
Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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Vizyonu genifl olan liderle-
rin ‘zaman alg›s›’ndaki or-
tak nokta, dün ile gelece¤i
birlikte düflünmeleri ve za-
manda nas›l iz b›rak›labile-
ce¤i konusunda gelifltirdik-
leri fikir dolu hayallerin pe-
flinden gitmeleri... Bu say›-
daki ‘Vizyon’ sayfalar›m›z
için kendisiyle sohbet etme
f›rsat›n› buldu¤umuz ELBA

fiirket Müdür Yard›mc›s› Okan Ero¤lu da, Toplulu-
¤umuzun üç önemli özelli¤i konusunda ‘zaman al-
g›m›z›’ ortaya çok net olarak koyan bir yan›t vere-
rek dedi ki: “‹çinde yaflad›¤›m›z toplumun bir
parças› olmas›, bizden sonra gelecek nesle
aktaraca¤›m›z için ‘emanet’ duygusuyla yak-
laflt›¤›m›z büyük bir kurum olmas› ve kaliteyi
tan›mlayan bir marka olmas›…” 

‘Y›llarca beraber’ ve ‘ebedi müessese’ diye ifade-
lendirdi¤imiz kavramlar›n hayat›m›zda karfl›l›¤›n›
bulan örneklerine ad›m bafl›nda rastl›yoruz. Mani-
sa ziyaretimizde de tan›k oldu¤umuz gibi ELBA,
deyim yerindeyse, küçük ölçekli bir fabrika olarak
bafllayan yolculu¤una, panel radyatörde bugün
yaklafl›k 30 milyon metrelik bir pazara hitap eden
kocaman bir fabrikaya dönüflerek bir dünya flirketi
olma yolunda emin ad›mlarla ilerliyor. 

‘Birlikte Baflarmak’ sayfalar› için ziyaret etti¤imiz,
Trabzon’un Vakf›kebir ilçesinde faaliyetlerini sürdü-
ren Garipler Seramik A.fi.’nin sahibi ‹lyas Garip ve
o¤lu Hayrullah Garip’in de belirtmifl oldu¤u gibi;
Topluluk olarak ‘insana yat›r›m’ en önemli de¤erleri-
mizden biri. 18 y›ld›r birlikte çal›flt›¤›m›z Hitafl
A.fi.’nin ortaklar›ndan ve Trabzon Ticaret Odas› Yö-
netim Kurulu Baflkan› Suat Hac›saliho¤lu’nun kendi
hayat felsefesini anlat›rken özetledi¤i gibi; ‘yaflad›¤›-
m›z an› en iyi flekilde de¤erlendirmek’ ilkesinin Top-
luluk fiirketlerimiz için de çok büyük bir anlam› var.
Trabzon’da ziyaret etti¤imiz Atatürk Köflkü’nde gör-
dü¤ümüz o güzel cümleyi tekrarlamak isteriz. Ata-
m›z, “Mal ve mülk bana a¤›rl›k veriyordu…” demifl.
Ziyaret edip çaylar›n› içti¤imiz Trabzon bayilerimiz-
den Ekip Yap› Malzemeleri’nden Serdar Ali Kamilo¤-
lu, “Ucuzun limiti yok ama kalitenin var” derken, he-
pimizin hislerine tercüman oluyordu. Yetkili Servisi-
miz Hayati Baflda¤ da, müflteri hizmetleri konusun-

daki hassasiyeti vurgulayarak ‘an›nda hizmet’ konu-
sundaki iddialar›n› tekrarlad›. ‘Zaman› alg›lama’ ko-
nusunda bayi ve yetkili servislerimizle birlikte Toplu-
lu¤umuzun uyumuna bir kez daha tan›k olman›n se-
vincini yaflad›k. Gerçekten de Topluluk olarak, yapt›-
¤›m›z her yat›r›m›n, kazand›¤›m›z her kuruflun bize
de¤il, çocuklar›m›za ait oldu¤unun bilinciyle hareket
ediliyor olmas› sevindirici. 

Gündemde yeni bir küresel ekonomik krizin tart›fl-
malar› sürerken, ‘Sektörden’ sayfalar›m›z›n konu¤u
Dumankaya ‹nflaat Yönetim Kurulu üyesi U¤ur Du-
mankaya’n›n iyimser yan›tlar›, sektörün gelece¤ine
dair umutlu olmak için nedenlerimizden biri olabi-
lir. U¤ur Bey, 2013’ün, inflaat sektöründe ‘ç›lg›n
büyüme tarihi’ olaca¤›n› ifade ediyor. 

‘Zaman›n ruhu’nu do¤ru anlamaya çal›flarak sektö-
rün nabz›n› tutmaya çal›flan dergimiz, hayat›n her
alan›ndaki ‘art› 1’leri de sayfalar›na yans›tmaya
özel bir önem veriyor. ‘Global Görüfl’ sayfalar›m›z-
da konuk etti¤imiz Doç. Dr. Fatofl Karahasan, için-
de yaflad›¤›m›z h›z ça¤›nda zaman› yönetmenin
yollar›n› anlat›rken, yine zaman›n bedenimiz üze-
rindeki etkilerini en aza indirmenin yollar› konu-
sunda da Dermatolog Dr. Bilgehan Y›lmaz, ‘Haya-
ta Dair’ sayfalar›m›zda pratik ipuçlar› veriyor. ‘Ke-
yifli Sohbetler’de ise, yazar Kürflat Baflar ile ‘zaman’
üzerine derinlikli bir sohbet gerçeklefltirdik.

‘Akademik Görüfl’ sayfalar›m›zda zaman›n nelere
kadir oldu¤unu gözler önüne seren, üç kuflakt›r mi-
marl›¤a gönül vermifl bir aile olan Uluengin Aile-
si’ni konuk ettik. 91 yafl›ndaki Fatin Uluengin’in ya-
r›m as›rdan fazla süren eme¤inin ürünü; Osmanl›
mimarisine dair çizimleri, o¤lu ve torununun özen-
li çal›flmalar›yla kitaplaflt›r›lm›fl. Torun Bengü Ulu-
engin, “Bugünün en iyisi ile dünün en iyisini bira-
raya getirmek esas ustal›k” diyor. 

Cumhuriyetimizin kuruluflunun 88’inci y›l›n› kutlad›-
¤›m›z bu y›lda, dünün en iyisi ile bugünün en iyisini
buluflturma yolunda çaba harcayanlara, hayat›m›za
‘art› 1’ katanlara sayg› ve sevgilerimizi sunuyoruz. 
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Atatürk’ün Trabzon’a üçüncü ve son gelifli 10 Haziran 1937 tarihine rastl›yor. Ege

Vapuru’yla ‹stanbul’dan Trabzon’a gelen Atatürk, iki gecesini Trabzonlular’›n kendisine

arma¤an etti¤i köflkte geçirmiflti. Bu son geliflinde, “Mal ve mülk bana a¤›rl›k veriyor.

Bunlar› milletime ba¤›fllamakla ferahl›k duyaca¤›m. ‹nsan›n serveti kendi manevi kiflili¤inde

olmal›d›r. Ben büyük milletime daha çok fleyler vermek istiyorum” diyerek, bütün mal ve mülk

varl›¤›n› hazineye ba¤›fllad›¤›n› noter huzurunda tescil ettirmiflti. Atatürk 12 Haziran 1937

sabah› Trabzon’dan ‹stanbul’a döndü...

Cumhuriyetimizin 88’inci y›l› kutlu olsun!
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Sky Reporter Dergisi’nden Elginkan Vakf› ve Elginkan
Holding Yönetim Kurulu Baflkanı A. Yücel Unan’a ödül
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Derginin internet sitesinde düzenlenen
‘Business Challenge 2011’ anketinde ‘En
Baflar›l› Yöneticiler’ kategorisinde en fazla
oy alanlar aras›nda yer alan Elginkan
Vakf› ve Holding Baflkan› A. Yücel Unan’a
plaketi, 3 A¤ustos 2011’de derginin Genel
Yay›n Yönetimi taraf›ndan takdim edildi.

SSky Reporter Dergisi’nin bu y›l üçüncüsü gerçeklefltirilen an-
keti, her grupta sekizer aday›n bulundu¤u sekiz kategoride,
toplam 128 aday aras›nda yap›lan ve yaklafl›k 100 bin kiflinin
kat›ld›¤› oylama neticesinde belirlendi. Haziran ay›nda 15 gün
süreyle okuyucular›n oylamas›na sunulan anketin sonucuna
göre, Toplulu¤umuz Baflkan› A. Yücel Unan, bu y›l›n en bafla-
r›l› yöneticilerinden seçildi. En fazla oy alan ve en baflar›l› di-
¤er yöneticiler ise flöyle: Sabiha Gökçen Havaliman›-Gökhan
Bu¤day, Petline-Adnan Ünal, Pfizer Türkiye-Melih Memecan,
Aksa-Mustafa Y›lmaz, CP Türkiye-Nezih Gencer, Ontex-Öz-
gür Aky›ld›z, Demirören-Y›lmaz Cömert.

Sky Reporter Dergisi’nin resmi sitesinden gerçeklefltirilen oyla-
ma, gerek derginin iletiflimde oldu¤u pek çok sektör temsilcisin-
den elde edilen bilgi ve de¤erlendirmeler, gerekse dergi kadro-
sunda görev yapan haber ve araflt›rmac›lar›n yapt›¤› istihbarat
temel al›narak haz›rland›. Son de¤erlendirmenin dergi üst yöne-
timince yap›ld›¤› listeler kesinlefltirildi. Anketin temel amac›, ül-
ke gündeminde ekonomiyi ve ifl dünyas›n› daha fazla ön plana
ç›karmak ve ülke ekonomisine katk› sa¤layan sayg›n kifli ve ku-
rulufllara moral ve motivasyon deste¤i vermekti. Bu ba¤lamda,
plaket takdimi s›ras›nda gelecek say›da yay›nlanmak üzere, Sa-
y›n A. Yücel Unan’la bir de söylefli gerçeklefltiren Sky Reporter
Dergisi, ‘sahip oldu¤u tevazu ve insanc›l bak›fl aç›s›’ sayesinde
Unan’›n günümüzde ender bulunan bir yönetici profiline sahip
oldu¤unu belirtti.

Derginin Ekim say›s›nda yay›nlanan söyleflide, bir yöneticinin ba-
flar›l› olmas›n›n ard›nda yatan s›rlar ve vizyonu, Elginkan Toplu-
lu¤unun yeni hedef ve yat›r›mlar›, A. Yücel Unan’›n Türkiye eko-
nomisi hakk›ndaki görüflleri ve genç yöneticilere verdi¤i mesajlar
yer ald›.

HHalen Elginkan Holding A.fi. Stratejik Planlama ve Bütçe Kontrol
Müdürü olarak görev yapan Elginkan Vakfı’n›n ilk müdürü Os-
man Çetin Evranuz’a, Vak›f’a yapmıfl oldu¤u katkılardan dolayı 6
Eylül 2011 tarihinde teflekkür plaketi verildi. Plaketini Elginkan
Vakf› ve Elginkan Holding Yönetim Kurulu Baflkan› A. Yücel
Unan’dan alan Evranuz, k›sa bir teflekkür konuflmas› yapt›. Söz-
lerine, kendisine bu plaketi lay›k gören Yönetim Kurulu Baflkan›
A. Yücel Unan’a ve di¤er Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu üyele-
rine teflekkür ederek bafllayan Evranuz; “Biz burada, Elginkan
Vakf›’nda kutsal bir görevi yerine getiriyoruz. Rahmetli
Kurucumuz çok idealist bir insand›. Bu Vak›f’› kurdu ve bunu
Türk milletinin ve insanl›¤›n hizmetine sundu. Biz de ona lay›k
olmaya çal›fl›yoruz” dedi.

Osman Çetin Evranuz konuflmas›na flöyle devam etti: “Elginkan
Vakf› çat›s› alt›nda güzel ifller baflard›k. ‹nflallah yüzy›llar boyunca
hizmet verecek okullar›m›z; toplumda Elginkan Vakf›’n›n tan›nma-
s›n› ve bu kuruma sayg› duyulmas›n› sa¤layan Türk Kültürü ve Tek-
noloji Ödülleri, yarıflma programları ve daha niceleri. Bu baflar›lar-
da, önemli katk›lar› olan ve bizi her olumlu iflimizde destekleyen
Yönetim Kurulu Baflkan›m›za, Yönetim Kurulu üyelerine, devletin
bakan›ndan valisinden bafllay›p her düzeydeki yöneticisine, me-
muruna teflekkür ediyorum. Vak›f’taki çal›flma arkadafllar›ma ve El-
ginkan Toplulu¤u çal›flanlar›na flükran borçluyum. Elginkan Toplu-
lu¤unun tüm çal›flanlar› her zaman Vak›f’›n faaliyetlerine destek ol-
dular.

Bugün her zaman oldu¤u gibi Elginkan
Vakf› Kurucular› merhum Ahmet Elgin-
kan’›, merhume Ümmehan Elginkan’›,
merhum Cahit Elginkan’› ve merhum
Hüseyin Ekrem Elginkan’› rahmet ve
flükranla an›yorum.

Tabii hepimiz faniyiz; görevlerimizi
yerine getirdikten sonra bayra¤› bizden
sonra gelenlere devredece¤iz. Ancak,
Elginkan Vakf›, Rahmetli Kurucumuz
H. Ekrem Elginkan’›n bize hedef olarak
verdi¤i gibi ebedi bir kurulufl olacakt›r.
Benden sonra Vak›f Müdürlü¤ü bayra-
¤›n› tafl›yan Say›n ‹lhan Üttü’nün de
baflar›l› olaca¤›na inan›yorum”.

Elginkan Vakf›’n›n ilk müdürü 
Osman Çetin Evranuz’a plaket verildi

Soldan sa¤a: Elginkan Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Selim Çiçek,
Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Gaye Akçen,
Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu
Baflkanı A. Yücel Unan,
Elginkan Holding A.fi. Stratejik
Planlama ve Bütçe Kontrol
Müdürü Osman Çetin Evranuz,
Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet fiahin, Elginkan Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
Konur, Elginkan Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. ‹. Öner
Günçavdı
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“ELBA’da ‘imkâns›z’ 
yoktur, ‘zor’ vard›r”

ELBA fiirket Müdür Yard›mc›s› Okan Ero¤lu:

286 mavi, 53 beyaz yakal› toplam 339 çal›flan›yla
Elba Bas›nçl› Döküm Sanayi A.fi.’nin gelece¤e
dönük plan›, gittikçe büyümek… fiirket Müdür
Yard›mc›s› Okan Ero¤lu “Hedef; s›f›r hata, s›f›r
›skarta, s›f›r ifl kazas›” diyor.

EElginkan Toplulu¤u’yla yollar›n›z nas›l kesiflti?

1995’de Elginkan Vakf› E¤itim Merkezi’nde düzenlenen e¤itim programlar›-
n›n ilki, benim de kat›ld›¤›m sanayide çal›flan bir grup mühendis içindi. Va-
k›f arac›l›¤›yla sanayi çal›flanlar›na yönelik ücretsiz e¤itimlerin düzenlenmifl
olmas› o zamanlar ilgi çekici gelmiflti. 

Sonras›nda 2002’de ELBA’da niteliklerime uygun, aç›k bir pozisyon oldu¤u-
nu ö¤rendi¤imde çok sevinmifltim. Üretim sahas›n› ilk gezdi¤imde fabrika-
n›n otomasyona yönelik üretim yap›s›yla, düflündüklerimi uygulayabilece-
¤im ve hedeflerime ulaflabilece¤im bir fabrika oldu¤unu anlad›m. ‹flletme
Mühendisi olarak göreve bafllad›m. Sonras›nda ‹malat fiefi ve ‹malat Müdü-
rü görevlerinde bulundum. 

Kaç y›ld›r Elginkan Toplulu¤u’yla birliktesiniz? Burada geçirdi¤iniz süreç
içinde bu kurumun size göre en de¤erli üç önemli özelli¤ini söyler misiniz?

2002 Nisan ay›ndan bu yana flirketimizde çal›fl›yorum. Bafllad›¤›mda y›ll›k ka-
pasitesi 550 bin metre olan ilk otomatik kaynak hatt› henüz devreye al›nm›fl-
t›. Eski ‘manuel’ hatlar devre d›fl› kalm›fl ve sat›lmak üzereydi. O dönemi ya-
flayan arkadafllar, ne zorluklarla çal›flt›klar›n› anlat›rlar. Bu aç›dan bak›ld›¤›n-
da, kendimi flansl› görüyorum.
Eski hatlarla iflin a¤›r yükünü
çeken yönetici büyüklerimiz
de¤er yaratmak üzere yeni ve
tam otomatik modernize hatlar›
flirketimize kazand›rm›fllar. Ge-
riden gelen bizim kufla¤a da,
flirketi baflar›l› bir flekilde gele-
ce¤e tafl›mak görevi düfltü. 

Geçmiflten gelen altyap› ve
marka gücüyle, Toplulu¤umu-

1966’da Antakya’da do¤du. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden mezun oldu. 1991-
1992’de askerlik görevi nedeniyle Ankara’da bulundu. Askerlikten sonra, babas›n›n ifli gere¤i, ‹stanbul’a
döndü. 1992’de meslek yaflam›na bafllamadan önce arkadafllar›n› ziyaret etmek için bir haftal›¤›na ‹zmir’e
geldi. Bu bir haftal›k ziyaret yaflam›n› flekillendirdi. Öncelikle CMS’de hafif alafl›ml› alüminyum jant, sonra
RAKS’ta ev aletleri, fan ve ›s›t›c›lar ve MERLONI’de buzdolab› üretimlerinde, ‘proses’e yönelik çeflitli
kademelerde görev yapt›. 2002’den beri ELBA’da çal›fl›yor.

Okan Ero¤lu kimdir?

zun en önemli üç özelli¤ini  ‘içinde yaflad›¤›m›z toplumun bir par-
ças› olmas›, bizden sonra gelecek nesle aktaraca¤›m›z için ‘ema-
net’ duygusuyla yaklaflt›¤›m›z büyük bir kurum olmas› ve kaliteyi
tan›mlayan bir marka olmas›…’ fleklinde sayabilirim.

ELBA fiirketimizi sizin gözünüzle tan›yabilir miyiz?

Toplulu¤umuzla birlikte ELBA, hepimizin bir parças›. Onu, a¤z› ve
dili olmayan, ama çok uzun soluklu ve DNA’s› olan bir varl›k gibi
görüyor ve üzerine titriyoruz. Gelecekte çocuklar›m›za b›rakaca¤›-
m›z bir de¤er. Bütün çal›flanlar›m›z bu ideale inan›yor ve bu gücün
yaratt›¤› sinerjiyle ortak de¤erler üretmeye gayret gösteriyor. Ürün-
lerin son derece kaliteli olmas› ve tam zaman›nda müflteriye ulafl-
mas› gerekiyor. Ayn› zamanda, çal›flan her bireyin ifl sa¤l›¤› sorunu
yaflamadan ve ifl kazas› geçirmeden ailelerine kavuflmas› gerekti¤i-
ni düflünüyor ve bu konuda maksimum bir çabayla faaliyetlerimizi
yürütüyoruz. Hiç aksatmadan, her ay›n son günü, o ay yaflanan ifl
kazalar›n› ve potansiyel ifl kazalar› riskini, kurulan kart sistemi yo-
luyla, yap›lmas› gereken faaliyet-
lerin takibini yap›yoruz. Bu çal›fl-
malar›m›zla, ifl kazalar›n› tekrar-
lama ve ifl kazas› a¤›rl›k oran›n›,
2006’dan bu yana yüzde 60 civa-
r›nda azaltt›k. Verimlilikle ilgili
de¤erleri, metre/adam-saat olarak
2002’den bu yana yüzde 60,
2006’dan beri ise yüzde 20 art›r-
d›k. Iskarta oranlar›m›z› 2002’den
bu yana yüzde 400’den fazla,
2006’dan beri yüzde 200’den
fazla azaltt›k. Birim ürün üretir-
ken harcad›¤›m›z elektrik enerjisi-
ni 2002’den bu yana yüzde 200,
2006’dan itibaren de yüzde 30
azaltt›k. 

Topluluk içinde var oldu¤unuz-
dan bu yana Elginkan Toplulu¤u
genelinde ve ELBA’da ne gibi
de¤ifliklikler oldu? Nas›l bir ça-

l›flma ortam›nda ifle bafllam›flt›n›z ve flimdi na-
s›l bir çal›flma ortam› hâkim?

Benim kat›ld›¤›m zamanlar, ayda 45 bin
metre civar›nda radyatör üretim kapasitesiyle
ELBA, küçük ölçekli bir fabrikayd›. Ancak
flimdi, hedeflerle yönetilen, bütün operas-
yonlar› rakamlarla formülize edilen tam bir
‘fabrika’. Dünya flirketi olma yolunda ilerli-
yoruz. Yönetim anlay›fl›m›z, tamamen ifl ve
müflteri odakl›.

Çal›flanlar›m›zda iç müflteri kavram› geliflti.
Çal›flan›n, bir önceki istasyonda yer alan arka-

dafl› tedarikçisi, bir sonraki istasyondaki arkadafl› ise müflterisidir.
Kendi iflimizin patronu olmay› isteriz. Çal›flanlar›m›za, kart siste-
miyle kazand›klar› puanlara göre çeflitli küçük ödüller da¤›t›r›z.
Her çal›flan bilir ki, maafl›n› yapt›¤› iflten kendisi kazan›r. ‹flin kali-
tesi sorgulan›r.

Bir di¤er önemli özelli¤imiz de ald›¤›m›z kararlar. Kararlar›m›z›
ço¤unlukla günlük toplant›larda, herkesin kat›l›m›yla ortak bir
noktaya vard›r›r›z. ELBA’da ‘imkâns›z’ diye bir fley yoktur ama
‘zor’ vard›r. Bütün personel buna inanm›fl durumda. 

Dünyada panel radyatör üretimi, teknolojisi ve pazar› nas›l?

Bu alanda dünyan›n en iyi teknoloji üreticileri ‹sviçre, ‹talya ve Al-
manya’da. Ancak ülkemizde de kendini çok iyi yetifltirmifl mühen-
dislerimiz var. Daha h›zl› ve yenilikçi olmak istiyorsak yerli üreti-
mi de teflvik etmemiz, buna kaynak aktarmam›z gerekti¤ini düflü-
nüyorum. Dünyada pazar›n kabaca 30 milyon metre, kapasitenin-
se 50 milyon metre oldu¤unu söyleyebilirim. Bunun neredeyse ya-

r›s› Türkiye’de. Türkiye pazar›ysa
4 milyon metre. Di¤er ana pazar
paylar›ysa ‹ngiltere 7 milyon ve
Almanya 5 milyon metre olarak
ifade edilebilir. Bu alanda inan›l-
maz bir rekabet var. Ürünümüz,
bir anlamda genelgeçer ve marj›
düflük bir üründür. Böyle bir
üründen kâr elde etmek çok zor-
dur. Ama biz bu alanda en iyi ol-
mak istiyoruz. 

Panel radyatör üretimi konusun-
da yeni teknoloji yat›r›mlar›n›z ve
Ar-Ge çal›flmalar›n›z var m›? Var-
sa, bu yat›r›mlar dünyadaki ve
yurtiçindeki rekabet gücünü ne
yönde etkiler? Beklentiniz nedir?

Tabii ki sürekli gündemimizde
bu tür yat›r›m kalemleri var. Be-
nim bu alanda gerçekleflme-

Soldan sa¤a: Gökhan Solcan, Jülide Nemlio¤lu, Okan Ero¤lu,
Ali Çöllü, Furkan Çal›fl, Orhan Koca.

“Çal›flanlar›m›z… Biz ifl sürecini çal›flanlar›m›zla birlikte yafl›yoruz. Geçti¤imiz Temmuz
ay›nda flimdiye kadar ELBA tarihinin en üst seviyesinde ayl›k üretimimizi gerçeklefltirerek, 230
bin metre üretim yapt›k. Çal›flanlar›m›z›n özverili davran›fl› bizi bu noktalara getirdi, onlar›n
düflüncelerine önem veririz. Gelen önerilerin tamam›, benim de bulundu¤um ilk ve ara
kademe yöneticilerimizin kat›ld›¤›, iki haftada bir düzenlenen ‘Öneri Toplant›s›’nda tek tek
de¤erlendirilir ve karar verilir. Bu toplant›lara sürekli kat›lan müdür, flef, mühendis, postabafl›
ve teknisyenle birlikte, her toplant›ya farkl› bir mavi yakal› çal›flan›m›z da davet edilir.
Tamamen fleffaft›r, çal›flan kendi düflüncelerini aç›klayabilir, toplant›n›n nas›l yürütüldü¤ünü
ve karar verildi¤ini ö¤renip di¤er arkadafllar›na anlatabilir.”

