Değerli okuyucular,
2003 yılından bu yana Türk seramik sektörünün sesi haline
gelen “Seramik Türkiye” dergimizde bundan böyle birlikte
olacağız.
Cirosu 2 milyar Euro’ya ulaşan ve büyük bir camia
olan Türk seramik sektörünü çatısı altında buluşturan
Türkiye Seramik Federasyonu Başkanlığı’nın bana tevdi
edilmesinden dolayı büyük onur duydum.
Günümüze dek yapılan çalışmaların başarıyla
yürütüldüğünü ve kurumsallaşma yolunda önemli
adımlar atıldığını görmek çok sevindirici. Bugüne kadar
geçmiş dönemde görev alan başkana, gönüllülük esasıyla
çalışan kişilere, üye birliklerimize ve derneklerimize sektör
ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.
Ülkemiz için katma değer yaratan ve rekabet gücü
yüksek olan sektörümüzün gelişmesi ve sürdürülebilirliği
yalnızca sektörde olan bizler için değil, Türkiye için de çok
önemli. Bu nedenle bundan sonra daha rekabetçi olmak,
yüksek katma değerli sürdürülebilir ve Avrupa Birliği geçiş
sürecine adapte olmuş ve işgücü talebini karşılamış bir
sektör olmak adına daha güçlü adımlar atmak zorundayız.
Türk Seramik Sektörü uluslararası rekabet ve artan
enerji fiyatları nedeniyle zorlu günler yaşamaktadır. İç

pazarın geliştirilmesi, dış pazarlarımızda imaj çalışmaları,
sektörümüze gelecek vizyonu kazandırılması ve bir yol
haritasının çıkarılması öncelikli konularımız arasında yer
almaktadır.
Görünen o ki Avrupa Birliği uyum çalışmaları
nedeniyle çok yakın bir gelecekte çevre mevzuatı, iş
ve işçi güvenliği, malların serbest dolaşımı gibi konular
gündemimize oturacaktır. Türk Seramik Sektörü adına
Haziran ayında katıldığım “II. Uluslararası Seramik
Kongresi (ICC2)’nde Araştırma, Yenilikçilik, İşbirlikleri,
Eğitim, Ekonomi, Pazar, İş konuları tartışılırken, Zorluklar
alt başlığında ise Çevre, Enerji ve Sağlık konuları ağırlıklı
olarak gündeme getirildi. İzmir’de gerçekleştirilen CET
toplantısının da ana gündemini bu konular oluşturdu.
Tüm bu konuları birlikte ele almayı ve çözümleri birlikte
araştırmayı istiyoruz. Bize önerileriniz ve isteklerinizle
yön vereceğinizi düşünüyoruz.
Dergimizin her geçen gün daha da gelişen içeriğinde
yine sektörümüze ve sektörde yer alan kuruluşlarımıza ait
gelişmeler ile kültür, sanat, eğitim konularında haberlerin
yanısıra makaleler ve yazılar yer almaktadır.
Hep birlikte daha iyilerini üretebilmek dileğiyle,
saygılar sunuyorum.

Valued Readers,
From now on, we will be together in our “Seramik Türkiye”
magazine which has become the voice of the Turkish
ceramics industry since 2003.
I am greatly honored that the presidency of Turkish
Ceramics Federation which brings together the Turkish
ceramics industry which is a big community with a
turnover of 2 billion Euro under its roof is entrusted to me.
It is delightful to see that work so far performed was
conducted successfully and that important steps
towards institutionalization have been taken. I express
my gratitude on behalf of our industry and myself to
the president who served previously, the individuals
who worked as volunteers, our member unions and
associations.
The development and sustainability of our sector, which
creates added value for our country and which has a
high competitive power, is important not only for us in
the industry but also for Turkey. Therefore, from now on,
we have to take even stronger steps for becoming more
competitive and to become a sector which has high
added value and which is sustainable and adapted to the
European Union transition process, satisfying the demand
for manpower.
The Turkish Ceramics Industry is going through hard
times due to international competition and soaring
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Bakış / Vision

Zeynep Bodur Okyay
energy prices. The development of the domestic market,
image studies in our international markets, our sector’s
gaining a vision for the future and drawing up a road map
are among our priority subjects.

Türkiye Seramik Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman, Board of Directors
Turkish Ceramics Federation

Apparently, owing to the European Union harmonization
efforts; in the very near future, topics like environmental
regulations, workplace and worker safety and free
circulation of goods will take their places in our agenda.
As the topics of Research, Innovation, Collaborations,
Education, Economy, Markets and Business were
discussed in the “2nd International Ceramic Convention
(ICC2)” which I attended in June on behalf of the Turkish
Ceramics Industry under the sub-topic of Challenges,
the subjects of the environment, energy and health were
addressed predominantly. The main agenda of the CET
meeting held in Izmir also comprised of these topics.
We wish to address all these topics together and research
them with their solutions. We trust that you will provide
us guidance with your recommendations and wishes.
The contents of our magazine which progresses each
passing day even further include the developments
in connection with our industry and the undertakings
that are the members of the industry, news on the
topics of culture, art and education and also articles and
comments.
I offer my respects with the hope of being able to produce
even better projects all of us together.
1
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Editörden / Editorial

Değerli okurlarımız,
Sıcak yaz günlerinin sonuna doğru yaklaştığımız şu
günlerde yepyeni bir sayı ile tekrar karşınızda olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda sizlere seramik
dünyası hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz sayfalar
hazırladık. Ayrıca Federasyonumuzda olan gelişmeler
hakkında sizleri bilgilendirdik.
Federasyonumuza ait en önemli organizasyon Haziran
ayındaki olağan genel kurul toplantımızdı. Toplantıda
geçmiş yönetim ibra edildikten sonra yeni yönetim seçildi.
Federasyonumuzu kuran ve bugünlere taşıyan Başkanımız
Sayın Adnan Polat’ın ayrılmasıyla Sayın Zeynep Bodur
Okyay yeni Başkanımız oldu. Bu vesileyle geçen
dönemlerin başkanlığını yapan Sayın Adnan Polat’a
ve değerli ekibine federasyonumuza yapmış oldukları
katkılardan dolayı teşekkür ederken, yeni Başkanımız
Sayın Zeynep Bodur Okyay ve yeni Yönetim Kurulu
üyelerine hoş geldiniz der, başarılar dilerim.
Bugünlerde ülkemizi ve dünyamızı ilgilendiren en
önemli gündem maddesi ülkemizdeki anarşik hareketler
ve komşularımızdaki çatışmalardır. Ayrıca yükselen
petrol fiyatları da dünya gündemindeki yerini koruyor.
Buna bağlı olarak enerji fiyatları her geçen gün artarak
üreticileri zor duruma düşürüyor.
Seramik sektörü, herkes tarafından bilindiği gibi enerjiyi
üretiminde yoğun olarak kullanan bir sanayi. Doğalgaz
bundan büyük pay almakta. Üretim maliyetinin %35’ine

Dear readers,
Germiyan Saatçioğlu

Seramik Türkiye Dergisi Genel Koordinatörü ve
Türkiye Seramik Federasyonu Genel Sekreteri
General Coordinator, the Magazine
Ceramics Turkey and Secratary General
the Turkish Ceramics Federation

germiyan@serfed.com

We are experiencing the happiness of being with you
once again with a brand new issue as we are approaching
the end of hot summer days. In this issue we prepared
pages for you from which you can get detailed
information on the world of ceramics. Also, we are
offering you information on the developments with our
Federation.
The most important event by our Federation was the
ordinary general meeting in June. The new management
was elected after the past administration was released at
the meeting. Ms Zeynep Bodur Okyay became our new
President with the departure of our former President Mr
Adnan Polat who founded our Federation and brought it
to the present. I take this opportunity to thank Mr Adnan
Polat, who served as President in past periods and his
valued team for their contribution to our Association and I
welcome our new President Ms Zeynep Bodur Okyay and
new Board members, wishing them success.
The most important item of agenda concerning our
country and our world today is the anarchic actions in
our country and the fighting in our neighbors. Also, the
soaring price of oil maintains its position in the world’s
itinerary. Hence, energy prices keep rising everyday,
creating hardship for manufacturers.
As everyone knows, the ceramic industry is one which
uses energy intensely in its production. Natural gas has a
major share of this. Close to 35 % of our production cost
goes to energy expenses. A look at natural gas prices

4

varan kısmı enerji giderlerimize harcanmaktadır. Doğalgaz
fiyatlarına bakarsak geçen yılın son gününden bu yana
doğalgazın fiyatı Türk parası olarak %40 oranında artış
göstermiştir. Bu oran %12 olan tüketici fiyat endeksinin
ve %18 olan üretici fiyat endeksinin oldukça üzerindedir.
Kaldı ki ihracat pazarlarımızı ilgilendiren döviz cinsinden
artış Euro ve Dolara karşı da %38-%42 arasındadır. Yıllık
satış anlaşmaları ve diğer ülkeler rekabeti açısından
hiçbir seramik üreticisinin bu artışı ihracat pazarlarına
yansıtması mümkün görülmemektedir. Keza iç piyasada
da işler pek iyi gitmemekte ve bu artışı kabul edecek bir
tablo oluşmamaktadır.
Bu durumda seramik üreticileri ne yapacak? Enerji
fiyatlarımız Avrupa ülkelerinin fiyatlarını geçti bile.
Otomatik zam mekanizması çalışacak deniliyor. Ekim
ayında yeni zam bekleniyor. Doğalgaza bağımlı elektrik
üretiminin ağırlıkta olduğu ülkemizde elektrik fiyat
artışlarının da eli kulağında. Bu işi devam ettirmek
çok zorlaştı. Üreticiler ya artık üst profildeki ürün
satışlarına yönelecekler ki, burası piramidin tepe bölgesi
olduğundan pazar daralacak, ya da satışlarına bağlı olarak
üretimlerini kısacaklar. Fasit bir daire, kısılan üretim artan
üretim maliyetlerini beraberinde getirecek, bu da çare
olmaktan çıkacak.
Belki kamu otoriteleri sesimizi duyar da bize bir çıkış yolu
gösterir diyorum.
Saygılarımla,

shows that the price of natural gas has risen by 40 % in
Turkish currency since the last day of the past year. This rate
is well above the consumer price index which is 12 % and
the manufacturer’s price index which is 18 %. Furthermore,
the increase in foreign currency, which concerns our
export markets, is between 38-42 % against the Euro and
the Dollar. It does not seem possible for any ceramic ware
manufacturer to pass this increase onto its export markets
because of the annual sales contracts and competition
from other countries. Also, things do not look very bright in
the domestic market either , with no picture to assimilate
this increase in sight.
What are ceramic ware manufacturers to do in this
situation? Our energy prices have already gone over the
prices of European countries. Purportedly, the automatic
increase mechanism is to operate. A new increase is
expected in October. Increases in electricity rates are also
eminent in our country where natural gas dependent
electricity generation is predominant. It has become very
difficult to continue with this business. The manufacturers
now will either be directed towards sales of products
in the upper profile with the market contracting as this
is the peak section of the pyramid and they will reduce
production in parallel with their sales. This is a vicious circle
where decreasing production will bring rising production
costs and this will stop being a remedy.
I hope that perhaps public authorities hear our voice and
show us a way out.
My best regards,
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Zeynep Bodur Okyay Türkiye Seramik
Federasyonu Başkanı seçildi
Zeynep Bodur Okyay Elected as President
of Turkish Ceramics Federation

The ordinary general meeting of Turkish Ceramics
Federation, which holds various associations and
unions of the Turkish ceramics industry, was held at
Federation headquarters on June 5, 2008. The new
President and Members of Board of Directors were
elected unanimously at the General Meeting where
2005-2008 period report and by-laws changes
were presented with representatives of member
associations in attendance. The new President of
Turkish Ceramics Federation became Zeynep Bodur,
President of Kale Group, who received the entirety
of the votes in the election.

Kale Grubu ve Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeynep Bodur Okyay
The President of Kale Group and Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay

Türkiye Seramik sektörünün çeşitli dernek ve birliklerini
bünyesinde toplayan Türkiye Seramik Federasyonu
Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2008’de federasyon
merkezinde gerçekleştirildi. Federasyona bağlı dernek
temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurul’da
üyelere, 2005-2008 dönemi faaliyet raporu ve tüzük
değişiklikleri sunulurken, yeni Başkan ve Yönetim
Kurulu üyeleri oy birliği ile belirlendi. Türkiye Seramik
Federasyonu’nun yeni başkanı, Genel Kurul seçiminde
oyların tamamını alan Kale Grubu Başkanı Zeynep
Bodur Okyay oldu.
Türkiye Seramik Federasyonu’nun Olağan Genel
Kurulu’nda Ahmet Yamaner (SERKAP) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığına getirilirken, Kemal
Yıldırım (TİMDER) Muhasip Üye, Birgi Çekçi (SERSA),
Faruk Arısoy (SEREF), Selim Çiçek (SERHAM) ve Tolun
Vural (TSF) Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildiler.
Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine; Mustafa Girgin,
Necmettin Arman, Hasan Sazcı seçilirken, Disiplin
Kurulu Asil Üyeliklerine; İlhami Tezcan, Hanifi Mutlu ve
Mehmet Arslan oy birliği ile seçildiler.
Seçimden sonra üyelere teşekkür konuşması yapan
Zeynep Bodur Okyay, doğduğu günden bu yana
içinde bulunduğu, Seramik Ailesi’nin bir ferdi olarak bu
8

At the Regular General Meeting of Turkish Ceramics
Federation; Ahmet Yamaner (SERKAP) was elected
as Deputy Chairman of Board of Directors, Kemal
Yıldırım (TIMDER) as Accountant Member, Birgi
Çekçi (SERSA), Faruk Arısoy (SEREF), Selim Çiçek
(SERHAM) and Tolun Vural (TSF) as members.
Mustafa Girgin, Necmettin Arman and Hasan
Sazcı were elected as Principal Members of Board
of Auditors with Ilhami Tezcan, Hanifi Mutlu and
Mehmet Arslan elected unanimously as principal
members of Disciplinary Board.
Giving a speech of thanks to members after the
election; Zeynep Bodur Okyay, stating that she
will strive to carry this flag with enthusiasm and
pleasure as a member of the ceramics family she
was part of since the day she was born, thanked
all individuals, member associations and unions
who worked under voluntary basis till then, in
the name of the industry and herself. Okyay said;
“The Turkish Ceramics Industry has a different
and powerful position not only in Turkey but
also in the world, thanks to its driver position in
terms of capacity, quality, competitive power,
entrepreneurship, diversification, manpower, share
of exports and the country’s economy. With the
thrust it gets from this position, Turkish Ceramics
Federation will continue with its work progressively
as the umbrella organization of the industry in
cooperation with public agencies and also other
associations/undertakings in the sector. Our main

bayrağı şevkle ve zevkle taşımaya
gayret edeceğini belirterek, bugüne
kadar gönüllülük esasıyla çalışan
kişilere, üye birliklere ve derneklere
sektör ve şahsı adına teşekkür
ettiğini söyledi. Okyay “Türk
Seramik sektörü yalnızca Türkiye’de
değil dünyada da kapasite, kalite,
rekabet gücü, girişimcilik, çeşitlilik, istihdam gücü,
ihracat payı ve ülke ekonomisindeki itici rolü ile
farklı ve güçlü bir konuma sahip. Türkiye Seramik
Federasyonu bu konumdan aldığı güçle, gerek kamu
kurumları ve gerekse sektörde yer alan diğer dernek/
kuruluşlarla işbirliği halinde, sektörün şemsiye örgütü
olarak çalışmalarını arttırarak sürdürecektir. Avrupa
ve dünyada büyük bir gelişme potansiyeline sahip
olan ülkemizin gelişimine paralel olarak Sektörümüzü
geliştirmek ve sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı
sağlamak ana hedefimiz olacaktır. Ülkemizin, uzun
vadedeki, 2010 yılında bölgesel güç ve 2020 yılında
global güç olmak hedefine Seramik Sektörü olarak
büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum’’ dedi.
Türkiye Seramik Federasyonu’nun çatısı altında;
Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği
(SERKAP), Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği
(SERSA), Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği
(SEREF), Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri
Üreticileri Derneği (SERHAM), Tesisat İnşaat
Malzemecileri Derneği (TİMDER) ve Türk Seramik
Derneği (TSD) gibi seramik sektörünün çeşitli birlik ve
dernekleri bulunuyor. Endüstriyel ve sanatsal her türlü
seramik, porselen, refrakter malzemesi ve bunların
hammaddelerinin üretim, satış ve pazarlaması işi ile
iştigal eden kuruluşların oluşturduğu derneklerin;
Ortak ekonomik, sosyal ve teknik sorunlarına çözüm
aramak, ürün kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye
yönelik araştırma-geliştirme ve teknik üretim
çabalarını desteklemek amacıyla çalışan Federasyon,
2 milyar Euro’ya ulaşan üretim kapasitesi ve 1 milyar
Euro’ya ulaşan ihracatı ile Türkiye’nin önde gelen
sektörlerinden birini temsil ediyor. Sektör doğrudan ve
dolaylı 220.000 kişiye istihdam sağlıyor.

