ayda Uluç, tenis sporunun ülkemizde hak etti¤i ilgiyi görebilmesi
ad›na çok yo¤un bir tempo içinde çal›flmalar›n› sürdürüyor. Arala-

r›nda Williams Kardefller, Sharapova, Wozniacki gibi dünyaca ünlü
tenisçilerin bulundu¤u sekiz tenisçi Ekim 2011’de ‹stanbul’da oyna-
yacak. Di¤er yandan “Art› 1” kutusu olarak sayfalar›m›zda de¤erlen-
dirdi¤imiz ‘Oyna Oyunda Kal’ projesiyle, Türk Tenis Federasyonu
tenisi Anadolu’ya götürme çabas›nda. 

Ayda Uluç’u sizlerle tan›flt›rmak ve çal›flmalar› konusunda sizleri
bilgilendirmek için kendisiyle ‹stanbul Kad›köy Büyük Kulüp’ün
(Cercle d’Orient) kortunda keyifli bir sohbet yapt›k.

Avrupa Tenis Birli¤i (Tennis Europe) Genel Kurulu geçti¤imiz
Mart’ta Amsterdam’da topland› ve 68 oydan 62’sini alarak Yöne-

‹lk ve orta ö¤renimini Ankara TED Koleji’nde tamamlad›. Tenisle 12
yafl›nda Ankara Tenis Kulübü’nde tan›flt›. Sonra ABD’ye gitti ve tenis
e¤itiminin yan› s›ra lise ve üniversiteyi Washington D.C. Maryland’da
okudu. Bir süre Boston’da kald› ve MIT’de görev yapt›. Türkiye’ye dön-
dü, BM’de çal›flt›. Ard›ndan efliyle birlikte Antalya’ya yerleflti. 23 yafl›n-
da bir k›z› var; ad› Mina; Yeditepe Üniversitesi son s›n›f ö¤rencisi.

Ayda Uluç Kimdir? 

Keyifli SohbetlerBüyüteç
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Beyo¤lu’ndaki Tarihi
Çeflmeler restore ediliyor

Kadiriler Yokuflu’ndaki “Topçubafl› ‹smail A¤a Çeflmesi”, “Sabiha
Sultan Çeflmesi” olarak da biliniyor.

Zevki Hatun S›byan Mektebi Çeflmesi, F›nd›kl›’da Mimar Sinan
Üniversitesi restorasyon laboratuar› duvar›nda yer al›yor.

Beyo¤lu Belediyesi, 2007’de bafllatt›¤›
çeflme restorasyon çal›flmalar› kapsam›nda,
ilçedeki 112 tarihi çeflmeden 44’üne hayat
verdi. Çal›flmalar bu y›l da devam edecek. 

PPadiflahlardan valide sultanlara, sadrazamlardan paflalara kadar Os-
manl› Dönemi’ne ait önemli flah›slardan kalma çeflmelerin yer ald›¤›
Beyo¤lu’nda bundan sonra her semt, tarihi çeflmelerle süslenecek. Os-
manl› Dönemi’nde yap›lm›fl toplam 112 çeflme bulunan Beyo¤lu’nda
çeflme yenileme çal›flmalar› ilk olarak 2007’de bafllam›flt›. 

120 günde tam 17 çeflme restore edildi  
2007’de 22 çeflme yenilenirken, 2008’de befl çeflme tarihe yeniden ka-
zand›r›ld›. Beyo¤lu Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2010’da 120 gün
gibi k›sa bir sürede toplam 17 çeflmeye hayat verdi. 2010’da restore
edilenler aras›nda, Firuza¤a Mahallesi Kadiriler Yokuflu’ndaki ‘Top-
çubafl› ‹smail A¤a Çeflmesi’, K›l›ç Ali Pafla Mahallesi Susam Sokak’taki
‘Köfle Çeflmesi’, yine Firuza¤a Mahallesi Türkgücü Caddesi’ndeki ‘Ket-
hüda Yusuf Efendi Çeflmesi’, Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan
Caddesi’ndeki ‘Koca Yusuf Pafla Çeflmesi ve Sebili’, Asmal› Mescit Ma-
hallesi, Asmal› Mescit Sokak’taki ‘Lale Beflir A¤a Çeflmesi’, Çukur Ma-

hallesi, Karakum Sokak’taki ‘II. Mahmut Çeflmesi’ ile Müeyyetzade Ma-
hallesi, Hoca Ali Sokak’taki ‘Mihriflah Kad›n Çeflmesi’ gibi pek çok çefl-
me bulunuyor. 

2011’de çal›flmalar›na ara vermeden devam edeceklerini ve ilçedeki
eski eserleri günümüze kazand›rarak, gelece¤e emanet etmenin görev-
lerinin bafl›nda geldi¤ini belirten Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet Mis-
bah Demircan, yenilenen çeflmelerden ‘Silahtar A¤a Yahya Efendi Çefl-
mesi’, ‘Kethüda Yusuf Efendi Çefl-
mesi’, ‘II. Mahmut Çeflmesi’ gibi
baz› tarihi çeflmelerin yerin üzerine
ç›kar›lanlardan oldu¤unu önemle
vurguluyor. Beyo¤lu sakinleri de,
Osmanl› Dönemi’ne ait tarihin bu
zarif eserlerinin tekrar canlanma-
s›ndan ve kullan›ma aç›lmas›ndan
son derece mutluluk duyduklar›n›
ifade ediyor.

Meclisi Mebusan Caddesi’ndeki “Koca
Yusuf Pafla Çeflmesi”, 19. yy’dan kalma,
bezemeleriyle göz kamaflt›ran bir yap›.
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ikinci kademe antrenörlük belgesini flart kofluyoruz.
Bunun d›fl›nda psikolojik e¤itim de görüyorlar. Ço-

cuklara nas›l davran›lmas› gerekti¤i çok önemli
bir konu. Her çocuk bir de¤il. Geldikleri

aile flartlar› farkl›. Nas›l motive edile-
cekler? Tek bir amac›m›z var: ‹yi

oyuncular yetifltirmek. Türki-
ye’de antrenörlü¤ün ne kadar
önemli oldu¤u yeni ortaya ç›k-
maya bafllad›. Hem Avrupa’da

hem de senelerimin geçti¤i
ABD’de, e¤itimle tenisi birarada yü-

rütüyorlar. Bunun nedeni de tamam›yla
burslar. Spordan burs alanlara çok fazla tolerans gösteriliyor. Lise-
deyken, hocalar›n bana gösterdi¤i anlay›fl› hiç unutamam. Halbuki
Türkiye’de bu iki e¤itimi birarada yürütmek biraz zor. fiimdi birkaç
özel üniversitede bafllad›. Bunlar ne kadar ço¤al›rsa, oyuncular›n te-
nise devam etmeleri o kadar kolaylaflacak. Hakemlik kurulumuz da
bence çok iyi çal›fl›yor. Bu tür organizasyonlar› yapabilmeniz için
öncelikle uluslararas› bröveli hakem gerekiyor. Herhangi birini al›p,
uluslararas› organizasyona ç›karam›yorsunuz. Beyaz, bronz, gümüfl,
alt›n bröveli hakemler laz›m. Genelde kendi hakemlerimiz yetmiyor
ve yurtd›fl›ndan getiriyoruz. O da maliyetli oluyor. Bu sene, yaklafl›k
70 uluslararas›, 300’e yak›n da ulusal turnuvam›z var. Bunlar›n hep-
sine uluslararas› hakem gerekmiyor ama baflhakemin belli bir sevi-
yede olmas› flart. Profesyonel düzeyde bu ifli yapmak isteyenler,
bronzdan bafllayarak e¤itim al›yorlar. 

Kortlar ve tenis malzemelerine dair standartlara göre ülkemizin du-
rumu nedir?