Çal›flanlar›m›z›n özverisi
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‹‹TÜ Uluslararas› Mühendislik Kulübü (UMK); mühendislik
terimlerine dayand›r›lan teknik bilgi ve matematikle dolu
tan›mlarla yetinmeyen, bunlar›n daha genifl çerçevelere ta-
fl›nmas› için, mühendisli¤in ancak bu teorik bilgilerin pra-
ti¤e dökülmesi, sosyalleflme ve insan iliflkileriyle gerçekle-
flebilece¤ini savunan ‹TÜ ö¤rencilerinin kurdu¤u bir kulüp.

European BEST Engineering Competition (EBEC), bu anlam-
da Avrupa’daki üniversiteler çap›nda en kapsaml› projeler-
den biri. 30 ülkeden toplam 83 üniversitenin dâhil oldu¤u
projeye, her y›l 10 binin üzerinde mühendislik ö¤rencisi
baflvuruyor ve bunlar›n içinden yaln›zca 104 ö¤renci finale
kadar yükselebiliyor.

Projenin ilki 2009’da Belçika’daki Ghent flehrinde, ikincisiy-
se geçti¤imiz y›l Romanya’n›n Cluj-Napoca flehrinde ger-
çeklefltirildi. Bu sene üçüncüsü düzenlenen Avrupa BEST
Mühendislik Yar›flmas›, 1-11 A¤ustos 2011 tarihleri aras›nda
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde, ‘Best ‹stanbul’ ad›yla,
Uluslararas› Mühendislik Kulübü taraf›ndan düzenlendi.
EBEC, gerçek zamanl› mühendislik becerilerini ölçme baz›n-
da Avrupa’daki en büyük mühendislik yar›flmas› olarak nite-
lendiriliyor.

‹TÜ EBEC 2011

Vakf›m›z taraf›ndan 2005’de yapt›r›larak, Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’na ba¤›fllanan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nin ö¤rencileri,
Tayvan’›n Kaohsiung flehrinde, 19-24 Temmuz 2011 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirilen, ‘NDYS-Natural
Disasters Youth Summit-Do¤al Afetler
Gençlik Zirvesi’ne kat›ld›. 

Do¤al Afetler Gençlik Zirvesi’ne kat›lan
ülkeler:

Ev sahibi ülke Tayvan’dan alt› okul, Ja-
ponya, Türkiye (Cahit Elginkan Anadolu
Lisesi), Endonezya, ABD, Rusya, Trini-
dad, Tobago, ‹ran. 

Do¤al Afetler Gençlik Zirvesi’nin aç›l›fl
töreninde; Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

ingilizce ö¤retmeni Huri Ç›nar ve ö¤rencilerinin yazd›klar›
deprem, küresel ›s›nma, tsunami ve do¤al afetler konulu fliirler
zirveye ev sahipli¤i yapan askeri okulun ö¤rencileri taraf›ndan

okundu. Do¤al Afetler Gençlik Zirve-
si için yap›lan ‘Take Action’ (Hareke-
te Geç) adl› flark› Cahit Elginkan Ana-
dolu Lisesi ö¤rencileri taraf›ndan çal›-
n›p söylendi ve çok be¤eni toplad›.
Daha sonra do¤al afetlerle nas›l mü-
cadele edilmesi gerekti¤i tart›fl›ld›. 

Tayvan da 1999’da çok büyük bir
deprem yaflad›, ancak ülkede depre-
me dayan›kl› 85 katl› binalar infla edi-
lebilece¤i de görülüyor.

DO⁄AL AFETLER GENÇL‹K Z‹RVES‹-TAYVAN

Vaka Analizi 

1- Norveç

2- ‹talya

3- Polonya

4- Fransa

5- Belçika

6- Türkiye

7- Litvanya

8- Ukrayna

9- Romanya

10- Slovenya

11- ‹spanya

12- Yunanistan

13- Portekiz

EBEC 2011 etkinli¤i, ‘vaka analizi’ ve ‘mühendislik tasar›m›’ flek-
linde iki kategoride gerçekleflti. ‹ki kategori için ayr› ayr› s›rala-
ma yap›larak dereceler belirlendi. 

Team Design (Mühendislik Tasar›m›) 

1- Avusturya

2- Romanya

3- ‹sviçre

4- Letonya

5- ‹spanya

6- Fransa

7- Yunanistan

8- ‹talya

9- Polonya

10- Belçika

11- Portekiz

12- Ukrayna

13- Türkiye

lar. Müflteri taleplerini do¤ru flekilde en k›sa
süre içerisinde karfl›lamak gerekir.

Süreçlerinizde en do¤ru stratejiyi kabul ediyor
ve bunu da en iyi flekliyle uyguluyorsan›z, ge-
riye bir tek fley kal›yor: O da asla vazgeçme-
mek... Bunu, otomobil yar›fllar›nda en iyi iki
pilot aras›ndaki viraj kap›flmas›na benzetiyo-
rum. Kendine ve otomobiline güvenen, viraj-
da h›z pedal›na daha çok basacak ve aya¤›n›
çekmeyecek. Bu durumda olan yar›fl› mutlaka
kazanacakt›r. Tereddüt eden, geride kal›r.

Akademi & ELBA hakk›nda da bilgi alabilir
miyiz?

Ulu Önder Atatürk’ün de ifade etti¤i gibi
“Hatt› müdafaa yoktur, sath› müdafaa var-
d›r” sözünü fabrika yönetimine uyarlarsak
e¤er, Japon kalite modeli ‘Toplam Kalite Yö-
netimi’yle eflde¤er oldu¤unu anlar›z. Burada
sözü geçen ‘toplam’ kelimesi her alandaki
her departman›n; her bir üyesinin, ifl süreci-

ne kat›l›m› demektir.  

Yal›n üretim faaliyetlerimizi etkin bir flekilde yürütmek için
2007’de kuruldu Akademi & ELBA. Amaç bütün üretim çal›flan›-
n›n, ortalama bir bak›m personeli gibi, makinesine bak›m yapma-
s› ve küçük durufllarda müdahale etmesini sa¤lamak. Burada, her
üç ö¤renciye bir e¤iticinin düfltü¤ü, rahats›z edici faktörlerin bu-
lunmad›¤› güzel bir e¤itim ortam› var. Hatlarda yer alan makinele-
rin baz› kritik ekipmanlar›n›n benzerlerini e¤itim amaçl› standlar
olarak düzenledik. fiu anda k›sa sürede yürütülecek çal›flmalarla
yal›n üretim alan›nda uluslararas› bir ödül alabilecek yap›ya sahi-
biz. Bu konuda altyap› e¤itimlerimizi çok iyi ald›k ve bu e¤itimle-
ri binom aç›l›m flekliyle tabana yayd›k. ‹lk düzey e¤itim alanlar›n
en iyilerini, di¤erlerine e¤itim vermek üzere yetifltirdik. E¤itim so-
nundaki s›navda baflar› puan› alan arkadafl›m›z bir üst gruba terfi
eder. Baflaramayan arkadafl›m›z için umutlar tükenmez. Ö¤renene
kadar ders almas› ve s›nava girmesine olanak tan›r›z. Hiçbir za-
man vazgeçmek yok. Her zaman söyledi¤imiz gibi hedef; s›f›r ha-
ta, s›f›r ›skarta, s›f›r ifl kazas›.

sini çok istedi¤im önemli bir hayalim var. Pa-
nel radyatörü izlenebilir k›lmak. ‹nternet üze-
rinden müflterinin hem sipariflini vermesi hem
de kendi sipariflinin fabrikada nas›l üretildi¤i-
ni video destekli izlemesi... Buna karar ver-
mek ve bunu uygulamak kolay de¤il ama ça-
¤›m›z›n müflterisinin buna hakk› var diye dü-
flünüyorum. 

‹hracat yapt›¤›m›z baz› ülkelerde panel radya-
tör, ›s›l kapasitesi baz›nda fiyatland›r›l›r. Bir-
kaç y›l önce bafllad›¤›m›z TÜB‹TAK-TEYDEB
destekli projeyle panel radyatör ›s›l kapasitesi-
ni yüzde 5 civar›nda art›r›rken, ürün maliyeti-
ni yüzde 1.25 civar›nda düflürdük. Bu sonuç-
larla ürünümüzün pazardaki konumunun üst
seviyeye ç›kt›¤›n› söyleyebilirim. Projeyle bir-
likte, fabrikam›za uluslararas› normlara uygun
panel radyatör ›s›l kapasite ölçüm test labora-
tuvar› ve bilgisayar destekli ›s›-ak›fl analiz
programlar›n› kazand›rd›k. Arka arkaya TÜB‹-
TAK-TEYDEB deste¤ini alarak farkl› projeler
yürütüyoruz. Bu projeler bizi ELBA’da Ar-Ge kültürü gelifltirmeye
yöneltti ve bunun altyap›s›n› oluflturmaya bafllad›k. ELBA’da ›s› bi-
limine ve ak›fl analizine hâkim olmaya çal›fl›yoruz. E¤er dünyada
panel radyatör de¤iflecekse, bunu biz yapal›m istiyoruz.

Elginkan Toplulu¤u, kalite kavram›n› Türkiye’ye kazand›ran ku-
rumlar›n bafl›nda yer al›yor. Odak noktas› ihracat olan bir flirket
için kalite önemli kriterlerden biri. Siz bu konuda neler düflünü-
yorsunuz?

fiunu unutmamam›z gerekir ki, kalite ayr›nt›d›r. Ayr›nt› önemsiz
de¤ildir, aksine ön planda tutulmas› gereken bir unsurdur. Hiçbir
ayr›nt›y› ihmal edemeyiz. Konuyla ilgili otoritelerin ifade etti¤i flek-
liyle, PDCA (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al), sürekli yaflayan
bir döngü olmal›. ‹fl sürecini gelifltirmeye yönelik faaliyetlerin sü-
rekli sorguland›¤› ve geri bildirim al›nd›¤› bir döngü.

Bilgi üretimi esast›r. Bilgi kullan›m› demiyorum, çünkü o devir ka-
pand›. Art›k bilgi üretme zaman›. Dünkü bilgiler geride kald›, bu-
gün yeni araflt›rma sonuçlar› gündemde.

Sorunlardan kaçmak yerine çözüme ulaflmak... Kaçt›¤›m›z-
da sorunlar büyür, biz ve iflletmemiz küçülürüz. Sorunu gi-
dermek üzere yaklaflt›¤›m›zda ise sorun küçülür ve ifllet-
memiz büyür. O yüzden karfl›laflt›¤›m›z engellerden y›lma-
dan ve heyecan›m›z› kaybetmeden uzaklaflmamaya özen
gösteriyoruz.

‹fl süreçlerini yal›nlaflt›rmak, katma de¤er yarat›r. Ne kadar az
makine ve ne kadar az ifl süreci olursa; ürün kalitesi ve ürün
de¤eri o denli artar. Karmafl›k ifl süreçleri ve çözümler flirke-
te zaman ve para kaybettirir.

Bütün bunlar›n yan› s›ra kalite, h›z ve verimlilik ana unsur-

ELBA, son y›llarda TÜB‹TAK-TEYDEB des-
tekli çeflitli Ar-Ge projelerinde gerçeklefltir-
di¤i inovatif sonuçlar› ulusal ve uluslarara-
s› düzeylerde faydal› model ve patent ola-
rak tescilledi. Bunun karfl›l›¤› olarak da
TAYSAD’dan 2009 ve 2010 y›l› ‘Baflar›l›
Firma’ ödüllerini ald›.

Patentler ve ödüller...



fiirketlerden/EMARVak›f’tan

EK‹M 2011 1110 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

Topluluk fiirketlerimiz EMAS, ELEKS ve
EMAR’›n, yurtd›fl›na ihracat projesi kap-
sam›nda konvansiyonel ve yo¤uflmal›
kombilerde hedef pazar›m›z olan Ukray-
na’ya yönelik çal›flmalar› h›zla devam
ediyor. 18-22 Temmuz 2011 tarihleri
aras›nda baflkent Kiev’de müflterimiz Vi-
bir-K firmas›n›n e¤itim salonunda, firma-
n›n sat›fl sonras› hizmetler grubuna E¤i-
tim fiefimiz Ekrem Erkut taraf›ndan sat›fl

öncesi ve sonras› teknik e¤itimi verildi.
Seyahat kapsam›nda bölgede E.C.A. kom-
bi kullan›c›s› müflterilerimiz ziyaret edile-
rek ürün memnuniyetleri de¤erlendirildi.
E¤itim kat›l›mc›lar›na kombiler ve tesisat,
yeni ürünümüz Proteus Plus, sat›fl› devam
eden Confeo Premix, Confeo Plus, Calora,
Proteus serisi cihazlar›m›z›n teknik ve sa-
t›fl sonras› hizmetleriyle ilgili bilgiler
aktar›ld›.

Ukrayna’da kombi teknik e¤itimi

32 yetkili servis teknisyenimiz 16-19 A¤ustos 2011 tarihleri ara-
s›nda Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan EMAS, VALF-
SEL, VALF ve SEREL fabrikalar›m›zda iki grup olarak düzenlenen
oryantasyon e¤itimine kat›l›m sa¤lad›. E¤itim kapsam›nda yeni
ürünler, teknik hususlar, montaj kurallar› vb. bilgiler paylafl›ld›.
E¤itim ve sunumlar›; Valfsel A.fi. Tasar›m fiefi Erdal Büyükdo¤an,
Matel-Serel A.fi. Dizayn fiefi Aldonat Sunar, Valf A.fi. Belgelendir-
me fiefi Ça¤lar Alm›fl ve Emas A.fi. Endüstri Mühendisli¤i Müdürü
Ayd›n Tuna gerçeklefltirdi.

E.C.A. yetkili servisleri
Manisa fabrikalar›m›zda
teknik e¤itimlerini
gerçeklefltirdi

E.C.A. - SEREL markalar›n›n sat›fl ve pazarlama hizmetleri üze-
rine faaliyette bulunan ELMOR, yap› grubu sektörünün gelifl-
mesi için yapt›¤› yat›r›mlar› ‘Profesyonel Buluflmalar›’ toplan-
t›lar›yla destekliyor. Bu kapsamda Haziran-Temmuz döne-
minde Gaziantep ve Konya’da 195 kiflilik mimar, mühendis,
müteahhit gibi, sektör ilgililerinin kat›ld›¤› seminerler düzen-
lendi. Kat›l›mc›lara E.C.A. ‘‹nsan ve Çevre Dostu Armatürler’,
‘Enerji Tasarrufunda Mükemmel Teknik Çözümler’, SEREL ‘Is-
lak Mekanlarda Sinerjik Çözümler’, EMAR ‘Çevreye Duyarl›
Hizmetler’ hakk›nda bilgiler verildi.

E.C.A. - SEREL
profesyonellerle
Gaziantep ve
Konya’da bulufltu

‹‹TÜ Hezarfen Model Uydu Tak›m›; ‹TÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde ö¤-
renim gören ö¤rencilerden olufluyor.

‹TÜ Hezarfen Model Uydu Tak›m›, Uçak
ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Kontrol
ve Aviyonik Laboratuvar›’nda yürüttükle-
ri model uydu projesiyle, 10-12 Haziran
2011 tarihleri aras›nda AIAA ve AAS ta-
raf›ndan ABD’de düzenlenen geleneksel
Mikro Uydu Yar›flmas›’nda birinci oldu. 

NASA, Ball Aerospace, Naval Research
Laboratory, Praxis ve Solid Works’ün
sponsorlu¤u alt›nda yap›lan yar›flmaya,
içerisinde University of Michigan, Virgi-
nia Tech, UCSD ve IIT’in de bulundu¤u
Amerika ve dünyan›n çeflitli üniversite-
lerinden toplamda 21 tak›m kat›ld›. 

‹TÜ Hezarfen Tak›m› taraf›ndan tama-
m›yla özgün biçimde tasarlan›p üretilen
mikro uydu, yaklafl›k 5 bin fit yüksekli¤e
ç›kan roketten at›larak, paraflütle baflar›l›
bir flekilde yere indi. F›rlatma ve inifl s›ra-
s›nda yer istasyonuna GPS ile pozisyon,
h›z, bas›nç, s›cakl›k verilerini aktaran uy-
du, tak›m taraf›ndan kurulmufl olan oto-
nom bir sistemle, 1.500 fit yükseklikte faydal› yük ve servis mo-
düllerine ayr›ld›. Faydal› yük modülü zarar görmeden yere ba-
flar›yla indirildi.

Hezarfen Tak›m›’nda ‹TÜ’nün pek çok fakültesinden üyeler bu-
lunuyor. Tak›m koçlu¤unu Uçak ve Uzay Bilimleri Fakülte-

si’nden Emre Koyuncu ve tak›m kaptanl›¤›n› Uçak ve Uzay Bi-
limleri Fakültesi’nden Aykut Çetin’in yapt›¤› Hezarfen Tak›-
m›’nda Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden Ça¤r› Güzay, Makine
Fakültesi’nden Hasan Erdem Harman, ‹flletme Fakültesi’nden
U¤ur Özen ve Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden ‹smail Ulutürk
yer al›yor.

‹TÜ ö¤rencilerinin
dünya çap›ndaki baflar›s›

‹TÜ Hezarfen Model Uydu Tak›m› ö¤rencileri, Amerikan Havac›l›k ve Uzay
Enstitüsü (AIAA) ve Amerikan Astronomi Toplulu¤u (AAS) taraf›ndan Amerika’da
düzenlenen yar›flmada birinci oldu!

Soldan sa¤a: Aykut Çetin, Ça¤r› Güzay, Hasan Erdem Harman, Ugur Özen ve ‹smail Ulutürk’ten
oluflan ‹TÜ Hezarfen Model Uydu Tak›m›. 
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E.C.A. ve SEREL markal› ürünler 
Confair 2011 Fuar›’nda büyük be¤eni toplad›
26-29 Temmuz tarihleri aras›nda, ‹ran’›n Tahran kentinde
11’inci kez düzenlenen Confair Fuar›’nda, uluslararas› alanda
faaliyet gösteren firmalar, yap› sektörüne yönelik çeflitli katego-
rilerdeki ürünlerini ve hizmetlerini sergilediler. Confair Fuar›,
üretici, sat›c›, al›c› ve profesyonel ziyaretçilerin biraraya gelip,
yeni ifl ba¤lant›lar› yapmalar›n› sa¤layan baflar›l› ve önemli

platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

E.C.A. markal› kombiler, panel radyatörler, valf ürünleri, arma-
türler ve SEREL markal› seramik sa¤l›k gereç ve ürünleri, fl›k
kombinasyonlar›yla 54 metrekarelik özel tasar›m E.C.A. - SE-
REL stand›nda, sektörün bu önemli fuar›nda, ziyaretçilerin be-
¤enisine sunuldu. Eleks D›fl Ticaret A.fi. fuara kat›l›m›yla Elgin-

kan Toplulu¤u’nun genifl ürün
gam›n› ve bu ürünlerin ileri
teknolojiyle tasar›m ve çevre
dostu özelliklerini vurgulaya-
rak, ziyaretçilerin ilgisini
E.C.A. - SEREL markal› ürünle-
rimize çekmeyi baflard›. Con-
fair Fuar›’nda E.C.A. - SEREL
stand›, özel tasar›m› ve genifl
ürün yelpazesiyle fuardaki bir-
çok stand›n aras›nda ön plana
ç›karak, göz kamaflt›rd›.

E.C.A. Confeo Premix tam yo¤uflmal› kombi, kullan›-
c›s›na yüzde 107.5’a varan yüksek ›s›l verim de¤eri
ve enerji tasarrufu sa¤l›yor. Yo¤uflma teknolojisi saye-
sinde konvansiyonel kombilere k›yasla yüzde 20’ye
varan oranlarda tasarruf edilebiliyor. Konvansiyonel
kombilerde baca gaz› s›cakl›¤› 140 santigrat derece
civar›nda gerçekleflirken, yo¤uflmal› kombilerde baca
gaz› 80 santigrat derecelere kadar düflüyor. Çevreye
yay›lan ve zararl› olan nitrojenoksit (NOx) ve
karbondioksit (CO2) emisyon de¤erleri de böylelikle
azal›yor. 

E.C.A. Confeo Premix, ‘comfort’ özelli¤i sayesinde,
tüketicinin son 24 saat içindeki s›cak kullan›m suyu

taleplerini izliyor ve kaydediyor. Bu sayede
tüketicinin s›cak su kullan›m al›flkanl›klar›n›
haf›zaya alan ürün, bu bilgilere göre sonraki
24 saat içinde bu suyu plakal› eflanjör içinde
haz›r bekletiyor. 

Almanya’da geçerli olan Blue Angel (cihaz›n
çevreci, uzun ömürlü ve yüksek verimli ol-
du¤unu gösteren sertifika) ve ‹ngiltere’de ge-
çerli olan Sedbuk A (cihaz›n y›ll›k verimlilik
s›n›f›n› ifade eden sertifika) sertifikalar›na da
sahip olan E.C.A. Confeo Premix yo¤uflmal›
kombi, çevreci yap›s›yla do¤a dostu bir ürün
olarak öne ç›k›yor.

Yap› sektörünün lider markas› E.C.A., Primemix armatürüy-
le ‹talya’n›n Verona kentinde, IF Design taraf›ndan düzenle-
nen Uluslararas› Tasar›m Yar›flmas›’nda ödül kazand›.
E.C.A. Primemix armatürü ‘Elementler ve Sistemler’ katego-
risinde ödüle lay›k görüldü. Yenilikçi ürün E.C.A. Primemix,
kullan›c›s›na sundu¤u konforun yan› s›ra, su ve enerji tasar-
ruflu teknolojisiyle ödül ald›. E.C.A. Primemix, banyo ve
mutfaklarda, s›cak suyun kullan›lmas› s›ras›nda en çok kar-
fl›lafl›lan sorunlardan birisi olan, her açma-kapamadan son-
ra armatürde su s›cakl›¤›n›n tekrar ayarlanmas› s›k›nt›s›na
son veriyor. Primemix, dünya çap›nda patenti al›nan özel
kartufl mekanizmas› sayesinde, su miktar› ve suyun s›cakl›k
ayar›n› birbirinden ay›r›-
yor. E.C.A. Primemix ar-
matür, istenilen s›cakl›kta
sabit kalabiliyor, batarya-
y› aç›p kapatt›¤›n›zda
ayarlar›n›z kaybolmuyor.
Ürün, bu özelli¤i sayesin-
de kullan›c›s›na hem yük-
sek düzeyde konfor, hem
de enerji ve su tasarrufu
sa¤l›yor. So¤uk su kulla-
n›m›nda, kombinin ge-
reksiz atefllenmesini de
önleyen E.C.A. Primemix,
yal›nl›k, fonksiyonellik ve
ergonomik tasar›m›yla
öne ç›k›yor. 

Ak›ll› ‘E.C.A. Primemix’...

Bizim Evler 3: ‹hlas Holding taraf›ndan ‹stanbul, Ispartaku-
le mevkiinde infla edilen Bizim Evler 3, flehrin gürültüsünden
uzakta huzur dolu bir yaflam alan› sunuyor. Bizim Evler 3, fl›k
ve estetik ürünleriyle do¤a dostu E.C.A. armatürlerini ve SEREL
vitrifiye ürünlerini tercih etti.

My Towerland: ‘Yaflam Mimar›’ A¤ao¤lu taraf›ndan Ata-
flehir’de yapt›r›lan My Towerland, ‘gökyüzündeki bahçeniz’
slogan›yla yola ç›karak yeni bir yaflam anlay›fl› oluflturuyor.
Modern ve özgün olan bu yeni anlay›fl›, fl›k ve estetik tasar›m-
lar›yla öncü marka E.C.A. armatürleriyle güçlendiriyor. fiirket,
altyap›ya verdi¤i önemi ise E.C.A. teknik ürünlerini tercih ede-
rek gösteriyor.

Delphin Imperial Otel: Cömerto¤lu A.fi.’nin Antalya La-
ra’da yapt›rd›¤› Delphin Imperial Otel, bölgedeki en lüks otel-
lerden biri olmaya aday. Cömerto¤lu A.fi., tasar›mlar›nda fl›kl›-
¤› ve esteti¤i yans›tan E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünle-
rinin yan› s›ra SEREL gömme rezervuarlar›n› bu yeni lüks yap›-
s›nda kullanmay› tercih etti.

Hayat Sebla Evleri: Ankara’da ‘amac›m›z sizleri göklere ç›-
karmak’ slogan›yla yükselen Hayat Sebla Evleri, konforu yüksek-
lere tafl›rken E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerini seçti.

Villa Side Otel: Side, Kumköy’de yeflil ve mavinin birlefl-
ti¤i muhteflem bir sahile sahip olan Villa Side Otel, bu do¤al
güzelli¤in içinde sunmufl oldu¤u hizmeti, do¤a dostu tasar›m-
lar›yla öncü marka olan E.C.A.’n›n armatürlerini tercih ederek
do¤al bütünlü¤e katk› sa¤lam›fl oldu.