target will be to develop our industry in parallel
with the development of our country which has a
great development potential in Europe and in the
world and to contribute to its sustainable growth.
I believe that we will make a major contribution as
the Ceramics Industry to our country’s long-term
targets of becoming a regional power by 2010 and
a global one by 2020”.
Various unions and associations like Ceramic Tile
Manufacturers Association (SERKAP), Ceramic
Sanitary Ware Manufactures Association (SERSA),
Ceramic and Refractory Manufacturers Association
(SEREF), Ceramic, Glass and Cement Raw Material
Manufacturers Association (SERHAM), Building
Materials Association (TIMDER) and Turkish Ceramic
Association (TSD) are under the roof of Turkish
Ceramics Federation. The Federation, striving to
support the research, development and technical
production efforts to raise product quality and
efficiency and to seek solutions to the common
economic, social and technical problems of the
associations formed by companies engaged in the
production, sales and marketing of any industrial
and artistic ceramic ware, porcelain, refractory
materials and their raw materials; represents one of
the leading industries in Turkey, with its production
capacity of 2 billion Euros and exports of 1 billion
Euros. The sector directly and indirectly provides
jobs to 220,000 people.
9

Avrupa Seramik Karo Üreticileri Federasyonu
(CET) Genel Kurulu İzmir’de yapıldı
The General Meeting of European Ceramic Tile
Manufacturers’ Federation (CET) was held in Izmir

serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren
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Avrupa Birliği ülkelerinin seramik kaplama üreticileri
derneklerini aynı çatı altında toplayan CET’in (European
Ceramic Tile Manufacturers’ Federation) Genel Kurul
Toplantısı, 19-21 Haziran tarihleri arasında İzmir Kordon
Otel’de gerçekleştirildi. Toplantının ev sahipliğini yapan
SERKAP, (Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri
Derneği), Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılan CET
Federasyon İcra Kurulu’nda, Dernek Başkanı Ahmet
Yamaner (Eczacıbaşı Yapı Grubu Başkan Yardımcısı ve
Eczacıbaşı VitrA Karo Genel Müdürü) ve Dernek Genel
Sekreteri Germiyan Saatçioğlu tarafından temsil edildi.
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The General Meeting of CET (European Ceramic Tile
Manufacturers’ Federation) which brings together
under the same roof the ceramic tile manufacturers
associations of European Union countries was held at
Izmir Kordon Hotel June 19-21. SERKAP (Ceramic Tile
Manufacturers Association), which hosted the event,
was represented at the CET Federation Executive
Committee meeting held before the General Meeting
by Association President Ahmet Yamaner (Eczacıbaşı
Building Group Vice-President and Eczacıbaşı VitrA
Karo General Manager) and Secretary General of the
Association Germiyan Saatçioğlu.

VitrA Karo, 19 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen
Executive Comittee toplantısının ardından, yapılan
kokteyl sonrasında İzmir Deniz Restoran’da konuklara
bir akşam yemeği verdi.
20 Haziran Cuma günü yapılan Genel Kurul
toplantısının ardından katılımcılar ve eşlerine İzmir
Çeşme ilçesinde küçük tur gezisi düzenlendi. Misafirler
Dalyanköy’de balıkçıda öğlen yenilen yemeğin
ardından Çeşme Alaçatı çarşı sokaklarını gezdiler. Aynı
gün akşam Kordon Otel Balo Salonu’nda yapılan gala
gecesinde konuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Gala
Gecesi’nde ayrıca Assopiastrelle Genel Müdürlüğü
görevinden emekliye ayrılan Franco Vantaggi ve
Cerame Unie Genel Sekreteri Rogier Chorus’a bugüne
kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı
SERKAP Başkanı Ahmet Yamaner ve Genel Sekreter
Germiyan Saatçioğlu tarafından plaket verildi.
20 Haziran Cuma günü İzmir Kordon Otel Konferans
Salonu’nda CET Başkanı Sayın D. Schaefer’in açılışını
yaptığı Genel Kurul toplantısında Federasyon’a üye
ülkelerin istatistikleri ve sektörün üye ülkelerdeki
durumları incelenerek delegeler arasında bilgi
alışverişinde bulunuldu. Ticari, teknik ve mali konular
hakkındaki bilgiler delegeler arasında paylaşıldı.
AB politikaları ve bu politikaların seramik karo
üretimine etkileri ve sektör için oluşturduğu fırsatlar
ve tehditler tartışıldı. Genel Sekreter Sayın R. Chorus
katılımcıları Cerame-Unié faaliyetleri hakkında
etraflıca bilgilendirdi. Confindustria Ceramica adına
Luciano Galassini, CET Çevre Komitesi adına JensUwe Felhauer ve ayrıca toplantıya davet edilen konuk
konuşmacı Emre Gönen’in yaptığı konuşma büyük
bir ilgi ile dinlendi. Toplantıya, Cerame-Unié Başkanı

Ahmet Yamaner, Franco Vantaggi, Germiyan Saatçioğlu, Rogier Chrous

Renaud Batier, Dieter Schaefer, Rogier Chorus

VitrA Karo gave a dinner party to the guests at Izmir
Deniz Restaurant after the cocktail following the
Executive Committee meeting held on Thursday June
19.
After the General Meeting held Friday June 20, a small
tour of Izmir Çeşme district was offered to participants
and their spouses. Following the lunch at the fish
restaurant in Dalyanköy, the visitors toured the market
streets of Çeşme Alaçatı. The same evening, the guests
spent pleasant minutes at the Gala Evening held at
Kordon Hotel Ballroom. Also, plaquettes were presented
by SERKAP President Ahmet Yamaner and Secretary
General Germiyan Saatçioğlu at the gala evening, to
Franco Vantaggi, retiring from the host of General
Manager of Assopiastrelle and Secretary General
of Cerame Unie, Rogier Chorus for their service and
contributions to date.
At the General Meeting opened by CET President D.
Schafer, Esquire, at Izmir Kordon Hotel Conference Hall
Friday June 20, statistics of Federation member countries
and the status of the industry in member countries
were reviewed with information exchange between
delegates. Details on commercial, technical and financial
matters were shared among delegates. EU policies and
the impact of such policies on ceramic tile production
and the opportunities and threats posed for the industry
were debated. Secretary General R. Chorus, Esquire
advised the participants in detail on the operations of
11
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Mr. Luitwin Gisbert Von Boch-Galhau, Franco Vantaggi, Rogier Chorus, Alfonso Panzani, Dieter Schaefer

Sayın L.G. Von Boch’un da aralarında bulunduğu,
Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya ve
İrlanda’dan dernek başkanları ve delegeler katıldı.
Misafirler 21 Haziran Cumartesi günü tarihi Efes ve
Kuşadası’nı kapsayan tam bir günlük turla bölgenin
doğal güzelliklerini gezme fırsatını buldular. Kuşadası
Meryemana evi, Halı mağazaları, Tren Müzesi’nde
yenilen öğle yemeği ile devam etti. Ardından
Kuşadası’nın şaraplarıyla ünlü Şirince Köyü gezilirken,
kilise ziyaretleriyle devam eden tur, Kuşadası Pine
Bay Otel’deki akşam yemeği ile son buldu. Gelecek yıl
düzenlenecek kongrenin Portekiz’in Porto kentinde
yapılacağı açıklandı.
CET’in 40 delegesinin eşleriyle katıldığı toplantıya,
Ceramé-Unie yetkilileri, Avrupalı ulusal derneklerin
başkan ve genel sekreterleri, İtalya, İspanya, Portekiz,
Almanya, Fransa gibi sektörün önemli ülkelerinden
yönetici ve şirket sahipleri katıldı.
SERKAP’ın CET ve Cérame-Unie içerisinde yaptığı
çalışmalar, Türk seramik sektörünün Avrupa Birliği
mevzuatına uyum göstermesi ve sektörün AB’ye
hazırlanması bakımından çok yararlı bulunmaktadır.
Toplantının Türkiye’de yapılmasının ayrıca aday ülke
olan ülkemizin Avrupa Birliği’ne kabülü açısından
olumlu katkıları olmuştur.

CET Kongre katılımcıları tarihi Efes harabelerini gezerken
CET Convention participants touring the historical Efes ruins

12

Cerame-Unié. Speeches given by Luciano Galassini for
Confindustria Ceramica, Jens-Uwe Felhauer on behalf of
CET Environmental Committee and also guest speaker
Emre Gönen were heard with interest. Association
presidents and delegates from France, Germany, Ireland,
Italy, Portugal, Spain and Ireland, including Cerame-Unié
President L.G. Von Boch, Esquire attended the meeting.
The guests had the chance to see the natural features
of the area in a full day tour covering historical Ephesus
and Kuşadası Saturday June 21. Kuşadaşı Virgin Mary
home, carpet stores were visited and lunch at Train
Museum followed. After the tour of Şirince Village
famed for its wines, churches were visited and the day
ended with dinner at Kuşadası Pine Bay Hotel. It was
announced that the convention will be held in the city of
Porto of Portugal next year.
The meeting which was attended by 40 CET delegates
and their spouses were participated in by Ceramé-Unie
officials, presidents and secretary generals of European
national associations and executives and company
owners from significant countries of the industry like
Italy, Spain, Portugal, Germany and France.
The activities performed by SERKAP within CET
and Cérame-Unie are extremely important for the
harmonization of Turkish ceramic industry with
European Union regulations and the preparation of the
industry for EU. The meetings being held in Turkey also
had a positive contribution to the acceptance of our
country, which is a candidate for accession to European
Union.

CET (European Ceramic Tile Manufacturers’
Federation)
Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Seramik Karo
Üreticileri Federasyonu’na bağlı Avrupalı seramik
karo üreticileri, 69.000 çalışanıyla toplam 10.1 milyar
Euro ciroya sahip. CET, seramik sektöründeki farklı
federasyonların birleşerek kurduğu Ceramé-Unie adlı
birliğin de üyesi.

CET (European Ceramic Tile Manufacturers’
Federation)
European ceramic tile manufacturers affiliated with
European Ceramic Tile Manufacturers’ Federation
based in Brussels have a total turnover of 10.1 billion
Euros with 69,000 employees. CET is also the member
of a union named Ceramé-Unie established by
different federations in the ceramic industry.

SERKAP (Seramik Kaplama Malzemeleri
Üreticileri Derneği)
CET üyesi olan SERKAP, federasyonun İcra Kurulu’nda,
Dernek Başkanı Ahmet Yamaner ve Dernek Genel
Sekreteri Germiyan Saatçioğlu olmak üzere 2 üyeyle
temsil ediliyor. Federasyonun “Trade Workgroup”,
“Environment Workgroup” ve “Technical Workgroup”
birimlerinde üye bulunduruyor ve çalışmalara düzenli
olarak katılıyor.

SERKAP (Ceramic Tile Manufacturers Association)
SERKAP, which is a CET member, is represented at
the Executive Committee of the Federation by two
members; Association President Ahmet Yamaner and
Association Secretary General Germiyan Saatçioğlu. It
has members in the “Trade Workgroup”, “Environment
Workgroup” and “Technical Workgroup” units of the
Federation, participating in the activities regularly.
13
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Seramik Sektörü
3. Marka Çalıştayı’nda buluştu
The Ceramic Industry Meets
at the 3rd Brand Workshop
Türk seramiklerinin markalaşması için sistematik
adımlar atmaya başlayan sektör, 30 Temmuz 2008
tarihinde Movenpick Otel’de üçüncüsü düzenlenen
marka çalıştayında bir araya geldi. Sektörün
markalaşma hedeflerini revize etti ve netleştirdi.
Markam Danışmanlık yöneticisi Güven Borça
önderliğinde gerçekleştirilen çalıştayda sektörden
birçok firmanın temsilcisi, Seramik Tanıtım Grubu, OAİB
yetkilileri, Türkiye Seramik Federasyonu, şirketlerin iç
piyasa ve dış piyasa pazarlama/iletişim yöneticileri,
reklam ajansı Medina Turgul DDB, Markam, SAM, ürün
geliştirme Ar-ge yöneticileri, şirketlerin iç/dış pazar
marka yöneticileri, Tüyap ve Timder’den yetkililer
katıldı.
Hedefleri; pazar, rekabet ve hedefler konusunda
mutabakata ulaşmak, dünyada seramik piyasasında
yapılan iletişim çalışmalarını değerlendirmek ve
Türk seramiklerine global anlamda atak yaptıracak
büyük fikirlerin altyapısını oluşturmak olan çalıştayın
ilk bölümünde, geçtiğimiz yıl yapılan çalıştayların
değerlendirilmesi, hedef pazarların tekrar gözden
geçirilmesi, ABD ve Rusya pazarına derin bakış, alınacak
önlemler ve sektörle ilgili sorunlara değinildi. Rusya
pazarının büyük bir potansiyel içerdiği ve bu pazara
14

The industry, which started to take systematic steps for
the branding of Turkish ceramic ware, came together at
a brand workshop, the third one of which was held at
Movenpick Hotel on July 30, 2008 where the branding
targets of the sector were revised and made clear. At
the workshop held under the leadership of Markam
Consulting Director Güven Borça, the representatives
of numerous firms in the sector, Ceramic Promotion
Group, CAEU officials, Turkish Ceramics Federation,
domestic market and international market marketing/
communication managers of companies, advertising
agency Medina Turgul DDB, Markam, SAM, product
development and R&D managers, domestic/
international market brand managers of companies
and officials of Tüyap and Timder were present.
In the first segment of the workshop, the targets
of which were: reaching a consensus on markets,
competition and objectives, evaluation of the
communication work carried out in the global
ceramics market and forming the infrastructure of
grand ideas which will allow Turkish ceramic ware to
make a leap in the global sense, the workshops held
in the previous year were evaluated, target markets
were re-reviewed and a detailed look into the US and

 

  

yönelik alınacak önlem ve çalışmalar hakkında detaylı
konuşuldu. Özellikle de Rusya’da 2009 yılında yapılacak
‘Türk Yılı ve Devlet Teşvikleri’, Mosbuild Fuarı ve ayrıca
önümüzdeki yıl için bilinçli olarak hareket edilmesi
konularında hemfikir ortak kararlar alındı. Çalıştayın
öğleden sonraki bölümünde ise; SAM Başkanı Prof.
Ferhat Kara tarafından, karbondioksit salınım sınırları
ve dünyaya getirdikleri hakkında bilim konulu
sorunlara ışık tutulurken, bir çok yeni AR-GE projesiyle
ilgili de heyecan verici haberler aktarıldı. Dünya Su
Forumu’nun İstanbul’da yapılacağına ilişkin genel
konular ve dünyadan seramik sektörüne ilişkin bu
konuda geliştirilen yaratıcı çalışmalar değerlendirildi.
Çalıştay sonunda, önümüzdeki tarihlerde İtalya’da
yapılacak olan Cersaie Fuarı’nda Seramik Tanıtım Grubu
tarafından, 2 Ekim Perşembe akşamı, Türk seramiklerini
daha görünür kılmak için, Bologna Meydanı’na afişler
ve tanıtımlarla birlikte Shaman Dans Show gösterisinin
yapılacağı da açıklandı. Gösterinin davetiyeleri Eylül
ayı başına kadar sektördeki firmalara dağıtılacak.
Ayrıca İstanbul’a 2010’a kadar bir eser kazandırmayı
hedefleyen seramik anıtı için ilk geribildirimlerin
değerlendirilmesi de konuşuldu. Seramik sektöründe iç
iletişim ve işbirliğinin gelişmesi adına son derece umut
veren buluşmalar devam edecek.
Russian markets, measures to be taken and sector
related problems were touched upon. It was discussed
that the Russian market involved a great potential and
detailed discussions were held on the measures and
work oriented to this market. Consensual decisions
were adopted especially on the ‘Turkish Year and
Government Subsidies’, the Mosbuild Trade Fair to
be held in Russia in 2009 and on conscious action in
connection with the upcoming year. In the afternoon
session of the workshop, SAM President Prof. Ferhat
Kara shed light on scientific problems regarding the
limits of carbon dioxide emission and what they bring
to the world and also exciting news were conveyed
regarding numerous new R&D projects. General topics
on the ‘World Water Forum’ to be held in Istanbul
and creative work developed in connection with the
ceramic industry in the world were addressed. At
the end of the workshop, it was announced that the
Shaman Dance Show would be presented together
with posters and promotions at Bologna Square to
make Turkish ceramic ware more visible in the evening
of Thursday October 2nd by Ceramic Promotion Group
at the Cersaie Trade Fair to be held in Italy in the near
future. The invitations for the show will be distributed
to the firms in the sector until the beginning of
September. Also, the evaluation of initial feedbacks
on the ceramics monument aiming at bringing an
art work to Istanbul until 2010 was made. These
meetings, which were extremely promising as regards
the advancement of internal communication and
cooperation in the ceramics industry, will continue.
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Türk Seramik Derneği
2008 Olağan Genel Kurulu yapıldı