20 sene önce do¤ru düzgün tenis raketi, hatta kort bile yoktu. fiim-
di büyükflehir belediyeleri, çok makul fiyatlara halka aç›k kortlar ya-
p›yor. ‹sterseniz antrenör bile veriyorlar. Eskiden zengin sporu deni-
len tenis art›k halka aç›k bir spor. Lastik ayakkab›, flort ve tiflört, bir
de raket yetiyor. 50 liradan 500 liraya kadar de¤iflen fiyatlarda raket
var. Bafllang›ç için öyle çok profesyonel bir raket almak da gerekmi-
yor. Bir sporun geliflmesi için, malzemenin çoklu¤u ve bulunabilir
olmas› çok önemli.

Son olarak; 12 yafl›ndan beri tenis oynuyorsunuz. Tenisin hayat›n›-
za katt›¤› dinamizm nedir? E¤er tenisle tan›flmasayd›n›z en çok ne-
lerin yoklu¤unu hissederdiniz?

Hakikaten tenis çok zevkli. Zamans›zl›k sebebiyle turnuvalara kat›l-
ma flans›m olmuyor. Ama haftan›n üç-dört günü muhakkak oynama-
ya çaba gösteriyorum. Tenis bana dinçlik, dinamizm veriyor, düflün-
celerimi netlefltiriyor, daha h›zl› düflünüyorum. Ferdi bir spor oldu-
¤u için, kortun içindeyken her fleye kendiniz karar veriyorsunuz. Ka-
rar verme mekanizmas›n› çabuklaflt›ran bir spor. Tenisin yeri benim
için bambaflka. Olmasayd›, böyle güzel bir çevre edinememifl olur-
dum. Federasyonla olan ba¤›m› da tenise borçluyum. 

latt›n›z. ‹çeri¤ini anlat›r
m›s›n›z? Neler yap›ld›
ve yap›lacak?

Projeyi ITF (Uluslararas› Tenis
Federasyonu) düzenliyor. ‘Oyna Oyunda
Kal’ için e¤itim alm›fl antrenörlerle birlikte illeri
dolafl›yoruz. Türkiye’nin do¤usuna gidiyoruz. Erzin-
can, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Sivas, A¤-
r›… Bütün bu illerde proje devam ediyor. Çocuklara te-
nisi sevdiriyorsunuz, sonra yavafl yavafl oynatmaya bafll›-
yorsunuz. Tenis antrenörleri, gördükleri kabiliyetli çocuklar› bir
süre takip ediyorlar. Haftan›n belli günleri, okuldan sonra antren-
man yapt›r›yorlar. Çal›flmalar, o ilde tenis kulübü varsa orada, yok-
sa il spor müdürlüklerinin veya üniversitelerin kortlar›nda devam
ediyor. 12 yafllar›nda bafllad›m tenise ve benim zaman›mda 5-6 yafl
grubu için küçük raketler, hafif toplar yoktu. fiimdiki çocuklar, veri-
len malzemelerle top-raket koordinasyonunu çok daha rahat kavra-
yabiliyorlar. Mini kortlar› dörde bölüyoruz. ‹kiflerli gruplar halinde
oynuyorlar. Böylelikle hem sakatlanma olmuyor hem de k›sa filele-
rin üzerinden topu geçirdikçe, oyunu daha çok seviyorlar. Yafl grup-
lar›na göre kulland›¤›m›z üç çeflit raket ve topumuz var. Yani befl ya-
fl›ndaki çocukla on yafl›ndaki çocuk ayn› malzemeyi kullanm›yor.
Bu projeyi TIR projesiyle birlefltirmeyi düflünüyorum.

2010 Eylül’ünde Manavgat’ta ‘Plaj Tenis fiampiyonas›’ yap›ld›.
Türkiye için bu flampiyona bir ilkti. Plaj tenisini bize biraz anlat›r
m›s›n›z? 

Çok ince bir kumda, çok daha zor koflullar alt›nda oynan›yor. Özel
bir raketi var. Biz daha önce hiç böyle bir organizasyona kat›lmad›k.
Bu turnuva Avrupa Tenis Birli¤i’nin bir organizasyonu. Genelde ‹tal-
yanlar ve ‹spanyollar bu alanda çok iyiler. O yüzden bu güne kadar
hep bu ülkelerde yap›lm›fl. Ben de Tennis Europe Yönetim Kurulu
toplant›s›nda, Türkiye’de yapma iste¤imizi ilettim. Oylama yap›ld›
ve kabul edildi. Bu konuda deneyimli olmamam›za ra¤men sonuç
çok baflar›l› oldu. Kendi tak›m›m›z›n tenisçilerini kulland›k. Ancak
bir iki tur geçebildiler. Mutlaka sahilde yap›lmas› gerekmiyor. fiehir-
de bile yapabiliyorsunuz. Geçen sene ‹stanbul’da Sultanahmet Mey-
dan›’nda yapmak istedik. Fakat o s›rada basketbol flampiyonas›yla
çak›fl›yordu. Bu sene Bulgaristan ald›, Varna’da yap›lacak. Tak›m›-
m›z da gidiyor.

Türkiye’de tenis e¤itimi ve e¤itmenli¤i hangi aflamada? 

Tenis sahiden zor bir spor ve çok özveri gerektiriyor. Sadece oyun-
cunun istemesi yeterli de¤il, bu sporda antrenör de çok önemli. Bafl-
kan olduktan sonra, üzerinde önemle durdu¤um konu, antrenörlük
ve hakemlik kurumunu hemen devreye sokmakt›. Daha önce de
vard› ama biraz daha ciddiye al›nmas› gerekiyordu. Antrenörlerimi-
zi uluslararas› standartlara uygun flekilde e¤itmeye bafllad›k. Yurtd›-
fl›ndan antrenörler gelip, onlar› e¤ittiler. Onlar yurtd›fl›nda seminer-
lere giderek bröve ald›lar. Federasyona tescilli kulüplerde, en az

orada bulunmam, hem gençler, hem bayanlar tenisi ad›na daha fazla
f›rsat sahibi olaca¤›m›z anlam›na geliyor. Mutluyum, ülkemi iyi tem-
sil etti¤ime inan›yorum.

Women’s Tennis Association (WTA) Championship bu y›l, 2012-
2013’de ‹stanbul’da yap›lacak. WTA kapsam›nda ileride bizleri ne-
ler bekliyor? 

Bu turnuva ilk defa, New York’ta Madison Square Garden’da,
WTA’n›n flov turnuvas› olarak ortaya ç›kt›. Serena-Venus Williams
kardefller de ilk kez orada oynad›lar ve müthifl bir seyirci kitlesi iz-
ledi. WTA, sene sonu turnuvas› olarak bunu devam ettirmeye karar
verdi. Bir süre Amerika’n›n içinde dolaflt›lar. Sonra Frankfurt, Mad-
rid, son üç sene de Katar’›n baflkenti Doha’da yap›ld›. Türkiye ola-
rak, turnuvay› ‹stanbul’a ald›k. 52 hafta sonunda, s›ralamada ilk se-
kize kalanlar, ‹stanbul’a gelecekler ve yine puanl› oynayacaklar.
WTA, neredeyse bütün bayan oyuncular›n yer ald›¤› önemli bir tur-
nuva ve bu sene, 25-30 Ekim tarihlerinde Sinan Erdem Tesisleri’nde
yap›lacak. Tesislerdeki çal›flmalar›m›z bir senedir devam ediyor. Üç
y›l sonra hangi ülke isterse, ona verilecek. Bakars›n›z turnuva Türki-
ye’de çok baflar›l› olur ve devam ettiririz. Bu biraz bütçeyle de ilgi-

li. TTF olarak bizim e¤itim amaçl› bir tesisimiz yok. Yap-
mam gereken en önemli ifllerden birisi bu. ‹stanbul’un
Avrupa yakas›nda bir yer bulduk, yaklafl›k 14 dönüm.
Kapal›, toprak, çim, sert zemin kortlar yapmam›z laz›m
ki, çocuklar›m›z ve milli tak›m oyuncular›, antrenmanla-
r›n› de¤iflik zeminlerde yapabilsinler. WTA’y› umar›m
gelecek sene, kendi tesisimizde yapabiliriz. Böylece her
sene Sinan Erdem Tesisleri’ni turnuvaya uygun hale ge-
tirmek için anormal bir maliyetle u¤raflmak durumunda
kalmayaca¤›z. Ekim ay› havalar›n güzel oldu¤u bir ay.
Kort kapal› ama turnuvay› izlemeye gelenler, ‹stanbul’u
da görmüfl olacaklar. Her fleyden önce, bu turnuva ülke-
mizin de tan›t›m›d›r. ‹lk sekizde ya da onda Türk oyun-
cumuzun olmas›n› çok isterim. 