Kervansaray Otel Fomara: Bursa’da faaliyet gösteren ve
flehir otelcili¤inin önemli örneklerinden biri olan Kervansaray
Otel Fomara, estetik ve fl›k tasar›mlar›yla E.C.A. armatür ve SE-
REL vitrifiye ürünleriyle birlikte SEREL gömme rezervuarlar›n›
tercih ederek sorunsuz hizmet sunman›n önemini vurguluyor.

‹dareciler Konut Yap› Kooperatifi: Ege’nin incisi ‹zmir’de
yeni bir yaflam tarz› oluflturmaya çal›flan ‹dareciler Konut Yap›
Kooperatifi, vaat etti¤i ‹zmir manzaral› yaflam alan›nda; este-
tik, tasarruflu ve do¤a dostu tasar›mlar›yla ev yaflam›na de¤er
katan E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerini tercih ederek
keyifli bir ortam sunuyor.

E.C.A. - SEREL ile yaflam
boyu beraber...
E.C.A. - SEREL ile yaflam
boyu beraber...
Kaliteli projelerin vazgeçilmezi olan 
E.C.A.- SEREL, yap› sektöründeki sayg›n
projelerin tercihi olmaya devam ediyor.
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Tam yo¤uflmal› E.C.A. Confeo Premix, daha az
enerji tüketimiyle yüksek verimlilik sa¤l›yor



KKendinizi tan›t›p, Elginkan Ailesi ile yollar›n›z›n nas›l kesiflti¤ini an-
lat›r m›s›n›z?

Hayrullah Garip: Vakf›kebir’de do¤dum, ilkokul, ortaokul ve liseyi bu-
rada bitirip üniversite e¤itimini aç›kö¤retimle tamamlad›m. Befl karde-
fliz. Dört k›z kardeflim var. 1992’den beri aktif olarak ifl hayat›na devam
ediyorum. 1974 y›l›nda bu flirketi kurmadan önce hurda, demir türün-
den malzemeler sat›yorduk. 15 y›l önce yolumuz ELMOR ile kesiflti.

15 y›ldan bu yana sektörün içinde olan biri olarak genel bir de¤er-
lendirme yapar m›s›n›z?

Hayrullah Garip: ‹nflaat sektörü aç›s›ndan Trabzon, 15 y›l öncesinde de
hareketli ve canl› bir yap›ya sahipti. Tabii, kriz dönemlerinde dairelerin
sat›fl flartlar› de¤ifliyor. Sektörde kendini farkl› k›lan, farkl› sunanlar kal›-
c› oluyor. “Eskisinden farkl› olan ne var?” diye sorulursa, stok yapmak
eskiden uzun vadede olumlu sonuçlar verirdi. fiimdi ise alm›fl oldu¤u-
muz mal› en k›sa sürede satabildi¤imiz zaman kendimizi kârl› say›yo-
ruz. 

Gelecek hedeflerinizde neler var? Her y›l bölgenizde ilk üçe girme-
yi nas›l baflar›yorsunuz?

Hayrullah Garip: Ortakl›k yap›m›z› daha ileriye tafl›mak, daha profes-
yonel bir yap› oluflturmak için u¤rafl›yoruz. ‹flbirli¤i içinde oldu¤umuz
E.C.A. ve SEREL ya da EMAS ile olan iliflkilerimiz bir aile iliflkisinden
farks›zd›r. Elginkan fiirketleri insana çok büyük yat›r›m yapt›. ‹nsana
yapm›fl oldu¤u yat›r›m, benim için çok büyük bir de¤er. Örne¤in, y›l-
lar önce bir tesis için aray›fl›m›z olmufltu. Bu aray›flta bize gerekli olan
çözümün, bir Ar-Ge çal›flmas› olarak sadece ELMOR taraf›ndan
gerçeklefltirilmifl oldu¤unu ö¤renmifltik. Bu çok gurur verici bir olayd›.

‹lyas Bey, o¤lunuzdan sonra flimdi sizi dinlemek isteriz. Ne zaman-
dan beridir bu yolculuk?

‹lyas Garip: Yolculuk, 51 senedir... Nüfus ka¤›d›mda 1949 do¤umlu
oldu¤um yaz›yor. Çocuklu¤um Vakf›kebir’de geçti. Ticaret ise, ba-

bamdan yadigar. ‹stanbul’dan gemiyle demir getiren ilk biz olduk.
Demir iflini 1972’den sonra b›rakt›k ve inflaat malzemesi al›p satma-
ya o zaman bafllad›k. O zaman bayilikleri almak çok zordu. Mese-
la Çanakkale’ye belki 10 defa gittim. Yetkili biriyle yüz yüze görüfl-
mek meseleydi. Samsun’da bir müdür vard›, ismini bilemiyorum.
Kulaklar› ç›nlas›n, o buldu bizi. Ne bilgisayar var, ne de bugünün
di¤er imkânlar›... Mücadeleyle geçen y›llar var ard›m›zda. Biz, ba-
yilik için randevu alamad›¤›m›z o günlerden, çok say›da bayinin sa-
hibi oldu¤umuz bu günlere hem mücadele, hem de planl› program-
l› çal›flmalar sayesinde geldik. Yalan nedir bilmedi¤imiz için... Biz
hiç sözümüzden caymad›k. 

Müflterilerle ilgili gözlemleriniz nelerdir?

‹lyas Garip: Müflteri profili birbirinden farkl›. Bir k›s›m müflteri var, hiç
fiyata bakm›yor. Kalitenin pahal› olmas›ndan rahats›z de¤il. Baz› müfl-
teriler de sadece fiyata endeksli. Ben muslukçunun birine sordum,
“Yahu niye bozuluyor sizin contalar? E.C.A.’n›n bozulmuyor” dedim.
“Onun bir s›rr› var, yapam›yoruz onu” diye itiraf etti adam. 

“Elginkan fiirketleri
insana yat›r›m yapt›”

‹lyas Garip ve Hayrullah Garip:

Trabzon’un Vakf›kebir ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Garipler Seramik
A.fi.’nin sahibi ‹lyas Garip ve o¤lu Hayrullah Garip’ten, 15 y›l önce
bafllay›p günümüze ulaflan bir iflbirli¤inin hikâyesini dinledik.Hayrullah ve ‹lyas Garip

Soldan sa¤a: ELMOR
Trabzon Bölge Sat›fl
fiefi Ahmet Banko¤lu,
‹lyas Garip, Hayrullah
Garip, Jülide
Nemlio¤lu ve bayi
çal›flanlar›m›z...

fiirketlerden/EMAS Birlikte Baflarmak
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E.C.A.’dan yüzde 20 indirimli kombi bak›m kampanyas›

MediaCat Dergisi’nin düzenledi¤i ve 22 Eylül'de gerçeklefltirilen tören-
le sahiplerini bulacak olan 6’nc› Felis Ödülleri'nde bu y›l 685 proje
içinden 270’i k›sa listeye girmeyi baflard›. Reklam uygulamas› alan›nda
E.C.A. markas›, kendi tarihinde ilk kez reklam sektörünün en önemli
yar›flmalar›ndan birinde k›sa listeye kalm›fl oldu.

En yarat›c›, en etkili medya fikirlerini ve stratejilerini belirlemeyi amaçla-
yan Felis Ödülleri’nin ön jüri oylamas›nda, Temmuz-A¤ustos aylar›nda
gerçeklefltirilen, Pegasus uçaklar›ndaki uçak içi reklam projesiyle E.C.A.,
‘En ‹yi Instore/Indoor Medya Kullan›m›’ kategorisinde bu k›sa listeye gir-
miflti. Dünyada ilk kez kullan›lan mecra alan›yla E.C.A., iki ay boyunca
E.C.A. kombiyi gökyüzüne tafl›yarak, do¤algaz gelifliminin ve potansiyel
hedef kitlenin en yo¤un oldu¤u 15 ilimize do¤rudan ulaflt›.  

30 Kas›m tarihine kadar devam edecek olan yüzde 20 indirimli kombi bak›m kampanyas›
Eylül ay›nda bafllad›. Konvansiyonel kombilerin 50 TL, yo¤uflmal› kombilerin ise 55 TL ile
bak›m›n› yapt›rabilecek tüketicilere ulusal gazeteler arac›l›¤›yla kampanya duyurumu ger-
çeklefliyor. E.C.A. indirimli kombi bak›m kampanya ilanlar› Hürriyet, Sabah, Zaman, Söz-
cü ve Cumhuriyet gazetelerinde yer al›yor.

Eylül-Ekim aylarında Okay Karacan’ın yer aldı¤ı E.C.A. ısı rek-
lam filmleri yayına giriyor. ‘Rüya’ ve ‘Takım Çalıflması’ reklam-
larının özel projelerle televizyon ekranlarında yer alaca¤ı kam-
panyada Kanal D, Show ve Star TV, NTV, TNT, CNBC-e, TRT 1,
A Haber, Kral TV, CNNTürk, National Geographic Channel, Na-
tional Geographic Wild, National Geographic Adventure, Euro
Futbol, HD4Men, NTVSpor kanallar› kullan›l›yor. 31 Aral›k so-
nuna kadar ‹fl Bankas›’n›n Maximum kredi kart›na özel +8 taksit
imkân› devam edecek... 

E.C.A. ›s› ve kombi bak›m
kampanyas› yay›nda...

E.C.A. MediaCat Felis
Ödülleri’nde...
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Birlikte Baflarmak

HH‹TAfi A.fi.’nin ortaklar›ndan ve ayn› zamanda da Trabzon Ticaret Oda-
s› Yönetim Kurulu Baflkan› Suat Hac›saliho¤lu, sorular›m›z› yan›tlad›: 

Hitafl A.fi.’nin orta¤› olman›z nedeniyle bugün, Trabzon’un ticaret
hayat›na yön veren önemli merkezlerden birinde, Ticaret Odas› bi-
nas›nda konu¤unuz olarak bulunuyoruz. Sohbetimize bafllarken
rahmetli kurucumuz H. Ekrem Elginkan’›n düflünce dünyas›n› bilen
biri olarak sizden duygu ve düflüncelerinizi ifade etmenizi rica ede-
bilir miyiz?

Bu ülkeye gerçek anlamda hizmet veren büyükler var, hay›rseverler
var, hizmet verenler var. H. Ekrem Elginkan da bunlardan biri ama
onun di¤erlerinden farkl› oldu¤u nokta, kendini hiçbir zaman göster-
meyen, fakat hep iflini takip eden, profesyonelce bir sisteme oturtup,
arka planda iflini yürüten bir lider olmas›. En önemli k›sm› bence, bu
ülkeye bu kadar üretim, istihdam, ihracat katk›s› sa¤layan bir insan
olarak, sonuçta sistemini bir vak›fa b›rakmas›... Kendisi rahmetli oldu
ama, sistemi rahmetli olmad›. Bu demektir ki, hâlâ yafl›yor. 

Birlikte Baflarmak

“Ekrem Bey, ülkeye
hizmet etmifl bir liderdir”

Hitafl A.fi. ortaklar›ndan ve Trabzon Ticaret Odas› Baflkan› Suat Hac›saliho¤lu:

Dört kardeflin; Güven, Suat, Hasan ve Harun Hac›saliho¤lu’nun
ortakl›¤›yla kurulan ve 18 y›ld›r birlikte çal›flt›¤›m›z Hitafl A.fi.,
Trabzon’un sektördeki öncü flirketlerinden biri. 
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Ülkemize hizmet vere-
rek istihdam yaratan,
bu ülkenin gelirlerini
art›ran, vergi veren ya
da ihracat yaparak ül-
keye döviz girifli sa¤layan firmalar ve kiflilerin en yüce mertebede ol-
duklar›n› ifade etmemiz laz›m. Bunlar kolay ifller de¤il. Ekrem Elgin-
kan, kurmufl oldu¤u bu sistemde sözünü etti¤im yücelikte bir merte-
bede an›lmal›d›r. Bu sistem hayatta kald›¤› müddetçe Ekrem Bey’i
yaflatm›fl olacakt›r. E.C.A.’da olsun, ELMOR’da olsun, yap›lan çal›fl-
malar sistemin atakta oldu¤unu gösteriyor. Arzu ederiz ki, bundan
sonra da hep böyle gitsin. Çünkü biz bu aileye, bu duygularla
bak›yoruz. 

Trabzon gezimizde Atatürk’ün Köflkü’nü de ziyaret ettik. Orada
gördü¤ümüz, Atatürk’ün flu cümlesi bizi etkiledi: “Mal ve mülk ba-
na a¤›rl›k veriyordu...” Ekrem Bey’i yâd ettik bu cümleyle...

Asl›nda dünyadaki mal ve mülk hep emanettir. Önemli olan, o mal
mülkü iyi kullan›p, ondan elde etti¤in gelirle ve onu biraz daha bü-
yüterek hayat›n› iyi sürdürebiliyor musun? Çünkü, mal mülkü bir ta-
raftan büyüteceksin, oradan gelirle hayat›n› iyi bir flekilde sürdüre-
ceksin ve senden sonra gelecek olana da bu miras›, ayn› mant›kla
b›rakacaks›n. ‹nsansan, insan gibi yaflaman gerekiyor. O da elinde-
ki imkânlar› en iyi flekilde de¤erlendirmekle olur. 

Hitafl A.fi.’nin de hayata bak›fl› ‘imkânlar› iyi de¤erlendirmek’le ya-
k›ndan ilgili olmal›. Dört kardeflin ortakl›¤›yla...

Asl›nda alt›, iki de bayan var ve bütün aile beraberiz. Selma ve Es-
ma Hac›saliho¤lu. Alt› kardefliz. 

Ne zaman kuruldu flirketiniz?

1982; 1988’de de anonim flirkete çevirdik. O günden beri devam edi-
yoruz. Burada, ifl kollar› olarak ilk baflta bir mühendislik firmas› ola-
rak bafllad›k. Mühendislik devam ederken, müteahhitlik sektörünü ila-

ve ettik. Yine bunlar›n ikisi devam eder-
ken, bir malzeme sat›fl ve taahhüt ifline
girdik. 1988’den bu tarafa sözünü
etti¤im bu üç ifl kolu devam ederken,
Trabzon Organize Sanayi Bölgesi’nde
bir arsa ald›k ve orada bir fabrika yapt›k.
Önce radyatör imalat› düflünmüfltük, fa-
kat piyasa flartlar› de¤iflti¤inden, biz ›s›
sektöründe kalorifer kazanlar› imalat›,
brülor, çelik imalatlar› vs. yapmaya bafl-
lad›k. Di¤er yandan hidro-elektrik san-
trallerin mekanik aksamlar›n›, hidro me-
kanik teçhizatlar›n› yapmaya bafllad›k.
HES projeleri devam ediyor. Yine,
H‹TAfi bir yan flirket olarak enerji sektö-
rüne de girdi. Enerji sektöründe de
H‹TAfi olarak, yine ayn› ortaklarla de-
vam ediyor. Rusya Federasyonu, Gür-
cistan, Azerbaycan ve bu bölgelere ih-
racat›m›z sürüyor. 

Ayn› zamanda Trabzon Ticaret Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan›’s›n›z. Sektör-
deki durumu de¤erlendirmenizi rica
edebilir miyiz?

Trabzon’da konut sektörü tahminlerin
üzerinde bir geliflme gösterdi. Trab-
zon’da bir üniversite var. Bu üniversite-
nin burada olmas›yla yaklafl›k 45 bin
civar›nda ö¤rencinin bulunmas› ve bu-
nun yan›nda bir sa¤l›k merkezi özelli¤i
tafl›mas›, uluslararas› ulafl›m sektörünün
içinde olmas›, gerek hava gerek deniz
yönünden çekicili¤i ve yat›r›mc› kuru-
lufllar›n merkezi olmas›n› da dikkate al-
d›¤›m›z zaman, sürekli göç alan bir
kent olarak konut talebi yarat›ld›¤›n›
görmekteyiz. Bu do¤rultuda, gerek
Trabzon’daki yap-sat müteahhitlerinin,
gerekse TOK‹’nin yapm›fl oldu¤u yat›-
r›mlardan dolay› büyük bir pazar olufltu
ve hareketlilik h›z›n› kesmeden devam
ediyor. Bu paralellik Türkiye’nin gene-
linde de var. Rekabetle birlikte sürekli
yeni ürünler piyasaya ç›kt›. Bunu en
az›ndan E.C.A.’da ya da di¤erlerinde de
görüyoruz. Bir taraftan kalite geliflirken,
bir taraftan da yeni ürünler ç›kmak zo-
runda kald›. Burada, sürekli kendini ye-
nileyen, de¤iflimi takip eden, daha çok
çal›flan firmalar, kendilerini daha fazla
baflar›ya çok daha h›zl› götürmüfltür. 

TTrabzon merkezde bir de teflhir ma¤azas› bulu-
nan Ekip Yap› Malzemeleri Tic. Ltd. fiirketi,
tüm sevkiyatlar›n› Sö¤ütlü beldesindeki depo-
sundan yap›yor. Ekip Yap›’n›n yöneticilerinden
Serdar Ali Kamilo¤lu, sorular›m›z› yan›tlad›: 

Serdar Bey, Ekip Yap›’y› okurlar›m›za tan›t›r
m›s›n›z?

fiirketimizin geçmifli, Hasan Kumafl ve Meh-
met Çelik’in 30 y›ll›k beraberli¤inden kayna-
¤›n› buluyor. ‹kisi de perakende sektöründen
geliyorlar. Öncesinde perakende sektöründe
seramikten armatüre uzanan ifller çerçevesin-
de ticaret yap›yorlard›. 1998 y›l›nda Ekip ‹n-
flaat’› kurdular. Ali Kumafl, Hasan Bey’in kar-
deflidir. Ben de Mehmet Bey’in ye¤eniyim.
2004’te Ekip Yap› Malzemeleri’ni kurduk Ali
Bey’le beraber. fiu ana kadar geldik. ‹nflaat
malzemelerinin toptan sat›fl›n›, Giresun’dan
Artvin’e kadar, Gümüflhane, Bayburt, Trab-
zon merkezi aras›nda pazarlamas›n› yap›yo-
ruz; 600 küsur alt bayimiz var. fiirkette 20 ki-
flilik bir ekibiz. 

Sektörü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

‹nflaat sektörü, çal›flan›yla, hizmet edeniyle,
ustas›ndan tutun da mimar›na kadar, çok can-
l›, lokomotif bir sektör. O çal›fl›rsa, di¤er sek-
törler de bir flekilde motive oluyor. Biz bu de-

“Ucuzun limiti yok
ama kalitenin var”
Befl y›ldan bu yana birlikte çal›flt›¤›m›z ve
Hasan Kumafl ile Mehmet Çelik’in sahibi
olduklar› Ekip Yap› Malzemeleri, Ali
Kumafl ve Serdar Ali Kamilo¤lu
yönetiminde baflar›l› ifllere imza at›yor.

¤iflime uyum sa¤lad›k. Diyelim 15 sene evvel
yapt›¤›m›z ticaretle flu andaki ticaret farkl›.
Hizmet farkl›laflt›. Tüketici bilinçlendi. ‹nter-
netten al›flverifl canland›. 

E.C.A., SEREL ve ELMOR ile iliflkileriniz ko-
nusunda neler söylemek istersiniz?

Elginkan’›n bize çok katk›s› var, çünkü daha
büyük, kurumsal bir firma. Burada eski ticare-
tin al›flkanl›klar› devrede oldu¤undan duygu-
sall›k ön planda olabiliyor. Bir kural›n›z, sis-
teminiz olduktan sonra iflleri iliflkiler de¤il,
süreçler yönetir hale geliyor. Elginkan fiirket-
leriyle s›k›nt›m›z yok. E.C.A. güçlü bir marka.
‹nflaat sektörüne girdi¤imizden bu yana tan›-
d›¤›m›z bir marka. 

Bayi olarak befl y›ld›r ciro olarak ilk üçte yer
al›yorsunuz...

Geçen sene biz Tekirova’daki toplant›m›zda
ödül ald›k. Ekip Yap› olarak Trabzon’da ve bu
bölgede piyasa ad›na gurur duyabilece¤imiz
ifller yapt›k. Markalar›m›z›n vaatlerine uygun
ifllerdi bunlar.

Sizi rakiplerinizden farkl› k›lan özellikleriniz
nelerdir?

Özellikle pazarlama konusundaki gücümüz ve
sat›fl politikalar›m›z›n gerçekçili¤i... Dürüst-

Soldan sa¤a:
ELMOR Trabzon

Bölge Sat›fl fiefi
Ahmet Banko¤lu,

Hitafl A.fi. Yönetim
Kurulu Üyesi ve
Trabzon Ticaret

Odas› Baflkan› Suat
Hac›saliho¤lu ve

Jülide Nemlio¤lu.

Ekip Yap› Malzemeleri Tic. Ltd.
fiirketi yöneticilerinden Serdar
Ali Kamilo¤lu:
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11998 y›l›ndan bu yana 14 y›ll›k deneyimin
sahibi olan E.C.A. Yetkili Servisimiz Hayati
Baflda¤, Trabzon Endüstri Meslek Lisesi
Metal ‹flleri Bölümü mezunu. Evli ve iki ço-
cuk babas› olan Hayati Baflda¤, efli Neba-
hat Baflda¤ ile birlikte “Art› 1” ekibini a¤›r-
lad›. “Biz kendimizi E.C.A. Ailesine men-
sup olarak görüyoruz. Bundan sonra da
ömrümüz oldukça böyle devam etmeyi dü-
flünüyoruz” diyen Hayati Baflda¤, sektöre
dair düflüncelerini de flöyle aç›klad›:

“Müflteri istedi¤i zaman bize ulafl›r”

Trabzon E.C.A. Yetkili Servisi Hayati Baflda¤:

“Geçmifl y›llara bakarak mukayese etmek gerekirse, Trabzon
oldukça h›zl› flekilde ilerliyor. Çünkü bafllam›fl ve sürdürülen yat›-
r›mlar var. Malum, inflaat sektörü Türkiye genelinde bir hayli dina-
mik, hareketli. E.C.A. ile birlikte bu hareketli sektörün içinde birlik-
te hizmet vermekten ötürü memnunuz. Do¤algaz henüz tesis edil-
medi¤i için mevcut sat›fl potansiyelimizi daha çok art›ram›yoruz.
Do¤algaz baz› semtlerimize geldi ve gelecekte bu semtlerin say›s›
ço¤ald›kça ifllerimiz daha da artacakt›r. 

“En çok hangi ürün için talep oluyor size?” biçimindeki sorumuza
Hayati Bey, “Armatür” diyerek yan›t veriyor.

Hayati Bey, müflterilerde gözledi¤i de¤iflimle ilgili olarak da flunlar›
söylüyor: “Müflteri art›k en iyi hizmeti talep ediyor. Beklemeye ta-
hammülü yok. Müflteri saat kaç olursa olsun bizi arayabilece¤ini bi-
liyor. An›nda servis hizmeti veriyoruz ve bu taleplere de gayet h›zl›
cevap veriyoruz. Ustam›z Emrah Bayram, bütün cihazlar›n ruhunu
okudu¤u için sorunlar› süratle çözüyoruz. Di¤er yandan tüketici, al-
d›¤› cihaz› çok iyi tan›mak ve öyle almak istiyor. "Kurumsal müflte-
rilerimizde, örne¤in bankalarla olan iliflkilerimizde gözlemlerimiz
bize flunu gösteriyor: Ürünlerin çok alternatifli olması ve kredi
kartıyla, çok seçenekli ödeme koflullarıyla piyasaya uyum sa¤laya-
rak ilgiyi üzerimizde tutmak için çalıflmalıyız."

lük ve güven duygusuyla stratejik pazarlama biraraya geldi¤inde müfl-
teri nezdinde itibar›n›z kan›tlan›r. Müflteri sizi tan›r. Ekip Yap›’n›n sözü-
ne güvenir ve aldat›ld›¤› duygusuna kap›lmaz. Di¤er yandan para ka-
zanmadan da bu ifller yap›lmaz. Onun için bizi tan›yanlar bilir ki, Ekip
Yap›, tüm bu verileri de¤erlendirerek rakam vermektedir. Mehmet Bey
olsun, Hasan Bey olsun, 30 y›ll›k bir geçmiflleri var ve bu birikimin bi-
ze verdi¤i yetkiyle davrand›¤›m›z› biz de, müflteriler de, ifl yapt›¤›m›z
kurumlar da bilir. 

Fiyatlar konusundaki düflünceleriniz nelerdir?

Piyasada her zaman flu alg› vard›r: Pazarlamac›lar›m›z daima ucuz mal
satmak ister. Kaliteli mal› ucuza satmak ister. Örne¤in, E.C.A.’n›n 300
liral›k bir bataryas›n› 50’ye satmak ister. Di¤er yandan herkes de bilir
ki ‘ucuzun’ sonu yoktur. Örnek vereyim; SEREL grubundan diyelim 50
liraya satt›¤›m›z bir hela tafl› var. Piyasada 20 liraya da hela tafl› var.
fiimdi siz 20 liraya buldu¤unuz zaman, onun da ucuzu yok mu? 18
liraya sat›yor. Daha da inmek mümkün ve ucuzun bir limiti yok. Ama
kalitenin kendini tam olarak ifade edebildi¤i bir limiti var. Anlatabili-
yor muyum? “Bizim mal›m›z bu; iflte E.C.A.” dedi¤inizde fark› öne ç›-
kar›yorsunuz.