T.S.D. Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of Board Tolun Vural

Türkiye Seramik Federasyonu çatısı altındaki Türk
Seramik Derneği Olağan Genel Kurulu,
10 Mayıs 2008 tarihinde Türkiye Seramik Federasyonu
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Dernek üyelerinin katıldığı genel kurulda 2006-2008
yıllarında gerçekleştirilen faaliyetler, rapor halinde
üyelere sunulurken, yapılması öngörülen değişiklikler
ve yeni yönetim kurulu oybirliği ile kabul edildi. Türk
Seramik Derneği Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu
Başkanlığına Tolun Vural, oybirliği ile seçildi. Diğer
üyelikler şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
Hasan Sazcı, Taner Kavas, Veli Uz, Ateş Arcasoy, Bekir
Karasu, Hasan Mandal, Fatma Batukan, Hidayet
Özdemir, Mutlu Başkaya
Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine;
Ayhan Çavuşoğlu, Yüksel Güner, Basri Sezer,
Danışma Kurulu Asil Üyeliklerine;
Zehra Çobanlı, Beril Anılanmert, Oktay Tekin Orhun
16

Turkish Ceramic Association
2008 Ordinary Meeting held
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The Ordinary General Meeting of Turkish Ceramic
Association, which is a member of Turkish Ceramic
Federation, was held May 10, 2008 at Turkish
Ceramic Association Headquarters. At the General
Meeting participated in by members of Board of
Directors and members of Association, activities
performed in 2006-2008 were presented to
members in a report with contemplated changes
and the new Board of Directors were approved
unanimously. Tolun Vural was elected unanimously
as Chairman of Board of Directors at Turkish
Ceramic Association General Meeting. Other
members are as follows;
Hasan Sazcı, Taner Kavas, Veli Uz, Ateş Arcasoy, Bekir
Karasu, Hasan Mandal, Fatma Batukan, Hidayet
Özdemir and Mutlu Başkaya;
were elected as Principal Members of Board of
Directors;
Ayhan Çavuşoğlu, Yüksel Güner and Basri Sezer;
were elected as Principal Members of the Board
of Auditors;
Zehra Çobanlı, Beril Anılanmert and Oktay Tekin
Orhun; were elected as Principal Members of
Board of Advisors;

Adnan Polat’a Ödül

An Award for Adnan Polat
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Türkiye Seramik Federasyonu’nun
21 Nisan 2008 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda
Federasyon Başkanı Adnan Polat’a,
Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri
tarafından sektöre ve federasyona
verdiği hizmet ve destekten
dolayı ödül verildi. Adnan Polat’a
başkanlık döneminin son Yönetim
Kurulu Toplantısı olma özelliğini
taşıyan günde ödülünü, VitrA Genel
Müdürü aynı zamanda Türkiye
Seramik Federasyonu Başkan
Yardımcısı Ahmet Yamaner verdi.
2003 yılında kurulan Türkiye
Seramik Federasyonu’nun
kurucularından olan Adnan Polat
o tarihten itibaren Türkiye Seramik
Federasyonu’nun Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

At Turkish Ceramic Federation’s Board of Directors Meeting held on April 21, 2008, Federation President
Adnan Polat was given an award for the service and support he provided to the industry and the Federation
by the Members of the Board of the Federation. On this day which was the final Board of Directors meeting
of the presidency of Adnan Polat, the award was handed out by VitrA General Manager and also Turkish
Ceramics Federation Vice-President Ahment Yamaner.
Adnan Polat, who was one of the founders of the Turkish Ceramics Federation established in 2003, has
served as the Chairman of Board of Directors of Turkish Ceramics Federation since its inception.
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Nafi Güral ve Zeki Yurtbay
‘‘TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne’’ layık görüldüler
Nafi Güral and Zeki Yurtbay found worthy of
“TGNA Superior Service Award”
TBMM tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ve Devleti
ve Milletine Ulusal ve Uluslararası düzeyde üstün
hizmetlerde bulunan, Türkiye'nin tanıtımına katkı
sağlayan; halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal
gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunanlara “Üstün
Hizmet Ödülü” verilmektedir. TBMM Başkanlık Divanı,
ödülü vereceği adaylar arasında Güral ailesinden
Nafi Güral ve Yurtbay ailesinden Zeki Yurtbay’ı layık
gördü ve "TBMM Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı"
ile ödüllendirdi. Ödülller, TBMM Meclis Salonu’nda
davetli huzurunda TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan
tarafından verildi.
The “Superior Service Award is given by TGNA to those
who perform national and international level superior
service to the Turkish Republic and state and nation
contributing to the promotion of Turkey, who provide
service beneficial for the welfare, education, happiness and social progress of the public. TGNA speakers panel found
Nafi Güral from Güral family and Zeki Yurtbay from Yurtbay family worthy of the award among candidates, rewarding
them with the “TGNA Superior Service Medal and Certificate”. The awards were handed out by TGNA speaker Köksal
Toptan, Esq. before guests at TGNA Assembly Hall.

Ece Banyo’dan küçük banyolara özel yeni ürün
Ece Banyo’s new product specific
to small bathrooms
Vitrifiye sektörünün en yenilikçi firması Ece Banyo, küçük banyolara
özel yeni ürünü “Slim Banyo Dolabı” ile bir ilke daha imza attı. Ece
Banyo’nun yeni ürünü Slim Banyo Dolabı ile küçük banyolar daha ferah
ve kullanışlı hale gelecek.
Ece Banyo Pazarlama Müdürü Yakup Fırat, modern çizgisiyle en küçük
banyoları bile evin şık mekanlarından biri haline getirecek Slim Banyo
Dolapları’nın iş yeri banyoları için de ideal olduğunu söyledi. Slim
Banyo Dolapları küçük bir banyonun hoş ve pratik bir alan olabilmesi
için tüm detaylar düşünülerek tasarlandı. Evindeki küçük banyosunu
daha ferah ve kullanışlı hale getirmek isteyen ve banyo dolabına
ihtiyacı olan tüketiciler, Slim ile hayal ettikleri banyolara kavuşacak.
25x42, 50x42, 60x42 santimetreden oluşan üç farklı boyutu bulunan
Slim Banyo Dolapları kare ve çanak lavabolarla kullanılabilirken, beyaz,
meşe ve vengeden oluşan üç renk alternatifine sahip.
The most innovative firm of the vitreous ware sector, Ece Banyo, achieved yet another first with its new product “Slim
Bathroom Cabinet” specific to small bathrooms. Little bathrooms will become more spacious and useful, thanks to
Ece Banyo’s new product, Slim Bathroom Cabinet.
Ece Banyo Marketing Manager Yakup Fırat said that Slim Bathroom Cabinets, which will make even the smallest
bathroom one of the most elegant locations of the home with their modern lines, are also ideal for workplace
bathrooms. Slim Bathroom Cabinets were designed to ensure that a small bathroom is a pleasant and practical
location, considering even the tiniest of details. Consumers who wish to make their small bathrooms at home more
spacious and useful and who need bathroom cabinets will embrace the bathrooms in their dreams by Slim. Slim
Bathroom Cabinets with three different dimensions in 25x42, 50x42 and 60x42 may be used in square and bowl
basins and offer three color choices; white, oak and venge.
20
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2. Uluslararası Seramik Kongresi
(ICC2) İtalya’da yapıldı
2nd International Ceramic convention (ICC2) held in Italy

II. Uluslararası Seramik Kongresi (ICC2) , 29 Haziran - 4
Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Verona kentinde
yapıldı. Türk Seramik Derneği’nin de üyesi olduğu
Uluslararası Seramik Federasyonu (ICF) tarafından
organize edilen ve Avrupa Seramik Derneği (ECerS) ile
İtalya Seramik Derneği tarafından ortak gerçekleştirilen
ve 64 ülkeden 1000’in üzerinde delegenin katıldığı
kongreye, Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı
Zeynep Bodur Okyay davetli konuşmacı olarak katıldı.
“Seramik Malzemeleri ve Teknolojileri İçin Küresel Bir
Yol Haritası; Seramiğin Geleceğine İlişkin Senaryolar”
başlığında düzenlenen kongrede, Politikalar (Policies),
Zorluklar (The Challenges) ve küresel problemlere
çözüm arayışında değişik konulardaki Endüstriyel
ve Bilim/Teknoloji Vizyonu alt başlıklarında çeşitli
oturumlar düzenlendi. Politikalar alt başlığında,
Araştırma, Yenilikçilik, İşbirlikleri, Eğitim, Ekonomi,
Pazar, İş konuları gündeme getirilirken, Zorluklar alt
başlığında ise Çevre, Enerji ve Sağlık sorunlarının
çözümüne yönelik seramik malzemeler tartışıldı.
Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeynep Bodur
Okyay, Politikalar alt başlığında yapılan Endüstriyel
Seramikler alanında Ekonomi, Pazar ve İş Oturumunda
“Türk Seramik Sektörü ve Gelecek Vizyonu” başlıklı
sunumu yaptı. Okyay sunumunda Türk seramik
sektörünün bugünkü durumuna ilişkin bilgiler verdi
ve on yıllık bir perspektifle sektörün geleceği noktayı
aktardı. 33 Türk delegenin katıldığı kongrede Türk
Delegasyonu olarak Zeynep Bodur Okyay’ın dışında
“Türk Seramik Endüstrisinde Kamu Politikalarının Rolü”
başlıklı sunusu ile DPT’den Uzman Asaf Erdoğan ve
“Çevre Uygulamalarına Yönelik Seramikler” konusunda
Yol Haritası Editörü (Road Map Editor, Ceramics for
Environment) olarak Türk Seramik Derneği Başkan
Yardımcısı ve Avrupa Seramik Derneği Gelecek
Dönem Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal temsil ettiler.
Prof. Mandal ayrıca eş zamanlı olarak gerçekleştirilen
Avrupa Seramik Derneği (ECerS) Konsey ve Yönetim
Kurulu, Uluslararası Seramik Federasyonu (ICF) Konsey
toplantılarına Türk Seramik Derneği’ni temsilen katıldı.
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2nd International Ceramic convention (ICC2) was
held in the city of Verona in Italy from June 29
until July 4. Zeynep Bodur Okyay, Turkish Ceramics
Federation President, attended the convention which
was participated in by over 1,000 delegates from 64
countries and organized by international Ceramics
Federation (ICF), of which Turkish Ceramics Federation
is a member, held jointly by European Ceramics Society
(ECerS) and Italian Ceramics Association.
At the convention organized under the topic “A Global
Road Map for Ceramic Materials and Technologies;
Scenarios on The Future of Ceramics”, various sessions
were held on the topics of Policies, the Challenges
and on industrial and science/technology vision subheadings on various fields in the quest for solutions to
global problems. Research, innovation, collaboration,
education, economy, market and business were dealt
with under the Policies sub-heading with ceramic
materials for solving the problems of the environment,
energy and health being discussed under the subheading The Challenges. Turkish Ceramics Federation
President Zeynep Bodur Okyay made a presentation
titled “Turkish Ceramics Industry and Vision for the
Future” in the Economy, Market and Business Session
in the field of Industrial Ceramics under the sub-topic
Policies. In her presentation, Okyay provided details
on the present state of the Turkish ceramics industry
relating the point to be reached by the industry, by a
ten-year projection. At the Convention attended by
33 Turkish delegates, as Turkish delegation, beside
Zeynep Bodur Okyay, Turkish Ceramic Association
Vice-President and upcoming period President of
European Ceramic Society Prof. Dr. Hasan Mandal took
part as Roadmap Editor, on Ceramics for Environment
and specialist Asaf Erdoğan from SPO took part with
his presentation titled “Role of Public Policies on
the Turkish Ceramics Industry”, representing Turkey.
Prof. Mandal also participated representing Turkish
Ceramics Association in the European Ceramics
Society, ECERS Council and Board of Directors and
International Ceramics Federation (ICF) Council
Meetings held concurrently.
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Imerys Seramik Türkiye,
Türkiye ve yurtdışı hammadde pazarında

Imerys Seramik Turkey in the Turkish and international raw material markets

2007 yılında kurulan Imerys Grubu’na bağlı Imerys
Seramik Türkiye, 2008 yılında, Milas yakınındaki Sodium
Feldspat ocağından Türkiye ve yurtdışındaki pazarlara
karo, sağlık gereçleri, sofra gereçleri ve cam ürünleri
için hammadde sağlamaya başlayacak. Çıkartılan
feldspat, Güllük limanından yurtdışı müşterilere veya
kamyonla Türkiye’deki müşterilere sevk edilecek. Ayrıca
bunun dışında kurulacak zenginleştirme tesisleri ile
zenginleştirilmiş feldspat ürünleri de
piyasaya kısa sürede sunulacak. Imerys
Seramik’in şu andaki portföyü (kil,
şamot, kaolin, kuartz, boyalar, hazır
masse ve sır) Türk Seramik Endüstrisi’ne
ısmarlama ürünler sunabilmek için
Imerys Seramik Türkiye tarafından ithal
edilmekte ve müşterilerin hizmetine
sunulmaktadır.
Imerys’in lisanslı alanı Türkiye’nin
güney-batısında Milas yakınındaki
bir ocak olup, Güllük limanına çok
yakındır. Bu ruhsat Türkiye feldspat
yataklarının ortasında. Imerys Seramik
Türkiye’nin üretim ve araştırma
bölge müdürlüğü Güllük limanına
ve lisanslı üretim bölgesine çok
yakın olan Milas-Muğla’da. Tesislerde
çeşitli feldspat türleri üretilecek. Yeni
kuruluşun seramik endüstrisinde
24

Imerys Seramik Turkey, a member of Imerys Group
founded in 2007, will start to supply raw materials to
the markets in Turkey and abroad for tile, sanitary ware,
tableware and glass ware from its sodium feldspar
quarry near Milas. The extracted feldspar will be shipped
either to international customers from the port of
Güllük or to customers in Turkey by truck. Also, the
feldspar products enriched by the beneficiation plants
to be installed will be launched to the
market in a short time. Imerys Seramik’s
present portfolio (clay, chamot, kaolin,
quartz, stains, ready masse and glaze) is
presently imported by Imerys Seramik
Turkey to be offered to customized
products to the Turkish Ceramics
Industry.

Imerys Türkiye Genel Müdürü Adnan Geredeli
General Manager of Imerys Turkey Adnan Geredeli

The licensed site of Imerys is a quarry
near Milas in south-western Turkey
very close to the port of Güllük. This
licensed site is amidst the feldspar
deposits in Turkey. Production and
research regional office of Imerys
Seramik Turkey is in Milas-Muğla, which
is nearby the port of Güllük and the
licensed production site. Various types
of feldspar will be produced in the
plants. Adnan Geredeli, the General
Manager of the new undertaking with

Türk hammaddeleri alanında 21 yıllık deneyimi olan
Genel Müdürü Adnan Geredeli, firmanın bir flotasyon
tesisinin, ayrıca bir manyetik ayırma ünitesinin
olacağını, madenden standart kalite sodyum feldspat
üreteceklerini belirtti. Türk feldspatları gerekiyorsa
kısmen Imerys’in sahip olduğu yataklardan gelecek
feldspatlarla da tamamlanabilecek. Avrupa ve
Hindistan’daki feldspat yatakları ve işleme tesisleri
sayesinde Imerys, karo üreticilerine potasyum ve
lityum feldspat karışımları sunabilecek. Imerys
Seramik Türkiye’nin lojistik maliyeti izin verdiği
ölçüde teknik porselen ve kaplama malzemeleri
için esas olarak Avrupa pazarını hedefleyeceğini
belirten Adnan Geredeli, sağlık gereçleri piyasasında
da, feldspatı Türkiye’de işleyecek ve tüm dünyadaki
müşterilerine hizmet verecek. Firma, feldspatı gövde
ve sır uygulamaları için üretecek. Ambalajlama
müşterilerin gereksinimlerine göre torba ve dökme
şeklinde ayarlanacak ve tüm dökme teslimat Güllük
limanından yürütülecek. Adnan Geredeli, Imerys
Seramik Türkiye’nin iç ve dış pazarlara sağlayacağı
teknik hizmetler konusunda; ‘‘Şimdiden yerel bir teknik
destek ekibimiz var. Feldspat işleme alanına ek olarak,
önümüzdeki aylarda bir kalite kontrol ve A&G cihazlarına
sahip bir laboratuvar kurulacak ve yerel laboratuvar
tesisimizin yakınında olacak. Kaplama malzemeleri
ile ilgili olarak Arge teknisyenlerimiz şimdiden Türk
müşteriler ile başarılı çalışmalar yapıyorlar.’’ diye konuştu.

an experience of 21 years in the field of raw materials
in the ceramics industry, stated that there would be a
floatation plant and also a magnetic separation unit
and they would produce standard quality sodium
feldspar from the quarry. If necessary, Turkish feldspars
will be complemented with feldspars to be brought
from Imerys owned deposits partially. Thanks to its
feldspar deposits and processing plants in Europe
and India, Imerys will be able to offer potassium and
lithium feldspar mixes to tile producers. Adnan Geredeli,
stating that Imerys Seramik Turkey will basically target
the European market to the extent allowed by the
cost of logistics for technical porcelain and tile, said
that feldspar will be processed in Turkey and offered
to customers all over the world in the sanitary ware
market. The firm will produce feldspar for body and
glaze applications. Shipments will be either in bags or
bulk according to the requirements of customers and
all bulk deliveries will be from the port of Güllük. On
the subject of technical services to be provided by
Imerys Seramik Turkey to domestic and international
markets, Adnan Geredeli says; “Already we have a local
technical support team. In addition to the feldspar
processing site; in the upcoming months, a laboratory
equipped with quality control and R&D instruments
will be installed near our facility. Our R&D technicians
are already carrying out successful efforts with Turkish
customers in relation to tiles.