‘Oyna Oyunda Kal’ slogan›yla 7-11 yafl aras› çocuklar
için üç y›l boyunca sürecek 50 ili kapsayan bir proje bafl-

tim Kurulu’na üçüncü kez seçildiniz. Bu arada, okuyucular›m›za,
birli¤e üye 68 ülkenin oy kulland›¤› seçimlerde ‹spanya ve ‹sviçre
gibi teniste söz sahibi ülkelerin, Yönetim Kurulu’na seçilmeyi bafla-
ramad›¤›n› da hat›rlatal›m. Üç y›l daha sürecek olan Yönetim Kuru-
lu üyeli¤inizin yan› s›ra Avrupa Tenis Birli¤i Baflkan Vekili olarak da
görev yap›yorsunuz. Yönetimde geçirdi¤iniz y›llara dair deneyimle-
rinizi anlat›r m›s›n›z? 

Avrupa Tenis Birli¤i yönetimine seçilmeden önce, bayanlar komite-
sindeydim. Daha sonra Yönetim Kurulu’na geçtim. Bunun çok büyük
avantajlar› var. Avrupa’daki tenisle iç içe oluyorsunuz, kararlar veri-
lirken katk›n›z oluyor. Yönetim Kurulu’nda dokuz kifliyiz. Bunun se-
kizi, federasyon baflkanlar›ndan olufluyor. ‹lk defa bir Türk, bu Yöne-
tim Kurulu’nun içinde. Önceki iki dönem, Avrupa’daki 49 ülkenin
gençlerinden sorumluydum. Çok yo¤un çal›flma gerektiren bir üyelik-
ti. Bizim ofisimiz ‹sviçre’nin Basel flehrinde. Gayet genifl bir kadroyla
birlikte çok güzel bir alt› sene geçirdik. Mart ay›nda tekrar seçildim.
Frans›z baflkan, bu defa bana baflkan vekilli¤i teklif etti. Ülkem ad›na
da çok büyük onur. Senelerimi vermifl oldu¤um bu sporda, Türkiye d›-
fl›nda flimdi daha fazla söz sahibi olmaktan dolay› mutluyum. Benim

Günümüzde tenisin zengin sporu olmadı¤ını özellikle vurgulayan
Ayda Uluç, bu oyunu çocuklara sevdirebilmek için Anadolu’yu bir
TIR’la il il gezmeyi planlıyor. Onun henüz hayata geçmemifl bu pro-
jesini hayat›m›za kat›lan “artı 1” olarak gördük. Ayda Han›m, “Ma-
alesef geçen sene sponsor bulamad›¤›m için gerçeklefltiremedim”
dedi¤i proje hakk›nda flunlar› söylüyor:

“Bu sene gerçeklefltirebilece¤imizi düflünüyorum. Burada projeyi çi-
zebilecek kimse olmad›¤› için Hollanda’dan birini bulmam›z gereki-

yordu ve bu da çok maliyetliydi. E¤er sponsor da bulabilirsem, TIR ile
Türkiye’nin belli illerini gezece¤iz. ‹çinde mini bir tenis kortu, çocuk-
lar›n oynayabilece¤i üç boyutlu tenis oyunlar› ve bir soyunma odas›
olacak. Gitti¤imiz illerde park edece¤iz, antrenörlerimiz olacak. Bel-
ki milli tenisçilerimizden birkaç›n› da alabiliriz. Mahalli okullardan
ve anaokullar›ndan seçece¤imiz çocuklar, ‘Oyna Oyunda Kal’ proje-
si kapsam›nda burada tenis oynayabilecekler. TIR projesi böylelikle,
bir festival havas›na da sahip olacak. 

Tenis TIR’› Anadolu’yu il il gezecek...

Keyifli SohbetlerKeyifli Sohbetler
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Konut sektöründe toplam
yat›r›m bedeli: 18.5 milyar TL.

S

Konutlar Deprem Yönetmeli¤i’ne ne kadar uygun yap›l›yor?

Özellikle son dönemde biraz daha dikkat ediliyor. Belediyeler bu
konuya çok önem veriyorlar. Deprem Yönetmeli¤i’ne uymayan,
deprem perdesi olmayan konut projelerine onay verilmiyor. Ma-
halle aras›na yap›lan 5-10 katl› binalardan bahsetmiyoruz; konut
sitesi kapsam›nda bakarsak, mesela bugün 350-400, hatta bin ko-
nutluk projelerde yönetmelik gere¤i ne icap ediyorsa, inflaat firma-
lar› prosedürlere uymak zorunda. Aksi takdirde belediyeler bu pro-
jelere ruhsat vermiyorlar. Son dönemde özellikle site kapsam›nda
say›lan 500 veya 1.600 konutluk projelere bakt›¤›n›z zaman, ma-
halle içerisinde yap›lan konut projesiyle aras›ndaki fark aç›kça or-
taya ç›kar. Mahallede yap›lan konutlar için de elbette deprem yö-
netmeli¤i zorunludur fakat onlar› denetlemek daha zor. Bu tür pro-
jelerin ise denetimi daha s›k›. Deprem Yönetmeli¤i’ne uygunluk
konusunda hiçbir sorun görmüyorum. 

124 bini bulan bu konut projelerinde kaç flirketin imzas› olacak?
Toplamda kaç proje var?

Bu araflt›rmay› yaparken, Türkiye’nin önde gelen inflaat firmalar›na
pek çok soru gönderdik. Elbette baflta TOK‹ olmak üzere, afla¤› yu-
kar› 40 büyük oyuncuyu seçtik. Bunlar›n içerisinde bize geri dön-
meyenler de var. Tam olarak 24 firmadan sorular›m›za cevap ala-
bildik. Firmalardan gelen veriler do¤rultusunda araflt›rmam›z› yön-
lendirdik. Projelerin ço¤unlu¤u ‹stanbul’da. TOK‹’nin projeleriyse,
81 ile yay›lm›fl durumda. Biz daha çok daire adedi olarak toplad›k
ve 124 bine ulaflt›k. Projeye vurdu¤unuz zaman, 50’nin üzerinde
oldu¤u aflikâr. 

Bu konut projeleri hangi co¤rafyalara da¤›lm›fl durumdad›r?

Ankara, Bursa, hatta Londra... Ama genelde ‹stanbul’un her iki
yakas› da yo¤un...

Bu toplu imar giriflimlerinin ‹stanbul’un sosyo-ekonomik yap›s›n›
nas›l etkileyece¤ini düflünüyorsunuz? 

Projelerin lokasyonu, daha çok arsa stokunun fazla oldu¤u yerler-
de yo¤unlafl›yor. Büyükçekmece bölgesinden tutun, Beylikdüzü

bölgesine kadar uzan›yor. ‹stanbul’un Anadolu yakas›ndaysa Kar-
tal, Çekmeköy... fiehir içerisinde art›k çok fazla konut yapam›yor-
lar, çünkü genifl alan kalmad›. Yap›lacak 124 bin konutun yaklafl›k
üçte ikisi ‹stanbul’da. Ciddi bir nüfus art›fl› getirecek bu projeler.
Asayifl, temizlik, ulafl›m... Bunlar elbette sorun yaratacak. Bu duru-
mun elbette birtak›m sosyo-ekonomik sonuçlar› olacak.