Ayaktakiler soldan sa¤a: Mahmut Çelik, Muhammet Çelik, Serdar Ali
Kamilo¤lu, Erhan Uzun.

Oturanlar soldan sa¤a: Ahmet Banko¤lu, Jülide Nemlio¤lu, Hatice Topsakal

Soldan sa¤a:
ELMOR Trabzon

Bölge Sat›fl fiefi
Ahmet Banko¤lu,
servis çal›flanlar›,
Nebahat Baflda¤,
Hayati Baflda¤ ve
Jülide Nemlio¤lu.

TTrabzon gezisi öncesinde, ‹stanbul’da bu güzel flehrin ileri ge-
lenlerinin biraraya geldi¤i bir toplant›ya kat›lma flans›n› yakala-
d›k. Bu toplant›dan ald›¤›m›z flu notlar› paylaflarak yaz›ya bafl-
lamak istedik:  

“Trabzonlular, duygulu insanlard›r ve samimidirler. Bu özellik-
leriyle hiçbir yerde yabanc›l›k çekmezler. Zorda kald›klar›nda
bile hayatlar›n› f›kra gibi yaflayabilme yetene¤ine sahip olduk-
lar›ndan hayat›n güçlükleriyle daha kolay mücadele ederler. ‹lk
mizah dergilerinden biri say›lan ‘Ahbap’›n Trabzon’dan ç›km›fl
olmas› da bu tespitlerin kan›t›d›r.” 

Gerçekten de gezimiz boyunca bu
özellikteki insanlarla tan›flt›k ve dö-
nerken dedik ki:

‘Trabzon’ denildi¤inde flöyle bir
s›ralama yap›labilir: 

Samimi ve bulunduklar› ortama çok
çabuk uyum sa¤layan insanlar›,
hamsisi, Trabzonspor’u, Trabzon Li-
sesi, kemençesi, horonu, kayganas›,
kuyma¤›, vargit çiçe¤i ve bir de laz
böre¤i...

S›n›rl› zaman› en verimli biçimde de¤erlendirebilmek için rota-
y› belirleyip, mola verdi¤imiz her yerde hiç akl›m›zdan ç›kma-
yan, Trabzon’a özgü bu güzellikleri, gezimizin ilk dura¤› olan
Atatürk Köflkü’nden bafllayarak sizlere anlatmaya bafllayabiliriz:

Atatürk Köflkü: Bahçesindeki c›v›l c›v›l çocuklar›n aras›ndan
ilerleyerek dört katl›, beyaz kagir binan›n kap›s›ndan içeriye gi-
riyoruz. Bu bina, Trabzon’un So¤uksu semtinde, Osmanl› va-
tandafl› Konstantin Kabayanidis’in yazl›k konutu olarak 1890 ta-
rihinde infla ettirilmifl. 1923 y›l›nda Hazine’ye intikal eden bi-

na, 15 Eylül 1924 tarihinde Trab-
zon’a yapt›¤› ilk ziyarette Atatürk
taraf›ndan çok be¤enilince, 1931
y›l›nda al›nan bir kararla Trabzon-
lular’›n anlaml› bir arma¤an› olarak
‘Atatürk Köflkü’ ad›yla ilk Cumhur-
baflkan›m›za arma¤an edilmifl. 

Avrupa ve Bat› Rönesans mimarisi-
nin etkilerini tafl›yan köflkün bahçe-
si çam a¤açlar›yla çevrili. 

10-12 Haziran 1937 tarihinde Trab-
zon’a yapt›klar› son ziyarette bura-
da konaklayan Atatürk, mal var-

TRABZON’DA
zaman ve do¤ayla sohbet

Atatürk Köflkü
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l›¤›n› Hazine’ye ba¤›fllama karar›n› da burada alm›fl. Karakteri-
ni de ortaya koyan güzel sözlerinin bir tanesini özellikle çok be-
¤eniyoruz: “Mal ve mülk bana a¤›rl›k veriyordu..” 

Uzungöl: Vadinin tam ortas›nda ça¤layarak akan Haldizen De-
resi’nin üzerindeki köprülerden sabah›n ilk foto¤raflar›n› çeke-
rek Uzungöl’ün havas›n› soluma ayr›cal›¤›n› elde ediyoruz.
Çevremizi saran dik yamaçlar ve karfl›m›zda duran caminin mi-
naresi bulutlarla kaplanm›fl. Kufl c›v›lt›lar›na kazlar›n sesleri ka-
r›fl›rken, bal ve ar› sütü satan tezgâhlar›n önünden geçiyoruz.
fiehir merkezine 99 kilometre ve Çaykara ilçesine 19 kilometre
uzakl›kta, deniz seviyesinden 1.090 metre yükseklikte bir me-
kân buras›. Bu göl, yamaçlardan düflen kayalar›n Haldizen De-
resi’nin önünü kapatmas›yla oluflmufl. 

Memifla¤a Kona¤›: Sürmene’de ilginç mimarisiyle sahil yolu
üzerinde hemen dikkatleri çeken Memifla¤a Kona¤›, Çaykur’a
devredilmifl olmas› nedeniyle, güzel çay ikram›yla da konukla-
r›n› memnun ediyor. Kona¤›n varl›¤› 1800’lü y›llara uzan›yor.
Osmanl› döneminde, devlet ad›na vergi toplayan, güvenli¤i
sa¤layan yard›mc›lardan biri olarak görev yapan Memifla¤a’n›n
kona¤›, yörede o devirlerde hüküm süren ve etkili olan bir a¤a
evinin tüm özelliklerine sahip.  

Sümela Manast›r›: Bu manast›ra ç›kmak da, inmek de ‘muhte-
flem bir do¤a parças›n›n içinden yol almay›’ gerektirdi¤i için,
herkesin yaflamas›n› arzu etti¤imiz bir seyahat deneyimi. Maç-
ka’n›n Alt›ndere köyü s›n›rlar› içinde, sarp kayal›klar›n üzerin-
de, vadiye hakim Karada¤’›n eteklerindeki Sümela Manast›r›,
halk aras›nda ‘Meryem Ana’ ad›yla an›l›yor. Vadiden yaklafl›k
300 metre yükseklikte bulunan yap› ‘sümela’ ad›n› ‘siyah’ anla-
m›na gelen ‘melas’ sözcü¤ünden alm›fl.  

Manast›r›n 18’inci yüzy›lda birçok bölümü yenilenmifl, baz› du-

varlar fresklerle süslenmifl. 19’uncu yüzy›lda büyük binalar›n
ilave edilmesiyle manast›r en parlak dönemini yaflam›fl. 1916-
1918 y›llar› aras›ndaki Rus iflgali s›ras›nda manast›ra el konul-
mufl ve 1923’ten sonra tamam›yla boflalt›lm›fl. 

Bafll›ca bölümleri: Ana kaya kilise, birkaç flapel, mutfak, ö¤ren-
ci odalar›, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazma... 

Trabzon Lisesi: Trabzon Lisesi ülke çap›nda bir okul. 1880 y›-
l›nda Trabzon’un büyük ve köklü ailelerinden Nemlizade Hik-
met, Nemlizade Hac› Ahmet ve Nemlizade Mehmet efendiler
ile 10 arkadafl›n›n öncülü¤ünde aç›lan lisenin mimar› da ulus-
lararas› alanda ünlü bir Alman mimar olan Bruno Taut. Nemli-
zadeler’in davetine olumlu yan›t veren e¤itimci Ali Naki Bey’in,
Trabzon’a gelerek dönemin hat›rl› kiflilerinden Reflit Efendi’nin
evinde Mekteb-i Hamidiye ad›nda, alt› s›n›fl› bir idadi, yani lise
açt›¤› biliniyor. Böylelikle daha fazla çocu¤un, ö¤renim imkân›

bulaca¤› bir okulun yap›m› gündeme gelmifltir.
fiimdiki Trabzon Lisesi’nin yerine resmi idadi (li-
se) 1887 y›l›nda tamamlan›p hizmete aç›lm›fl. Bi-
rinci Dünya Savafl› y›llar›nda hastane olarak kul-
lan›lm›fl. 1915-1916 ve 1916-1917 y›llar›nda Rus
iflgali nedeniyle ö¤renim yap›lamam›flt›r. 

1924’te Mustafa Kemal Atatürk Trabzon’u ziya-
retlerinde Trabzon Lisesi’ni de ziyaret eder. fieref
defterine “Bedeni idman fikri idmanla muvazi ol-
mal›d›r” cümlesini yazar ve okuldan olumlu duy-
gularla ayr›l›r.

Eski binada yap›lacak onar›m›n yeterli olmayaca¤›, okulun ihti-
yac› karfl›layamayaca¤› belirtilerek, Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
müracaat edilir. Daha sonra Bakanl›¤›n gönderdi¤i heyet gerek-
li incelemelerde bulunup, yeni bir lisenin yap›lmas›n› uygun
görür. 

Trabzon Lisesi büyük devlet adamlar› ve flahsiyetler yetifltiren
bir okul olma özelli¤ini sürdürüyor.

Ayasofya Kilisesi: Özellikle girifl holünün üzerindeki flapeliyle
turistlerin ilgisini çeken ve günümüzde müze olarak kullan›lan
Trabzon Ayasofya Kilisesi, geç Bi-
zans kiliselerinin güzel bir örne¤i...
Kare-haç planl› ve yüksek bir mer-
kezi kubbeye sahip. 1238-1263 y›l-
lar›na tarihlenen Trabzon Ayasofya-
s›, Fatih Sultan Mehmet’in 1461 y›-
l›nda Trabzon’u fethinden sonra ca-
mi ve vak›f eseri olmufl. 1868 y›l›n-

da harap durumda olan caminin Bursal› R›za Efendi’nin teflvik-
leriyle yeni bafltan onar›ld›¤› biliniyor. Bina Birinci Dünya Sava-
fl› y›llar›nda zaman zaman depo olarak kullan›lm›fl. 1958-1962
y›llar› aras›nda Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ve Edinburg Üniver-
sitesi’nin iflbirli¤iyle restore edilmifl ve 1964 y›l›ndan sonra mü-
ze olarak ziyarete aç›lm›fl.

Trabzon Müzesi: Trabzon Müzesi olarak düzenlenen konak,
1900’lü y›llar›n bafllar›nda banker Kostaki Teophylaktos taraf›n-
dan konut olarak yapt›r›lm›fl. ‹smi tespit edilemeyen ‹talyan mi-
marlar›n yapt›¤› kona¤a, banker sahibinin 1917 y›l›nda iflas et-

mesiyle haciz konulmufl ve ko-
nak Nemlio¤lu Ailesi taraf›n-
dan sat›n al›nm›fl. Milli Müca-
dele y›llar›nda karargâh binas›
olarak kullan›lan yap›, 1924
y›l›nda Atatürk’ün Trabzon’u
ilk ziyaretinde konaklamas›
için düzenlenmifl. Atatürk ve
efli Latife Han›m ile beraberin-
dekiler 15-17 Eylül 1924 tarih-
lerinde bu konakta kalm›fllar.
Bina, 2001 y›l›nda arkeolojik
ve etnografik eserlerin sergi-
lendi¤i Trabzon Müzesi olarak
ziyarete aç›lm›fl.

A¤ustos ay›nda açan vargit çiçe¤i,
yaylalardaki insanlara dönüfl zaman›n›

hat›rlatarak özel bir mesaj veriyor:
“Haydi art›k var›n evinize gidin!” 

1- Uzungöl 2- Memifla¤a Kona¤› 3- Sümela Manast›r›
4- Trabzon
Müzesi
5- Ayasofya
Kilisesi
6- Trabzon
Lisesi,
7- Trabzon
Lisesi’nin duvar
gazetesinde
okul binas›n›n
mimar› Bruno
Taut tan›t›l›yor.
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Prof. Dr. Bülent Uluengin: Bahçeflehir Üniversitesi Mimarl›k ve
Tasar›m Fakültesi Ö¤retim Üyesi (solda). Yrd. Doç. Dr. Bengü
Uluengin: Bahçeflehir Üniversitesi Mimarl›k ve Tasar›m
Fakültesi Ö¤retim Üyesi (sa¤da).

91 yafl›ndaki Fatin Uluengin’in yar›m as›rl›k eme¤inin ürünü
olan, Osmanl› mimarisine dair çizimleri, ayn› zamanda
meslektafllar› olan o¤lu ve torunu taraf›ndan kitaplaflt›r›ld›. 

Fatin Bey, o¤lunuz ve torununuz 60 y›ll›k birikimleri-
nizden oluflan çizimlerinizi ve gözlemlerinizi kitaplafl-
t›rd› ve o kitap geçen y›l uluslararas› bir ödül ald›. Siz
kitab› nas›l buldunuz? 

Asl›nda kitab›n esas sahipleri o¤lum Bülent, efli Nihal
ve torunum Bengü. Bana hep “Dede sana bir sürprizi-
miz var, dede sana bir sürprizimiz var” diyorlard›. 

Yani kitap haz›rl›¤›ndan ilk baflta haberiniz olmad›? 

Hay›r olmad›. Kitap ç›kt›¤›nda bir tane de rahmetli Prof.
Behçet Ünsal’a vermifltim; bana, 1873’te Viyana Sergi-
si’ne gönderilmifl olan ‘Usul-ü Mimari Osmani’ isimli
kitab› kastederek, “Ondan bile k›ymetli senin bu eserin,
çünkü sen tam manas›yla detaylar› vermiflsin” demiflti.
Ben plandan ziyade detaya düflkün bir insand›m; plan›
herkes çiziyor, ama detaya gelince, bilen pek yok. ‹yi
bir eser ki, bir de ödüle lay›k bulundu.   

Çal›flma hayat›n›za 1944’te Topkap› Saray›’nda baflla-
d›n›z. O günlerde mimarl›k mesle¤i nas›ld› bugünden
farkl› olarak?

O vakitler mimari, inflaat diye bir fley yoktu ki, bugün-
den bir fark› olsun. Mimar say›s› da çok azd›. Diploma
numaram galiba 738’di ve bu rakam yaln›z mimarl›¤›
de¤il, Güzel Sanatlar Akademisi’nin bütün bölümleri-
nin mezunlar›n› da kaps›yordu.

Osmanl› mimarisine ilginiz nas›l olufltu? 

Topkap› Saray›’nda ifle bafllay›nca ilgim de o yönde ge-
liflti. ‹flimden arta kalan zamanda ‹stanbul’daki tarihi
eserleri gezer, notlar al›rd›m. Yan›mda bir defterim, bir
de iki metrelik metrem hep olurdu. Bu ikisi benim ala-
metifarikam gibi olmufltu. Sonra Anadolu’yu dolaflt›m.
“Sen bu iflten anl›yorsun” diyerek, 1947’de dört ay,
1948’de de üç buçuk ay bana Anadolu’yu dolaflt›rtt›lar.
Bu flekilde 25-30 yer gezdim.  

BBülent Bey, ‘Osmanl› An›t Mimarisinde Klasik Yap› Detaylar›’
isimli eser, baban›z›n yaklafl›k 60 y›l› bulan meslek hayat› boyun-
ca yapt›¤› çal›flmalar›n derlenmesiyle ortaya ç›kt›. Bu birikimlerin
biraraya getirilip kitap haline dönüfltürülmesi sürecini, kitab›n hi-
kâyesini anlat›r m›s›n›z? 

Bülent Uluengin: Bengü Bey (Bülent Bey’in o¤lu) 1999 senesinde
Amerika’ya doktora için gitti. 2000 senesinde eflimle onu ziyarete
gitmifltik. Kitabevlerini dolaflt›k; bu arada el eskizlerinden oluflan
birkaç tane de kitap ald›m. O kitaplardan ilham alarak, babam›n
müthifl birikimlerinin de kitap haline dönüfltürülebilece¤ini
düflündük. 

Baban›z kitab› nas›l buldu? 

Bülent Uluengin: Babam son derece mükemmeliyetçi biri oldu¤u
için ilk baflta kitab› pek be¤enmedi; “Bu yetmez, flunlar› flunlar› da
eklemek laz›m” diyordu. Ama 2010’da al›nan birincilik ödülünün
ard›ndan “Demek ki, böylesi de be¤eniliyormufl” dedi sonunda. 

Bengü Bey, kitap sürecinin size katk›s› ne oldu? 

Bengü Uluengin: Çok önemli katk›lar› oldu¤unu söyleyebilirim.
Osmanl› mimarisi farkl› pek çok mimari kültürün birleflimi. Hem
klasik ‹slam aleminden ö¤eler, hem de h›ristiyan aleminden izler
tafl›yor. Bu detaylar› incelerken Osmanl›’n›n o sentezi iyi yapmay›
baflard›¤›n› gördüm. Osmanl› mimarisinde bütün detaylar çok s›k›
bir geometri ve matematik bilgisine dayan›yor. 

Tabii, bir de örne¤in, Mimar Sinan’›n yeni usta olmaya bafllad›¤›
dönemlerde yapt›¤› eserlerle, ustal›k dönemindeki eserleri karfl›-
laflt›rma flans›m oldu. Mimar Sinan daha önce yap›lmayan› dene-
mifl hep. Sinan’›n sözlü¤ü tabii, Osmanl› mimarisinin sözlü¤ü,
ama bu sözlükteki kelimeleri bambaflka flekillerde biraraya ge-

‘Osmanl› An›t Mimarisinde Klasik Yap› Detay-
lar›’, Fatin Uluengin’in 60 y›l› bulan meslek
hayat› boyunca ‹stanbul ve Anadolu’nun dört
bir yan›nda yapt›¤› seyahatlerde tuttu¤u notla-
r›n derlenmesiyle ortaya ç›km›fl. Bu k›ymetli
birikimi kitaplaflt›rmak ise o¤lu Prof. Dr. Bülent
Uluengin, gelini Yrd. Doç. Dr. Nihal Uluengin
ile o dönemde mimarl›k yüksek lisans›n› yeni
tamamlam›fl olan torunu Yrd. Doç. Dr. Bengü
Uluengin’e k›smet olmufl. YEM Yay›nlar› tara-
f›ndan 2001 y›l›nda Türkçe ve ‹ngilizce olarak
bas›lan kitab›n May›s 2010’da üçüncü bask›s›
yap›ld›. Ayn› y›l ‹slam Baflkentleri ve fiehirleri
Birli¤i’nin (OICC) düzenledi¤i yar›flmada, ‘Mi-
mari Kitaplar’ kategorisinde birincilik ödülünü
alan eserde 300 foto¤raf ve çizim yer al›yor. Ki-

tapta Osmanl› klasik yap›lar›ndaki detaylar; alemler, babalar, kap›lar, kemerler, kub-
beler, minareler, minberler gibi bafll›klar alt›nda sunuluyor.

Sürpriz kitap ödül getirdi Geçen y›l ‹slam Baflkentleri ve fiehirleri Organizasyonu’nca mimari
dalda birincili¤e lay›k görülen ‘Osmanl› An›t Mimarisinde Klasik Yap›
Detaylar›’ kitab›n›n hikâyesini Bülent ve Bengü Uluengin’den dinledik. 

“Babam o kadar
mükemmeliyetçi ki...”

60 y›l›n eme¤i ödülle taçland› 
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Bülent Uluengin: Osmanl›’n›n klasik mimari tarz› kabaca 1500’ler-
de bafllay›p 1700’lere kadar devam eden dönemde egemendi.
Sonraki dönemde hep Avrupa’dan ithal birtak›m mimari ak›mlar
egemen oldu. II. Abdülhamid döneminde, tekrar öze dönmek, mil-
li mimariyi canland›rmak konusunda çabalar görülür. 

Bengü Uluengin: 19’uncu yüzy›l›n sonu 20’nci yüzy›l›n bafl›nda
dünyada modern mimari tarz egemen olmaya bafllam›flt› ve Os-
manl› da bundan bir hayli etkilendi. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda
Osmanl› mimarisini yeniden keflfetme yönünde birtak›m çal›flma-
lar var, ama sonra keskin bir kopufl yaflan›yor. Bu noktadan sonra
Türkiye modern mimarinin etkisine giriyor. ‘Türk mimarl›¤›’ asl›n-
da uluslararas› bir mimarl›k. Dolay›s›yla, bu ba¤lamda, uluslarara-
s› mimarl›k tarz›n›n sadece Türkiye’de uygulanan bir tarz›ndan söz
edebiliriz, Türk mimarisinden de¤il. 

Mimari, siyasetle, ‘zaman›n ruhu’yla da alakal› bir alan. ‘Zaman›n
ruhu’nun mimariye de yans›malar› oluyor, de¤il mi?     

Bülent Uluengin: Örne¤in, Osmanl›’n›n son döneminde, Cumhu-

riyetin ilk y›llar›nda milliyetçilik ak›m›n›n etkisiyle mimaride de milliyetçilik
öne ç›kmaya bafll›yor. Yani, tamamen siyasetin yans›mas›. 

Bengü Uluengin: ‹stanbul’da daha önceleri gayet modern hatl› iskeleler var-
d›; son dönemde ‹DO’nun yapt›¤› yeni iskeleler ise eskiyi ça¤›r›flt›ran, -bu-
nun ‘iyi-kötü’ olmas› ayr›ca tart›fl›l›r- çizgilere sahip. Dolay›s›yla, eski mima-
riye dönüfl var. 

Churchill’in bir sözü var, “Önce biz binalar›m›z› flekillendiririz, sonra bina-
lar›m›z bizi” diyor. Bu sözdeki do¤ruluk pay› nedir sizce?

Bengü Uluengin: Churchill bu sözü flu ba¤lamda söyler: ‹kinci Dünya Sava-
fl›’nda y›k›lan flehirleri yeniden infla etmek için harcanacak paraya baz› iti-
razlar gelir; “‹nsanlara hastane laz›m, baflka önemli ihtiyaçlar var, paray› bi-
nalara harcamayal›m” diye. Etraf›m›z› çevreleyen yap›lar çok önemli. Bunun
toplumun kendine güven duymas›yla alakal› bir boyutu da var. 

Yugoslavya’n›n da¤›lma sürecini takiben Mostar flehrinin tekrar inflas› s›ras›n-
da gündeme s›kça gelen bir konu oldu bu. “Savafl sonras›nda herkes yoksul,
niye binalara, köprünün tekrar infla edilmesine bu kadar para harcayal›m?”
deniyordu. Ama o Mostar Köprüsü’nün infla edilmesi, insanlarda psikolojik
olarak gerçek bir aidiyet ve ‘‹flte, flimdi yerimi buldum’ hissi yaratt›. Köprü y›-
k›ld›¤›nda, bunu hakikaten kalpten söylüyorlard›, “Mostar art›k Mostar de¤il”
diyorlard›. Dolay›s›yla, Mostar örne¤ine bakarsak, o flehri flehir yapan o köp-
rüdür. Dolay›s›yla bence son derece do¤ru bir söz. 

Bülent Bey, bugün yap› stokumuz içinde ‘mimar görmemifl’ binalar›n oran›
nedir? 

Bülent Uluengin: Türkiye için de¤il de dünya geneli için bir rakam vereyim.
Tabii, okudu¤umun yalanc›s›y›m; dünyada mimar görmüfl yap›lar yüzde
5’mifl. Türkiye genelini bilemiyorum, ama bir zamanlar ‹stanbul’da iskans›z
yap›lar›n yüzde 70 oldu¤u söylenirdi.

Mimar Fatin Uluengin asl›nda genlerinde denizcilik olan bir aile-
den geliyor: Baba bahriyeli, dede bahriyeli, annenin babas›, amca-
lar, day›lar hep bahriyeli. Ailedeki, denizcili¤e özgü özel dikkat ve
yo¤unlaflma yetene¤i, Fatin Bey’e el becerisi olarak yans›m›fl olma-
l› ki, çocuklu¤unda kendi oyuncaklar›n› -vinçler, palangalar, gemi
maketleri- kendi yaparm›fl. Ancak o, gelene¤i bozmufl, mimarl›¤a
yönelmifl. Böylece ailede yeni bir gelenek bafllatm›fl; o¤ul Bülent
Uluengin’in yan› s›ra iki torunu da mimarl›¤› seçmifl.    
Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak bilinen oku-
lun mimarl›k bölümünü bitirip 1944’te Topkap› Saray›’nda ifle bafl-
lam›fl. Kendisini tarihi eserler konusunda çal›flmaya teflvik eden ki-
fli Müzeler Umum Müdürlü¤ü’nden Saim Ülgen olmufl. O dönem
Güzel Sanatlar Akademisi’nde hocal›k yapan Prof. Dr. Süheyl Ün-
ver ise, “Yan›n›zda defter, kalem bulundurun; dolaflt›¤›n›z yerlerde
not tutars›n›z” diye tavsiyede bulunmufl. ‹flte bu tavsiye üzerine,
dolaflt›¤› her yerde tuttu¤u notlar› bir zarf›n içinde biriktirmifl Fatin
Bey ve o zarflardaki notlar ‘Osmanl› An›t Mimarisinde Klasik Yap›
Detaylar›’na kaynakl›k etmifl. 
Fatin Uluengin bugün 91 yafl›nda, ama hâlâ üretken ve flu anda,
meslek hayat› boyunca mesaisinin önemli bölümünü harcad›¤›
mukarnaslar (‹slam sanat›nda geometrik bir süsleme biçimi) üzeri-
ne bir kitap haz›rl›¤›nda. “Çal›flmalar›n›z ne zaman kitaplafl›r?” di-
ye sordu¤umuzda, yan›t› “Tembellik bende; yoksa Bülent hep bitir-
mem gerekti¤ini söylüyor. Ama gözüm de rahats›zlan›nca, bir sü-
redir pek çal›flam›yorum” diyor. Mukarnaslar alan›nda tam bir oto-
rite; Mostar’da savaflta tahrip olan Nezir A¤a Camii’nin restorasyo-
nu s›ras›nda s›rf flerefenin alt›ndaki mukarnaslar›n çizimi için da-
vetli olarak Mostar’a gitmifl Fatin Bey. 