Dünya markalarının tercihi, Kütahya Seramik
The choice of world brands, Kütahya Seramik
Dünyanın en büyük ve prestijli spor
malzemeleri markalarından Adidas;
Rusya, Suudi Arabistan, İran ve
Umman’da 2008 yılında yeni açılacak
545 mağazasında Kütahya Seramik
ürünlerini tercih etti.

Adidas, one of the largest and most
prestigious sporting goods brands
in the world, shows Kütahya Seramik
brands for its 545 stores to be newly
opened in Saudi Arabia, Iran and
Oman.

Adidas Grubu’na bağlı Adidas,
Rockport ve Reebok markalarına özel
olarak Kütahya Seramik tarafından
üretilen Arte Bianco markalı Stone
Serisi, üretiminde kullanılan üstün
teknolojileri ve estetik tasarım
unsurları ile dikkat çekiyor. Porselen
ve renkli bünye teknik özelliklerine
sahip seri, alışveriş merkezleri,
restoranlar, otel lobileri, teras gibi
mekanlarda güvenle uygulanabilme
ve kolay temizlenebilme özelliğine
sahip. Seride uygulanan rektifiye
özelliği, boyut farklılıklarını ortadan
kaldırırken tasarıma görsel bir
bütünlük kazandırıyor. Doğal tonların
kullanıldığı Stone serisi, 50x50, 16x50
cm ölçülerinde; gümüş, gri ve antrasit
renklerinde tasarlandı. Yalın ve natürel
bir tasarım anlayışıyla yaratılan seri,
özel ve farklı dekorasyonların tercihi.

The Stone Series under Arte Bianco
brand produced by Kütahya Seramik
specifically for Adidas Group’s
Adidas, Rockport and Reebok brands
draws attention with the superior
technology used in its production and
its aesthetical design elements. The
series, which has porcelain and colored
body technical characteristics, may be
used confidently in shopping centers,
restaurants, hotel lobbies and terraces
and is easy to clean. The rectified
feature of the series eliminates size
differences, bringing a visual integrity
to design. The Stone series where
natural tones are used was designed
in sizes 50x50 and 16x50 cm in silver,
gray and anthracite. Created under
a plain and natural design concept,
the series is the choice of special and
discerning decorations.
25
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Kale Grubu 51. yılını kutladı

Kale Group celebrates its 51st year

Kale Group, which accommodates many brands
which are leaders in their own fields like Çanakkale
Seramik, Kalebodur, Kalekim, Kaleterasit, RocaKale,
Kalecolor, Kaledekor, Kalekalıp and Kaleplus;
experiences the excitement of reaching its 51st
year.

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalekim, Kaleterasit,
RocaKale, Kalecolor, Kaledekor, Kalekalıp, Kaleplus gibi,
kendi alanında lider pek çok markayı barındıran Kale
Grubu, 51. yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyor.
Kale Grubu 51. yıl Seramik Bayramı kutlamaları 27
Temmuz 2008 tarihinde, Kaleseramik Fabrikaları’nın
kurulu bulunduğu Çanakkale’nin Çan ilçesinde
yapıldı. Törenler, Onur Konuğu T.C. 9. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel, T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanı
Faruk Özak, Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, Sanayi
ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, Eski Başbakanlardan
Yıldırım Akbulut, Çanakkale Valisi Orhan Kırlı, Gaziantep
Valisi Süleyman Kamçı ile Kale Grubu iş ortakları,
bayileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl bayrağı devralan Kale Grubu Başkanı
Zeynep Bodur Okyay yaptığı konuşmada grubun
ağırlığı seramik olmak üzere hammadde savunma
sanayi ve havacılık altyapı, yapı kimyasalları, boya
enerji, turizm ve lojistik sektöründe bayileri ve iş
ortakları ile yaklaşık 10 bin kişilik bir büyük aile yapısına
ulaştıklarını iletti. Kaleseramik’in başarısını insan
gücüne, 51 yıllık bilgi birikimi ve dünyanın en yüksek
teknolojik imkânlarıyla üretim yapmasına bağlayan
Okyay, her yıl büyümeye devam ettiklerini söyledi.
İki gün süren 51. yıl Seramik Bayramı kutlamalarında
ayrıca Kale Grubu çalışanlarının ve bölge çocuklarının
sünnet törenleri yapıldı, konserler düzenlendi. Seramik
Bayramı havuz başında yenen akşam yemeği ve Çan
Seramik Musiki Derneği ve Konuk Sanatçıların Konseri
ile sona erdi.
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Year 51 Ceramic Festival celebrations of Kale
Group was held on July 27, 2008 in the district of
Çan of Çanakkale where Kaleseramik Factories
are installed. The ceremonies were held with the
participation of the guest of honor 9th President
of Republic of Turkey Süleyman Demirel, Minister
of Public Works and Habitation of Republic of
Turkey Faruk Özak, MP for Kırıkkale Vahit Erdem,
Former Minister of Industry and Trade Ali Coşkun,
Former Prime Ministery Yıldırım Akbulut, Çanakkale
Governor Orhan Kırlı, Gaziantep Governor
Süleyman Kamçı and Kale Group business partners,
dealers and employees.
Kale Group President Zeynep Bodur Okyay, who
took over last year, in her speech said that they
have reached a great family of approximately ten
thousand people with their dealers and business
partners in the fields of raw materials, defence
industry, aviation infrastructure, construction
chemicals, paint, energy, tourism and logistics
lead by ceramics. Tying Kaleseramik’s success
to manpower, its 51-year-old accumulation of
knowledge and its carrying out production using
the most advanced technologies of the world,
Okyay added that they would continue to grow
every year.
Also, circumcision ceremonies were held for
the children of Kale Group employees and the
population in the region and concerts were held
in the year 51 Ceramic Festival celebrations which
lasted two days. The ceramic festival ended with
a pool side dinner and a concert by Çan Seramik
Musical Association and Guest Performers.
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21. Uluslararası Emayeciler Kongresi
Şangay’da düzenlendi
21st International Enamellists Convention Held in Shanghai
2005 yılında İstanbul’da Türk Seramik Derneği’nce
organize edilen ve başarıyla gerçekleştirilen 20.
Uluslararası Emayeciler Kongresi’nin ardından
18-22 Mayıs 2008 tarihleri arasında Çin Emaye
Endüstrisi Birliği tarafından Şangay’da 21. Uluslararası
Emayeciler Kongresi düzenlendi. Kongre kapsamında
Uluslararası Emaye Enstitüsü’nün 44. toplantısı da
yapıldı. Toplantıya Türk Seramik Derneği’ni temsilen
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu katıldı.
Toplantıda mevcut gündemin yanı sıra 2011’de 22.
Uluslararası Emayeciler Kongresi’nin hangi ülkede
gerçekleştirileceği de konuşuldu ve Amerikan Emaye
Enstitüsü’nün Şikago’da ev sahipliği yapmasına karar
verildi.
Konferans kapsamında; Altlık malzemelerinde (çelik,
alüminyum, dökme demir) yaşanan son gelişmeler,
endüstriyel üretim ve uygulamalarla ilintili yeni emaye
ürünler, Emayeli ürünlerin üretim çevrimleriyle ilgili
değişiklikler (döküm, şekillendirme veya üretim,
kaynak, emayelerin ön-işlem ve kaplanması, kurutma,
pişirim vs.), süreç ve kalite denetimi, üretim akışı ve
bilgisayar desteği, çeşitli emaye ürünlerin mevcut
piyasa analizi, yeni ürün prospektleri, emayelenecek
ürünlerin tasarımı, Çevre, ekoloji, enerji tasarrufu ve
güvenlik konuları üzerine toplam 33 makale sunuldu.
Konferansta emaye üreticilerinden akademisyenlere
geniş bir katılımcı portföyü vardı. Çin’den 100, 17
farklı ülkeden 120, toplamda 220 delege konferansı
izledi. Konferans kapsamında çeşitli emaye, pigment,
firit, termosifon üreten fabrikalara teknik geziler de
düzenlendi. Kongreye, ülkemizden Gizem Firit A.Ş.
ve Keskin Kimya San. Tic. A.Ş.’nin yanı sıra Alman,
İngiliz ve Amerikan Emaye Enstitüleri, Amerikan Ferro
Performance Materials Co. Ltd., Belçika’dan Pemco
Newco B. V., İtalya’dan Colorobbia Italia Spa ve Çin’den
17 firma sponsorlukta bulundu.
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Following the 20th International Enamellists
Convention organized and successfully held by
Turkish Ceramic Association in Istanbul in 2005, 21st
International Enamellists Convention was held May 1822, 2008 by Chinese Enamel Industry Association. The
44th meeting of the International Enamel Institute was
held on the occasion of the convention. Representing
Turkish Ceramic Association, Member of Board of
Directors Prof. Dr. Bekir Karasu attended the meeting.
In addition to the current agenda, it was discussed
where 22nd International Enamellists Convention
would be held in 2011 and it was decided that
American Enamel Institute would play host in Chicago.
On the occasion of the conference, in total 33 papers
were presented on latest developments in base
materials (steel, aluminum, cast iron), new enamel
products relating to industrial production and
applications, changes on the production cycles of
enamel products (casting, building or production,
joining, pre-processing and coating of enamel, drying,
firing, etc.), process and quality control, production
flow and computer support, market analysis of
various enamel products, prospects for new products,
design of products to be enameled, the environment,
ecology, energy savings and safety. There was a
wide participant portfolio in the conference from
enamel manufacturers to academicians. In total, 220
delegates viewed the conference; 100 from China and
120 from 17 different countries. Technical tours were
organized on the occasion of the conference to plants
manufacturing enamel, pigment, frit and boilers. In
addition to Gizem Firit A.Ş. and Keskin Kimya San. Tic.
A.Ş. from our country; German, British and American
Enamel Institutes, American Ferro Performance
Materials Co. Ltd., Pemco Newco B. V. from Belgium,
Colorobbia Italia Spa from Italy and 17 firms from China
sponsored the convention.

CREAVİT çanak lavabolar ile;
sıradışı banyolar!
Extraordinary bathrooms
with CREAVIT bowl basins!
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Creavit’in çanak lavabo serileri ince ayrıntıları
düşünülmüş ve tasarımlarına aktarılmış formları
ile dikkat çekiyor. Creavit minimal lavabolar serisi
içerisindeki farklı yerini alan çanak lavabolar
Creavit banyo mobilyalarıyla da kusursuz bir uyum
sağlıyor. Çanak lavaboların yumuşak hatlarını keskin
dokunuşlarla farklılaştırmayı başaran tasarımcı,
ankastre bataryalar ve tezgah üstü yüksek armatürler
için şık ve zarif çözümler sunuyor. Lavabolar için sıradışı
bir alternatif Creavit çanak lavabolar, hem banyonuzu
farklılaştıracak, hem de geçerliliğini önümüzdeki
senelerde de sürdürecek bir tasarım ifadesi.
Creavit’e özel “beyazlığa” sahip çanak lavabolar
farklı banyo dolaplarına uyumlu yapıları ve kullanım
kolaylıkları ile dikkat çekiyor. 12 yıllık garanti süresi ve
tüm serilerindeki üst düzey kalitesi ile ıslak mekanlarda
özgünlük yaratan Creavit, oval ve keskin hatların iç içe
kullanıldığı çanak lavaboları ile de ironik bir tasarım
anlayışı sergiliyor. Tam dairesel tasarımlar ise klasik
şıklıktan vazgeçemeyenlerin seçimi oluyor. Özetle
Creavit, çanak lavabolarda özgünlük arayanlara
davetkar bir ürün gamı sunuyor.
30

Creavit’s bowl basin lines draw attention with forms
with well thought of details translated into their
designs. The bowl basins, which took their place
among Creavit’s minimal basins line, assure a perfect
harmony with Creavit bathroom furniture. The
designer, successful in differentiating the soft lines of
bowl basins with sharp touches, offers elegant and
chic solutions for built-in fixtures and counter top
high taps. Creavit bowl basins, which are an out of
the ordinary alternative for basins, not only render
your bathrooms different but also are a statement
of design which will maintain its “in” status in future
years.
The bowl basins with whiteness specific to Creavit
come forward with their compositions matching
different bathroom cabinets and facility of use.
Creavit, creating originality in wet spaces with a
warranty period of 12 years and top level quality in all
lines displays an ironic design concept with its bowl
basins where oval and sharp lines are intertwined.
The full circular designs, on the other hand, are the
choice of those who cannot give up the classic. In
short, Creavit presents an inviting product range to
those seeking originality in bowl basins.
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Seramik Uygulamaları Semineri
Ceramics Applications Seminar
Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yamaner
Vice-President of Turkish Ceramics Federation Ahmet Yamaner

Hava tahrikli çift diyaframlı pompa üretimi konusunda
dünya liderlerinden WILDEN PUMP International
ABD ile Türkiye distribütörü ve satış sonrası hizmet
sağlayıcısı Metrans Makina firmaları, 26 Haziran 2008
günü Güral Sapanca Wellness Park’ta sektörün önde
gelen firmalarına yönelik ‘‘Seramik Sektöründe Pompa
Uygulamaları’’ konulu bir seminer düzenledi.
Wilden Pump Başkan Yardımcısı Martino Valela, Bölge
Satış Direktörü Philippe Wouters ve Bölge Satış Müdürü
Abdel Balkhir’in konuşmacı olarak katıldığı seminere,
seramik sektörünün duayenlerinden, Türkiye Seramik
Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Yamaner de
onur konuşmacısı olarak katıldı.
Ahmet Yamaner, Türkiye’deki seramik sektörünü
değerlendirdi ve ihracat rakamlarının 400 milyon
USD’ye yaklaştığını ifade etti. Kaplama ürünlerinin
üretiminde dünya beşincisi ve ihracatında dünya
altıncısı olan Türkiye’nin, seramik sektöründeki her
türlü sıkıntıya rağmen gelişmeye devam edeceğini
ve bu nedenle yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu
belirtti. Yamaner ayrıca, seramik sektörünün katma
değerinin yüksek olmasından dolayı ülke ekonomisine
katkısının büyük olduğunu vurguladı. Seminerde
seramik endüstrisinde sıkça kullanılan ekipmanlardan
hava tahrikli çift diyaframlı pompalar, santrifüj
pompalar ve mikserler ile ilgili bilgi verildi.
32