Ekonomist dergisindeki araflt›rma yaz›n›zda sadece yap›lacak yat›-
r›m›n 21 milyar TL’yi aflaca¤›n› söylüyorsunuz. Ekonomiye getiri ve
götürüleri konusunda uzmanlarla yapt›¤›n›z görüflmeler oldu mu?
Sizin görüflünüz nedir?

Sadece projelerin toplam yat›r›m bedelinden bahsediyorsak bu
rakam, 18.5 milyar TL... ‹nflaat sektörü 100’e yak›n alt sektörüyle
birlikte, çimentosundan demirine, boyac›s›ndan s›vac›s›na kadar,
pek çok sektörü ve meslek grubunu da tetikleyen bir unsur. Yara-
taca¤› ifl ve iflgücü hacmi hesaba kat›ld›¤›nda bu rakam›n en az iki-
ye katlanaca¤› kesindir. ‹stanbul ‹nflaatç›lar Derne¤i Baflkan› Naz-
mi Durbakay›m; “2011 y›l› inflaat sektörü için ilginç bir y›l olacak”
demiflti. Çok fazla konut üretiliyor ve flu soru akla geliyor: Bu ko-
nutlar› kimler alacak? 

Ekonomist Dergisi Emlak Editörü Okhan fientürk: 

Okhan fientürk’le, Ekonomist Dergisi’ne
haz›rlad›¤› ‘124 Bin Yeni Konut Ekonomiye
Can Verecek’ bafll›kl› kapak yaz›s› hakk›nda,
inflaat sektörü üzerine yapt›¤› araflt›rmalar›
konufltuk. 2011 y›l› için 50’nin üzerinde proje
oldu¤unu ve bu dinamizmin pek çok sektörü
tetikledi¤ini söyleyen fientürk; “Projelerin
yarataca¤› ifl ve iflgücü hacmi hesaba
kat›ld›¤›nda bu rakam›n en az ikiye
katlanaca¤› kesindir” diyor.

Sorular›m›za öncelikle kalite konusundan bafllamak isteriz.
Konut projelerinin kalite ortalamas› nedir? Toplumun hangi
kesimine hitap etmektedirler? Her bütçeye uygun kaliteli ko-
nut var m›?

Kalite konusu çok göreceli. “Yap›lan konutlar›n hepsi kalitelidir”
demek iyimser bir yaklafl›m olur. Genelde orta, yani B+ dedi¤i-
miz s›n›fa yönelik projelerdir bunlar. ‹çerisinde kaliteli projeler
de yok de¤il. Ama bakt›¤›m›z zaman genelde Türkiye’de dar ge-
lirli olarak tan›mlad›¤›m›z kesime yönelik konut projeleri az sa-
y›dad›r. Bahsetti¤imiz konut projelerinin tamam›nda, daire fiyat-
lar› 100 bin TL’nin üzerindedir. 70 ila 80 bin TL civar›nda olan
1+1’leri saymazsak, 3+1’ler dikkate al›nd›¤›nda fiyatlar 300-350
bin TL’yi bulmaktad›r. ‹nsanlar konut al›rken, kaliteye çok fazla
önem vermiyorlar. Daha çok fiyata bak›l›yor. Her dairenin, sera-
mi¤i, kap› kolu, pencereleri, yal›t›m sistemi, mantolamas› nas›l
yap›lm›fl, bunlara çok fazla dikkat etmiyorlar. Onlar dikkat etme-
di¤i için de, konut üreticisi firmalar mümkün mertebe daha az ya
da ucuz malzeme kullan›yor. Daha çok Çin mal› ürünler tercih
ediliyor. Çin’den ithal malzeme kullanarak infla edilen bir
konutu 350 bin TL’ye satt›¤›n›z zaman, ortada bir yan›lsama olu-
fluyor. Kalite konusunda ciddi s›k›nt›lar var.

1969 do¤umlu. ‹stanbul Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi mezunu. Ga-
zetecili¤e 1988 yılında Cumhuriyet’te baflladı. Sırasıyla Tercüman,
Günaydın, Akflam, Artı Haber Dergisi’nde çalıfltı. Gazeteci Okhan
fientürk, 1999’dan bu yana Ekonomist Dergisi’nde emlak editörü
olarak çalıflıyor.

Okhan fientürk Kimdir?
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Sektörden Sektörden

IMF Raporu’nda da yer ald›; “2012 ve daha ileriki y›llarda bir ko-
nut pazar› oluflabilir” diye... Yar›n öbür gün bu konutlar sat›lama-
yabilir, elinizde kalabilir. Nazmi Bey, bankalara özellikle dikkat
çekiyor. ‹rlanda örne¤inde de gördü¤ümüz gibi, ürettikleri konut-
lar› ellerinden ç›karamazlarsa, bankalar konut sahibi en büyük fir-
malar haline gelebilir. Kredilerini geri ödeyemeyenlerin, ipotekli
konutlar›na bankalar el koyacakt›r. Bugün ‹rlanda’n›n 4.5 milyon
nüfusu var, 300 bin konut fazlal›¤› var. Çok ciddi bir rakam bu.
IMF geçen sene gitmeden bir rapor haz›rlad› ama kimse dikkate
alm›yor. Bundan sonras› için, kimin raporu ciddiye ald›¤›n›, dik-
katle uygulad›¤›n›, önümüzdeki zamanlarda görece¤iz.

Mevcut küresel krizle, inflaat sektöründeki bu dinamizm aras›n-
da bir ba¤lant› kurarsak, kriz öncesi ve sonras› ba¤lam›nda tüm
bu projeler için Türkiye aç›s›ndan nas›l bir sebep-sonuç iliflkisi
kurars›n›z? 

2006’da inflaat sektöründe adeta bir patlama yafland›. 2007’de de-
vam etti. 2008-2010 aras›nda da duruldu. 2008’de bafllayan küre-
sel krizle, inflaat sektörü h›z kesmek zorunda kald›. Kriz bizi
vurdu diyemeyiz. Ancak bugünden bak›ld›¤›nda eski dinamizmi-
ne kavuflmas› için biraz daha yol almas› laz›m. Krizin etkilerini
yavafl yavafl atlat›yoruz ama 2006-2007’deki sat›fl rakamlar›na he-
nüz ulaflamad› sektör. Halen bir talep aç›¤› var fakat arz fazlal›¤›
da mevcut. Herkesin kafas›ndan flu soru geçiyor: Türkiye’de bu
kadar konut yap›l›yor ama bunlar›n ne kadar› sat›l›yor? 

Geçen sene sat›lan konut say›s› yaklafl›k 90 bin kadard›. 2009 y›-
l›na göre baya¤› bir düflüfl var. 2010 y›l›nda da 100 binin üzerin-
de bir rakamla ifade edilebilecek bir konut sat›fl› bekleniyor. Dev-
let ‹statistik Enstitüsü’nün aç›klad›¤› rakamlar dikkate al›nacak
olunursa az gözükebilir ama öyle de¤il. Sat›fllar an›nda tapuya
yans›m›yor. Konut üreticileri sat›fllar› vadeli yapt›klar› için, tapuyu

da vade bitiminde veriyor. Arada geçen bir-iki y›ll›k dilimde sat›fl
ifllemi tapuya yans›m›yor. Böyle olunca da tapu istatistikleri bir y›l
geriden geliyor. 2011’e ait en sa¤l›kl› verileri 2012 hatta belki
2013’te alabiliriz. Mesela 2010’da 100 bin de¤il, belki 150 bin
konut sat›ld› ama biz bunu henüz net olarak göremiyoruz. 

Bu dinamizmin kayna¤›n› nerelerde aramak laz›m? Sektöre ba¤l›
yüze yak›n ifl sahas› bundan nas›l etkilenecek?