Yeni kitap, mukarnaslar üzerine…

tirmesini bilmifl. Bugün mimaride Osmanl› tarz›na bir geri dönüfl
göze çarp›yor. Evet, eskiye sayg›l› olmak gerekli, ama iyi bir tasa-
r›m da ortaya koymak gerekiyor. Yani bugünün en iyisiyle dünün
en iyisini biraraya getirmek esas ustal›k. Aç›kças›, kitab›n yaz›m›
aflamas›nda bunu fark ettim. 

Osmanl› mimari tarz›nda öne ç›kan unsurlar neler? 

Bengü Uluengin: Özellikle cami mimarisinde, Osmanl› klasik dö-
neminde mekân alg›s›n›n çok geliflti¤ini görüyoruz. Öncesindeki
beylikler döneminde, erken ‹slam mimarisinde mekân hep kolon-
larla bölünmüfl; asl›nda büyük mekânsal etkinin olmad›¤› bir mi-
mari. Osmanl›’n›n Ayasofya’y› görüp de etkilenmemesi mümkün
de¤il. fiahsi görüflüm, Osmanl› mimarlar› bu dönemde Ayasof-
ya’dan daha genifl mekânsal alg› yaratacak bir tap›nak yaratma ar-
zusu içinde olmufltur. Bu da özellikle Selimiye ile büyük ölçüde
baflar›lm›fl. Mimar Sinan, y›¤ma yap›larda çok bol ›fl›k alabilecek
pencerelerle donat›lm›fl cepheler yaratman›n ustas›. 

Bülent Uluengin: An›tsal yap›larda kap› çok öne ç›km›flt›r, binalar-
sa son derece sadedir; bu da zaten bir Selçuklu gelene¤i. Bir de, ki-
tapta da söyledik, mükemmellik detaylarda gizlidir, diye; detaylar
çok önemli. Ama eski devirlerin insan›n›n flöyle bir avantaj› vard›:
Do¤al malzemeler -tafl, toprak, ahflap vb.- kullan›rlard›. Bu do¤al
malzemelerle yanl›fl bir fley yapamazs›n›z, çünkü bina y›k›l›r. Ama
bugünün malzemeleriyle yanl›fl ifller yap›labiliyor, çünkü malzeme
onu kald›rabiliyor. Mesela, betonarmede üçte iki emniyet pay› var-
d›r; üç misli daha fazla yüke dayanabilecek flekilde yap›l›r betonar-
me hesaplar›. Ama planda üç-dört kat görünen binalara sonradan
ilave katlar ç›karsan›z, normal flatlarda o ilave katlar› tafl›yabilen
bir bina bir depremde y›k›lacakt›r.   

Osmanl› dönemiyle günümüz mimari tarz› aras›nda ne ölçüde bir
süreklilikten ya da kopufltan söz edilebilir? 

Baba-o¤ul
Uluenginler...
Karfl›da
Bülent
Uluengin,
sa¤da Fatin
Uluengin.

Kitapdan bir
al›nt›:

Afyon Ulu
Camii, ahflap
sütun bafll›¤›

yap›m prensibini
gösteren çizim

(sa¤da).

Kitapdan bir al›nt›:
Edirne Üç fierefeli

Cami Medresesi alç›
pencere detay› (üstte).

1982 y›l›nda Mekke’de Prof. Dr. Bülent Uluengin
taraf›ndan çekilen bu foto¤raf suyun ne kadar
k›ymetli oldu¤unu çok iyi anlat›yor. 
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Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi reklam ajans›n›n eski genel müdürü, Milliyet Gazetesi ve
Capital Dergisi köfle yazar› ve ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc›l›k Bölümü Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Fatofl Karahasan’a zaman yönetimini, markalaflma sürecini ve yeni
milenyumda pazarlaman›n geçirdi¤i dönüflümü sorduk.

Z

“Markalaflmak sab›r iflidir” Fatofl Karahasan, Bilgi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k Bölümü’nde
ö¤retim üyesidir. ‘Bütünleflik Pazarlama ‹letiflimi’, ‘Dijital Pazarlama’, ‘‹leti-
flim Becerileri’, ‘Reklamda Güncel Konular’ bafll›kl› dersler vermektedir. Li-
seyi, Chicago-Des Plaines’deki Maine Township High School West’te, yük-
sekö¤renimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlad›. Manchester Üniversi-
tesi’nde doktora çal›flmas› yapt›. ‹ngilizce, Frans›zca, ‹talyanca, ‹spanyolca ve
Almanca biliyor. ‹fl yaflam›na 1989 y›l›nda Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi
reklam ajans›nda, ‘ifl gelifltirme direktörü’ olarak bafllad›. 2000’e kadar çal›fl-
t›¤› bu kuruluflta, Procter&Gamble, Fiat, Philips, Arçelik, Milliyet, Radikal,

Posta, Beko, Toys ‘R Us, Kent, Alarko, HP, British Airways, BAT gibi marka-
lara hizmet verdi. 1995’te flirketin genel müdürü oldu. 2000-2002 aras›nda
D’Arcy Istanbul’un CEO’lu¤unu yapt›ktan sonra, kariyerine dan›flman olarak
devam etme karar› ald›. Ayn› zamanda Milliyet Gazetesi’nde ‘Markalar-
Trendler’ köflesinin, Capital Dergisi’nde ‘Pazarlama’ bölümünün yazar›d›r.
Frans›zca’dan dilimize ‘Reklamc›l›k’ ve ‘Siyasi Pazarlama’ kitaplar›n›n çevi-
risini yapm›flt›r. ‘Vasat Reklamdan Nas›l Kurtulunur?’ bafll›kl› bir kitab› vard›r.
‘Dijital Pazarlama’ bafll›kl› bir kitab› da tamamlamak üzeredir. Fatofl Karaha-
san, ayn› zamanda Reklam Özdenetim Kurulu’nun bir üyesidir.

Fatofl Karahasan kimdir?

Zaman yönetiminde iletiflimin rölü nedir? Ne gibi iletiflim hatalar›y-
la vaktimizi bofla harc›yoruz? Bu hatalar› nas›l ortadan kald›rabili-
riz? Zaman› do¤ru yönetmek konusunda sizin önerileriniz neler?

Zaman yönetimi sadece iletiflimde de¤il, yaflarkenki en önemli ifli-
miz asl›nda. Çünkü teknoloji ne kadar geliflse de, hayat›m›z ne ka-
dar kolaylaflsa da, hepimiz kendimizi zaman fakiri olarak hissediyo-
ruz. Bütün ülkelerde ortaya ç›kan fley flu ki; teknoloji ilerledikçe sab-
r›m›z azal›yor. Bir internet sayfas›n›n aç›lmas›n› bile bekleyemiyo-
ruz, telefonu üç kere çald›rd›¤›m›zda, karfl› taraf açmay›nca can›m›z
s›k›l›yor. Dolay›s›yla zaman› yönetemiyoruz, çünkü zamanla kavga
ediyoruz. Zamanla kavga etmemek çok önemli bir kiflisel tercih. ‹fli
yönetirken, ifl hayat›yla özel hayat› birbirine kar›flt›rmak, aradaki s›-
n›rlar› çizmemek çok s›k yap›lan hatalardan bir tanesi. “Bizim flirke-
timiz bir ailedir. Herkes gece-gündüz buradad›r. Biz gece-gündüz
çal›fl›r›z” diyen bir flirket, bence hata yap›yor. Bir kere, bütün çal›-
flanlar›n özel hayatlar› olmal›. T›pk› bir pil gibiyiz. Bu pilin dolabil-
mesi için dinlenmeye ihtiyac›m›z var. Yarat›c› olabilmek için uyku-
ya ihtiyac›m›z var. Hayattan zevk almaya ihtiyac›m›z var. Duygula-
r›m›z› yaflamaya ihtiyac›m›z var. Onlar› yaflayamad›¤›m›z sürece
kendimiz olmuyoruz. Kendimiz olmay›nca da zaten zaman bizi yö-
netiyor. Çünkü insan, kendi malzemesinden kopmufl bir biçimde
yafl›yor. Bizi tabiat, tanr›, bu flekilde koflturmam›z için yaratmad›. 

‘Zaman› iletiflimde nas›l kullanabiliriz?’ sorusundan kas›t, e¤er ki
konuflmaysa, her fleyden önce, daha çok dinleyebiliriz. Hepimiz
çok konufluyoruz. Birbirimizi dinlemiyoruz. Karfl›m›zdaki konuflur-
ken, o bitirse de ben söylemek istedi¤imi söylesem diye düflünüyo-
ruz. Özellikle yeni nesilde bu problem daha çok görülüyor. Çünkü
onlar ayn› anda birden çok ifl yapabilen gruplar halindeler. Dolay›-
s›yla daralm›fl dikkat efliklerimiz var. Herkesin kendi güçlülü¤ünü
ve güçsüzlü¤ünü  bilmesi çok önemli. Diyebilirsiniz ki; “Ben ayr›n-
t›da iyiyim. Çok kalabal›k, kar›fl›k ortamlarda verimli olmuyorum.”
‹flte bunu bilmek önemli. ‹letiflimdeki problemlerin birincisi dinle-
memekten kaynaklan›yor; karfl› taraf›n söylediklerindeki boflluklar›
doldurarak ilerliyoruz. Dolay›s›yla bu, yanl›fl anlafl›lmalara neden

Marka olabilmek için önce bir ürün ve hizmetiniz olmas› gerekiyor.
Bir ihtiyaca cevap vermeniz laz›m. Bunu sürdürülebilir biçimde ger-
çeklefltirmeniz gerek. Müflteriniz olacak, bir sat›fl a¤›n›z ve iletiflimi-
niz olacak. Çal›flanlar›n›z var. Bütün bunlar›n hepsi markay› olufltu-
ruyor. fiirketiniz çok iyi bir flirket olabilir, fakat çevreyle ilgili bir
skandala yol açm›fl olabilir. Bu durum, bütün iyi imaj›n›za ve itiba-
r›n›za yans›r. Belki de her fley çok iyidir, ama yöneticiniz belli bir
kitlenin hofluna gitmiyordur. ‹stedi¤iniz kadar ürün ve marka yöne-
timi yap›n, bir yerde bir bariyer ç›k›yordur. Marka yönetiminde ‘ih-
tiyaç’ çok önemli bir kelime. ‘Sürdürülebilirlik’ de öyle... Karfl› tara-
f› anlamak zaten en kritik nokta. Ama en önemlisi bariyerler... Ne-
rede bariyerler ç›k›yorsa, öncelikle onlar› ortadan kald›rmak gereki-
yor. Bunun için de sürekli dinlemek laz›m. Marka olabilmenin s›rr›,
dinlemekten ve her de¤iflime göre pozisyon alabilmekten geçiyor.

Dünyada 2 milyar, Türkiye’de 24 milyon internet kullan›c›s› var.
Sosyal medyan›n dünyada ve Türkiye’deki yeri ve etkinli¤i konu-
sunda görüflleriniz nedir?

1990’lar›n ortas›nda internetin hayat›m›za girmesiyle yaflam›m›z
geri dönülmeyecek biçimde de¤iflti. Önce makineler birbirleriyle
konufluyordu, sonra insanlar birbirleriyle konuflmaya bafllad›. fiim-

di cihazlar›n birbirleriyle konuflaca¤› döneme giriyoruz.
Yani çevremizdeki her fley birbirine ba¤l›. Böyle bir

ortamda yaflarken, kimsenin internete yabanc› kal-
mas› söz konusu de¤il. Ama sosyal medyada ol-

mak, ‘Facebook’ta ya da Twitter’da sayfa aça-
l›m, viral ekran yapal›m’ düzeyinde de olma-
mal›. Bu, sürekli bir diyalogdur. ‹nternet ve
sosyal medya, flirketlere diyalog imkân› ve-
rir. Tüketicisini, kendisinden hofllanmayan›
ve rakiplerini tan›r, kimin ne yapt›¤›n› ö¤-
renebilir. Ürün ya da reklam test edebilir.
Promosyon yapabilir, reklam verebilir, sa-
d›k kitle yaratabilir veya sad›k kitlesini ken-

di için yönlendirmeyi deneyebilir. Tüm bun-
larla beraber, sosyal medya ücretsizdir.

oluyor. Soru sormuyoruz, ki iletiflimdeki en önemli boyutlardan bi-
ridir. Soru sormak yerine karfl›m›zdakini tan›mlamaya çal›fl›yoruz.
Bu da iletiflimde kazalara neden oluyor. Zaman›m›z›n az oldu¤unu
düflünüyoruz, sabr›m›z yok. Sabr›m›z olmad›¤› için tahammülümüz
yok. Tahammül etmedi¤imiz için de iletiflim kazalar› çok fazla olu-
yor. Öte yandan korkunç uzun ifl toplant›lar› yap›l›yor, bu ifl toplan-
t›lar› da son derece yanl›fl yönetiliyor. Gayet verimsiz ilerleniyor.
Günün sonunda ‘Bu toplant›lardan ne sonuç ç›kt›?’ diye
düflündü¤ünüzde de hiçbir sonuç ç›kmam›fl oluyor. Vaktimiz en az
sahip oldu¤umuz varl›¤›m›z ve en kötü de onu kullan›yoruz. Para-
m›z› daha dikkatli kullan›yoruz mesela.

Zaman yönetimi konusunda e¤itimler veriliyor. Bir liste yapmak, ön-
celikle en acil olan› en k›sa zamanda bitirmek, önceliklerde de biraz
tasarruf etmek laz›m. Biz oldukça çocuk kültürlü bir ülkeyiz. Bu,
duygular›m›z›n çok fazla aç›kta oldu¤u anlam›na geliyor. Çok olum-
lu da bir fley, çünkü befleriyiz. Sevdik mi tam seviyoruz ama iflin di-
¤er bir boyutu da var; oldukça sab›rs›z›z ve hemen kavga ç›karabili-
yoruz. Çok küsüyoruz, al›nganl›k yap›yoruz. Küçük bir olay›, fazlaca
büyütebiliyoruz. Bu da asl›nda çok büyük bir zaman kayb› yarat›yor.
‹fl yaflam›m›zda, sürekli aksi davranan anne-baba modelleri ve bun-
dan flikâyetçi olan çocuk modelleriyle yafl›yoruz.

Markalaflman›n uzun bir döneme yay›lm›fl stratejile-
re dayal› ciddi bir ifl oldu¤unu söylüyorsunuz.
Sedece bir reklam filmine milyarlar harcaya-
rak dikkat çekmenin asl›nda bir ‘kendini im-
ha program›n›n ilk basama¤›’ oldu¤unun
alt›n› çiziyorsunuz. Bu de¤erlendirmeyi
yapman›za neden olan gözlemlerinizi an-
lat›r m›s›n›z?

Tüketiciler art›k sad›k de¤il, bir kere bu-
nu bilmek laz›m. Seçenek fazla bol. Tü-
keticiler son derece seçiciler ve bilgililer.
En tahmin etmedi¤iniz tüketici, ürününüz-
le ilgili pek çok ayr›nt›y› biliyor. Her yerden
bilgi al›yorlar. Hiçbir fley gizli sakl› kalm›yor.

EK‹M 2011 27



Sektörden

EK‹M 2011 2928 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI

Global Görüfl

y›ld›z› normal bir insandan ay›ran tek fley onun flöhretidir. Hepimiz
insan›z sonuçta. Reklam yaln›zca bir bileflenin parças›d›r. Daha
yüksek sesle ba¤›rman›z› sa¤lar. Bir anda milyonlara ulafl›rs›n›z.
As›l problem; milyonlara ulaflacak paran›z hep var m›? Buna ulafl-
t›¤›n›zda arkadan gelen vaadi hep sürdürebilecek misiniz? Belki
milyonlara ulaflman›za ihtiyaç yok. Daha küçük gruplar› hedefleye-
bilirsiniz. Bunun içinse çok fazla çal›flmak gerekiyor. Biz çok çal›fl-
m›yoruz genelde. Ortada bir kaynak varsa onu tüketmeye bak›yo-
ruz ço¤u kez. Yaflanan krizler de bu anlamda önemli bir test olu-
yor. Firmalar her kuruflun hesab›n› soruyorlar. Fakat bunu yaparken
de kendi can damarlar›n› kesiyorlar. Mesela, yetenekli eleman çe-
kemiyor. Eleman kaybediyor ya da elemanlar›n› demotive ediyor.
Tasarrufu maafllar üzerinden yapmaya çal›fl›yor. Halbuki Ar-Ge ya
da pazarlama ad› alt›nda israf edilen bir sürü kaynak var. Bunlara
kimse bakm›yor. Yanl›fl ürün yönetiminden kaybedilen paralar var.
Ama kimse oraya da bakm›yor, çünkü bu, iflin mühendislik taraf›.
Hemen personel giderlerine bak›l›yor. Bu durum hem istihdam›
hem de verimlili¤i etkiliyor.

Tüketici ba¤›ml›l›¤›n›n azald›¤› günümüzde, markaya sadakat sa¤-
laman›n yollar› sizce nelerdir? Bu ba¤lamda pazarlama nas›l bir
dönüflüm geçiriyor?

Bunu yine çocuk kültürüne ba¤layabiliriz. Bir tane oyunca¤›m›z
var, ‘flimdi her fley bu oyuncakta’ diye bakmakla bafll›yorsa ifl haya-
t›, bilinmesi gerekir ki; marka bu flekilde yarat›lmaz. fiirketler önce-
likle müflteriyi anlamak zorundalar. Sab›rl› olmak geriyor. Evet, her
fley çok k›sa sürede de¤ifliyor. K›sa zamanda markalaflabiliyorsunuz
art›k. Çünkü internet var. Ama hesap kitap yapmadan yola ç›k›l-
maz. Ç›k›ld›¤› zaman da bunun ac›s›n› herkes çekiyor. Bedelini ça-
l›flanlar ödüyor, israf olan sermaye var ortada. Sadece bizde de¤il,
bütün dünyada bu böyle. Öncelikle sermaye yönetimine çok uzun
vadeli bakmak gerekiyor. ‹flin promosyon taraf›ndan bahsetmiyo-
rum; mali ve insan kaynaklar›n› yönetmekten bahsediyorum. Çün-
kü bizde bunlar geride kal›yor. Halbuki pazarlama, çok kan, ter ve
gözyafl› isteyen bir ifl. Pazarlamay› da hakk›yla yapm›yoruz yani.
Markalaflmak sab›r iflidir. En baflta söyledi¤im gibi; konuflmaktan
çok, dinlemek ifli…

Ama bir yandan da çok tehlikelidir. Egosu yüksek flirketler e¤er ki
elefltiriden hofllanmayacaklarsa, bir kere bu konuda dönüflmeleri
gerekecektir. Çünkü elefltiriler olacakt›r. Bu elefltirileri hazmetmek,
dünyan›n en zor fleyi gibi görünebilir ama bir flirket için bu çok fay-
dal›d›r. Çünkü ço¤u zaman size ulaflmayan flikâyetleri oralarda gö-
rebiliyorsunuz. Hemen bu konularda önlem alabilirsiniz. fiöyle bir
olgu var; 100 müflteriden yaln›z dördü flikâyet bildirirmifl. Geri ka-
lan› “Bofl ver” deyip, gidiyor. Her yerde söylüyorum; flikâyet eden
müflteriye çok büyük özen göstermek, çok teflekkür etmek, sahip
ç›kmak ve onun geri bildirimini çok iyi de¤erlendirmek gerekiyor.
Çünkü o sizin dostunuz. Sizin için zaman harc›yor. fiirket için bu,
en k›ymetli veri olmal›. Mesela bu konuda en belirgin ve örnek
oluflturacak marka Coca Cola’d›r. Yanl›fl hat›rlam›yorsam; marka
de¤eri 70 milyar dolar civar›…

‹letiflimde beden dili konusu çok ifllendi. Buna ra¤men güncelli¤in-
den hiçbir fley kaybetmedi. Kurumlar›n hedeflerine ulaflmas› için
bir iletiflim yöntemi olarak bu özel dile dair siz neler söylemek is-
tersiniz?

‹letiflimde en önemli unsur beden dili. 1980’lerde yap›lan bir arafl-
t›rma, kelimelerin öneminin en fazla yüzde yedi oldu¤unu söylü-
yor. Belki bu kadar radikal olmayabilir ama, hangi içerikte söyleye-
ce¤iniz, hangi zamanda ve nas›l bir üslupla söyleyece¤iniz, ne gibi
bir tav›r içinde söyleyece¤iniz çok belirleyici oluyor. Karfl›n›zdaki
kendisinin önemsenmedi¤ini hissediyorsa, istedi¤inizi söyleyin,
hiçbir etkiniz olmayacakt›r. Karfl› taraf önemsendi¤ini hissediyorsa,
hiç büyük laflara gerek yok, bir telefon konuflmas› bile yetebilir. Bu,
yeni ça¤da reklam verenlerin en çok dikkat etmesi gereken fley,
müflteriyi önemsemek… Müflteri insan yerine konulmay› ve bir var-
l›¤› oldu¤unun kabul edilmesini bekliyor. Kendisine özel çözümler
gelifltirilmesini talep ediyor. Marka; ancak iliflki kurarak yarat›l›r. ‹n-
sanlar kendilerini özel hissettiren kurulufllara yak›n duruyorlar. Bir

‹nsanlar›n her zaman güven, birey olma, ait olma, kendini gelifltirme, sayg›, sevgi ihtiyac› için-
de olaca¤›n› ve bu ihtiyaçlar› iyi anlayamayan hiçbir markan›n ayakta kalamayaca¤›n› söylüyor
Fatofl Karahasan. “Pazarlamac›lar›n her fleyden önce 15 evrensel ihtiyac› iyi anlamas› ve diya-
loglar›n› bu eksende oluflturmas› gerekiyor” diyen Karahasan’›n sayd›¤› bu ihtiyaçlar› ‘art› 1’ de-
¤er olarak gördük. ‹flte insanlar›n ortak ihtiyaçlar›:

Sa¤l›kl› olmak, e¤lence, kendini fl›martma ihtiyac›, uyum, bilgi, bireysellik, güvenlik, sayg›, çe-
kicilik, aflk, ait olma, kontrol, gelenek, liderlik ve özgürlük. 

15 evrensel ihtiyaç “2012’de halka 
aç›lmay› planl›yoruz”

‹nflaat sektörü için
ç›lg›n büyüme tarihinin
2013 olaca¤›n›
söyleyen Dumankaya
Yönetim Kurulu üyesi
U¤ur Dumankaya’yla
sektörün gelece¤i ve
Dumankaya’n›n
gelece¤e dair planlar›
üzerine konufltuk.

55 Temmuz 2011’de bas›na yapm›fl oldu-
¤unuz aç›klamada, sektördeki durgunlu-
¤un bu y›l›n Eylül ay›nda afl›laca¤›n› ve
2013’ün inflaat sektöründe ‘ç›lg›n büyü-
me tarihi’ oldu¤unu aç›klad›n›z. Bu tespit
ve öngörülerinizin sebebi olan gözlem ve
deneyimlerinizi bizimle paylafl›r m›s›n›z?

fiu an için sektörde herhangi bir durgunluk
söz konusu de¤il. Hatta Haziran ay›ndaki
seçimlerde dahi bir durgunluk söz konusu
olmad›. Ramazan ay›n›n bitimi ve Eylül
ay›ndan bafllayarak konut sat›n al›mlar›n-
da bir ivme olaca¤› görüflündeyiz. Seçim-
ler öncesinde aç›klanan ç›lg›n projelerin
hayata geçirilmesiyle, Türkiye’nin haliha-
z›rda sahip oldu¤u potansiyel sayesinde
tüm sektörlerle birlikte inflaat sektöründe
de çok olumlu geliflmeler olacak. ‹nflaat

sektörü özelinde bakt›¤›m›zda global kriz-
den sonra büyük bir ivmelenme yafland›.
2010 y›l›nda sektörün ivmesi daha dengeli
devam etti. 2011 ve 2012’de sektörün ge-
lifliminin daha stabil olaca¤›n› öngörüyo-
rum. Asl›na bakarsan›z, flu flartlarda bile
büyüme rakamlar› di¤er sektörlere oranla
çok daha iyi noktalarda; ancak Merkez
Bankas›’n›n müdahaleleriyle büyüme h›z›
optimum düzeye düflürülüyor. 