A world leader in pneumatic driven, double
diaphragm pump production WILDEN PUMP
International USA and its Turkey distributor and
after sales service provider Metrans Makina
organized a seminar in Güral Sapanca Wellness
Park on June 26, 2008 for the leading firms in the
industry with the theme “Pump Applications in the
Ceramic Sector”.
Vice-President of Turkish Ceramics Federation
Ahmet Yamaner, a doyenne of the ceramics sector,
attended as an honorary speaker to the seminar
where Wilden Pump Vice-President Martino Valela,
Regional Sales Director Philippe Wouters and
Regional Sales Manager Abdel Balkhir were also
speakers.
Evaluating the ceramics industry in Turkey; Ahmet
Yamaner said that export figures reached USD 400
million. He stated that Turkey, fifth in the world in
production and sixth in exports of tiles will continue
to develop despite all problems in the ceramic
industry and that hence, new investments were
needed. Yamaner also underscored that the ceramic
industry had a great contribution to the country’s
economy owing to its high added value. At the
seminar, information was provided on pneumatic
driven double diaphragm pumps, centrifuge pumps
and mixers frequently used in the ceramics industry.
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Çanakkale, Dünya Seramik Şehri
olma yolunda Çanakkale on the way to

becoming a World Ceramic City

Dünya Çanakkale’yi artık sadece Troia ve Çanakkale
savaşlarının yaşandığı topraklar olarak değil,
seramik şehri olarak da hatırlayacak. Uzun yıllar
farklı kültürlerden insanların barış içinde yaşadığı
uygarlıkları da barındıran Çanakkale’nin dünya seramik
şehri olması için bir konsey kuruldu. Çanakkaleli bir
seramik sanatçısı olan Prof. Erdinç Bakla, bu bağlamda
Çanakkale’ye adını da veren Türk El Sanatlarının eşsiz
örneklerinden yola çıktıklarını Çanakkale Valiliği,
Belediye, Üniversite ve Rotary Kulübü’nün de desteğini
arkalarına alarak bir konsey kurduklarını belirtti.
Prof. Bakla, kentin seramik kimliğini yeniden ele alıp
yaşatmak adına başlayan çalışmalar kapsamında
Seramik Şehri Çanakkale Projesi toplantısının ilkini
8 Mayıs 2008’de Çömü’de gerçekleştirdiklerini ifade
ederek, “Seramik yapımı sadece yakın tarihte değil Troia
döneminden bu yana Çanakkale’de sürdürülmüştür.
Tarihsel önemi bulunan Çanakkale seramiğini yaşatmak
Çanakkale’nin değerlerine sahip çıkıp yaşatmak ile
eşdeğerdedir” dedi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen toplantıya Vali Orhan Kırlı, Belediye
Başkanı Ülgür Gökhan, Çömü Rektörü Ali Akdemir,
Kale Şirketleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep
Bodur Okyay, C. Başsavcısı İlmettin Köklü, Çanakkale
Defterdarı Sacide Şakar, sivil toplum kuruluşları
yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra Yeditepe, Mimar
Sinan, Hacettepe ve Işık Üniversiteleri’nden öğretim
üyeleri, serbest seramik sanatçıları ve İstanbul’da
yerleşik bulunan seramik antika ve müzayedecileri ile
birlikte, İsmet Milor, Prof. Zahit Büyükişleyen, Prof. Nilay
Büyükişleyen, Prof. Özdemir Altan, Prof. Süleyman Saim
Tekcan, Prof. Hande Kura, Doç. Candan Dizdar Terwiel,
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From now on, the world will remember Çanakkale
not only as grounds on which the wars of Troia and
Gallipoli took place but also as a city of ceramics.
A council is established for Çanakkale which has
accommodated civilizations in which people from
different cultures lived in peace for many many
years to become a world ceramics city. Prof. Erdinç
Bakla, a ceramic fine artist from Çanakkale says that
they started from the unique specimens of Turkish
handicraft which gave their name to Çanakkale
and they founded a council with the support of
Çanakkale Governor’s Office, the municipality,
University and Rotary Club. Stating that the first
meeting for the Ceramic City Çanakkale Project was
held in Çömü May 8, 2008 on the occasion of work
initiated for readdressing the ceramic identity of
the city, said; “Ceramic production was carried out
in Çanakkale not only in recent history but since the
Troy period”. To have Çanakkale ceramic, which has
historical significance, live is equivalent to owning
up to the assets of Çanakkale”.
The meeting held at Çanakkale 18 Mart University
Troia Culture Center was attended by Governor
Orhan Kırlı, Mayor Ülgür Gökhan, Çömü President
Ali Akdemir, Kale Group of Companies Chairman of
the Board Zeynep Bodur Okyay, Chief Prosecutor
for the Republic Ilmettin Köklü, Çanakkale Revenue
Director Sacide Şakar, directors and representatives
of non-governmental organizations and members
of faculty from Yeditepe, Mimar Sinan, Hacettepe

Tüzüm Kızılcan, Mustafa Tunçalp, Yunus Tonkuş,
Mutlu Başkaya, Ömer Olcay (Antikacı), Cevdet Olcay
(Antikacı), Can Önen (Nişantaşı Müzayede’nin sahibi) ve
Koleksiyoncu Alain Danon katıldı.
Projenin yürütücüsü Prof. Erdinç Bakla bu toplantı
kapsamında, şehrin Arkeoloji Müzesi’nde bulunan
50 adet Çanakkale seramiğinin yer yokluğundan
müzenin bodrumunda saklandığını, bundan dolayı
Çanakkale’ye kurulacak müzenin en büyük arzusu
olduğunu vurguladı. Toplantının ardından Truva
Otel’de düzenlenen kokteyl ve akşam yemeği, Rotary
Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, Rotary
Kulübü Dönem Başkanı Aysun Doğantan, bu projenin
Uluslararası Rotary’de “Toplum Birlikleri Projesi” olarak
kabul edildiğinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

and Işık Universities, freelance ceramic fine
artists, ceramic antique dealers and auctioneers
situated in Istanbul and also Ismet Milor, Prof.
Zahit Büyükişleyen, Prof. Nilay Büyükişleyen, Prof.
Özdemir Altan, Prof. Süleyman Saim Tekcan, Prof.
Hande Kura, Assoc. Prof. Candan Dizdar Terwiel,
Tüzüm Kızılcan, Mustafa Tunçalp, Yunus Tonkuş,
Mutlu Başkaya, Ömer Olcay (Antique Dealer),
Cevdet Olcay (Antique Dealer), Can Önen (owner of
Nişantaşı Auction) and Collectioner Alain Danon.
Project director Prof. Erdinç Bakla emphasized
that 50 Çanakkale ceramic ware in the city’s
Archaeological Museum are kept at the basement
of the museum and therefore, a museum to be
established in Çanakkale is his greatest wish.
After the meeting, a cocktail party and dinner was
given at Truva Hotel, hosted by Rotary Club; Aysun
Doğantan, Rotary Club Period President said that
the recognition of this project as a “Society Unions
Project” in International Rotary is something to be
proud of.
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Umpaş Seramik’te yatırımlar sürüyor
Ongoing investments at Umpaş Seramik

Üretime başladığı 2000 yılından günümüze Türk
Seramik Sektöründeki yerini iç ve dış pazarlarda
daha da sağlamlaştıran Umpaş Seramik planladığı
yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.
Umpaş Seramik, Umpaş Holding ve Umpaş Seramik
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Türk ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile davetlilerin katıldığı 22.07.2008 tarihinde
düzenlenen tören ile Dekor-Bordür ve kesme ürün
tesislerini hizmete açtı. Genel Müdür Necmettin
Arman’ın, Umpaş Seramik’in ürün gamının bir parçasını
daha seramik sektörünün beğenisine sunmaktan
büyük mutluluk duyduğunu belirttiği tesis, aylık
yaklaşık olarak 1.500.000 adet dekor, bordür, precut
ürün ve fileli yer ve duvar ürünü üretme kapasitesine
sahip. Tesiste mevcut ürün portföyünü tamamlayan
ürünlerin yanında serbest dekor, bordür ve diğer fileli
filesiz ürünler üretilecek.
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Umpaş Seramik, which has boosted its place in
the Turkish Ceramics Industry in domestic and
international markets further since year 2000
when it started production, continues with its
investments without losing pace. Umpaş Seramik
opened the Decor – Border tile and cut product
plants with a ceremony held on 22.07.2008
attended by Çetin Türk, President of Umpaş
Holding and Umpaş Seramik Chairman of the
Board of Directors, and guests. At the plant, General
Manager Necmettin Arman said that he was
delighted to offer yet another piece of the product
range of Umpaş Seramik to the appreciation of the
ceramics industry with this facility. The plant has an
approximate monthly capacity of 1,500,000 decor,
border tile, precut products and floor and wall tiles
with netting. Beside products complementing the
present product portfolio, free decor border tile
and other products with or without netting will be
produced at the plant.
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Emaye frit ve pigmentlerinde bir dünya markası
olan Gizem Frit, artık seramik friti üretiyor
Gizem Frit, a world brand in enamel frits and
pigments, now produces ceramic frit

1979 yılından bu yana beyaz eşya firmaları için emaye
fritleri ve pigmentleri üreten, yaklaşık 30 ülkeye
ihracat yapan Gizem Frit A.Ş. 2008 yılı itibari ile, emaye
fritinin yanında ürün gamını genişleterek seramik karo
üreticileri için seramik friti de üretmeye başladı.
2007 yılından bu yana seramik friti için yatırımlarını
sürdüren firma, 2008 yılında yatırımlarının karşılığını
almış ve Türkiye’deki ilk frit araştırma merkezini
kurmuştur. Firma laboratuvarları bünyesindeki XRF
(X-ray Fluoescence Spectroscopy), AAS, Isı Mikroskobu,
dilatometre, radiant fırınlar, hızlı pişiren fırınlar ve
diğer teknik donanımları sayesinde Türkiye’deki ilk frit
araştırma merkezini kurma gururunu taşımaktadır.
Gizem Frit gelişmiş laboratuvarı ile bünyesinde teknik
üniversiteler düzeyinde analiz yapabilmekte, aynı
zamanda konusunda uzman ve tecrübeli üretim ve
ergitme kadrosu ile Gizem Frit Ar-Ge çalışmalarına
büyük önem vermektedir.

Gizem Frit’in amacı Türkiye’ye ithal gelen
fritin yerini yerli üretime vererek üreticileri
rahatlatmak
Türkiye’ye ithal gelen seramik fritini yerli üretimle
karşılamayı amaçlayan firma, seramik karo üreticilerine
fritleri dış pazardan ithal etmelerine gerek kalmadan,
hem maliyet, hem teknik servis açısından çok büyük bir
avantaj getirmeyi hedefliyor.
Türkiye’de her sene 80.000 ton frit ve pigment ithal
ediliyor. Yılda 200.000-220.000 ton civarında seramik
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Gizem Frit A.Ş., which has been producing
enamel frits and pigments for white goods
firms since 1979, exporting to approximately
30 countries, started to produce ceramic frit for
ceramic tile producers expanding its product
range in addition to enamel frit in 2008.
The firm, continued with its investments for
ceramic frit since 2007, got the results of its
investments in 2008, establishing the first frit
research center in Turkey. The firm is proud to
have established the first frit research center in
Turkey, thanks to the XRF ( X-ray Fluoescence
Spectroscopy), AAS, Thermal Microscope,
dilatometer, radiant kilns, rapidly firing kilns and
other technical equipment in its laboratories.
Owing to its advanced laboratory, Gizem is able
to carry out analyses at the level of technical
Universities and also is committed to frit R&D
activities with its production and smelting staff
who are experts, experienced in their fields.

Gizem Frit’s aim is to assure manufacturers
by replacing frit imported to Turkey with
local production
The firm seeking to replace the ceramic frit
imported to Turkey with local production aims

at providing a very great advantage to ceramic
tile manufacturers in terms of both cost and also
technical service, without having to import frits
internationally.

friti tüketimi var. Yurtiçinde bağımsız bir frit üreticisi
olmamasından dolayı, karo üreticileri bu rakamın
yaklaşık %35’ini yurtdışından ithal olarak alırken, kalan
kısım yurtiçinde firmaların kendi üretimlerinden veya
üreten rakip firmalardan alım yaparak temin ediliyor.
Birçok karo üreticisi firma ithal etme sıkıntısından
kendilerini kurtarmak ve rakiplerinden alma
mecburiyetinde olmamak için bu maddeyi üretmek
zorunda kalmaktalar. Kuvvetli teknik alt yapısı ve
tecrübeli personeli ile, Türkiye’de ilk seramik frit ve
pigment üreticisi olan Gizem Frit, böylece sektördeki
birçok seramik karo üreticisinin de desteğini aldı.
Seramik friti üretimi için ihtiyaç duyulan bütün
malzemeler Türkiye’den temin edilebilmektedir. Hedefi
yakın zamanda öncelikle Türkiye’ye ithal gelen frit
ve pigmentleri yurtiçinde üretip, yerli üreticileri her
konuda rahatlatmak olan Gizem Frit, aynı zamanda
ürettiği fritleri yurtdışına da ihraç ederek ülkeye döviz
girdisi sağlamada önemli bir adım atmayı hedefliyor.
Firma, bu sene İMMB (İstanbul Maden ve Metal
İhracatçı Birlikleri) tarafından kendi sektöründe en çok
ihracat yapan firma ödülünü de Devlet Bakanı Kürşat
Tüzmen’in elinden aldı.

Every year, 80,000 tons of frit and pigments
are imported to Turkey. There is a ceramic frit
consumption of 200,000-220,000 tons a year.
As there is no independent frit manufacturer
in the country, tile manufacturers have to
import approximately 35 % of this figure from
abroad with the remaining procured through
in-house production or purchases from rival
manufacturers. Many tile manufacturers have
to manufacture this material having to go
through the problem of importing and having
to purchase from their rivals. Gizem Frit, which is
the first ceramic frit and pigment manufacturer
in Turkey with its strong technical infrastructure
and experienced staff, has won the support of
many ceramic tile manufacturers in the industry.
All materials required for ceramic frit production
may be procured in Turkey. Gizem Frit, seeking
to produce firstly frits and pigments imported
to Turkey in the near future, allowing domestic
manufacturers to feel comfortable in every field,
also aims at taking a significant step in bringing
foreign currency to the country by exporting the
manufactured frits abroad.
The firm received the firm with most exports in
its own industry handed out by Istanbul Mining
and Metal Exporters Unions from Minister of
State Kürşat Tüzmen himself.
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Teknotherm, önde gelen seramik rulo
üreticisi HOB Cer Tec firmasını ziyaret etti
Teknotherm visits the leading ceramic roll
manufacturer HOB Cer Tec

Teknotherm firma yetkilileri ile Türkiye’nin önemli
seramik karo üreticilerinin teknik personelleri Avrupa’nın
önde gelen seramik rulo üreticisi HOB Cer Tec firmasının
ÇEK Cumhuriyeti’ndeki üretim tesislerini ziyaret etti.
Bu ziyaret sırasında teknik kişiler dünyanın en modern
rulo fabrikasında sıfır hata ile üretimin nasıl yapıldığını
yakından görme ve 6 metrelik dünyanın en uzun
rulosunu inceleme fırsatı buldular.
1995 yılında faaliyete geçen HOB Cer Tec firması,
kurucusu ve Genel Müdürü Heinz Poelhmann tarafından
yönetiliyor. Bugüne kadar seramik sektörünün
hizmetine sunulmuş olan üstün nitelikli ruloların yanı
sıra fırınların ani soğutma bölgelerinde kullanılan
SUPERRING ROLL, karoların ateş bölgesine düzgün
girmesini sağlayan CORRECTOR ROLL, termal şoklara
karşı yüksek direnç gösteren, fırın çalışırken ısısını
düşürmeden rulo değişme ve temizleme kolaylığı
sağlayan ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerini
düşüren HYPERROLL-NG gibi özel üretim rulolar,
üreticilerin karşılaştıkları problemlere eşsiz çözümler
getiriyor. Son yıllarda karo seramik üretiminde
porselen karoların önemli bir yer tutmaya başlaması
ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla yüksek
kapasiteli geniş ve uzun fırınlara yönelim artmıştır. Bu
yönelim daha uzun süreli, daha yüksek sıcaklıklara
dayanıklı ruloların kullanılması gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Hobcertec firması var olan Special roll,
Super roll kalitelerinin yanı sıra yeni şartlara uygun
HYPERROLL-NG kalite rulo üretimine başladı. 1560 0C’de
pişirilen Hyperroll-NG ruloların termal şok direnci ve
mukavemeti yüksek olup İtalya ve İspanya’da olduğu
gibi ülkemizde de başarıyla kullanılıyor. Teknotherm
firması, HOB Cer Tec’in kuruluş tarihinden itibaren
Türkiye’deki tek temsilcisi. 20 yıllık geçmişi olan
Teknotherm firması, seramik sektörüne refrakter,
izolasyon malzemeleri, boya, alumina bilye, hammadde
ve maliyet düşürmeyi hedefleyen bir çok teknik konuda
hizmet veriyor. Teknotherm’in deneyimli uzman kadrosu
müşterilerine verdiği teknik destek ve danışmanlık
hizmetleriyle de üreticilerden takdir toplamaktadır.
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Teknotherm firm officials and technical staff
of Turkey’s leading ceramic tile manufacturers
visited the production facilities of Europe’s leading
ceramic roll manufacturer HOB Cer Tec in the Czech
Republic. During this visit, technical staff got the
chance to closely observe how production is carried
out with zero error at the most modern roll factory
of the world and to review the longest roll of the
world of 6 meters.
HOB Cer Tec, which was launched in 1995, is
managed by its founder and General Manager
Heinz Poelhmann. In addition to the high quality
rolls offered to the ceramic industry so far,
SUPERRING ROLL used in the instant cooling
areas of kilns, CORRECTOR ROLL allowing tiles to
enter the combustion area properly and special
production rolls like HYPERROLL-NG which has a
high resistance toward thermal shocks affording
the ease of roll changing and cleaning without
reducing temperature when the kiln is operational
and hence, reducing energy costs offer unique
solutions to the problems faced by manufacturers.
As porcelain tiles started to play an important role
in the tile ceramic production in recent years, the
trend towards high capacity, wide and long kilns
started to reduce production costs. This trend made
it necessary to use longer duration rolls resistant
to higher temperatures. Hobcertec, in addition to
the existing special roll and super roll qualities,
started to manufacture the HYPERROLL-NG quality
rolls meeting the new requirements. HyperrollNG rolls fired at 1560 C have high thermal shock
resistance and strength and are used successfully in
our country just like in Italy and Spain. Teknotherm
has been the sole representative in Turkey, of HOB
Cer Tec since its foundation. With a 20 year past,
Teknotherm provides services to the ceramics
industry in the fields of refractories, isolation
materials, dyes, alumina rollers, raw materials
and cost reduction techniques. The experienced
expert staff of Teknotherm also draws appreciation
of manufacturers with the technical support and
consulting services they provide to their customers.
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Paris Metrosu seramik ihalesini
Hitit Seramik kazandı
Hitit Seramik wins the Paris Subway ceramic contract