Ekonomiye yans›mas› tabii ki olumlu olacakt›r. Tetikleyici bir un-
surdur. Türkiye’de özellikle lüks konutlar yok satabiliyor. Kimler
al›yor? Rakamlara bakt›¤›m›z zaman o biraz tart›fl›l›r. ‹nflaat sektö-
ründeki dinamizm hakk›nda ben size tekstilcileri örnek gösterece-
¤im. Çünkü tekstilde faaliyet gösteren 40’a yak›n firma, bugün bu
sektörün en büyük oyuncular› haline geldiler. Nas›l? Zaman›nda
tekstilden kazand›klar› paralar› ciddi miktarda arsaya ve gayri-
menkule yat›rd›klar›n› görüyoruz. Ellerinde bir arsa stoku oldu¤u
için, inflaat sektörü de konjonktürel olarak çok popüler bir yat›r›m
alan› oldu¤undan, bu ifli bilseler de bilmeseler de, sektöre girmifl
oldular. Son dönemde inflaat›n yaratt›¤› ifl hacmi, di¤er sektörleri
de tetikleyici nitelikte oldu. Yüze yak›n sektör de bunlardan bes-
lenmeye bafllad›. Elektrikçisinden tutun kartonpiyercisine, pek
çok ifl sahas› sektörden ekmek yiyor. Geçmiflinde inflaat olmayan
firmalar›n bu sektöre kaymalar› bundan sonra da sürpriz olmaz.  

Konut projelerini hayata geçirip de ayn› zamanda sosyal sorum-
luluk çerçevesinde ülkemize katk› sa¤layan flirketlerden söz ede-
bilir misiniz? 

Yap› sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n birço¤u, son y›llar›n
gözde trendi kurumsal sosyal sorumluluk kapsam›nda okul yapt›-
r›yor, e¤itim kurumlar›na ba¤›flta bulunuyor. Okul yapt›r›yorsu-
nuz, yar›n öbür gün bunu vergiden düflmeniz çok kolay. Sorum-
luluk projelerinin alt›nda baflka amaç güdenler de var.

Not: Dolar kuru 1.55 TL baz al›nm›flt›r. / Yat›r›m miktar› sadece konutla s›n›rl› de¤il, AVM ve ofis projelerini de kapsamaktad›r.
Yukar›daki tablo 3 Nisan 2011 tarihli Ekonomist Dergisi’nden al›nm›flt›r.



¤› yöntemle kesin biçimde ortaya konulam›yor. Böyle düflünen bi-
lim çevreleri diyorlar ki, bu asl›nda sadece arseni¤e dirençli bir
bakteri. Yani bakteri arseni¤in makro molekül yap›s›na girmesini
önlüyor; arsenik olan bir ortamda da çok az miktardaki fosforu kul-
lanarak yaflam›na devam ediyor. Do¤rusu, ben bu elefltirileri
önemsiyorum. 

Dolay›s›yla, flimdilik biyoloji kitaplar›nda bir de¤ifliklik yapmaya
gerek yok…

fiu an için çok erken. Daha üzerinde çal›flmaya ihtiyaç var.

Olur da bu araflt›rma sahiplerinin tezleri do¤rulan›r ise, yani fos-
forun yerini bakteride arseni¤in alabildi¤i baflka araflt›rmalarla da
teyit edilir ise, bunun ne gibi sonuçlar› olabilir? 

Zaten esas hedef, baflka gezegenlerde hayat›n olup olmad›¤›n›
keflfedebilmek... Bunun izlerini sürüyor araflt›rmac›lar. Ekstrem ortam-
lardaki yaflam formlar› üzerinde çal›flmalar›n›n nedeni de bu. E¤er ar-
senik DNA’n›n yap›s›nda bulunabiliyor ise, baflka gezegenlerde haya-
t›n izleri aran›rken, hani “alt› element” diyoruz ya hayat›n yap›tafl›
olarak, belki arsenik bulunan ortamlarda da canl› izi sürülebilir; ama
bu, tabii çok spekülatif. 

Ancak, arseni¤in DNA’n›n yap›s›na giriflinin do¤al ortamda ger-
çekleflti¤inin gösterilmesi gerekiyor. Çünkü arseni¤in DNA’n›n ya-
p›s›nda bulundu¤u -e¤er gerçekten böyleyse- laboratuvar ortam›n-
da gösterildi. Yani gölde böyle bir bakteri yok; göldeki bakteri or-
tam›nda arsenik de bulunmas›na ra¤men fosforu al›yor DNA’s›na.
Laboratuvarda fosfor ortamdan uzaklaflt›r›l›p arseni¤in miktar› art›-
r›ld›¤›nda, arseni¤in DNA’n›n yap›s›na girdi¤ini söylüyor araflt›r-
mac›lar.  

Çevrenizin mikroplarla, bir sürü mikroorganizmayla çevrili oldu-
¤unu bilerek yaflamak zor olmuyor mu? Bu konuda “afl›r›” titizle-
nen annelere ne önerirsiniz? 

Mikroorganizmalar sadece çevremizde de¤il, vücudumuzun birçok
bölgesinde de yayg›n olarak bulunuyor. Örne¤in, deri, a¤›z, üst solu-
num yollar›, ba¤›rsak gibi vücut bölgelerinin kendine özel mikrop po-
pülasyonlar› var. Bu mikroorganizmalar›n, kona¤› olan bizlere önem-
li faydalar› da var. Örne¤in, hastal›k yap›c› mikroorganizmalar›n bu
bölgelere yerleflmesini önlüyorlar. Do¤du¤u andan itibaren insan vü-
cudu bu tip faydal› mikroorganizmalarla kolonize olur. Bu mikroorga-
nizmalara vücudun normal floras› diyoruz. Dolay›s›yla, onlarla birlik-
te yaflamak zor de¤il, aksine bizim yaflam›m›z› kolaylaflt›r›yorlar. 

Çocuklar›na afl›r› titizlenen annelere gelince, önce çocuklar›n›n vücu-
dunda milyonlarca normal flora mikrorganizmas›n›n bulundu¤unu ve
bunlar›n asl›nda çocuklar›n› çevreden gelecek zararl› mikroorganiz-
malara karfl› önemli ölçüde korudu¤unu bilerek afl›r› koruyucu dav-
ranmaktan kendilerini al›koymalar›n› öneririm. Tabii bu önerim temel
hijyen kurallar›na uymamak anlam›na gelmiyor! 
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Bu yönüyle bakt›¤›m›zda, bu, tabii ki çok heyecan verici bir du-
rumla karfl› karfl›yay›z. Ama bu haliyle bile ancak bir ön bulgu ola-
rak kabul edilebilir; zira bakteri, ortam›nda hem fosfor hem de ar-
senik bulundu¤unda fosforu tercih ediyor. 

Neden fosforu tercih ediyor? 

Fosfor ile arsenik periyodik cetvelde alt alta yer alan iki element.
Birbirine çok benzer kimyasal özellikleri var. Ancak, fosfor ele-
menti suda stabilitesini koruyan bir element; arsenik ise son dere-
ce non-stabil (karars›z) bir element. ‹flte evrim sürecinde neden fos-
forun tercih edildi¤inin cevab› da burada; çünkü DNA’n›n stabil
(kararl›) bir molekül olmas› gerekiyor. Türlerin korunmas›, gelecek
nesillere DNA’n›n bozulmadan aktar›labilmesi için evrim sürecin-
de bu elementler seçilmifl. 

Peki, araflt›rma sonuçlar›na ne gibi elefltiriler geldi bugüne kadar?

E¤er arsenik DNA’n›n yap›s›na girebiliyorsa ve bunu gösterdiyse
araflt›r›c›lar aç›s›ndan, bu bile araflt›rmay› çok önemli k›l›yor; ama
tek bafl›na bu araflt›rma tabii ki çok fazla bir fley ifade etmeyecek.
Bu bulgunun baflka araflt›rmalarla desteklenmesi flart. 