GYODER verilerine göre 2013-2014 y›lla-
r› aras›nda konut ihtiyac›n›n 600 bin adet
ve flehirleflme oran›n›n yüzde 79’lara ç›-
kaca¤› tahmin ediliyor. Bu veriler konuta
olan talebin artmas›na sebep olacak. Bu
yüzden sektör için ç›lg›n büyümenin 2013
y›l› içerisinde gerçekleflece¤ini düflü-
nüyorum.
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Merkez Bankas›’n›n müdahaleleriyle büyüme h›z›n›n optimum
düzeye düflürüldü¤ü yönünde görüfl bildirdiniz. Sizce bu müdaha-
lenin sebebi nedir?

Bildi¤imiz üzere konut sektörü ekonominin lokomotif sektörüdür.
Nitekim 2010’da gerçekleflen büyüme oran›yla y›l› lokomotif sek-
tör olarak kapatt›. Ayr›ca konut kredilerinde de tarihin en düflük fa-
iz oranlar›yla karfl›laflt›k. Bu faiz oranlar›n› yukar› çekip konut sek-
töründeki h›zl› ivmeyi düzenleyerek dengeli büyüme yaratmak
amac›yla Merkez Bankas› tedbirler al›yor.

Yeni bir küresel krizin kap›da oldu¤u söyleniyor. Bu kriz Türki-
ye’deki inflaat sektörünü ve genel anlamda ekonomiyi nas›l etki-
ler? Bir önceki krizin ülkemizi ‘te¤et geçti¤i’ kabul edilirse, bu
kriz hakk›nda ne yorum yapars›n›z?

Biz Dumankaya ‹nflaat olarak, yaflad›¤›m›z küresel krizin etkilerinin
k›sa ve orta vadede Türkiye’yi etkilemeyece¤ine inan›yoruz. Ayr›ca
bu durumun flu an için konut sektöründe bir etki yarataca¤›na inan-
m›yorum. Herhangi bir etki söz konusu oldu¤unda büyük, güveni-
lir ve prestijli gayrimenkul firmalar›n›n de¤er kazand›¤›n› ve tüketi-
cilerin yat›r›mlar›na bu yönde devam etti¤ini söyleyebiliriz.

2011’deki büyüme hedefinizi yüzde 25, projelerinizin hacmini
1.3 milyar TL ve 5 bin konut olarak belirlemifltiniz. Y›l bitimine üç
ay kala hedeflerinizin tamam›n› gerçeklefltirebildiniz mi? Duman-
kaya olarak 2012 y›l› hedefiniz nedir?

2011 y›l› kapsam›nda befl farkl› projeye imza atma hedefimiz do¤-
rultusunda, May›s ay›nda, Dumankaya’n›n adeta gizli bahçesi ha-
line gelen Ayd›nl› bölgesindeki ‘Gizli Bahçe’ evlerimizin lansma-
n›n› gerçeklefltirdik.

Haziran’da ise Bahçeflehir’de yer alan ve inflas› devam eden Du-
mankaya Modern projemizin ikinci etab› olan ve 1.500 konuttan
oluflacak ‘Dumankaya Modern Vadi’ projemizin lansman›n› yapt›k.

2011 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ise hedeflerimiz kapsam›nda yeni pro-
jelerimize devam edece¤iz. 2012’de halka aç›lmay› planl›yoruz.

Dumankaya olarak, kültür hizmetleri, müflteriler orman›, engelsiz
yaflam bafll›klar› alt›nda çeflitli sosyal sorumluluk projeleriniz var.
Bunlardan bize biraz bahsedebilir misiniz?

Bizler için, yaflad›¤›m›z toplum ve insan ö¤esi çok önemli. Her f›r-
satta yaflad›¤›m›z topluma de¤er katmaya çal›fl›yoruz. Bu ba¤lam-
da çeflitli sosyal sorumluluk projeleri gerçeklefltiriyoruz. 

TEMA Vakf› iflbirli¤iyle daire sakinlerimiz ad›na dikti¤imiz fidan-
larla ‘Dumankaya Müflteri Orman›’ oluflturuluyor. Uflak’›n Gökçe-
dal Köyü, Kocadüz mevkiinde bulunan ve daha önce 101.260 fi-
dan dikilen 61 hektarl›k bu hat›ra orman›nda Dumankaya ad›na
her müflteri için karaçam ve akasya fidanlar› dikiliyor. 

Öte yandan ‘Dumankaya ile Engelsiz Yaflam’ slogan›yla yola ç›k-
t›k ve Türkiye’de engellilere yönelik birçok baflar›l› projeyi haya-
ta geçiren ve uluslararas› anlamda da Avrupa’n›n en önemli sivil
toplum kurulufllar›ndan olan ‘European Design For All’un Türkiye
temsilcili¤ini yürüten Alternatif Yaflam Derne¤i (AYDER) ile iflbir-
li¤i yapt›k. AYDER ile yap›lan çal›flmalar dahilinde Dumankaya
projelerinden konut sat›n alan engelli müflterilerin yaflam kalitesi-
ni art›rmaya yönelik daire içi çözümlerini ücretsiz olarak sa¤lar-
ken, sat›n almalarda indirim avantajlar› da sunuyoruz. Bunun ya-
n› s›ra, yeni projelerdeki ortak sosyal donat› alanlar›n› da engelli-
ler ve özel ihtiyaç sahibi bireylerin gereksinimlerini göz önüne

alarak gelifltiriyoruz.

Ayr›ca Akdeniz Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Murat Arslan’›n ‘‹stan-
bul’un Antikça¤ Tarihi: Klasik ve He-
lenistik Dönemler’ adl› kitab›n› ‘Du-
mankaya Kültür Hizmeti’ alt›nda ya-
y›nlad›k.

Dumankaya’n›n kurum kültürü hakk›n-
da k›saca bilgi verebilir misiniz? Bu an-
lamda Dumankaya’y› di¤er flirketlerden
farkl› k›lan nedir?

Dumankaya’da tüm çal›flanlar›m›z ve
yöneticiler, Dumankaya ortak de¤erle-
rinde biraraya gelerek çal›flmalar›n›
yürütürler. Bunlar yenilikçilik, özdisip-
lin, müflteri odakl›l›k, sosyal sorumlu-
luk, sürekli geliflim ve güvenilirlik. Her
zaman yenili¤e aç›k olmak, hem sek-
törel hem kurumsal tüm yeni geliflme-
leri yak›ndan izlemek, baflar›da en
önemli etkenlerdir. Özdisiplin, özgü-

veni de beraberinde getirir. Çal›-
flanlar›m›z bunun bilincindedir.
Müflteri odakl›l›k flirketin tüm fonk-
siyonlar›nda müflteriyi ön plana ç›-
karmakt›r. Dumankaya için müflteri
en önemli öz varl›kt›r, flirketin ön-
celikleri aras›nda ilk s›radad›r ve
grubun yap›lanmas›, iflleyifli, hedef-
leri, temel stratejileriyle rekabet
modelleri onun üzerine kuruludur.
Dumankaya tafl›d›¤› sosyal sorum-
luluk çerçevesinde do¤aya, e¤iti-
me, bilime ve toplumsal yaflama
katk›da bulunmak için çaba göste-
rir. Rekabet gücünü art›rman›n temelinde sürekli geliflim yatar.
Bu amaçla gerek grup içi gerekse profesyonel kurulufllardan al›-
nan destekle çeflitli kurs ve seminerler yoluyla, çal›flanlar›n bilgi
ve becerilerinin yükseltilmesi hedeflenir. Konut gibi kal›c› de¤er-
ler üreten bir grup olarak güvenilirlik birinci derecede önemlidir
ve Dumankaya bu alanda maksimum özveriyle güvenilirli¤ini en
üst düzeye ç›karmak için çal›fl›r. 

Dumankaya’n›n gelece¤e dair vizyonu nedir? 2020’li y›llarda na-
s›l bir Dumankaya hedefiniz var?

2020’li y›llarda Dumankaya’n›n Türkiye’nin en büyük gayrimen-
kul yat›r›mc›s› olmas›n› sa¤lamak bizim en öncelikli hedefimiz. Bu
yolda birçok stratejik hamle yapaca¤›z. ‹lk çal›flmalardan birisi de,
halka arz›m›z› gerçeklefltirmek olacak. Planlar›m›z do¤rultusunda
2012 bafl›nda GYO hayata geçecek. Çünkü, inflaat sektörü Türk
ekonomisinin -mevcut veriler ›fl›¤›nda- en lokomotif sektörlerin-

den. Dolay›s›yla gayrimenkul yat›r›mc›lar› bu h›zl› dinamizm içe-
risinde daha rekabetçi ve finansman anlam›nda daha güçlü olmak
zorunda. 

Dumankaya Modern Vadi projesi sizin için nas›l bir deneyim? Di-
¤er projelerden ne gibi farkl›l›klar› var?

1.494 daireden ve genifl bir ticari alandan oluflan bu dev proje böl-
genin en önemli yaflam alanlar›ndan biri olacak. Dumankaya Mo-
dern Vadi’de, toplam 11 blok yer al›yor. Bloklar proje içindeki da-
¤›l›mlar›na ve arazinin konumuna göre farkl› özellikler tafl›yor: 12
katl› yatay baza alanl› alt› blok, 8-10-13 kattan oluflan üç adet ya-
tay blok ve 26-31 kattan oluflan iki adet kule. Dumankaya Modern
Vadi; stüdyo ve dubleks daire seçenekleriyle her kesime ve her
bütçeye hitap eden bir proje. Dumankaya Modern Vadi’de tüm da-
irelerde, büyüklüklerine göre çeflitli paketler halinde Dumankaya
IQ ak›ll› ev sistemleri sunuluyor.

Rakamlarla Dumankaya Modern Vadi
Esenyurt Bahçeflehir’e yeni bir de¤er katacak bu önemli projede konut alan›yla ticari alan›n
ba¤lant›s› kaskatl› havuzlar ve ‹spanyol merdivenleriyle sa¤lan›yor. Acil durumlar için araç ge-
çebilecek flekilde planlanan anayol d›fl›nda, ortak kullan›m alan› tamamen yürüme yollar›na
ve koflu parkurlar›na ayr›lm›fl. Residence blo¤unu çepeçevre saran, içinde süs ve çim havuz-
lar›n›n oldu¤u teras bahçeler, do¤ayla insan›n yaflam içinde bütünleflmesini amaçl›yor. Yüksek
katl› bloklar›n avlular›nda bahçeler yer al›rken, bazalar›n üzerinde çat› bahçeleri var.

Toplam proje alan›: 52.412 metrekare

Toplam daire say›s›: 1.494 adet

1+1 daireler: 56-77 metrekare 

2+1 daireler: 91-115 metrekare 

3+1 daireler: 136-159 metrekare

4+1 daireler: 160-185 metrekare 

Kulelerdeki stüdyo daireler: 35-38 metrekare 

Kulelerdeki 1+1 daireler: 57-74 metrekare 

Kulelerdeki 2+1 daireler: 93-96 metrekare

1970’te ‹stanbul Kartal’da do¤du. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanat-
lar, Tasar›m ve Mimarl›k Fakültesi’nden mezun olan U¤ur Dumanka-
ya, 1997 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nde ‹flletmecilik ‹htisas Yöneti-
mi üzerine master yapt›. 1994’ten itibaren Dumankaya ‹nflaat bünye-
sinde çeflitli görevler üstlenmifl olan U¤ur Dumankaya, halen Yöne-
tim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad›r. Gayrimenkul Yat›r›m
Ortaklar› Derne¤i (GYODER) Yönetim Kurulu Üyesi, ‹V‹AD, AMPD,
ve Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan U¤ur Dumankaya, evli ve
dört çocuk babas›d›r.

U¤ur Dumankaya kimdir? 
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Savafllar nedeniyle y›k›ma
u¤rayan Balkan co¤rafyas›
yaralar›n› sarmaya çal›fl›yor.
Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i’nin (TMMOB)
özverili çabalar›yla uzun
zamand›r ilk kez biraraya
gelebilen Balkan ülkeleri,
Balkan Mimarlar
Konferans›’nda yeniden
bulufltu. Konferans,
2004’ten bu yana
gerçeklefltirilemiyordu.

BBalkan Mimarl›k Konferans›, 17 Haziran 2011 tarihinde Türkiye
Mimarlar Odas›’n›n ev sahipli¤inde Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, F›nd›kl› Kampüsü’nde gerçeklefltirildi. ‘Balkanlar’da
Mimarl›k ve Kentsel Geliflim’ konulu konferansta Uluslararas› Mi-
marlar Birli¤i ve Avrupa Mimarlar Konseyi de baflkanl›k düzeyinde
temsil edildi. Konferansa; Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek,
Romanya, H›rvatistan ve Türkiye’den oturum konuflmac›lar›yla,
Makedonya, Kosova ve Slovenya’dan temsilciler kat›ld›. Karadeniz
Mimarl›k Forumu üyesi mimarl›k örgütlerinden de çeflitli temsilcile-
rin yer ald›¤› konferans, TMMOB Baflkan› Eyüp Muhcu’nun aç›l›fl
konuflmas›yla bafllad›.

Aç›l›fl konuflmalar›

Konuflmas›na konferans›n tarihsel sürecini hat›rlatarak bafllayan
Muhcu, 51 y›l önce ilk kez gündeme gelen Balkan Mimarl›k Konfe-
rans›’n›n 1990’a kadar farkl› ülkelerde gerçeklefltirildi¤ini fakat bu
tarihten itibaren yaflanan savafllarla gelen y›k›m ve kay›plar nedeniy-
le 14 y›l boyunca gerçeklefltirilemedi¤ini söyledi. Bulgaristan Mi-
marlar Birli¤i ve Türkiye Mimarlar Odas›’n›n giriflimleriyle 2004’te
Sofya’da yeniden yap›lan konferans için “Kendi gelenek ve periyot-
lar›n› oluflturmakta çok zorland›. Konferans›n gelece¤i iki veya dört

y›ll›k periyotlarla garanti alt›na al›nmal›d›r” dedi. Balkan Mimarl›k
Konferans›’n›n en önemli amaçlar›ndan birinin, özgün bir yere sahip
olan Balkanlar’› co¤rafi, sosyal, kültürel boyutlar› olan, ortak de¤er-
ler bütününden oluflmufl bir ‘üst kimlik’ alt›nda birlefltirmek oldu¤u-
nun alt›n› çizen Muhcu, “Bölgede bar›fl›n, kardeflli¤in, esenlikli bir

gelece¤in inflas›n›n sürdürülmesi gibi toplumsal ve tarihsel sorumlu-
luklarla karfl› karfl›yay›z. Bu süreçte mimarl›¤›n çok özel bir yeri var.
Kentler nitelikli yaflamaya ve insanlar›n mutlu olmas›na ne kadar
mekânsal olanak sa¤larsa, insan ve toplumlar aras› bar›fl ve kardefl-
lik o derece güvence alt›na al›nm›fl olur” ifadesini kulland›. Eyüp
Muhcu’dan sonra aç›l›fl konuflmalar›, Avrupa Mimarlar Konseyi Bafl-
kan› Selma Harrington ile devam etti.

Balkanlar’›n çehresinin giderek de¤iflti¤ini ve de¤iflmeye de devam
edece¤ini söyleyen Harrington, “Biz mimarlar›n üretece¤i ve suna-
ca¤› projeler sayesinde bu de¤iflim sürecinde pek çok seçenek var.

Balkanlar’da Mimarl›k
ve Kentsel Geliflim

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan konferans›n tematik sunumunu yap-
mak için kürsüyü Mimar Cengiz Bektafl devrald›. Yaklafl›k 20 dakika
süren sunumda Balkanlar’›n ortak kültür ve tarihine de¤inen Cengiz
Bektafl, konuflmas›n› Aziz Nesin’in, 1979’da düzenlenen Balkan Ya-
zarlar Konferans›’nda yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›na dair bir an›s›yla açt›.
Nesin’in haz›rlam›fl oldu¤u ve bütün Balkanlar’da ortak kullan›lan
sözcüklerden oluflan konuflmas›ndan dolay› kat›l›mc›lar›n flafl›rd›¤›n›
ve çok güldüklerini anlatt›. “Bu konuflma, Balkan ülkeleri olarak ne
çok ortak yönümüz oldu¤unu duyumsat›yordu bize” diyen Bektafl,
Balkan Mimarl›k Konferans› gibi toplant›lar›n gelece¤e daha sa¤l›kl›
yollar, pencereler açmakta yararl› olaca¤› umudunu tafl›d›¤›n› söyledi.
Mimar Cengiz Bektafl “Her fleyi yapaylaflt›rd›k. Tafl gibi görünen ama
tafl olmayan, tahta gibi görünen ama tahta olmayan gereçlerle çal›fl›r
olduk. Her fley kendi de¤il de baflka bir fley gibi gösterilmeye çal›fl›l›-
yor. Bir fley asl›nda o de¤il, ama o gibi gözüküyor. Çiçeklerimiz, seb-
zelerimiz, meyvelerimiz bile sahte. Hatta gülücüklerimiz de… Do¤a-
ya uyumlu mimarl›¤› tümüyle unutmufl gibiyiz. Her fley insan sa¤l›¤›-
n› hiçe sayan, tez elden para kazanmay› amaçlayan üretimin konusu
oldu” diyerek konferansa kat›lanlar› mimarinin ve mimarl›¤›n geldi¤i
nokta konusunda dikkatli olmaya ça¤›rd›. 

Konferans›n tematik sunumu

Konferans›n
tematik
sunumunu
yapan
Mimar
Cengiz
Bektafl.

TMMOB Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Eyüp Muhcu, Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Baflkan› Selma Harrington, Uluslararas›
Mimarlar Birli¤i (UIA) Baflkan› Louise Cox, aç›l›fl konuflmalar›n› yaparken...

Bölgesel yönetmeliklerin uygulanmas› için belli bafll› araçlar›n ya-
rat›lmas›nda araflt›rma yapmak, analiz etmek, gerekli durumlar için
öngörülerde bulunmak, bölgeye özel planlar yapmak, en önemlisi
günlük yaflam alanlar› yaratmak konusunda mimarlar olarak kullan-
d›¤›m›z tüm araçlar›n insanlar›n refah› için organize edilmesi gerek-
lili¤i vard›r. Çok farkl›, dramatik ve ola¤and›fl› kimliklerimize ra¤-
men, iklim, konfigürasyon, tarihsel türbülans, ideolojilerin çarp›fl-
mas› ve büyük dinlerin farkl› içeriklerinden gelen pozitif olgular
kültürel komflulu¤umuzun bir parças›d›r. Bunlar tam da bizi biz ya-
pan fleylerdir” dedi.

Son sözü alan Uluslararas› Mimarlar Birli¤i Baflkan› Louise Cox ise
konuflmas›nda “Umar›m ki bu konferans›n sonunda birbirimizin kül-
türel miras›ndan istifade ederek birlikte yapabilece¤imiz fleyleri da-
ha da ço¤altaca¤›z. Mimarlar olarak, toplumla daha fazla iletiflim
kurmaya mecburuz. Bizler onun bir parças›y›z. Kamuyu ne kadar
çok bilinçlendirebilirsek, pek çok fleyi elbirli¤iyle baflarabilece¤imi-
ze o kadar inan›yorum” diyerek aç›l›fl konuflmalar›n› noktalad›.

Birinci oturum

Tematik sunumun ard›ndan verilen k›sa aradan sonra konferans›n
‘Ortak Tarih, Kültür ve Kimlik’ konulu ilk oturumuna geçildi. ‹stan-
bul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, ‘Koso-
va’da Bar›fl ‹çinde Birlikte Yaflama Çabalar›’ ad›n› verdi¤i sunumun-
da Balkan Savafl›, ‹kinci Dünya Savafl› ve 20’nci yüzy›l›n sonunda
yaflanan Bosna-Hersek Savafl›’yla, 21’inci yüzy›l›n bafl›nda gerçek-
leflen Kosova Savafl›’ndan sonra bölgede kaybedilen önemli kültü-
rel ve yaflamsal de¤erlere de¤indi. Kosova’daki Arnavut halk›n kül-
türel miraslar› ve yeni yap›lanmalar konusundaki muhafazakar tu-
tumlar›ndan bahsetti. Ahunbay, Kosova’n›n en büyük flehirlerinden
olan Prizren’de, flehre ait kaledeki yenileme çal›flmalar›ndan ve ka-
lenin tam alt›nda bulunan harap haldeki S›rp Mahallesi’ne destek
veren UNESCO’dan da söz etti.

Saraybosna Üniversitesi’nden Prof Dr. Amir Pasic, ‘Kimli¤in Korun-
mas›nda Mimarinin Rolü’ adl› sunumunda, bölgede Osmanl› hâki-
miyetinin oldu¤u yaklafl›k 400 sene boyunca cami, kilise ve si-
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nagoglar›n yan yana oldu¤unu, yaflam tarz›n›n homojen yap›s›n›,
efli benzeri görülmemifl bir hoflgörü ortam›nda dinler aras› etkilefli-
mi anlatt›. “Hiçbir dönemde müslüman nüfus yüzde 45’in üzerine
ç›kmam›fl. 19’uncu yüzy›lda ulusal milliyetçi y›k›m hareketleri etki-
si alt›nda olan ‹slami kültürel miras, 20’nci yüzy›l›n sonunda toptan
bir y›k›ma daha u¤rad›. 1992 ve 1995 seneleri aras›nda ‹slamiyet’e
ait her türlü sembol yok edilmeye çal›fl›ld›. Cami minareleri, ‹slam
inanc›n›n sembolü ve müslüman kimli¤inin bir göstergesi oldu¤u
için bafll›ca hedef noktalar›yd›. 2009’da Avrupa’da tekrar bafllayan
‘‹slamofobi’nin hedefinde yine minareler vard›” dedi.

Romanya’dan Zeppelin Dergisi Direktörü Mimar Constantin Go-
agea, Romanya’da 1989’dan sonra yaflanan ekonomik ve sosyal de-
¤iflikliklerin flehir mimarisine olan yans›malar› hakk›nda bir sunum
gerçeklefltirdi. Sunum, ülkede yaflanan bu uzun geçifl döneminin bir
dergi gözüyle nas›l yorumland›¤›n›n özeti gibiydi.

Yeni bir bilim dal›: Balkanoloji

‘Balkanlar’da Mimarl›k ve Kentsel Planlama Hakk›n-
da Güncel Tart›flmalar’ konulu ikinci oturumda, Ma-
kedonya’dan Mimar Emil Jegeni, ‘Balkanoloji’nin mi-
mari ve kentsel dönüflümde yeni bir bilim dal› olma-
s› gereklili¤inden bahsetti¤i sunumunda, Üsküp’ün
son 20 y›lda flehir geliflimi ve mimari konusunda ya-

flad›¤› de¤iflimi anlatt›. Bu geliflimin, flehri 1990’dan ve 2005’ten
sonra olmak üzere ikiye ay›rd›¤›n› söyledi. Üsküp için tasarlanan
‘2014 Kentsel Dönüflüm Plan›’n›n ne mimarlarla ne de kamuyla
paylafl›lmad›¤›n›, kimseye hiçbir fley sorulmad›¤›n› vurgulad›.  

Yunanistan Mimarlar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Kons-
tantinos Belibassakis, 60 y›ld›r Yunanistan’›n en büyük ekonomik
lokomotif gücünün inflaat sektörü oldu¤unu, pek çok çarp›k yap›-
laflmaya ra¤men kimsenin bunu sorgulamad›¤›n› söyledi. “Oysa do-
¤ayla irtibat›m›z› yeniden kurarak ihtiyaçlar›m›za göre bir kentsel
dönüflüm tasarlanmal›d›r” dedi. Vatandafl, müflteri, mimar ve devlet
el ele vererek mimari projelerin tasarlanmas› gereklili¤ine de¤inen
Belibassakis, yasal düzenleyici olarak, öncelikli iflin devlete düfltü-
¤ünü ifade etti.

H›rvatistan’dan Mimar Alan Leo Plestina, konferans boyunca görül-
müfl en do¤ru ve estetik mimari projelerden oluflan sunumunda, da-
ha kaliteli bir yap› sektörü için ‘apolitik’ bir mimari anlay›fl benim-
sediklerini söyledi. Mimari politikan›n, devlet politikas› içinde ka-
mu ç›karlar›n› ifade etti¤ini vurgulayan Plestina, daha h›zl› fikir ak›-
fl› için ulusal platformlar, çevre ve bay›nd›rl›k bakanl›klar›, kültür ve
bilim bakanl›klar›, mühendislik örgütleriyle birlikte mimari projeler
gerçeklefltirdiklerini söyledi.