Dünyanın en büyük ve eski metrolarından olan
Paris Metrosu için Fransa’nın tercih ettiği özel üretim
porselen seramiklerle ilgili olarak yapılan ve dünyanın
önde gelen ürecilerinin katıldığı ihaleyi Hitit Seramik
kazandı. Üretimi gelişmiş ve yeni teknoloji gerektiren
su geçirmez, anti bakteriyel, don ve aşırı ısıya
dayanıklı, kir ve is tutmayan özel ürünlerin üretimini
gerçekleştirebilen dünyanın önde gelen üreticilerinin
katıldığı ihalede bu özelliklerin hepsini sağlayabilen
Hitit Seramik ürünleri tercih edildi. Kalitesi, görselliği
ve sağlamlığı ile yıllardır Avrupa pazarlarında
kullanılan Hitit Seramik ürünleri yeni yapılan Paris
Metro İnşaatları ve eski bölümlerin restorasyonunda
kullanılmaya başlandı.
Hitit Seramik ürünleri ile, Türk seramiklerinin
dünyadaki bir çok özel projede olduğu gibi Paris
Metrosu’nda da yer alması, ülkemizin ve Hitit
Seramik’in bugün geldiği konum açısından çok önemli.
Hitit Seramik’in bu başarısı; hem ülkemizdeki diğer
üreticileri, yurtdışı pazarlar ve büyük projeler için
cesaretlendirmesi, hem de ülkemizdeki kaliteli inşaat
proje üreticilerinin dikkatini Türk seramiklerine çekmesi
açısından ayrıca önemli.
Paris Metrosu’nun başlangıç hattı 1900 yılında, Dünya
Fuarı Evrensel Sergisi sırasında törenle açıldı. Sistem,
1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesine kadar çok
çabuk genişledi ve metro ağının çekirdeği, 1920’de
tamamlandı. Şehir merkezi sınırlarından dışarı, komşu
banliyölere giden ilk uzantıların yapımı ise 1930’larda
tamamlandı. 2003 yılının sonunda Paris, ayrı hatlar
olarak işletilen 14 metro hattına ve 2 bölüme 297
istasyona sahip oldu . Ağın toplam uzunluğu 212,5
km’dir
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The tender held for special
production porcelain tiles
chosen by France for one
of the largest and oldest
subways in the world, the
Paris Subway, participated
in by the world’s leading
manufacturers, was won by
Hitit Seramik. In the tender,
where participants where the world’s leading
manufacturers which can produce water-proof,
anti-bacterial, frost and heat proof special products
which retain no dirt or soot requiring advanced
and state-of-the-art technology, the products of
Hitit Seramik were chosen which can meet all these
requirements. Hitit Seramik products, which have
been in use in European markets for years thanks
to their quality, image and strength, started to be
used in the new Paris Subway Construction and
restoration of old segments.
The presence of Turkish ceramics in the Paris
Subway just as in many special projects all over
the world by way of Hitit Seramik products is very
significant for the current position of our country
and Hitit Seramik. This achievement by Hitit
Seramik is also important for both encouraging
other producers in our country for international
markets and major projects and also for drawing
the attention of the high quality construction
project producers in our country to Turkish
ceramics.
The initial line of Paris Subway was opened with a
ceremony on the occasion of World Fair Universal
Exhibition in 1900. The system expanded rapidly
until World War 1 broke out and the core of the
subway network was completed in 1920. The
construction of the first extensions going to
neighboring suburbs outside the boundaries
of the city core was completed in 1930s. By the
end of 2003, Paris had 14 subway lines operated
separately, 2 segments and 297 stations. The total
length of the network is 212.5 km.
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Toksel Makine dünyada aranan
markalardan biri olmayı başardı
Toksel Makine accomplishes to become
a brand sought all over the world
1972 yılından süregelen makine üretim tecrübesini,
1989 yılında doğaltaş işleme ve seramik kesim
konusunda ihtisaslaştıran Toksel, Türkiye’ye
ve pek çok ülkeye hizmet verirken kalitenin
ve güvenin yeni adı oldu. Dünyanın dört bir
yanında birçok üreticinin tercihi olan Toksel,
doğaltaşın ve seramiğin en iyi şekilde işlenip
kullanıma hazırlanmasında hizmet veren makineler
üretmektedir.
Toksel, güçlü kadrosu, altyapısı ve her geçen gün
edindiği tecrübe ve bilgi birikimiyle, yenilikçi, dinamik
karakteri ve profesyonel iş anlayışıyla dünyada aranan
markalardan biri olmayı başardı. Firma, ülkemizde
ve dünya pazarında oluşabilecek yeni eğilimleri
ve ihtiyaçları takip ve tespit ederek, ürünlerini bu
doğrultuda geliştirmekte, dünya kalite normlarına
uygun makineler üreterek trend takipçisi değil, trend
yaratıcısı olmayı hedefliyor.
Müşteri memnuniyeti, güven ve kalite kavramları
üzerine inşa edilen Toksel, gelişen teknolojiye ayak
uydurmayı daima başarmış ve istikrarlı büyümesini
her koşulda sürdürürken, uygun fiyatlarıyla da müşteri
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır.
Ürün yelpazesinde; mermer plaka cila hatları, otomatik
mermer cila makineleri, otomatik honlama makineleri,
kalibre makineleri, ebatlama makineleri, seramik
mozaik kesim makineleri, granit seramik mozaik
kesim makineleri, seramik pahlı kesim makineleri,
yatay yarma makineleri, profil makineleri, file kurutma
fırınları, yüzey patlatma makineleri, kollu mozaik kırma
makinesi, esnek konveyörler, seramik kesim kalıpları,
seramik dizgi kalıpları, antik mozaik üretimi için çeşitli
ekipmanlar bulunmaktadır.

Toksel, focusing its machine production knowledge
since 1972 on natural stone processing and ceramic
cutting in 1989, has become the new name of quality
and trust while offering its services to Turkey and many
other countries. Many manufacturers all over the world
prefer Toksel which produces machines which prepare
natural stones and ceramics for use in the best manner.
Toksel, with its powerful staff and background and
its store of experience and knowledge it gains each
passing day, has accomplished to become one of
the most sought brands all over the world, thanks
to its innovative dynamic character and professional
business concept. The company, monitoring and
detecting the new trends and needs which may arise
in our country and the world markets, develops its
products in this line and by producing machines
in conformity with world quality standards, aims at
becoming not a trend follower but a trend creator.
Toksel, built on the customer satisfaction, trust and
quality concept, has always managed to keep pace
with advancing technology and while maintaining
its consistent growth under all circumstances; it also
satisfies customer needs in the best manner with
affordable prices.
The product range of the company comprises;
marble slab polishing lines, automatic marble
polishing lines, calibrating machines, belt cutting
machines, ceramic mosaic cutting machine,
granite-ceramic mosaic cutting machine,
chamfered ceramic cutting machine,
horizontal splitting machine, profilling
machine, dry oven machines for net,
split face broken machine, small chopping
machine, flexible conveyors, ceramic cutting
moulds, ceramic string moulds, equipments and
accesories for mosaic cutting task
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Umpaş Seramik’ten eğitime destek
Support to education
from Umpaş Seramik

Çevre üniversitelerle olan ilişkilerini daima sıcak
tutan Umpaş Seramik eğitime verdiği desteklere bir
yenisini daha ekledi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü ve de tutturduğu
not ortalaması ile Dumlupınar Üniversitesi’ni birincilikle
bitiren Tuğba Şahin ödülü olan dizüstü bilgisayarını
Umpaş Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman’dan
aldı. Törende konuşan Necmettin Arman Umpaş
Seramik olarak genç arkadaşımızı tebrik ederek iş
hayatında da aynı başarılarını devam ettirmesini
dilediğini ifade etti.

Umpaş Seramik, which has always had warm relations with nearby universities, added another one to
the support it gives to education. Tuğba Şahin, who graduated from Kütahya Dumlupınar University
Industrial Engineering Department, ranking first among Dumlupınar University students with her
grade point average, received the laptop computer which was her reward from Umpaş Seramik
General Manager Necmettin Arman. Congratulating the award winner in the name of Umpaş Seramik,
Necmettin Arman said that he hoped that she continue with her success in her career.
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Kütahya Seramik’ten porselen
güzelliğinde seramikler…
Ceramics of porcelain beauty by
Kütahya Seramik…
Kütahya Seramik, 2008 yılı yeni ürün
koleksiyonlarında oturma odalarından yatak
odalarına, ofis duvarlarından, salon zeminlerine
kadar dekorasyonun yer aldığı her mekana uygun
seramik ve cam seçenekleri sunuyor.
Yaşam alanlarında farklılık arayanlar için seramik
ölçülerine uygun olarak tasarlanan Brezza yeni
kullanım alanları ve göz kamaştırıcı ışıltılı ürünleri ile
dekorasyonda yeni bir çağı başlatıyor.
Brezza cam koleksiyonları duvar ve zemin kullanımın
yanı sıra, lavabolar, abajurlar, dekoratif eşyalar,
kolonlar gibi pek çok alanda tercih ediliyor. Sınırsız
renk desen ve boyut seçenekleri ile özel tasarımlara
uygun seçenekler sunuyor. Cam sanatçıları
tarafından el emeği ile üretilen Brezza koleksiyonları,
seramik ile birlikte veya tek başına uygulanabiliyor.

In its new product collections for 2008, Kütahya
Seramik offers ceramic and glass options fit for all
spaces, from living rooms to bedrooms, office walls
to living room floors, which involve decoration.
Brezza designed in accordance with tile dimensions
for those who seek different living spaces start a new
age in decoration with its new uses and glittering
products.
In addition to walls and floors, Brezza glass
collections are opted for in many areas like basins,
lampshades, decorative ware and columns. It offers
options fit for special designs thanks to its unlimited
color, pattern and size options. Brezza collections
produced by hand by glass craftsmen may be
applied together with ceramic or on stand alone
basis.
Vivaldi
Ünlü keman virtüözü Vivaldi’nin Dört Mevsim
eserinden ilham alınarak tasarlanan,
sonbaharın hüznünü anlatan Vivaldi serisi,
30x60 cm ölçülerinde bej ve bone renklerinde
tasarlandı. Seriye platin, altın, sedef
renklerindeki dekor ve bordürler eşlik ediyor.
Vivaldi
The Vivaldi series, telling of the melancholy of
autumn designed under inspiration by Four
Seasons by the famed violin virtuoso Vivaldi,
is designed in beige and bone in 30x60 cm.
Decors and border tiles in platinum, gold and
mother of pearl accompany the series.

Alinda
Bonsai sanatının, doğanın renk ve desenleri
ile anlatıldığı Alinda serisi bej, bone ve kahve
renklerinde tasarlandı. 30x60 cm ölçülerindeki
seride Bonsai dekorlarla eşsiz güzelliklerde tablo
görünümü yaratabilirsiniz.
Alinda
The Alinda series, where the art of Bonsai is
expresses using the colors and patterns of nature,
are designed in beige, bone and brown. You can
create the look of a picture of unmatched beauty
using Bonsai decors with the line which comes in
30x60 cm dimensions.
46

Trama Cafe
Tekstil dokularının taş dokularla
bir araya getirilerek, metalik
yansımaların yaratıldığı Trama
Cafe serisi, Kütahya Seramik
koleksiyonunun en iddialı
parçalarından biri. 50x50 cm
ölçülerinde tasarlanan seri,
bronz, kahve, bone ve füme
renk seçeneklerine sahip. Seride
uygulanan parlaklık, derinlik ve
desen zenginliği lappato tekniği
ile üretilmektedir.
Trama Cafe
The Trama Cafe series, where metallic reflections are created with
collaboration of textile and stone textures, is one of the top contending
pieces of Kütahya Seramik collection. The line designed in 50x50 cm size
offers bronze, brown, bone and fume color choices. The shine, depth and
patterns applied in the series are produced by the lappato technique.

Stone
Yalın ve natürel bir tasarım anlayışıyla yaratılan
seri, özel ve farklı dekorasyonlarda tercih ediliyor.
Serinin cement rengi beton görünümüyle özellikle
mağaza zeminlerinde sıkça tercih ediliyor. Seride
kullanılan rektifiye özelliği, boyut farklılıklarını
ortadan kaldırırken, tasarıma görsel bir bütünlük
kazandırıyor. Doğal tonların kullanıldığı Stone serisi,
50x50 antrasit, gri ve silver renklerinde, 16x50 cm
ölçülerinde parke dizaynı ile tasarlandı.
Stone
The series created by a plain and natural design
concept is the choice in special and different
decorations. The line is opted for especially on
store floors for its cement colored concrete look.
The rectify feature used in the series eliminated
differences of dimension, bringing a visual integrity
to its design. The stone line where natural shared
are used comes in 50x50 anthracite, gray and silver
colors with parquet design in 16x50 cm.

Simena
Tekstilin zarif dokularının kullanıldığı Simena serisi
30x60 cm ebatlarında bej, bone, mercan ve antrasit
renklerinde yaratıldı. Seri, altın ve platin dekorları ile
beğeni topluyor.
Simena
Simena series, where the elegant textures of
textile are used, is created in beige, bone, coral
and anthracite in size 30x60 cm. The series draws
appreciation with its gold and platinum decors.
47
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Banyolarınız için modern ve güçlü çizgisi ile İdea
Idea for your bathrooms with its modern and powerful lines

RocaKale’nin yeni vitrifiye serisi İdea, günümüzün
estetik ve fonksiyonellik beklentilerine cevap veriyor.
Idea banyo mekanını daha fonksiyonel kullanmaya
imkan veren kompakt tasarımıyla ferahlık hissi
uyandırıyor. 2 farklı ebatta lavabo ve duvara sıfır
klozet takımından oluşan serinin parçaları arasındaki
bütünlük, ürünleri çevreleyen geniş hat ile sağlanıyor.
İdea’nın 55 cm ve 60 cm lavaboları, yarım ayak veya
kolon ayak ile kombine edilebiliyor. Lavaboların derin
iç bölümü, suyun dışarı sıçramasını engelleyerek
kullanım kolaylığı sağlıyor. İdea lavabolar, RocaKale
tek kumandalı lavabo armatürleri ile işlevsel bir
bütünlük yakalıyor. Serinin duvara sıfır klozeti, kompakt
tasarımının yanı sıra Start-Stop iç takımı ile sağladığı
ekonomik su kullanımı ile dikkat çekiyor.

RocaKale’s new vitreous ware series Idea answers
the aesthetical and functionality expectations of
today. Idea gives the sense of spaciousness with
its compact design allowing more functional use
of space. The integrity between the components
of the series comprising two different size basins
and wall mounted toilet bowl set is achieved by
the wide strip surrounding the products. Idea’s
55 cm and 60 cm basins may be combined with
semi-pedestals or column pedestals. The deep inner
compartment of basins afford utilitarian facility
preventing splashing of water. Idea basins capture a
functional integrity with single control basin taps of
RocaKale. The wall mounted toilet bowl of the series
draws attention in addition to its compact design
with economical water consumption it provides,
thanks to its Start-Stop inner mechanism.

RocaKale’den akıllı çözümler
Smart solutions from RocaKale
RocaKale’nin yeni gömme rezervuarı su tasarrufu ve montaj kolaylığı
sağlayan özellikleri ile projeler için avantajlar sağlıyor. Mat krom ön
paneli ile asma klozetlerle mükemmel bir uyum sağlayan RocaKale’nin
yeni gömme rezervuarı, teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor. Duvariçi
gömme uygulama ile montajı yapılan rezervuar, şişirme yerine plastik
enjeksiyon gövde ile uzun ömürlü bir kullanım olanağı sunuyor.
Rezervuarda kullanılan strafor sayesinde montaj kolaylığı sağlarken,
3/6 lt iç takımı sayesinde su tasarrufuna katkıda bulunuyor.
The new built-in tank of RocaKale provides advantages for projects
with its features affording water savings and ease of installation. Roca
Kale’s new built-in tank which is in perfect harmony with suspended
toilet bowls with its matt chromium front panel is also of interest,
thanks to its technical features. The tank embedded into the wall
offers a long-term utility facility with its plastic injection body instead
of inflated. The straphore used in the tank affords installation facility,
contributing to water economy, thanks to its 3/6 lt inner mechanism.
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Duravit Caro;
çekici tasarımı ile yeniden banyolarda
Duravit Caro is in bathrooms
once again with its attractive design

Duravit ilk kez 1994’te pazara sunduğu, belirgin ve
her zaman gözde tarzı ile popülerliğini bugün bile
sürdüren Caro banyo serisini ünlü tasarım stüdyosu
Phoenix Design ile yeniden yorumladı. Caro banyo
serisi, salt tasarım berraklığı ile dikkati çekiyor.
Nicelikten çok kaliteyi içeren ihtiyaçlar için tasarlanan
Caro serisinin yaratım aşamasında suyun hareketinden
ve renginden esinlenildi.
Caro serisinin 60, 70 ve 90 cm enli banyo küvetlerinin
ayaklı ve gömme sifonlu tipleri bulunuyor. 50 cm enli
el yıkama lavaboları ise küçük banyolar için cazip ve
pratik bir çözüm oluşturuyor. Gereksiz süslemelerin
kullanılmaması ise ekstra yer kazandırıyor. Duravit’in
çeşitli görünümlerdeki popüler set üstlerinden biri
ile eşleştirildiklerinde benzersiz bir banyo istasyonu
oluşturmayı sağlayan 56 cm enli gömme küvet de
bulunuyor. Uyumlu klozetlerin ve bidelerin asma ve
yerden modelleri mevcut. Banyoları tamamlamak üzere
çeşitli hidromasaj sistemli banyo küveti modelleri de
yer alıyor.