Araflt›rmay› yürüten Wolfe-Simon ve ekibi, "Arsenik DNA'n›n yap›s›-
na girmifl olmas›na ra¤men, DNA stabilitesini korudu" diyor. Elefltiri
getirenler ise, “Hay›r, asl›nda laboratuvardaki besiyerinde -her ne ka-
dar araflt›r›c›lar fosforu besiyerinden tamamen uzaklaflt›rd›klar›n› id-
dia etseler de-, tüm uzaklaflt›rma ifllemlerine ra¤men kalm›fl olmas›
kuvvetle muhtemel çok az miktardaki fosfor, bakteri DNA's›n›n yap›-
s›na girdi. Onun için suda DNA stabil olarak kald›” diyorlar. 

Yöntem konusunda da itirazlar› var ayn› çevrelerin. DNA'n›n yap›-
s›ndakinin fosfor mu, arsenik mi oldu¤u araflt›rmac›lar›n kulland›-

Aral›k ay›nda NASA’l› araflt›rmac›lar tespit ettikleri bir bakterinin, arseni¤i DNA’s›nda yap›tafl›
olarak kulland›¤›n› aç›klam›flt›. Baflka gezegenlerde hayat izleri arayan bilimadamlar› için
heyecan yaratan bu aç›klaman›n ne anlama geldi¤ini Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Hasdemir’e sorduk. 

1981 y›l›nda mikrobiyoloji ihtisas›na bafllayan Prof. Dr. Ufuk Hasdemir
1985’ten bu yana mikrobiyolog olarak görev yap›yor. Biyolojiyi 70’li
y›llar›n bafl›nda liselerde okutulan biyoloji kitab› sayesinde sevmifl.
“Elimde elma, oturur akflamlar› biyoloji kitab› okurdum” diye anlat›yor
o günleri. Prof. Dr. Ufuk Hasdemir ayn› zamanda Türk Mikrobiyoloji
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesidir.

Prof. Dr. Ufuk Hasdemir kimdir?

Hayat›n Nabz› Hayat›n Nabz›

DNA’n›n yap›s›nda arsenik 
bulunmas› heyecan verici bir geliflme

NNASA’dan bilim insanlar› geçti¤imiz Aral›k ay›n›n bafl›nda yapt›k-
lar› bir aç›klamada, Kaliforniya’daki Mono Gölü’nde arsenikle
beslenen ve DNA’s›nda fosfor yerine arseni¤i yap›tafl› olarak kul-
lanan bir bakteri keflfettiklerini aç›klad›. O günden bugüne ne gi-
bi geliflmeler oldu? 

Dünya üzerinde bildi¤imiz yaflam formlar›n›n hepsinin temel hüc-
re yap›tafllar›n›n aras›nda alt› element var. Bunlar; oksijen, karbon,
hidrojen, nitrojen, sülfür ve fosfor. Bunlar hücre içindeki makro
molekül dedi¤imiz, tüm fonksiyonlar›m›z› yöneten moleküllerin
yap›s›na giren temel elementler. NASA’n›n aç›klamas›nda, hücre-
nin tüm fonksiyonlar›n› kodlayan, yani hücrenin flifre merkezi mo-
lekülü olan DNA’n›n yap›s›nda fosfor yerine arseni¤in yer ald›¤›
bilgisi verildi. 

Araflt›rmac›lar Mono Gölü gibi asl›nda canl›lar için zorlu koflulla-
r›n var oldu¤u -yüksek tuz konsantrasyonuna ve alkali bir pH’a sa-
hip, d›flar› ç›k›fl› olmayan bir göl- bir ortamda yeni bir bakteri bul-
duklar›n› ifade ettiler. Ancak, bugün biz biliyoruz ki, bu yeni bul-
duklar› bakteri asl›nda bugüne kadar çok iyi bilinen ve birçok üye-
si bulunan bir ailenin yeni bir üyesi. 

DNA’s›nda fosfor yerine arseni¤i kullanmas› nas›l aç›klan›yor? 

Bu bakteri asl›nda Mono Gölü’nden ilk al›nd›¤›nda DNA’s›nda fos-
for tafl›yor. Gölde hem fosfor hem de arsenik var ve her ikisinin de
bulundu¤u ortamda bakteri asl›nda DNA’s›nda fosforu kullan›yor.
Ancak, bakteri izole edilip, laboratuvar koflullar›nda Mono Gölü’ne
benzer bir ortama yerlefltiriliyor. Ve ortamdan fosfor al›n›p sadece
arsenik b›rak›l›yor. ‹flte bu flartlarda, DNA molekülünün yap›s›na
fosfor yerine arseni¤in girdi¤i tespit ediliyor. ‘DNA’n›n arsenik tafl›-
d›¤› halde stabilitesini korudu¤u’ ifade ediliyor. 



Kalp çarp›nt›s›, tansiyon gibi tepkimeleri kontrol
edebilmenin bir yolunu biliyor olmam›z laz›m. Bura-
larda kullan›lacak tekniklerin say›s› çok fazla. Do¤u
felsefesinin pratiklerinden, Bat›’n›n ona bakarak gelifl-
tirdi¤i nefes alma tekniklerine kadar yüzlerce yöntem
mevcut. Bu tekniklerin vücutta etkisi stresin yo¤unlu-
¤una göre de¤ifliyor. Her teknik, her zaman etkili ol-
muyor. Çok derin meseleler vard›r, art›k kronik hale
gelmifltir, iflte orada daha etkili müdahaleler gerekir.
Bu durumlarda bir dan›flmanla çal›flmak elbette daha
fazla ifle yarar. Günlük hayatta uygulanabilecek bece-
rilerin verildi¤i kurslara da gidilebilir. Benim görebil-
di¤im, en etkili müdahale, yo¤un stres alt›ndayken
derin nefesler al›nmas›d›r. Stresi eyleme dönüfltürüp
ba¤›rmaya, bafllad›¤›n›z zaman stres daha da artar.
“Duygular›n› ifade edersen rahatlars›n” önerisi çok
do¤ru de¤il. A¤larsan›z rahatlars›n›z ama duygular›n›-
z› öfkeyle ifade ederseniz yat›flman›z güçleflir. 

Ruhen dinamik kalmak için neler yapabiliriz?

Yak›n iliflkiler kurmak çok önemli. Dostluklar ve ak-
rabal›k iliflkileri, e¤er düzgün seçilmifl ve do¤ru kurulmuflsa birin-
ci derecede bizi dayan›kl› k›lan ve ruhumuza iyi gelen
önlemlerdir. ‹nsanlarla bir araya gelmenin, k›sa süreli de olsa on-
larla birlikte yaflaman›n katk›s›n› biliyoruz. Mesela bu ba¤lamda
çocu¤umuzun sosyal hayat›n› iyi organize etmemiz gerekiyor.
Hangi arkadafllarla bir araya gelecek? Baz› arkadafllar ete¤inden
çekecek, baz›lar›ysa ona çok fley katacak. En büyük yaflam kayna-
¤›m›z, iliflkilerimizdir. Arkadafllar›m›z de¤iflik ihtiyaçlar›m›za ce-
vap verir. Ayn› arkadafl tüm ihtiyaçlar›m›z› karfl›layamaz. Baz›lar›,
sorun yaflad›¤›m›z zaman destek verir, baz›lar› e¤lence yarat›r, ki-
misi de bilgi kazanmak aç›s›ndan katk›da bulunur.

bir model ç›kar›yorsunuz demektir. ‹fl dünyas› bu tür konular› arafl-
t›rmal›. Örne¤in bir kurumda 100 bin kifli çal›fl›yor, binlerce yöne-
tici var, bunlar›n içinde ifllerini çok iyi yapanlar var. ‹flte bu iyi yö-
neticilerin profilleri ç›kar›lmal›. Sinirlenmemeyi baflaran insanlar
varsa, bunu modellemek de ayn› flekilde mümkündür. Bu hayatta
sakinleflmenin, rahatlaman›n mümkün oldu¤unu ö¤renmek gereki-
yor. Bu bir beceridir.

Bu beceri nas›l kazan›l›r?