Bulgaristan Mimarlar Birli¤i Baflkan› Georgi Bakalov, ‘Avrupa 2020’
stratejisinin Avrupa Birli¤i üyesi olmayan Balkan ülkelerine olacak
yans›malar›yla konuflmas›na bafllad›. Küçük, büyük hiçbir flehri ay›rt
etmeden, Avrupa Birli¤i gibi tek tip bir yol haritas›na ihtiyaç duyuldu-
¤unu söyleyen Bakalov; “Bilirkifli s›fat› tafl›yan mimarlar olarak, ulafl›m,
iletiflim gibi, toprak kullan›m›n› ilgilendiren konularda kardiyovasküler
bir görev görmekteyiz” dedi. Bakalov, Karadeniz, Akdeniz ve Güney-
do¤u Avrupa gibi komflularla Bulgaristan olarak iflbirli¤i yapmaya ha-
z›r olduklar›n› ifade etti. Türkiye’nin, Karadeniz sahilindeki çarp›k mi-
mari politikalar›yla ilgili yöneltilen bir soruya, “Bu birlik sadece Türki-
ye’nin Balkan bölgesinde kalan topraklar›na yöneliktir. Fakat, iflbirli¤i
konusunda Türkiye’yi Anadolu ya da Rumeli diye ay›rm›yoruz” dedi.
Mimarlar olarak globalleflmediklerinin, sadece vizyonlar›n› gelifltirmek
için deneyimlerini paylaflt›klar›n›n alt›n› özellikle çizdi.

Birinci oturum; Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr.
Amir Pasic, Oturum Baflkan› ve UIA 2. Bölge Baflkan
Yard›mc›s› Lisa Siola, Mimar Constantin Goagea.

‹kinci oturum; Mimar Emil Jegeni, Mimar Konstantinos
Belibassakis, Oturum Baflkan› ve Romanya Mimarlar Odas›
Baflkan› Serban Tiganas, Mimar Alan Leo Plestina, Mimar
Georgi Bakalov.  

Amerikan Hastanesi dermatologlar›ndan Dr. Bilgehan Y›lmaz’a cildimizin
yafllanma sürecini, bak›m› hakk›ndaki pratik çözümleri ve bafll›ca cilt
problemleriyle ilgili tedavi ve önlemleri sorduk. 

YYafllanma sürecini, 30 yafl öncesi ve sonras› olarak ka-
baca iki evreye ay›r›rsak, ciltte zaman içinde ne gibi
farkl›l›klar oluyor?

Yafllanma süreci genetik faktörlerimize ve yaflad›¤›m›z
koflullara ba¤l›. Örne¤in tarlada çiftçiyseniz farkl› yafl-
lan›yorsunuz, günefle uzak veya kapal› bir ortamda ya-
fl›yorsan›z farkl›. Bu yüzden öyle çok net bir yafl s›n›r›
yok ama zaman içerisinde hepimizde farkl› genetik
faktörlerin etkisiyle, eninde sonunda o de¤ifliklikler
bafll›yor. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, elastik
dokumuzun esnemeye bafllamas›. Cildimizin içinde
elastik lifler var. Bunlar gerginli¤i ve dolgunlu¤u sa¤l›-
yor. Zamanla, do¤al yafllanma prosedürünün bir par-
ças› olarak, bunlar y›k›lmaya bafll›yorlar. Bu da cildi-
mizin giderek daha az esnek olmas›na yol aç›yor.
Bundan baflka yine, maruz kald›¤›m›z gün ›fl›¤› mikta-
r›na ba¤l› olarak da birtak›m de¤ifliklikler bafll›yor. Ne
kadar genç yaflta, ne kadar çok gün ›fl›¤›na maruz kal-
d›ysak, bunun etkileri bir o kadar daha çabuk ve fazla
miktarda ortaya ç›k›yor; lekelenmeler, deri yüzeyinde
kabalaflma…

Bunun d›fl›nda, cinsiyete ba¤l› de¤iflen durumlar var.
Kad›nlardaki baz› hormonlar›n, hayat›n belli bir döne-
minde, dramatik biçimde de¤iflmesi söz konusu. Me-
nopoz sürecinde hormon düzeyleri h›zla de¤iflmeye
bafll›yor. Erkeklerin hiçbir zaman böyle h›zl› de¤iflime
u¤rad›¤› bir dönem yok. Onlar›nki, çok daha yavafl ve
uzun bir süreçte gelifliyor. Kad›nlar›n hormonlar›ndaki
bu h›zl› de¤iflim, belli bir dönemden sonra, yafllanma
belirtilerinin h›zl› geliflen bir süreçte ortaya ç›kmas›na
yol aç›yor. Menopoz dönemine yaklaflt›kça, cilt h›zla
kuruyor. Kad›nlar, öncelikle bacaklar›nda bu kuruma-
y› hissetmeye bafll›yorlar. Cilt, nemini daha zor tutar
hale geliyor.

“Yafllanmada geneti¤in d›fl›ndaki
en önemli faktör: Günefl”

24 Ekim 1962’de ‹stanbul’da do¤du. ‹lkokuldan sonra, ‹stanbul Erkek Lisesi’ni
1980’de bitirdi. 1986’da Cerrahpafla T›p Fakültesi’nden mezun oldu. Sonraki üç y›l,
Cerrahpafla T›p Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dal›’nda asistanl›k yapt›. Asistanl›k gö-
revinin ard›ndan ‹sviçre’deki Basel Üniversitesi’ne dermatoloji asistan› olarak görev
yapt›. 11 y›l ‹sviçre’de kald›. Bu süreçte, asistanl›k, dermatoloji asistanl›¤›, alerji asis-
tanl›¤› ve ard›ndan muayene hekimli¤i yapt›. ‹sviçre’deki son üç y›l›nda klinikte uz-
man doktor olarak görev yapt›. Türkiye’ye döndü¤ü 2001 y›l›ndan beri de Amerikan
Hastanesi’nde çal›fl›yor. Evli. 17 yafl›nda bir k›z›, dokuz yafl›nda bir o¤lu var.

Bilgehan Y›lmaz kimdir?
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Siz cildinize nas›l bak›yorsunuz?

Her fleyden önce, cildimi güneflten çok iyi koruyorum. Kozmetik
ürün pek fazla kullanm›yorum. Cildimde kuruluk ve bunun uzan-
t›s›nda flikâyetlerim oldu¤unda, gerekti¤i flekilde nemlendirici sü-
rüyorum. Ama hiç ihtiyaç hissetmiyorsa da fazladan bir fley sürmü-
yorum. Hiçbir zaman kirli bir yüzle yatm›yorum, temiz tutmaya
çal›fl›yorum. Bu, neredeyse yüzy›llard›r bilinen bir kural. Ama al-
t›n kural; 365 gün boyunca günefle dikkat etmek.

Güneflten koruyan kremler üzerinde yazan SPF 30, SPF 50 terim-
leri ne anlama gelmektedir? Tek kullan›mla, güneflten gün boyu
korudu¤u iddia edilen ürünlere inanmal› m›y›z?

SPF’ler güneflten koruma faktörünün kaç kat olabilece¤ini gösteri-
yor. Güneflte kald›¤›n›zda, derinizde belli bir süre sonra k›zar›kl›k
oluflur. Bu kiflinin deri tonuna göre, az ya da çok görülebilir. ‘Tip
bir’ dedi¤imiz çok beyaz tenli insanlarda, befl-on dakikada oluflan
bu k›zar›kl›k, ‘Tip dört’ dedi¤imiz siyah derili insanlarda ve hatta
Afrika’da yaflayan ‘Tip alt›’da saatleri bulabilir, neredeyse pratik
olarak, göremeyebilirsiniz. Bu faktörler, yanmay› geciktirme süre-
sinin kaç kat› uzat›labildi¤ini gösteriyor. Yani herkes için farkl›. Ör-
ne¤in siz, ö¤len vaktinde, günefl alt›nda befl dakikada k›zaran bi-
riyseniz; bu faktörler, size yaklafl›k bir buçuk saatlik bir süre sa¤la-
yacakt›r. “30 faktör sürdüm ve hiçbir fley olmayacak” diye bir fley
yok. fiunu da bilmenizi isterim, Avrupa ve Kuzey Amerika da dâ-
hil olmak üzere, dünyan›n pek çok ülkesinde, ‘70-80’ faktör gibi,
daha önce kutular›n üzerinde yazan rakamlar› art›k görmüyoruz.
Çünkü yasakland›. Ticari olarak en fazla ‘+50’ yaz›labiliyor. Peki,
‘+50’ ne demek? ‘Minimum 50 faktör’ anlam›na geliyor. ‘Gün bo-
yu koruma’ denen fley gerçekten zor. Baz› ‘+50’ ürünler, deri tipi-
nize göre, asl›nda gün boyu koruyabilir. Fakat bunun için flunu
unutmamak laz›m; bu koruyucu maddeler, derinizin üzerinde bir
tabaka oluflturarak sizi koruyorlar. Suya girdi¤inizde, terledi¤iniz-
de, ovalanarak kuruland›¤›n›zda, o tabakay› s›y›rm›fl oluyorsunuz.
Bu ifllemlerden sonra koruyucu kremi tekrar cildinize sürmeniz ge-
rekiyor. Yani bir kere sürdü¤ünüz kremin sizi güneflten gün boyu
koruyabilmesinin birtak›m flartlar› var.

Cilt yafllanmas›nda en önemli faktörler neler? Cildin yafllanmas›n›
yavafllatmak mümkün mü?

Yafllanmada genetik faktörlerin d›fl›ndaki en önemli faktör: Günefl.
K›zarma derecesinde yanmamaya özen göstermek laz›m. Cildi-
miz kuruysa nemlendirmemiz çok önemli çünkü kuru cilt, görün-
tü olarak da daha mat ve soluk ve kolay k›r›flabilen bir yüzeydir.
Bundan baflka; cilde zarar veren maddelerden uzak durmak
k›r›flmay› yavafllatmaya etken. Sigara ya da alkol gibi maddeleri
afl›r› tüketmemek gerekiyor. Ek olarak yapabilece¤imiz fleyler var;
‘yafllanmay› geciktirici’ dedi¤imiz yavafllat›c› ve azalt›c› etkisi ol-
du¤unu düflündü¤ümüz kremler kullanmay› deneyebiliriz. Örne-
¤in, bunlardan bir tanesi ‘retinoik asit’ dedi¤imiz bir enzim. Dü-
zenli kullan›m›nda, elastik liflerin oluflumunu destekler bir etkisi
oldu¤unu biliyoruz.

Genelde afl›r› terleme erkeklerin sorunu olarak bilinmekte... Ne-
denleri neler? Tedavisi nas›l yap›l›yor?

Afl›r› terleme deyince bunu iki büyük gruba ay›rmak laz›m. Biri
el, ayak, kol alt› gibi belirli bölgelerin afl›r› terlemesi; bir de tüm
vücudundan çok terleyen insanlar var. Ellerde ayaklarda ve kol
altlar›n›n hepsinde birden gerçekleflen ‘hiperhidroz’ dedi¤imiz
hastal›k, genelde psikosomatiktir. Bunun birkaç çeflit tedavisi var.
Terlemeyi azaltt›¤›n› bildi¤imiz bir tak›m maddeleri sürebiliyo-
ruz. Bu maalesef her hastada baflar›l› olmuyor. Bir tür fizik teda-
vi diyebilece¤imiz su ve elektrikle uygulanan bir metot var; bu-
nun da ifle yaramad›¤› küçük bir grup insan var. Hiçbir yöntemin
ifle yaramad›¤› hastalara da botoks öneriyoruz. Bütün bu tedavi-
leri belli aral›klarla tekrarlamak gerekti¤ini tabii ki ilave edelim.
Tüm vücuttan ç›kan eforlu veya eforsuz genifl çapl› afl›r› terleme-
den flikâyetçi hastalar›n öncelikle mutlaka bir dâhiliyeciyle gö-
rüflmeleri laz›m. Yerine göre belki bir hormon hastal›klar› uzma-
n›yla da görüflmesi gerek. Bazen bu tip terlemeler, bir tak›m me-
tabolik hastal›klar›n habercisi olabiliyor. 

Özellikle hamilelikten sonra s›k görülen deri çatlaklar› yok edile-
bilir mi? Bunun için neler yapabiliriz?

Hamilelik s›ras›nda oluflan bu çatlaklar kar›n ve gö¤üslerde, hatta
afl›r› fliflmanlamayla kol-bacak gibi bölgelerde de görülebiliyor.
Hatta bazen ergenlerde h›zl› büyümeyle, özellikle erkek çocukla-
r›n s›rt›nda enine çizgiler fleklinde olabiliyor. Bazen de afl›r› spor

yap›p, kas yapanlarda ortaya ç›kabiliyor. Bunlar›n yüzde yüz bir
çaresi yok. Özellikle hamileler için söylüyorum; çatlaklar›n olufl-
mas›, gene kiflinin genetik faktörleriyle çok ilgili. Deriye biraz des-
tek olmak gerekiyor; kurumamas›, elastik yap›s›n› olabildi¤ince ko-
ruyabilmesi için yine bir dermatolog veya jinekolo¤a dan›flarak al›-
nacak bir nemlendiriciyi her gün çok düzenli kullanman›n, belli
bir oranda faydas› olaca¤›n› düflünüyoruz. Buna ra¤men, deri yine
de çatlayabilir. Bunu azaltmak için de günümüzde baz› lazer teda-
vileri kullan›yoruz. Yüzde yüz yok edilemiyorlar ama önemli ölçü-
de az görülmelerini sa¤layabiliyoruz. Örne¤in ‘fraksiyonel karbon-
dioksit lazer’, bizim de klini¤imizde kulland›¤›m›z bir yöntem.

Sa¤l›kl› saçlara sahip olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Saç dö-
külmesinin tamamen tedavi edilmesi mümkün mü? Ne gibi teda-
viler mevcut?

Sa¤l›kl› saçlara sahip olmak için, öncelikle beslenmemize dikkat
etmemiz gerekiyor. Özellikle genç kad›nlar›n çok sevdikleri ‘s›f›r
ya¤’ tipi diyetler saçlar için çok kötü. Diyet s›ras›nda olmasa bile,
birkaç ay sonra ortaya ç›kan ve ciddi saç kayb›na yol açan bir du-
rum. Yine kad›nlar için çok önemli bir nokta; adet s›ras›ndaki kan
kayb›yla birlikte, önemli miktarda demir eksikli¤i de saç dökülme-
sine yol aç›yor. Düzenli aral›klarla yapt›raca¤›m›z check-up, bize
kandaki her elementin yeterli düzeyde olup olmad›¤›n› göstererek,
saçlar›m›z› korumak konusunda yard›mc› olabilir. Demir, biyotin,
B-12 gibi vitaminler önemli. Beslenmeye ba¤l› problemlerden ötü-
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Cilt kanseri en yayg›n kanser türleri aras›nda yer al›yor. Hekimler
kiflisel cilt muayenesiyle erken teflhisin mümkün oldu¤unu söylü-
yor. Kendi cilt muayenemizi nas›l yapaca¤›m›z, nelere ve nerele-
re bakaca¤›m›z konusunda Dr. Bilgehan Y›lmaz flu bilgileri
veriyor:

“Kiflisel cilt muayenesi herkesin yapabilece¤i bir fleydir. Ayda bir,
hatta biraz daha genifl aral›klarla, örne¤in banyo yapt›ktan sonra,
bedenimizin her taraf›na bakmak. Belli bölgelerimize bir ayna
yard›m›yla bakabilmemiz gerekiyor. Hiç göremedi¤imiz, emin
olamad›¤›m›z yerler için de, düzenli aral›klarla bize bakabilecek,
eflimiz, annemiz, babam›z çocuklar›m›z gibi yak›n›m›z olan kifli-
lerin yard›m›n› isteyebiliriz. En ufak herhangi bir de¤iflikli¤e dahi
dikkat etmemiz gerekiyor. Diyelim ki, kolunuzda bir ben var, en
son bakt›¤›n›zdan bu yana görüntüsünde bir farkl›l›k olmufl mu?
Daha aç›k veya koyu renkte, daha küçük ya da büyük boyutlarda,
kenarlar› düzenliyken düzensiz bir halde, yass›yken kabarm›fl ya-
hut kabarm›flken, içeri çökmüfl durumda olabilirler... Herhangi bir
de¤ifliklik ar›yoruz.

Baz› deri kanserleri var ki, varl›¤›n› bir bendeki de¤iflimle göster-
miyor; örne¤in aktinik keratozlar… Bunlar sanki kirli pembemsi
bir rengin üzerinde pullanma gibi görünürler. Genelde günefl gö-
ren al›n, yanak, flakak, s›rt ve omuz bafllar› gibi bölgelerde belli
bir yafltan sonra ortaya ç›karlar. Keza yine baz› deri kanserleri bir
sivilce gibi gözükürler. ‹ki ay sonra bakt›¤›n›zda hâlâ ayn› yerde
üstelik biraz daha büyümüfl gibi geliyorsa gözünüze, bunu bir uz-
mana göstermekte fayda var.”

Kiflisel cilt muayenesi

rü çok nadir gerçekleflse de, erkeklerin sorunu olan, ‘androgenetik
alopesi’ ad› verilen erkek saç dökülmesiyse, tümüyle genetik fak-
törlerle ortaya ç›k›yor. Onun bambaflka bir tedavisi var. Günümüz-
de bunun için iki tip tedavi uyguluyoruz. Saça sürülerek yap›lan
bir tedavi var. Ömür boyu ve düzenli bir flekilde sürüldü¤ünde, bu
dökülmeyi yavafllatt›¤›n›, hatta kimi zaman durdurabildi¤ini bildi-
¤imiz bir madde var. Bunun kolay bir tedavi yöntemi oldu¤unu id-
dia etmiyorum. Bir de görece olarak çok daha yeni olan hap teda-
visi mümkün. Bu da erkeklerdeki saç dökülme mekanizmas›n› dur-
duran bir madde. Ama bunun da belli bir süre düzenli kullan›lma-
s› gerekiyor. Minimum iki y›l gibi bir süre. Bunu ald›klar› zaman,
dökülme süreci oldukça baflar›l› bir biçimde duruyor. Hatta ald›k-
lar› yafla, o anki saç durumlar›na ba¤l› olarak, saçlarda tekrar bir
dolgunlaflma ve art›fl gözlenebiliyor. Kad›nlarda ise, genelde yap-
t›¤›m›z fley, öncelikle bir eksiklik var m› diye bakmak… Patalojik
bir sebep; troid, kans›zl›k vs… E¤er her fley yolundaysa, o zaman
stres faktörleriyle ortaya ç›kabilen bir durum oldu¤u kan›s›na vara-
rak, buna yönelik tedavi uyguluyoruz.



¤ü de hesaba kat›l›rsa yedi-sekiz y›lda santraller kendilerini amor-
ti edecektir.

Bu santraller sayesinde enerjiden tasarruf edecek miyiz? Santral-
ler ne kadarl›k bir ihtiyaca cevap verecek?

Tabii ki arz güvenli¤ine ve kaynak çeflitlili¤ine katk› sa¤layacak.
Günefl enerjisi için söz konusu kapasitenin tamam› iflletmeye geç-
ti¤inde, yaklafl›k 1.2 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi elde edile-
cek. Rüzgâr santrallerinde lisansland›r›lan kapasitenin yar›s› bile
iflletmeye geçse proje kapasitelerine ba¤l› olmakla birlikte 20 mil-
yar kilovat/saat civar›nda elektrik enerjisi bekleniyor.

Yapt›¤›m›z araflt›rmalara göre, kule tipi ve çiftlik tipi olmak üzere
iki tür günefl santrali var. Bunlardan hangisi daha az maliyetle da-
ha verimli çal›flmaktad›r? Hangi tip günefl santrali kurulmas› plan-
lan›yor?

Büyük güçlerde kurulmas› halinde kule tipi santrallerin daha ve-
rimli oldu¤u biliniyor. Tabii ki bu, yat›r›mc›n›n kurulu güç planla-
malar›, co¤rafi imkânlar, günefl enerjisi verimlili¤i gibi birçok et-
mene ba¤l› olarak verece¤i bir karar.

‹spanya flu an günefl santrallerinin üssü konumunda. PS20 ad›n›
verdikleri santral günde 20 megavat gücünde elektrik üretiyor.
Türkiye’de kurulacak santraller, ‹spanya ile
rekabet edebilecek mi? Ifl›l enerji kaç hane-
nin ihtiyac›n› karfl›lar?

Günefl radyasyon de¤erlerine bak›ld›¤›nda
ülkemizin güneyiyle ‹spanya de¤erlerinin
birbirine çok yak›n oldu¤u görülür. Hatta
ülkemizin baz› yerlerinde bu de¤erlerin da-
ha yüksek ç›kt›¤› dikkate al›nd›¤›nda elek-
trik üretiminde teknolojinin de ilerlemesiy-
le daha verimli ve daha fazla elektrik ener-
jisi üreten günefl santrallerimiz olacak. 20
megavatl›k günefl santrali yaklafl›k 40 bin
hanenin elektrik enerjisini karfl›lar. Önü-
müzdeki y›llarda 600 megavatl›k santralin
devreye al›nmas›yla yaklafl›k 1 milyon 200
bin konutun elektrik enerjisi ihtiyac›
karfl›lanm›fl olacak.

Anlad›¤›m›z kadar›yla iki çeflit rüzgâr tür-
bini bulunmakta; yatay eksenli ve düfley
eksenli… Rüzgâr türbinleri nas›l çal›fl›r? Bu
iki tipten hangisi daha verimlidir?

Ticari amaçl› rüzgâr türbinleri yatay eksen-
li olup, düfley eksenli türbinler düflük ve-
rimli ve daha çok deneysel amaçl›d›r. Tür-
bin kanatlar›n›n aerodinamik kuvvetler

uyar›nca hareket etmesiyle elde edilen dönme hareketi, bir motor
yard›m›yla jeneratöre aktar›larak elektrik enerjisi üretir.

Rüzgâr türbini talebinde bir patlama oldu¤u ve türbin üreticileri-
nin sipariflleri iki y›l sonras›na öteledi¤i söyleniyor. Bu durum san-
tral kurulumunda bir sorun yaratmayacak m›?

Bunun bir sorun yarataca¤›n› düflünmüyo-
ruz. Evet, rüzgâr türbin piyasas›na bir hare-
ketlilik geldi, ama bu türbin teslimatlar›n›n
iki y›l sonras›na ötelendi¤ine iliflkin herhan-
gi bir duyum da bulunmamaktad›r. Türbin
üreticileriyle görüfltü¤ümüzde, alt› ile sekiz
ay içerisinde türbinlerin tedarik edilebildi¤i-
ni belirttiler. Yat›r›mc›lara, kurulacak saha
izinleri için yaklafl›k 16 ay süre veriliyor. Ya-
t›r›mc›lar, saha izni al›nmas› esnas›nda tür-
bin siparifllerini verirlerse, infla sürecini h›z-
land›racaklar›n› düflünüyorum.

Günefl ve rüzgâr santrallerinin kurulumu
için nas›l bir prosedür uygulanacak? Yasal
düzenleme ne flekilde iflleyecek?

Günefl ve rüzgâr santralleri için bundan son-
raki süreçte ölçüm bulundurulmas› zorunlu
hale geldi¤inden, yat›r›mc›lar, ç›karaca¤›m›z
Günefl ve Rüzgâr Ölçüm Tebli¤i çerçevesin-
de ölçümlerini yapacaklar. Kurulumuzun be-
lirleyece¤i ileri bir tarihte, baflvurular al›nma-
ya bafllanacak. Tabii ki bu ölçümlerin baflla-
yabilmesi için öncelikle TE‹Afi taraf›ndan rüz-
gâr ve günefl santrallerinin ba¤lanabilece¤i
trafo merkezlerinin kapasitelerinin aç›klan-
mas› laz›m.
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ma ifllemleriyse devam ediyor. Bununla birlikte, yeni lisans veri-
lenlerin üç-dört y›l içinde iflletmeye al›narak elektrik üretmeye bafl-
lamalar› bekleniyor. Lisans verilen yaklafl›k 8 bin megavat kapasi-
tenin yar›s› dahi iflletmeye girse, 4 milyar avroluk bir yat›r›m ger-

çekleflmifl olacak. Ayr›ca daha önce lisans verilen 3.500 mega-
vatl›k kapasiteden flimdiye kadar henüz ifllemeye
bafllamam›fl 1.950 megavat kapasitenin de önümüzdeki

iki y›l içinde iflletmeye geçece¤ini varsay›yoruz. Bir mega-
vat rüzgâr santralinin yaklafl›k bir milyon avroya mâl olaca¤›

düflünüldü¤ünde, önümüzdeki iki y›l içinde 1.9 milyar avroluk
rüzgâr enerjisi yat›r›m› gerçekleflmifl olacak.