Duravit reinterpreted its Caro bathroom series
which was launched in 1994, which is still a favorite
of consumers with its ever-popular style, with the
renowned design studio Phoenix Design. The Caro
bathroom line draws attention with its design
transparency. Movement and color of water was the
inspiration in the creation stage of the Caro series
designed for needs requiring quality rather than
quantity.
60, 70 and 90 cm wide bathroom tubs of Caro
line have pedestal and built-in types. 50 cm wide
hand washing basins create an attractive and
practical solution for compact bathrooms. Lack
of unnecessary decorations allows the bathroom
to gain extra space. There is also a 56 cm wide
embedded bathtub allowing formation of a unique
bathroom station when matched with one of the
popular set tops of Duravit in various looks. The
matched toilet bowls and bides have suspended
and floor models. Various bathroom tubs with
hydromassage systems are also available to
complement the bathrooms.
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Çanakkale Seramik&Kalebodur, Orientile
Koleksiyonu’nu büyülü bir atmosferde tanıttı
Çanakkale Seramik&Kalebodur introduce
Orientile Collection in a magic atmosphere

Bahadır Kayan

Sibel Hızlan

Can Yalman

50

Dünyaca ünlü Türk Tasarımcı Can
Yalman, Osmanlı ve Selçuklu
kültürlerinin zengin formlarını Orientile
Koleksiyonu ile Çanakkale Seramik &
Kalebodur için yeniden yorumlayarak
görsel biçim zenginliğini seramiklere
taşıdı. Koleksiyonun lansmanı 18
Haziran 2008 tarihinde Tophane-i
Amire’de gerçekleştirildi. Lansmana
Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu
Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Teknik
ve Kimya Grubu Başkanı Osman Okyay,
Seramik Grubu Başkanı Tarık Özçelik,
Kaleseramik Genel Koordinatörü
Bahadır Kayan ve grubun üst düzey
yöneticileri ile Türkiye’nin önde gelen
mimar, inşaat mühendisleri ve basın
mensupları katıldı. Gecede Fatih Erkoç,
piyanist Kerem Görsev ve Trio Grubu
sahne aldı.
Lansmanda açılış konuşmasını yapan
Kaleseramik Genel Koordinatörü
Bahadır Kayan, tasarıma verdikleri
önemi değerlendirdi. Ardından söz
alan Kaleseramik Residans Ürün
Yöneticisi Sibel Hızlan koleksiyon
hakkında detaylı bilgi verip, ürünleri
anlattı. Koleksiyonun tasarımcısı Can
Yalman ise Osmanlı ve Selçuklu’nun
doğadan aldığı bazı ilhamları, formları,
geometrik soyutlamaları ve tasarımları
estetik bir şekilde değişik mekanlara
uygulanıp, seramiğe nasıl bir sistemle
dönüştürdüğünü aktardı.

World famed Turkish designer Can Yalman carried
the visual form richness to ceramic ware, reinterpreting the rich forms of Ottoman and Seljuki
cultures for Çanakkale Seramik & Kalebodur for the
Orientile Collection. The launching of the collection
was done at Tophane-i Amire June 18, 2008. The
launching event was attended by Kale Group of
Companies Chairman of Board of Directors Zeynep
Bodur Okyay, Technical and Chemicals Group Head
Osman Okyay, Ceramics Group Head Tarık Özçelik,
Kaleseramik General Coordinator Bahadır Kayan
and senior executives of the Group and leading
architects, civil engineers and members of press of
Turkey. Fatih Erkoç, pianist Kerem Görsev and Group
Trio took part in the event.
Kaleseramik General Coordinator Bahadır Kayan,
who gave the opening speech of the launching
event, discussed their commitment to design.
Kaleseramik Residans Product Manager Sibel
Hızlan, whose speech followed, provided detailed
information on the collection, describing the
products. Collection designer Can Yalman, on the
other hand, explained how he transformed certain
inspirations, forms, geometric abstractions and
patterns the Ottomans and the Seljukis took from
nature through applications on different spaces
aesthetically into ceramics.
r cultural heritage; Orientile Collection
Kaleseramik, one of the largest ceramic
manufacturers in the world, achieved yet another
innovation in the ceramics industry with its three
dimensional Orientile Collection, a product of

Kültürel mirasımızın zengin formlarına yeni yorum; Orientile Koleksiyonu
Dünyanın en büyük seramik üreticilerinden Kaleseramik, ileri teknoloji ürünü 3 boyutlu Orientile Koleksiyonu
ile seramik sektöründe bir yeniliğe daha imza atıyor. Orientile Koleksiyonu, teknolojisi ve tasarımıyla trend
belirleyen özellikler içeriyor. Üç farklı seriden oluşan Orientile Koleksiyonu, renkleri, dokuları, formları ve geometrik
biçimi, kendine özgü ebatları ve tasarımları ile geçmişin derin izlerini taşıyan çarpıcı bir atmosfer yaratıyor. Can
Yalman, zengin kültürel formlardan, modernize edilen çizgilere geçişler yaparak, tek bir formdan yaratılan farklı
kompozisyonları ve geometrik biçimiyle koleksiyonda çağdaş bir estetiklik yakalıyor.
advanced technology. The Orientile Collection incorporates trend setting features with its technology and
design. The Orientile Collection comprising three different series creates a striking atmosphere bearing the deep
traces of the past with its colors, textures, forms, geometrical shapes and special sizes and designs. Can Yalman,
making transitions from rich cultural forms to modernized lines, captures a contemporary aesthetics in the
collection with his different compositions created out of a single form and geometrical shapes.

Sultanların giydiği kaftanlardan damlayan asalet… AYA Serisi
Cariyelerin elişlerinden atlaslara taşınmış formlar, duvarlarınızda
üçüncü boyut kazanıyor. Ayasofya’ya ithafen isim verilen Aya Serisi
saltanat kaftanlarından duvarlara yansıyan soylu bezemeler, bir
zamanlar sultanlar için yarattıkları zenginliği, günümüzün mekânlarına
sadelikle taşıyor. Petrol mavisi, beyaz, bordo, bej, kahve-gri ve siyah
renk alternatifleri, kendine has geometrisi ve 11.5 x 19.5 cm ebatlarıyla
mimariye yeni bir boyut kazandırdı.
Nobility dripping from kaftans worn by sultans… The AYA Line
Forms carried to atlases from the needlework of cariyes gain a third
dimension on your walls. The royal adornments reflecting from the royal
kaftans of the Aya line named after Hagia Sophia onto the walls carry
the richness created for sultans at one time to present spaces plainly.
Petroleum blue, white, burgundy, beige, Brown-gray and black color
choices, its original geometry and special 11.5 x 19.5 cm size of the
collection introduced a new dimension to architecture.

Bir müzehhipin fırçasından çıkmış altın dokunuşlar… RUMİ Serisi
El yazması kitaplardaki renkler ve çizgiler adeta duvarlarda canlanıyor.
Yüzyıllardır motifler, toplulukların gelenek ve göreneklerini yansıtan,
onların zevk, görüş ve inançlarının ifadesi ve birer sanat simgesi oldu.
Geçmişten günümüze kadar, taş, çini, ahşap ve kumaş sanatları gibi,
bütün süsleme alanlarının vazgeçilmez bir ögesi olan Rumi motifi
de Can Yalman’ın tasarımıyla seramikte bu seride hayat buluyor. Seri
beyaz, siyah, altın ve platin renkleriyle, 20x20 cm ebatlarında karolardan
oluşuyor.
Golden touches from the brush of a calligrapher… The RUMİ Line
Colors and strokes in handwritten books almost come to life on walls.
For centuries, motifs have been a symbol of art reflecting the traditions
and customs of societies, expressing their taste, views and beliefs.
The Rumi motif, which has been an indispensable element of all fields
of decoration like stone, tile, wood and textiles from the past to the
present, comes to life in this line by ceramics with Can Yalman’s design.
The line comprises 20x20 cm tiles in white, black, gold and platinum.
Selçuklu kültürünün tarihsel unsurlarıyla birbirini tamamlayan
parçalar… FEZA Serisi
Ahşap ve taş kakma ustalarının yüzyıllar boyunca kullandığı formlar,
yenilenerek mekânlarınızla buluşuyor. Tek bir dörtgen formun
birleşiminin oluşturduğu geometrik bezeme zenginliği Can Yalman’ın
farklı tasarım anlayışıyla birleşerek, karoların desenlerinde yeniden
hayat buluyor. 16 x 18.5 cm boyutuyla, el işçiliğine has inceliği yansıtan
Feza Serisi, tek bir karonun oluşturduğu altıgen geometrik ritmi ile
mekanlarda çağdaş bir çizgi yakalıyor. Petrol mavisi, beyaz, bordo,
bej, kahve-gri ve siyah renk alternatifleri ile sunulan seri, sadeliğin
matematiğini oluşturuyor.
Pieces complementing each other with the historical elements of
the Seljuki culture… The FEZA Line
The forms used over the centuries by wood and stone carving master
craftsmen find their way to your spaces going through a refurbishment.
The geometrical decoration richness created by the combination of a
single quadrangle joins with the different design concept of Can Yalman,
coming to life once again on tile designs. The Feza line, reflecting
the finesse specific to handicraft with its 16 x 18.5 cm size, captures
a contemporary line in spaces, thanks to the hexagonal geometrical
rhythm formed by a single tile. The line, which comes in petroleum
blue, white, burgundy, brown-gray and black choices of color, forms the
mathematics of plainness.
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Bien Seramik’den 2008 Yaz Koleksiyonu
2008 Summer Collection by Bien Seramik
Kurumsal değişimini hızla tamamlayan Bien Seramik,
UNICERA Fuarı’nın hemen ardından pazardan gelen
talepler doğrultusunda iddialı ve estetik ürünlerinin
üretimlerine hız verdi. Projelere uygun tasarlanarak
farklı uygulamalara izin veren yaz koleksiyonu içinde
yeni ebatlar olduğu kadar farklı tarzlara hitap eden
ürünler de yer alırken, seramiğe kişilik yükleyen
tasarımlar ise ön plana çıkıyor.
Şıklık ve özgünlüğü seçenler için….
Bien Seramik’in yeni ebadı 30x57,5 cm. Etna ve Paro
sırlı porselen serileri mimari çözümlemelere uygun
hazırlanan tasarımları, renk, desen ve ebat bakımından
farklılığı, şıklığı ve özgünlüğü seçenler için doğru
tercih olmaya devam ediyor. Ürünler hem yerde hem
duvarda kullanılabilme özelliği ile uygulama kolaylığı
da sağlıyor.

Bien Seramik, completing its corporate change swiftly,
gave momentum to its contentious and aesthetic
products in line with the demand coming from the
market right after the UNICERA Trade Fair. The summer
collection, designed in conformity with drawings,
allowing different implementations, features designs
imposing personality to ceramics in addition to
products addressing different styles with new sizes.
For those choosing elegance and originality….
The new size of Bien Seramik is 30x57,5 cm. Etna and
Paro glazed porcelain series continue to be the right
choice for those choosing diversity, elegance and
originality in terms of color, design and size with its
designs prepared in line with architectural analyses.
The products also afford implementation facility with
its capability of being used both on floor and also on
walls.

Etna; Etna Yanardağı’ndan esinlenerek
hazırlanan seri, duman renklerini ve dokusunu
veren yaklaşımıyla mimari projelere farklı
çözümler sunuyor. Bone, Bej, Vizon ve Gümüş
renk alternatifleri olan serinin tamamlayıcısı
olarak 30x57,5 cm. çiçekli fon ve dekorları ile
9x57,5 ebatlarında sujet bordürü bulunuyor.
Etna; The series prepared under inspiration
by the Etna Volcano offers different solutions
for architectural projects with its approach
giving the sense of smoke color and texture.
As a complementor to the series which offers
Bone, Beige, Mink and Silver color choices,
there is a floral backdrop and decors of
30x57,5 cm. and sujet border tiles of 9x57,5.

Paro; 30x57,5 ebatlarında
doğadan esintiler taşıyan bambu
çiçeğinin izlerinin yansıtıldığı
seride küf yeşilinin ağırlığı
hissediliyor. Seri; Bone, yeşil, mavi
ve kahve renkleri yanı sıra takımı
tamamlayan 9x57,5 sujet bordür
ve 30x57,5 dekorlarından oluşuyor.
Paro; The predominance of
mould green is felt in the series
where the traces of bamboo
flower bringing inspirations
from nature which comes in size
30x57,5. The series comprises
tiles of green, blue and brown
color and complementing 9x57,5
sujet border tiles and 30x57,5
decors.
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İsmini açık kozalı ve yüksek verimli pamuk türünden
alan Akala Serisi; ismi gibi özellikli Bone, Bordo ve
Lacivert olmak üzere 3 renk alternatifi ile pamuksu
dokuma izleri taşıyor ve kullanıcıya keyifli mekanlar
oluşturma olanağı veriyor. Üç boyutlu görüntüsü ile
insanı dokusunun içine çeken Akala serisinin;30x45
ebadındaki ve 7x45-4x45 ebatlarındaki iki farklı
sujet dekoru ve bordürü bulunuyor. Ayrıca Akala’nın
40x40cm. ebadında duvar karolarına uyumlu yer
karoları da mevcut.
The Akala Series, which gets its name from a type of
cotton with open boll and high yield, bears the traces of
cotton like weaving with its three color choices as Bone,
Burgundy and Navy blue, allowing the user to create
pleasurable places. The Akala line, which attracts the
individual into its texture with its three-dimensional look, has two different sujet decor and border tiles in size 30x45
and 7x45-4x45. Akala also offers wall tile matching floor tiles in size 40x40cm.

Çırağan ise, her dönemin vazgeçilmez
rengi siyah ve beyazın ağırlığıyla seramiğe
yansıtılmış özel bir tasarım. Seri; Osmanlı
saraylarında kullanılan motiflerden
esinlenilerek hazırlanan çiçek desenlerinin
harmonisini siyah ile beyaz renk üzerinde
seramik yüzeylere taşıyor. Ürün takımı, siyah
beyaz parlak yüzey üzerine lüster baskılı çiçek
desenli 30x45 dekor ve 7x45 bordürler, 30x45
siyah beyaz duvar ve 40x40 yer karoları ile
birlikte tutkulu banyolar oluşturuyor.
Çırağan, on the other hand is a special design projected onto the ceramic with the predominance of black and
white; the indispensables of all times. The series carries the harmonies of floral patterns prepared under inspiration
by motifs used in Ottoman palaces onto ceramic surfaces in black and white. The product set comprises luster print,
floral design 30x45 decor and 7x45 border tiles on black and white glossy surface, 30x45 black and white wall and
40x40 floor tiles, forming passionate bathrooms.

25x40 ebadındaki serilere alternatif olarak tasarlanan ve ismini
tropikal deniz iklimine sahip Panama’dan alan Panama Serisi;
pembe, mavi, bej, a.gri, beyaz renklerinin kusursuz birlikteliğini
çiçeklerle bezenmiş 25x40 dekor ve 7x40,3x40 bordürleri ile
bahar görüntüsünde ferahlık sağlıyor. Serinin takımı 33x33 cm.
ebadında yer karosu ile tamamlanıyor.
The Panama Series, designed as an alternative to 25x40 tiles,
which gets its name from Panama which has a tropical sea climate,
affords spaciousness with the look of spring with 25x40 decor and
7x40,3x40 border tiles with floral design under the perfect harmony of pink, blue, beige, gray and white. The set is
complemented by floor tiles of 33x33 cm.

Dünyanın en uzun denizaltı tünelinden ismini alan
sonsuzluğu ve huzuru çağrıştırıyor. Renkleri ile modern
banyolar için uygun çözümler sunan Seikan 20x42,5 cm.
ebadındaki Seikan’ın bone, tarçın, mavi, karamel, venge,
olmak üzere 5 ayrı rengi bulunuyor. 40x40 cm. ebadında yer
karosu ve 4x42,5 cm. ebadında 2 farklı bordürü de takımın
diğer parçalarını oluşturuyor.
Seikan, which offers proper solutions for modern bathrooms
with its colors, which comes in size 20x42,5 cm., has 5 colors as
bone, Cinnamon, Blue, Caramel and Venge. 40x40 cm floor tiles
and 4x42,5 cm. two different types of border tiles comprise the
other components of the set.
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SEREL’den “özel ihtiyaçlar için”
yepyeni banyo serisi…

New bathroom series
for “special needs” from
SEREL…
The innovative brand of the Turkish building
industry for kitchen and bathroom solutions, SEREL,
pioneers a new trend in the market with its bathtub
and shower seats. With its special bathroom series
for pregnant women, the elderly, children and the
physically handicapped presents functionality,
comfort and safety to the user with its new line
called “Special Needs and Extra Comfort Series”.
Bathtub seats produced specifically for bathrooms
by SEREL are designed with height and width
adjustment capability to fit each bathtub. Stainless
steel and aluminum is used in production of the
bathroom seats which have cushioned options for
additional comfort. SEREL bathroom seats with up
to 110 kilogram load bearing capacity are designed
so that the user may lean his back with back
support options.