Stresin mutlaka fizyolojik bir tepkisi var. Stres uyar›lma halidir.
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Hayata Dair Hayata Dair

“Bu hayatta, sakinleflmenin mümkün
oldu¤unu ö¤renmeliyiz”

YYo¤un tempolu flehirler ve kalabal›k metropoller zihin ve beden
sa¤l›¤›m›z› nas›l etkiliyor? Korunmak için ne gibi önlemler al›n-
mas› gerekiyor?

Ruh sa¤l›¤›nda “strese ba¤l› bozukluklar” ad›nda bafll›bafl›na bir bö-
lüm vard›r. Bunlar stresle tetiklenen ama bedende ciddi organik bir
rahats›zl›k varm›fl gibi hissedilen bozukluklard›r. Kronik migren, ko-
lit, yüksek tansiyon, artrit gibi… Nedeni soruldu¤unda stres denme-
yebilir, çünkü her stres sahibi kiflide bu hastal›klar görülmez. Ama
araflt›rmalarla bu hastal›klar›n stresle tetiklendi¤i gözlenmifltir. Baz›
insanlar›n bünyeleri di¤erlerine göre daha dayan›kl›. Elbette bu du-
rum endifle tafl›mad›klar›, stres yaflamad›klar› anlam›na gelmiyor. Fa-
kat kolayl›kla aflabiliyorlar. Görüyoruz ki, bu insanlar›n çocukluk ve
ergenlik yafllar› di¤erlerinden farkl› geçmifl. Mesela; aile yaflamlar›n-
da hiyerarfli iyi korunmufl. Eve girifl-ç›k›fl saatlerine uyulmas›, hep ay-
n› saatte birlikte yemek yenmesi, televizyonun belli bir saatten son-
ra seyredilmemesi gibi… Yani bir ebeveynin idealde yapmas› gere-
ken fleyler. Belli kurallar›n olmamas› durumunda, ailede kaos yafla-
n›yor. Uzun y›llara yay›lan baz› araflt›rmalar var. Problem çözmede
bir format edinmifl ailelerde kolayca halledilen bir sorun, baflka bir
ailede k›yametler kopmas›na ve terapiye gelinmesine sebebiyet ve-
rebiliyor. Bir ailede gücü kimin yönetti¤i önemlidir. Bunu ebeveyn
yapar. fiirkette ise yöneticiler. Çocuklarda ergen olmaktan gelen o s›-
n›rlar› aflma talebine bir biçimde set çekmek gerekir. Bu s›n›r› çocuk
tayin etmeye bafllad›¤›nda, o ailede yap›sal bir problem var demek-
tir.  

‹lerleyen yafllarda bu yo¤un flehir hayat›nda zihin ve beden sa¤l›-
¤›m›z› korumak için bireysel olarak neler yapabiliriz?

Örne¤in trafikte çok sinirlenip, kendini kaybedenleri ele alal›m. S›k›-
fl›k trafikte, arabadan inip, birbirleriyle dalaflanlar var. Befl senedir
böyle bir problemi oldu¤u halde terapiye yeni gelenler oluyor. “Tra-
fi¤i düzeltemedi¤imize göre, benden ne bekliyorsunuz?” diye soru-
yorum. Bu yo¤unluk ve trafikte stres yapmaman›n mümkün oldu¤u-

nu söylüyorum. Kendisi gibi trafikte s›k›fl›p kalan sa¤›ndaki solunda-
ki baflkalar›na baksa, radyoyu aç›p direksiyonda tempo tutanlar› ya
da sevgilisiyle telefonda flört edenleri görecek. Mesela benim en ke-
yif ald›¤›m fleylerden biri s›k›fl›k trafikte gitmektir. Çantamda, mutla-
ka okumak istedi¤im ama bir türlü f›rsat bulamad›¤›m dergiler olur.
Bir saatte gidilecek yere özellikle iki saat önceden ç›kar›m. Araba,
kesinlikle kullanm›yorum. ‹stanbul’un bütün taksileri benim. Önem-
li olan, yapmaktan keyif alaca¤›n›z fleylerle vaktinizi doldurmak.

Peki, günlük ifl yo¤unlu¤undan kaynaklanan stresi nas›l azaltaca¤›z? 

Asl›nda en do¤rusu, bir fleyin yap›labilirli¤inin mümkün olup ol-
mad›¤›n› her daim sorabilmektir. Bu soruyu “benim için mümkün
müdür?” diye sormamak laz›m. Her ifl yerinde, ifl ak›fl› içinde sinir-
lenmeden iflini yapan her düzeyden verimli insanlar vard›r. E¤er
etraf›m›zda bir kifli bile bunu yapabiliyorsa, demek ki biz de yapa-
biliriz diye düflünmek laz›m. Birini rol-model alabilmek önemli
hususlardan biridir. Bu insanlar izlenebilir, gözlenebilir. Bunun sa-
y›s› 20-30’u buldu¤u zaman problem çözme becerileri konusunda

Davran›fl Bilimleri Enstitüsü kurucusu Psikolog Emre Konuk’a, yo¤un ifl hayat›
ve kalabal›k metropollerin yaratt›¤› stresten korunman›n, zihnen ve bedenen
dinamik kalman›n ipuçlar›n› sorduk.

Psikolog Emre Konuk’un verdi¤i flu bilgilerden hepimiz yararlanabiliriz: 
“Beynimiz gerçek bir durumla, sahtesini ay›rt edemiyor. Mesela, pat-scan taramalar›n-
da görülüyor ki, sevdi¤imiz birini düflündü¤ümüz zaman, beyinde bir bölge k›zar›yor,
onun resmini gördü¤ünüzde ya da onunla görüfltü¤ünüzde de ayn› bölge k›zar›yor. Zih-
nimin bu yan›n› kendi iyili¤im için kullanabilirim. Yani stres yaflad›¤›m zaman o nega-
tif duyguyu bast›racak, en az onun kadar yo¤un ve güçlü bir anlam ifade eden herhan-
gi bir imaj ya da duyguyu getirebilirim. Mesela hastalar›m›z› yönlendiririz; ‘geçmifle
dön ve kendini çok iyi ya da baflar›l› hissetti¤in, çok sevindi¤in ve mutlu oldu¤un bir
an›n› hat›rla!’ Çünkü o duygu o kadar yo¤un ki, e¤er sistemli hale getirebilirsek, o an-
da yaflad›¤›m›z karanl›k duyguyu bast›r›r. Bunu sürekli hale getirebilirsek bir al›flkanl›k
ediniriz. Strese karfl› en verimli müdahalelerden biri budur.”

Beynimiz nas›l çal›fl›yor?

‹stanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Konuk, Klinik Psikolo-
ji Yüksek Lisans Derecesi’ni Bo¤aziçi Üniversitesi’nden, Aile Terapisi e¤iti-
mini Mental Research Institute, Palo Alto-Kaliforniya’dan aldıktan sonra
burada terapist olarak Brief Therapy uygulamaları yaptı. Türkiye’de verdi¤i
e¤itimlerle, psikolojik terapi mesle¤inin geliflmesine katkıda bulunmas›
amac›yla Davranıfl Bilimleri Ensititüsü’nü kurdu. Bu kuruluflta, yetifltirdi¤i
genifl psikolog kadrosu ve kurumsal danıflmanlarla, çocuk ve ergen, yetifl-
kin ve aile bölümlerinde bireysel psikolojik terapi, kurumsal geliflim mer-
kezinde de kurumlara danıflmanlık hizmeti veriliyor. Emre Konuk halen,
Kurucu Baflkanı oldu¤u Davran›fl Bilimleri Enstitüsü’nde (DBE) de çalıflma-
larını yürütmektedir.