Yap›lan yat›r›m›n k›sa ve uzun vadede geri dönüflü nas›l ve ne ka-
dar olacak? Santrallerin ne zaman üretime geçmesi planlan›yor?

Santrallerin, ‘destekleme tarifesi’nden yararlanabilmeleri için, ka-
nun gere¤i, 2015’in sonuna kadar iflletmeye geçmeleri gerekiyor.
Önümüzdeki y›llarda teknoloji sistemlerindeki h›zl› fiyat düflüklü-

Enerji Piyasas› Denetleme Kurulu Baflkan› Hasan Köktafl’la, yak›n gelecekte planlanan
günefl ve rüzgâr santral yat›r›mlar›, bu santrallerin iflleyifl prensipleri ve ülkemize
kazand›raca¤› fazladan enerji kayna¤› hakk›nda kapsaml› bir söylefli gerçeklefltirdik.

1963 Trabzon Of do¤umlu. 1988’de Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹k-
tisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun ol-
du. ‹fl hayat›na bankac›l›k sektöründe, Türkiye ‹fl Bankas›’nda bafllad›.
2003’den itibaren tam zamanl› olarak TC Baflbakanl›k Özellefltirme ‹da-
resi Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini sürdürdü. Bu süre içinde Erdemir Yö-
netim Kurulu Baflkan Vekilli¤i, Tüprafl Yönetim Kurulu Baflkan ve Baflkan
Vekilli¤i görevlerini uzun süre yürüttü. ‹daredeki görevi boyunca Tüprafl,
Erdemir, Halkbank, Esgaz, Bursagaz, limanlar ve maden flirketleri gibi ül-
kemizin en büyük flirketlerinin özellefltirilmesi ve halka arz edilmesi ça-
l›flmalar›nda bulundu. Özellefltirme ‹daresi’nde Baflkan Yard›mc›s› ola-
rak petrol, do¤algaz ve elektrik sektörlerinden sorumlu olarak çal›flt›ktan
sonra, Ocak 2008 tarihinde EPDK Baflkan› olarak atand›.

Hasan Köktafl kimdir?

Hayat›n Kayna¤›

2016’ya kadar enerji santrallerine
7.9 milyar avroluk yat›r›m

GGünefl ve rüzgâr santralleri için tahmini yat›r›m bedelleri ne ka-
dar? Bu yat›r›mla kaç günefl ve rüzgâr santrali infla edilecek?

5346 say›l› kanunla, 2013 sonuna kadar 600 megavat gücünde gü-
nefl enerjisi santrallerinin elektrik flebekesine ba¤lanmas› hü-
küm alt›na al›nd›. Bir megavat günefl santrali, yaklafl›k 3-3.5
milyon avroya mâl oluyor. Önümüzdeki üç y›l içinde bu fi-
yatlar›n belli oranda düflmesi bekleniyor. O halde bugün-
kü rakamlar düflünüldü¤ünde 600 megavatl›k günefl san-
trali için 2 milyar avroluk yat›r›m gerçekleflecek. Orta ve
uzun vadede elektrik sistemine ba¤lant› koflullar› ve im-
kânlar gelifltikçe bu yat›r›m tutarlar› daha da artacak. Or-
talama 20 megavat baz al›nd›¤›n-
da en az 30 tane günefl santra-
linin 2015’in sonuna kadar ifl-
letmeye geçmesi bekleniyor.

2013’e kadar elektrik sistemine
ba¤lanacak rüzgâr santrali kapa-
sitesi TE‹Afi taraf›ndan 8 bin mega-
vat olarak aç›kland›. Bugüne kadar, bu
kapasitenin 2 bin megavatl›k k›sm› lisans-
land›r›ld›, 3.400 megavatl›k k›sm›na da li-
sans verilemesine iliflkin uygun bulma ka-
rar› al›nd›. Kalan kapasitenin lisansland›r-

Hidrolik 1.600.000 TL
Termik (Kömür) 1.250.000 TL
Termik (Do¤algaz) 1.000.000 TL
Nükleer 6.000.000 TL
Rüzgâr 2.000.000 TL
Günefl 4.200.000 TL

* Bir megavatl›k santrallerin tahmini yat›r›m bedelidir.

Hayat›n Kayna¤›

Di¤erlerine k›yasla günefl ve
rüzgâr santrallerinin maliyeti*



Son zamanlarda kimleri ve hangi albümleri dinliyorsunuz?

Charlie Haden’in ‘Quartet West’ grubuyla yapt›¤› albümler ve Keith
Jarrett Trio’nun ‘Standard’ albümlerini dinliyorum.

En son hangi kitab› okudunuz?

En son, Ayfle Kulin’in hayat›n› anlatt›¤› kitab›n› okudum.

Baz› insanlar derin konular söz konusu oldu¤unda “Edebiyat ya da fel-
sefe yapma” diyerek asl›nda bu tür sorulardan kaçarlar. Felsefe alan›n-
da e¤itim görmüfl biri olarak, bu konudaki görüfllerinizi alabilir miyiz?

Kimi konularla ilgili belli bir bilgi temeliniz olmay›nca baz› sorulara
ancak yüzeysel cevaplar bulabilirsiniz ya da o konular›n tart›fl›lma-
s›ndan s›k›labilirsiniz. Sonuçta, t›pk› teknik gereklilik ve e¤itim iste-
yen ifller gibi (avukatl›k, mimarl›k, doktorluk vs.) felsefe ve edebiyat
da asl›nda belli bir birikim, e¤itim ve teknik gerektirir. Ama herkes bir
biçimde yazabildi¤i ve düflüncelerini aktarabildi¤i için edebiyat ve
felsefe, olmas› gerekenden çok daha fazla insan›n at koflturabildi¤i
alanlar gibi görülür. Örne¤in pek çok kifli bir doktora nas›l ameliyat
yap›laca¤›n› anlatmaya kalk›flmaz ama bir felsefeciyle ‘ruh ve mad-
de’ üzerine tart›flabilir veya bu konularda rahatl›kla ahkâm kesebilir.
Kimi zaman kendi buldu¤unuzu sand›¤›n›z önemli bir fikir asl›nda
binlerce y›l önce ve binlerce y›l boyunca pek çok düflünür taraf›ndan
dile getirilmifl, tart›fl›lm›fl olabilir.

Nas›l biri olarak hat›rlanmak ve an›lmak hoflunuza gider?

Herhalde insanlar›n yüzünde bir gülümsemeyle ve iyilikle an›lmak
ve anlat›lmak...

Kad›n dünyas›n› çok iyi tan›d›¤›n›z ve o dünyayla empati kurdu¤u-
nuz, yaz›lar›n›z ve romanlar›n›zdan anlafl›l›yor. Çok yo¤un tempo-
da çal›flan kad›nlarla ilgili neler gözlemliyorsunuz? Onlara önerile-
riniz var m›?

Bu konuda erkeklerden farkl› olduklar›n› düflünmüyorum. ‹fl hayat›n-
da tan›d›¤›m kad›nlar, imkân verildi¤inde son derece baflar›l› ve öz-
verili olabiliyorlar. Ama onlar›n ayn› zamanda farkl› sorumluluklar›
var. Bu nedenle erkeklere göre iflleri daha zor. Yaz›k ki bu konuda
onlara öneride bulunacak kadar fazla bir fley bilmiyorum.

Bir kendini ifade edifl biçimi, yaflam amac› ya da ilham kayna¤› ola-
rak müzik... Saksofonun yaflam›n›zda yeri nedir? Zaman›n›z›n ne ka-
dar›n› kapl›yor?

Müzik benim hayat›mda her zaman yaz›yla birlikte çok önemli bir
yer kaplad›. Son dönemde profesyonel olarak ve çok iyi müzisyen-
lerle birlikte çal›flt›¤›m için saksofona daha fazla a¤›rl›k verdim. Gün-
de en az bir saat kadar çalmaya çal›fl›yorum. Tabii bu her zaman
mümkün olmuyor ama en az›ndan haftada bir kez toplulu¤umla pro-
va yap›yorum. Konserlerden önce de mutlaka bir prova yap›l›yor.
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Keyifli Sohbetler Keyifli Sohbetler

“Ancak istedi¤ini ve inand›¤›n›
yazan insana yazar diyebiliriz...”

DDergimizin bu say›s›nda, ‘zaman› yönetebilmek’ temas›na a¤›rl›k
verdik. Siz zaman›n›z› verimli de¤erlendirebiliyor musunuz? Yoksa
zaman› ak›fl›na m› b›rak›yorsunuz?

Uzun y›llard›r farkl› alanlarda çal›flmalar yap›yorum. Yaz›, roman,
müzik, televizyon, radyo, çeflitli konuflmalar ve etkinlikler d›fl›nda;
yöneticilik, dan›flmanl›k ya da çeflitli projeler de zaman zaman bu
çal›flmalar aras›nda yer al›yor. Bu nedenle zaman› iyi yönetmek ko-
lay olmuyor. Kimi zaman çok fazla ifl yapm›fl görünsem de, bende
zaman› her zaman yeterince verimli kullanmad›¤›m hissi vard›r.

Bir yazar›n zamanla iliflkisi nas›ld›r? “Her gün bir sayfa yaz›lsa, y›lda
365 sayfal›k bir roman yapar” denilir. Bu yaklafl›m sizin için geçerli mi?

Hay›r, bu yaklafl›m benim için geçerli de¤il. Di¤er profesyonel iflle-
rimde zamanlamaya son derece uyan ve disiplinli bir yap›m olmas›-
na ra¤men ifl edebiyata geldi¤inde, bir duygunun beni yazmaya it-
mesini beklerim. O duygu oluflmadan yazmak istemem. Ancak ro-
man›n ana tasla¤› bittikten sonra yeniden yaz›lmas› aflamas›nda her
gün çal›fl›r›m.

En son ‘Baflucumda Müzik’ roman›n› yazd›n›z. Ufukta yeni bir ro-
man var m›?

Evet, son iki y›ld›r üzerinde çal›flt›¤›m yeni bir roman var ve flu s›ra-
lar da en çok onunla u¤rafl›yorum.

Yazar kendini anlatmasa da; yaz›, yazan›n ruhunu yans›t›r. Sizin alg›,
duyu, duygu ve düflünce dünyan›z› besleyen bafll›ca kaynaklar neler?

Elbette hayat›n her alan›, tan›d›¤›n›z insanlar, tan›kl›k etti¤iniz olay-
lar yazd›klar›n›za etki ediyor. Bunun yan› s›ra, sanat eserleri, edebi-
yat, sinema, müzik yazd›klar›ma daima etki etmifltir.

Kendinizi hep öncelikle bir ‘yazar’ olarak tan›ml›yorsunuz... Sizce
yazar kimdir?

Yaz› bana göre her fleyin temelidir. Benim de yapt›¤›m her fleyin al-

t›nda asl›nda yaz› vard›r. Bir ifl projesi bile öncelikle sözcüklerle ta-
n›mlan›r, tasar›mlan›r, ondan sonra hayata geçer. Yazar, hayat›nda
yaz›y› önceliklerinin en bafl›na koymufl kiflidir diyebiliriz. Bana göre,
yazmakla herhangi bir ç›kar elde etmese de, hatta yazd›klar› okun-
masa da, ancak istedi¤ini ve inand›¤›n› yazan insana ‘yazar’ diyebi-
liriz. Yani yaln›zca yazmak istedi¤i ve bunu engelleyemedi¤i için
yazmaya devam eden insana...

Kendi gelecek tasar›m›n›zla ilgili duygu ve düflüncelerinizi bizimle
paylafl›r m›s›n›z?

Benim yaz›yla, romanlar›mla ilgili bir gelecek tasar›m›m yok. Bu ne-
denle y›llar boyu kitap ç›karmadan bekleyebiliyorum. Çünkü benim
için bir roman›n benim tam istedi¤im biçime gelmesi önemli. Yaz›-
n›n bir gelecek tasar›m› ve plan dahilinde kurgulanmas› onun safl›¤›-
n› bozar, gibi gelmifltir bana hep. Sanat eseri, bir sonuca göre tasar-
lan›rsa reklamdan ay›rt edilemez.

On parma¤›nda on marifet biri Kürflat Baflar... Yeni roman› üzerinde flu s›ralar
çok yo¤un çal›fl›yor. Bize ay›rd›¤› k›sa vakitte, zaman›n ak›fl›, yazmak eylemi,
müzik, saksofon, edebiyat ve felsefe üzerine derinlikli bir sohbet gerçeklefltirdik...

Sohbetimiz s›ras›nda dile gelen, ‹smet Nadir Atasoy’un çevirisini
yapt›¤› ‘Rübaiyat-› Ömer Hayyam’ kitab›ndaki bir rubaide;
"Evvela; benim r›zam olmaks›z›n dünyaya getirildim.
Hayatta; hayretimden baflka bir fleyim artmad›.
Sonra yine elimde olmadan bu dünyadan göçece¤im.
Gelmekten, kalmaktan, geçmekten;
Maksat ne? Hâlâ anlam›fl de¤ilim"
diyor Hayyam. Kürflat Baflar’›n, yaflaman›n nas›l bir fley oldu¤u ve
maksad› üzerine yorumunu hayat›m›za katabilece¤imiz ‘art› 1’ ola-
rak gördük.
“Ayn› türden bir metin, Tevrat’ta da uzun bir fliir olarak yer al›r. Pek
çok düflünür de yaflam›n anlam› veya anlams›zl›¤› üzerine düflünüp
yazm›fl. Hayat›n anlam›n› çözmek veya ona bir anlam vermek ço¤u
felsefenin, dinin ve kültürün iddias› olsa da, böyle bir sonuç bulmak
bana göre imkâns›z. Hayat›n çözülmesi imkâns›z sorular›yla u¤rafl-
maktan ve metafizi¤in alan›nda bunalmaktansa, yaflad›¤›m›z haya-
t›n içinde bize verilmifl olanlarla zaman› en iyi biçimde de¤erlendir-
menin, onun bize sundu¤u güzelliklerden faydalanman›n ve daha
büyük bir boyutta insanl›¤›n geliflimine küçücük de olsa bir katk›da
bulunman›n, genel insan ailesine flu ya da bu biçimde bir yarar sa¤-
laman›n önemli oldu¤unu düflünürüm.”

Felsefi ve edebi düflün üzerine...

1963 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’n-
den mezun oldu. Çok küçük yafllarda gazetecili¤e bafllad›. Gösteri der-
gisi, Günefl, Yeni Yüzy›l, Akflam, Star, Cumhuriyet gazetelerinde çal›flt›.
Aktüel ve Tempo dergilerinde yöneticilik yapt›. TRT, Power FM, Kanal
6, Star, Cine5, NTV, CNN, Fox gibi birçok kanalda radyo ve televizyon
programlar› yapt›. ‹lk kitab› ‘K›fl ‹kindisinin Evinde’ 1989 y›l›nda yay›n-
land›. Daha sonra ‘Konufltu¤umuz Gibi Uzaklara’, ‘Sen Olsayd›n Yap-
mazd›n Biliyorum’, ‘Aflk› Bulman›n ve Koruman›n Yollar›’ ve ‘Baflucum-
da Müzik’ adl› romanlar› yay›nland›. Yaz› ve denemelerinden baz›lar›n›
‘‹¤reti Yaflamlar’ ve ‘Çok Güldük A¤lamayal›m’ kitaplar›nda toplad›.
Müzi¤e olan ilgisi son iki y›ld›r kendi ad›na kurdu¤u toplulukla, çeflitli
kulüp ve konserlerde devam ediyor.

Kürflat Baflar kimdir?



88-9 A¤ustos tarihlerinde ‹stanbul’da dinleyicileriyle buluflan Simon
Bolivar Gençlik Senfoni Orkestras›, Venezuelal› ekonomist, piyanist,
kompozitör ve politikac› José Antonio Abreu’nun 1975’de hayata ge-
çirdi¤i projesinin bir parças›. Bu orkestra, gecekondularda yaflayan,
suça ve uyuflturucuya bulaflm›fl gençleri müzikle tan›flt›ran, onlara sa-
natç› olma f›rsat›n› vererek ömür boyu sürecek bir kariyer sunan El
Sistema’n›n en ünlü grubu.

El Sistema, bugün Venezuela’da 250’den fazla gençlik senfoni orkes-
tras›n› kaps›yor. Abreu’nun hedefiyse, flimdiye kadar 350 bin çocu¤a
yeni bir hayat veren bu dev klasik müzik a¤›n›n befl y›lda 1 milyon
çocu¤a ulaflmas›. 36 sene önce, 19 kiflilik bir çocuk grubuyla baflla-
yan bu yolculuk, bugün Venezuela’n›n her eyaletinde, yoksul aile ço-
cuklar›n›n oluflturdu¤u senfoni orkestralar›yla ‘El Sistema’ haline ge-
lip, devletten çocuklar için ‘müzik e¤itimi hakk›’n› kazanmaya kadar
uzanm›fl. 

Galata Meydan› iki gün boyunca El Sistema’yla cofltu

‹KSV, El Sistema’n›n ve José Antonio Abreu’nun da ‹stanbul’a gelme-
sini sa¤layarak bu projenin Türkiye’de yayg›nlaflmas› için kollar› s›va-
d›. 6-7 A¤ustos tarihlerinde Galata Meydan›’nda Simon Bolivar Or-
kestras› ile Türk gençlik orkes-
tralar›n› buluflturdu. ‹stan-
bul’da, özellikle yoksul ke-
simlerden gelen ve engelli
gençlik orkestralar›yla Vene-
zuelal› genç müzisyenler Ga-
lata Meydan›’nda iki gün bo-
yunca birlikte sahne ald›lar.
Beyo¤lu Belediyesi Gençlik
Orkestras›, engelli ve sosyal
dezavantajl› gençleri biraraya

KONSER

>‘Y›ld›z Teknik Üniversitesi 100. Y›l Etkinlikleri’ kapsam›nda, 8-9 Aral›k 2011 tarihleri ara-
s›nda düzenlenecek olan Çevre-Tasar›m Kongresi, tasar›m ile do¤al çevre, yap›l› çevre,
sosyal çevre iliflkilerini tart›flmaya açacak. Tasar›m› biçimlendiren çevre sistemlerinin ay-
r›lmaz bir bütün halinde etkileflim içinde olduklar› tespitinden yola ç›kan etkinlikte, tasa-
r›m eylemi, çevre sistemleri bütünü içinde de¤erlendirilecek.

Çevre-Tasar›m Kongresi
8-9 Aral›k, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Y›ld›z Kampüsü, Mimarl›k Fakültesi

2011 sonbahar program› kapsam›nda Bo¤aziçi Üniversitesi taraf›ndan bu y›l 15’incisi düzenle-
nen konser serisi 12 Ekim 2011 günü Moskova Eski Müzik Akademisi’nden Tatyana Grinden-
ko’nun flefli¤i ve keman solosuyla ‘Yaz Gecesi Rüyas›’ resitaliyle bafll›yor. 

Osmanl›’dan Cumhuriyet’e Piyano Müzi¤i
14 Aral›k 2011 / Saat 19.30, Albert Long Hall, Bo¤aziçi Üniversitesi

>FUAR 

>KONGRE
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Müzi¤e ‘Art›1’ Ajanda

Kent 2011 Fuar›
15-18 Aral›k, TÜYAP, ‹stanbul

TÜYAP taraf›ndan,  bu y›l 15’incisi düzenlenecek olan ‘Yerel Yönetim ‹htiyaçlar›, Kent
Mobilyalar›, Park Bahçe Düzenlemeleri, Spor Tesisleri ve Ekipmanlar› Fuar›’, Türkiye Be-
lediyeler Birli¤i deste¤i ve Marmara ve Bo¤azlar› Belediyeler Birli¤i iflbirli¤iyle Büyükçek-
mece’de gerçekleflecek.

Renex Eco 2011
20-23 Ekim, ‹stanbul Fuar Merkezi

Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimlili¤i ve yal›t›m fuar›. Günefl ve rüzgâr enerjisi
sistemleri, jeotermal sistemler, ›s› pompalar›, biyo-yak›t, ar›tma sistemleri, su ve ak›flkan
kontrolü teknolojileri, enerjiyi verimli kullanan sistemler, kojenerasyon sistemleri, at›ksu
ar›tma, geri kazan›m ve çevre teknolojileri, test ve kontrol cihazlar›, yal›t›m gibi ürün ve hiz-
metler sergilenecek. 

6’nc› Kentsel Altyap› Sempozyumu
14-15 Ekim, Antalya>SEMPOZYUM Sempozyum, kentsel altyap› sorunlar›n›n giderilmesinin, baflta inflaat mühendisli¤i olmak
üzere flehir ve bölge planlama, mimarl›k, çevre mühendisli¤i ve di¤er mühendislik dallar›yla
uyum içinde ve disiplinler aras› iflbirli¤iyle mümkün oldu¤unu düflünen TMMOB ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas› taraf›ndan düzenleniyor. Bu temel amaçlara yönelik olarak, disiplinler ara-
s› gerekli olan iflbirli¤i ortam›n›n sürekli ve tutarl› biçimde oluflturulmas›n› hedefliyor.

Yeni nesil maestro Gustave Dudamel yönetimindeki Venezuela Simon Bolivar Gençlik Senfoni
Orkestras›, ‹stanbul’daki unutulmaz yaz konserlerinden birine imzas›n› att›. Dört gün boyunca
düzenlenen etkinliklerle, dünyada çok konuflulan El Sistema’n›n bu en ünlü orkestras›, buna
benzer projelerin Türkiye’de yayg›nlaflmas›na vesile oluyor.
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YOKSUL ÇOCUKLARI MÜZ‹KLE TANIfiTIRAN S‹STEM

EL SISTEMA

getiren Düfller Atölyesi, Bar›fl için Müzik-Çocuk Atölyesi, Sulukule
Çocuk Sanat Atölyesi, Genç Klasikçiler Festivali bunlardan baz›lar›. 

Müzik e¤itiminin s›n›r› yok

8 A¤ustos’ta The Marmara Oteli’nde ‘Sosyal Proje Olarak Müzik’ ad›y-
la bir de panel düzenleyen ‹KSV, Türkiye’de El Sistema benzeri olu-
flumlara önderlik eden Süher Pekinel, Cihat Aflk›n ve Yeliz Yal›n Ba-
ki’yi konuk etti. Süher Pekinel, pedagog ve besteci Karl Orf’un meto-
duyla çocuklara müzik e¤itim verdiklerini dile getirdi. Keman virtüözü
Cihat Aflk›n ise ‘Cihat Aflk›n ve Küçük Arkadafllar›’ (CAKA) projesinden
söz etti. Panelin son konuflmac›s› olan ‘Bar›fl ‹çin Müzik Atölyesi’ pro-
jesinin temsilcilerinden Yeliz Yal›n Baki, dinleyicilerle, 2005’te Edirne-
kap› semtinde bafllayan öykülerini paylaflt›. Yal›n, “Üst bafll›¤›m›z hü-
manizma. Yani, hümanist insanlar yetifltirmek. Birlikte yaflama kültürü
olan; kendine güvenen, birbirine yard›m eden insanlar... Bugüne kadar
1.200 çocu¤u kaydettik. Bize ilham veren El Sistema’yd›” dedi.

Ve konserler...
Simon Bolivar Orkestras›’n› dinlemek için bilet alanlar, belirli ba¤›fl-
larla fakir çocuklar›n da bu konserleri takip etmesini sa¤lad›. Kendisi
de El Sistema’da yetiflmifl, flimdiden efsaneye dönüflen flef Gustavo

Dudamel yönetimin-
deki orkestra, ‹stan-
bul’daki bu ilk kon-
serinde ünlü Rus
besteci Çaykovs-
ki’nin ‘Hamlet’, ‘Ro-
meo Juliet’ ve ‘Senfo-
nik Fantezi’ gibi eser-
lerini yorumlayarak
seyirciden büyük al-
k›fl ald›.José Antonio AbreuGustavo Dudamel



Bugünün en iyisi ile dünün en iyisini buluflturabilmek... Bu amaçla yola ç›kanlar,
ne yap›yorsa gelecek nesillere daha iyisini b›rakmak için yapanlar, düflten gerçe¤e
ulaflmas›n› bilenler, ‘y›llarca beraber’ diyerek ‘ebedi müessese’ olabilme arzusuyla
çal›flanlar, zamanda derin izler b›rakabilmeyi baflar›yor... Trabzon, Elginkan Toplulu¤u
fiirketlerinin ve bayilerinin burada var olmaktan mutluluk duyduklar›, heyecanla
hayata ‘art› 1’ katt›klar› bir flehir... Trabzon, 13’üncü yüzy›ldan bu yana zamana
direnen Sümela Manastırı'ndan bafllayıp Ayder Yaylası'nın muhteflem do¤al güzelli¤ini
de içine katarak dünün en iyileriyle bugünün en iyisini buluflturabilen bir flehir...