Emre Konuk kimdir?



daki plak oluflum sürecini yavafllat›yor. Yine de neyi, ne kadar
tüketece¤imiz önemli. Her fleyde oldu¤u gibi fazla meyve yi-

yerek gereksiz fleker alman›n alemi yok. Gerçekten de vita-
min deposu olan bu yiyeceklerin tamam›yla karbonhidrat

ve flekerden olufltu¤unu hat›rlamakta fayda var. Örne¤in
ömrü k›sa olan çilek, geçifl mevsiminde ortaya ç›kan yor-
gunluk belirtilerini gideriyor diye bir oturuflta yar›m kilo

yenmemeli. Bir baflka k›sa ömürlü meyve olan kiraz›n 12
tanesi ise, küçük bir elma kadar. 15 üzüm, bir dilim karpuz,

bir dilim kavun, bir incir, orta boy bir armut, üç tane kay›s›, 10 adet
erik, orta boy bir fleftali bir porsiyon meyveye eflde¤er. 

Beslenme uzmanlar›n›n ›srarla söyledi¤i gibi baz› meyvelerden
alabilece¤imiz flifalar flöyle: Karpuz ve kavun, böbrekleri ve kan› te-
mizliyor. Kiraz, güçlü bir idrar söktürücü.
Eri¤in sodyum, kay›s›n›n da demir içeri¤i
oldukça yüksek. Kavun ve fleftali-
deyse bolca potasyum bulunuyor.
Beslenmede besin çeflitlili¤i çok
önemli. Do¤adan bize sunulan
tüm meyveleri, mevsiminde, uy-

gun miktarda ve
çeflitli olarak tüket-
mek gerekiyor. 

Rengârenk Meyveler,
Neredeyse Her Derde Deva!

BBir süre önce topluluk yöneticilerimize “Tafldevri diyeti” konu-
sunda kapsaml› bir seminer veren doktorumuz Prof. Dr. Ah-
met Ayd›n’›n  önerisine uyarak yaz mevsimiyle birlikte tez-
gâhlar› doldurmaya bafllayan rengârenk meyvelerin dünyas›-
na göz atal›m. Yaz›n ilk ay› Haziran’›n bafllamas›yla meyve
çeflitlili¤inde bolluk yafl›yoruz. A¤ustos ay›ndaysa mevsim
meyveleri en olgun haline kavuflmufl olacak. Yüzlerce sene
önce ‹bn-i Sina, “sebze ve meyveyi mevsiminde yiyin” öne-
risinde bulunmufl. Çünkü her meyveyi mevsiminde tüketmek
sa¤l›k aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. ‹flin püf noktas›, her besinde
hatta her olayda oldu¤u gibi, meyvelerde de “dengeyi kurabil-
mek”te yat›yor.

K›fl meyveleri, elma, turunçgiller ve muzla s›n›rl›yken, yaz mevsi-
minin gelmesiyle birlikte çilek, kiraz, karpuz, kavun, fleftali, armut,
erik, üzüm ve daha nicesi sofralar›m›z› süslüyor. Birçok meyveye
rengini, flavonoid denen maddeler veriyor. Yüzlerce çeflidi var. Sa-
dece bitkilerde sentezlenebilen bu maddeler, asl›nda onlar›n ken-
dilerini parazitlere, bakterilere ve hücre hasar›na karfl› korumalar›-
n› sa¤l›yor. Bunlar güçlü anti-oksidan etkileriyle vücutta istenme-
yen maddelerle savafl›yor ve dokulara zarar gelmesini önlüyor. Ay-
r›ca eklem sa¤laml›¤›n› güçlendiriyor. Kanser hücreleriyle savafl-
mada ve tümör hücrelerinin etkilerinin yavafllat›lmas›na
yard›mc› mekanizmalar›n harekete geçmesinde de fla-
vonoidler çok faydal›. Çilekte bulunan ‘cathecin’, elma-
da bulunan ‘kaempferol’ ve ‘quercetin’, kansere karfl› ko-
ruyucu etkisi en güçlü flavonoidlerden sadece baz›lar›. Fla-
vonoidler, damar sertli¤ine de iyi geliyor. Çünkü damarlar-

KONSER

>
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’nin (UIA) üç y›lda bir düzenledi¤i kongre, bu y›l Japonya’n›n
Tokyo kentinde gerçeklefltirilecek. 24. Dünya Mimarl›k Kongresi’ni, 29 Eylül-1 Ekim tarih-
lerindeki UIA Genel Kurulu izleyecek. UIA 2011 Tokyo Kongresi’nde, kentin renkli ve ha-
reketli mimari yap›s›n›n kongre kat›l›mc›lar› için çekici bir unsur olaca¤› düflünülüyor.
“Tasar›m 2050” ana temas›yla yap›lacak kongrede, 2050 y›l›na do¤ru ve sonras›nda gele-
ce¤in tasarlanmas›na iliflkin fikirlerin paylafl›lmas› ve gelifltirilmesi hedefleniyor.

UIA 2011 Tokyo Dünya Mimarl›k Kongresi
25-29 Eylül 2011, Tokyo-Japonya

fief Gustavo Dudamel yönetimindeki Venezüella Simon Bolivar Senfoni Orkestras› ilk defa ‹s-
tanbul’da konser verecek. ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›, tüm dünya için ilham verici bir örnek
oluflturan, yoksul çocuklar›n ömür boyu klasik müzikle yaflamalar› esas›na dayanan El Siste-
ma’n›n kurucusu José Antonio Abreu ile dünyaca ünlü flef Gustavo Dudamel yönetimindeki Ve-
nezüella Simon Bolivar Senfoni Orkestras›’n› A¤ustos ay›nda üç günlük etkinlikler serisiyle ‹s-
tanbul’da a¤›rlayacak.

Bu Orkestra ‹lk Kez Geliyor
8- 9 A¤ustos 2011/Haliç Kongre Merkezi
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Do¤adan “Art›1” Ajanda

24. Uluslararas› Yap› Fuar›-Turkeybuild 2011 
22-25 Eylül 2011, Ankara

Alt›npark Expo Center’da gerçeklefltirilecek olan Uluslararas› Yap› Fuar›/Turkeybuild An-
kara, 30.000 kifli ziyaretçi potansiyeli ve 11.500 m2’lik sergileme alan›yla Ankara’n›n en
büyük fuar› olma özelli¤ini tafl›yor.

Confair 2011, 11. Uluslararas› Yap› ve Malzemeleri Fuar›
26-29 Temmuz, Tahran-‹ran

11. kez düzenlenecek olan fuarda, uluslararas› alanda faaliyet gösteren firmalar, yap› sek-
törüne yönelik çeflitli kategorilerdeki ürünlerini ve hizmetlerini sergileyecekler. Confair, üre-
tici, sat›c›, al›c› ve profesyonel ziyaretçilerin biraraya gelip, yeni ifl ba¤lant›lar› yapmalar›n›
sa¤layan baflar›l› platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

Elginkan Vakf› Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülü>YARIfiMA “Elginkan Vakfı Türk Kültürü Arafltırma ve Teknoloji Ödülleri”ne son
aday gösterme tarihi 15 A¤ustos 2011.

Prof. Dr. Ahmet Ayd›n “Kanserden ve do¤umsal anomalilerden korunmak için folik asit tableti
almak yerine ömür boyunca folik asitten yana zengin taze sebze ve meyve tüketimini teflvik
etmek gerekir. Taze sebze ve meyve yiyerek sadece folik asiti de¤il ayr›ca çok say›da vitamin,
mineral ve flavonoidi de bir arada alm›fl oluyorsunuz” diyor beslenmebulteni.com sitesindeki 
1 May›s 2011 tarihli makalesinde. 
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H›zl›, etkin, dengeli...
‘Ayn› nehirde iki kere y›kan›lmaz’
demiflti Heraklit. Çünkü su dinamiktir,
akar… T›pk› zaman gibi… Do¤u
Karadeniz gezimizde tan›k oldu¤umuz
gibi do¤ada ve ifl hayat›nda dinamizm;
yaflam›n tükenmez kayna¤›. Yaz
mevsimine yeniden “merhaba” derken,
yepyeni tasar›lar, ürünler ve projelerle
Topluluk olarak bu dinamizmin
heyecan›n› yafl›yoruz. Dinamik ve
istikrarl› bir rotada yolumuz uzun…
Hayata pek çok “Art› 1”ler katmaya
devam…