Türkiye yapı sektörünün mutfak ve banyo
çözümlerinde yenilikçi markası SEREL, küvet ve duş
oturakları ile pazarda yeni bir trende öncülük ediyor.
Hamileler, yaşlılar, çocuklar ve bedensel engelliler için
çok özel bir banyo serisi üreten SEREL, “Özel İhtiyaçlar
ve Ekstra Konfor Serisi” adını verdiği yeni serisi ile
kullanıcısına fonksiyonelliği, rahatlığı ve güvenliği bir
arada sunuyor.
SEREL’in banyolar için özel olarak ürettiği küvet
oturakları, her küvete uygun olması açısından yükseklik
ve genişlik ayarlı olarak tasarlandı. İlave konfor için
minderli seçenekleri bulunan küvet oturaklarının
üretiminde, paslanmaz çelik ve alüminyum malzeme
kullanıldı. 110 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip
olan SEREL küvet oturakları, arkalıklı ve arkalıksız
seçenekleri ile de kullanıcısının banyo yaparken sırtını
yaslayabileceği şekilde tasarlandı.
SEREL’in pazara yeni sunduğu duş oturakları ise,
yükseklik ayarlı ve isteğe bağlı olarak yere basan
ayaklı seçeneklerine sahip. SEREL’in katlanabilen duş
oturakları, katlanabilir kolçaklarla tamamlanabiliyor.
Paslanmaz çelik ve alüminyum malzemenin kullanıldığı
duş oturakları, küvet oturakları gibi 110 kiloya kadar
taşıma kapasitesine sahip.
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The shower seats newly launched by SEREL
have height adjustment capability with optional
pedestals. The folding shower sheets of SEREL may
be completed with folding arm rests. The shower
seats made of stainless steel and aluminum also
have a load bearing capacity of up to 110 kg like
bathtub seats.

Çanakkale Seramik &Kalebodur’dan iki özel seri…
Two special series from Çanakkale Seramik &Kalebodur…

Kalewood

Ahşap Dokulu Kalewood…
Çanakkale Seramik &Kalebodur, mekanlarında doğallığı
yakalamak isteyenler için ahşap görünümlü Kalewood
Serisi’ni tasarladı. Türkiye’de ilk kez Kaleseramik
tarafından kullanılan twinpress teknolojisi ile üretilen
Kalewood Serisi, strüktürlü yüzeyi sayesinde doğal
ahşap görünümüne en yakın seramik karo olmasıyla
ön plana çıkıyor. 60x120cm’den 5x60cm’e kadar yedi
farklı ebatta üretilen Kalewood, profesyonellere
yönelik uygulamalarda özel ebat kesimlerine de olanak
tanıyor. Doğal ahşap kaplama malzemelerinin girdiği
her alanda kullanılabilen Kalewood, porselen özelliği
nedeniyle dış mekanlar, bina cepheleri, teras, balkon ve
bahçe zeminlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Wood Textured Kalewood…
Çanakkale Seramik &Kalebodur designed the wood
look Kalewood Series fuor those wishing to capture
naturalness in their spaces. The Kalewood series
produced by the twinpress technology used for the
first time by Kaleseramik in Turkey is significant as it
is the ceramic tile closest to the natural wood look
owing to its structured surface. Kalewood, produced
in seven different sizes from 60x120cm to 5x60cm also
allows special size cuts in applications for professionals.
Used in every area where natural wood coverings can
be seen may also be used comfortably on exteriors,
building façades and terraces, balconies and gardens,
thanks to its porcelain property.

Tekstil motiflerini seramiğe yansıtan Scarf Serisi…
Çanakkale Seramik&Kalebodur, trend olan
tekstil tipolojisinin güzel örneklerinden
birisini daha Scarf Serisi ile tüketicilerle
buluşturuyor. Scarf serisi, krem, kırmızı,
mürdüm, mavi, kahve renkleri ve
bu renklerdeki desenli bordürleri ile
mekânlarınıza seramiğin zarafetini taşıyor.
30x60 duvar, 33x33 yer karoları ile 30x60 full
dekorları ve 10x60 bordürleri ile, konut, otel,
ofis, kafe, restoranlarda kullanılmak üzere
tasarlanan Scarf serisi hem düz, hem de çiçekli
alternatifleri ile piyasaya sunuldu. Tekstilden
esinlenerek tasarlanan Scarf serisi evinizde
eşyalarınızla uyumlu mekanlar yaratmanıza
imkan sağlıyor.
The Scarf Series reflecting textile motifs to
ceramics…
Scarf
Çanakkale Seramik&Kalebodur brings yet
another one of the beautiful examples of the trendy textile typology to consumers with the scarf series. The scarf series
carries the elegance of ceramics to your spaces with its cream, red, prune, blue and brown colors and as patterned border
tiles in these colors. The scarf series with its 30x60 wall, 33x33 floor tiles ile 30x60 full decors and 10x60 border tiles is
launched with plain and floral options to be used in homes, hotels, offices, cafés and restaurants. The Scarf series designed
under inspiration by textiles allow you to create spaces matching your furniture in your homes.
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VitrA’dan yepyeni seriler…
Brand new series from VitrA…

VitrA’nın mozaikleri, görüntüleri sanata
dönüştürüyor...
VitrA’nın yeni piyasaya sunduğu, Türkiye’nin ilk 1x1cm
ebatlı mozaikleri, görüntüleri birer sanat eserine
dönüştürerek mekanlara zenginlik katıyor. 20 renk
alternatifiyle sunulan mozaikler, duvarları ve zemini
süsleyen yeni “tablolar” yaratıyor. Zarif bir portre,
bir aile fotoğrafı ya da günümüzde hayranlıkla
izlenen antik dönemin mozaik çalışmaları, VitrA’nın
mozaikleriyle yeniden hayat bularak, dekorasyona
farklı bir boyut kazandırıyor. Kullanılacak görüntüye
pikselleme işlemi gerçekleştiriliyor. Ardından uygun
renkte mozaikler seçilip diziliyor. Ortaya çıkan pano,
sağlamlaştırmak amacıyla fileleniyor. Mozaiklerin
arasında aynı renkte derzler kullanılarak, aslına en
yakın görüntü elde ediliyor. Hazırlanan pano, düz,
pürüzlerden arındırılmış yer, duvar ya da tavanlara
yapıştırılarak monte ediliyor.

VitrA’s mosaics turn images into art…
Turkey’s first 1x1 cm mosaics launched recently
by VitrA, add richness to spaces transforming
images into art forms. The mosaics which come in
20 color choices create new “pictures” decorating
walls and floors. An elegant portrait, a family
photograph or mosaic works of the antique
era viewed in admiration even today, come
back to life with VitrA’s mosaics, adding a new
dimension to decoration. The pixelization process
is performed on the image to be used. Then,
mosaics of appropriate color are elected and laid.
The emerging panel is netted for strengthening.
The same color joints are used among mosaics
to obtain an image closest to the original. Then
the prepared panel is mounted by application to
smooth floors, walls or ceilings.
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VitrA’nın Elegant serisiyle nostaljik mekanlar...
VitrA’nın, görünümüyle, 80’li yılların modası formikayı
andıran Elegant serisi, mekanlarda nostaljik bir
atmosfer yaratıyor. Dokusuyla da formikayı çağrıştıran
porselen Elegant serisi, dayanıklılık, kolay temizlenme
ve çizilmeme gibi özellikleriyle kullanım ve bakım
kolaylığı sağlıyor. Seride yer alan duvar karoları 25x40
cm ve 30x60 cm; yer karoları ise 45x45 cm ve 60x60
cm alternatifleriyle sunuluyor. Beyaz, krem, antrasit
ve moka renklerinde üretilen duvar karoları, aynı
tonların yanısıra, bej ya da açık gri renginde “colorbody”
porselen yer karolarıyla kombinlenebiliyor.

Nostalgic spaces with VitrA’s Elegant series…
The Elegant series by VitrA, which resembles
formica, the fashion of 80s with its look, creates
a nostalgic atmosphere in spaces. The porcelain
Elegant series, resembling formica with its
texture, affords ease of use and maintenance
with its properties like robustness, cleaning
facility and being scratch-proof. The wall tiles
of the series come in 25x40 cm and 30x60 cm;
floor tiles in 45x45 cm and 60x60 cm options.
The wall tiles produced in white, cream,
anthracite and mocha in addition to the same
tones may be combined with beige or light gray
“colorbody” porcelain floor tiles.

Elegant

VitrA’nın “Nostalji” koleksiyonu, geçmişin
zarafetini banyolara taşıyor…
Yaşam mekanları için tasarlanan estetik banyo
serilerinden oluşan VitrA Rezidans,
Nostalji koleksiyonuyla, günümüzün trendlerini
geçmişin zarif çizgileriyle bir araya getiriyor.
Koleksiyonun “Stars”, Royal ve “Lotus” serilerinde yer
alan dantel dokular ve Hollywood yıldızlarının gerçek
fotoğraflarının kullanıldığı karolar, banyolara nostaljik
bir hava katıyor.
Eski filmlerden alınma siyah-beyaz karelerin cam ve
seramik bordürlerde hayat bulduğu “Stars” serisi, Liz
Taylor ve Marilyn Monroe gibi efsanevi Hollywood
yıldızlarını duvarlara taşıyor. Seri, 30x60 cm ebadında,
modern desenli siyah ve beyaz fonlarla tamamlanıyor.
“Royal” serisi, 25x40 cm ebadında sunuluyor. Beyaz
ve krem renklerin siyah ve vizonla kontrast yarattığı
seri, dantel etkisi veren rölyefli bordürler ve profilli
bordürlerle tamamlanıyor. Dantelin zarif ve şık
görüntüsü beyaz zemin üzerine oyma ve kabartmalarla
tamamlanarak, “Lotus” serisinde asil çiçeklere
dönüşüyor. 30x60 cm ebadındaki beyaz ve sade şıklık,
zeminde kontrast etkisi yaratan porselen yer karolarıyla
kombinlenerek, banyolara sofistike bir hava katıyor.

VitrA’s “Nostalji” collection carries the
elegance of the past to bathrooms…
VitrA Rezidans, comprising aesthetical bathroom
series designed for living spaces, brings the trends
of the day together with the elegant lines of the
past in the Nostalji Collection. The lace textures
in the “Stars”, “Royal” and “Lotus” series of the
Collection and the tiles, where actual photographs
of Hollywood stars are used, add a nostalgic
atmosphere to bathrooms.
The “Stars” series, where black-white frames taken
from old films come to life on glass and ceramic
border tiles, carry the legendary Hollywood stars
like Liz Taylor and Marilyn Monroe to the walls. The
series comes in size 30x60 cm and is complemented
by modern pattern black and white backgrounds.
The “Royal” line comes in size 25x40 cm. The Series,
where white and cream create a contrast with black
and mink, is complemented by lace effect relief
border tiles and profiles. The elegant and chic look
of lace is completed with engravings and reliefs on
white background, transforming into noble flowers
in the “Lotus” line. The white and plain elegance
in size 30x60 cm, combined with porcelain floor
tiles creating a porcelain effect on the floor, add a
sophisticated atmosphere to bathrooms.
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SeraHome Stone Age serileri ile
mekânlarınızda yazın keyfini çıkarın...

Enjoy summer at your spaces with SeraHome Stone Age series…

Riverstone

Dünyanın sayılı tasarım ofisleriyle birlikte geliştirdiği Serahome serileriyle sizi bambaşka bir
dünyaya davet eden Seranit, farklı renklere ve dokulara sahip yeni Stone Age koleksiyonu ile
mekânlarınıza ayrıcalık getirirken, dokunduğu her yere yepyeni bir stil katıyor.

Stone Age dünyası, sizi 4 farklı
serisiyle karşılıyor...
Yalnızca Seranit’e özel efektlere sahip Stone Age serisi dokulu ürünler, farklı ihtiyaçlar için
“15x30”, “15x60”, “30x30”, “30x60” “60x60 ve “60x120cm” ebatlarında üretildi. Sahip oldukları
efektlere göre adlandırılan ürünler; Riverstone, Serarock, Desert ve Stone serilerinden oluşuyor.

Seranit, inviting you to a totally different
world with the Serahome series it developed
in conjunction with renowned designer
offices of the world, turn your spaces into
privileged ones, adding a brand new style
everywhere it touches with its new Stone
Age collection which has different colors and
textures.

The world of Stone Age meets you with
4 different lines…
The Stone Age series textured products with
effects only specific to Seranit were produced
in sizes “15x30”, “15x60”, “30x30”, “30x60”
“60x60 and “60x120cm” for different needs.
The products named according to their
effects are Riverstone, Serarock, Desert and
Stone series.
Stone
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Desert

Yaşam alanlarınızın her köşesinde...
SeraHome’un bahçe, avlu, balkon ve teras gibi dış
koşullara maruz kalan mekânlar için tasarladığı
Stone Age serisi ile birlikte tüm mekânlarınız bu özel
dünyanın büyüsüyle buluşuyor.
Stone Age; Riverstone, Stone, Serarock ve Desert
serileri 19 renk, mat-rölyef ve lappato olmak üzere 3
farklı efektten oluşuyor. Bu çeşitlilik farklı olmayı, stil
sahibi mekânlar yaratmayı isteyen herkese ayrıcalıklı
çözümler sunuyor. Stone Age serisi taşlarında olan
“rölyef” etkisi ile tüm dış mekânlar doğanın dokularını
taşıyacak…

At every corner of your living spaces…
With the Stone Age series designed by
SeraHome for spaces exposed to external effects
like gardens, yards, balconies and terraces, all
of your spaces meet the charm of this special
world.
The Stone Age; Riverstone, Stone, Serarock
and Desert series have 3 different effects as
matt-relief and lappato and 19 colors. This type
diversity offers privileged solutions for everyone
wishing to be different and to create stylistic
spaces. With the “relief” effect found in the Stone
Age series stones, all exteriors will bear the
textures of nature.

Serarock
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Ege Seramik ile, yaşam
alanlarınızdaki şık dokunuşlar...
Elegant touches in your living spaces
with Ege Seramik…

Trend
Keten efektinin modernize
edilerek seramiğe yansıtıldığı bu
seri, 2008’in güncel renkleri olan;
mor, pembe, sarı, fildişi ve gri
renklerinden oluşuyor. Seramikte
parlak görünümleri tercih edenlere
yönelik hazırlanan bu koleksiyonun
Quartet Madalyonu serinin tüm
renkleri ile uyum sağlarken farklı
şekillerde kombine edilerek pano
ya da bordür olarak döşenebiliyor.
Serinin diğer madalyonu ise sarı ve
mor renklerdeki Rise...Trend serisinde
duvar karoları 20x50 cm, yer karosu
ise 33x33 cm olarak çalışılmış. 20x50
cm boyutundaki madalyonların
yanısıra serinin 8x50 cm ve 9,5x50
cm boyutlarında 2 bordür serisi
bulunmakta.
Trend
These series, where the linen effect is modernized and reflected onto ceramics, comes in violet, pink,
yellow, ivory and gray, the “in” colors of 2008. The quartet medallion of this collection prepared for
those opting for bright looks in ceramics matches all colors of the series, allowing laying in panels or
as borders combined in different ways. The other medallion of the series is Rise which comes in yellow
and violet… Wall tiles are 20x50 cm and floor tiles are 33x33 cm in the Trend series. In addition to the
medallions of 20x50 cm, the series also has 2 border tile options in sizes 8x50 cm and 9,5x50 cm.
Reflex
Kullanılan özel kalıplar sayesinde üzerine çentik
atılmış rustik bir taş görünümüne kavuşan Reflex’in
30x60 cm boyutlarındaki duvar karoları; beyaz, bej,
gri, antrasit, altın ve fildişi renklerinde tasarlanmış.
Birbirinden zevkli altı farklı bordür seti sayesinde
ister pano ister bordür şeklinde kullanılarak
modernize edilebilecek Reflex serisi ile sıradışı ve şık
yaşam alanları yaratmak mümkün.

Reflex
The wall tiles in size 30x60 cm of Reflex, which has
attained the look of a dented rustic stone owing
to its special moulds are designed in white, beige,
gray, anthracite, gold and ivory. You can create
exceptional and chic living spaces with the Reflex
series which may be modernized used either as a
panel or borders, thanks to six different border sets,
all more attractive than each other.
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Royal
Royal, tercihini parlak seramikten yana
kullananlara yönelik hazırlanmış bir seri.
20x50 cm boyutlarında ve ceviz, fildişi, bal
renklerindeki royal, mermer dokusu ile
mekanlarınıza klasik bir şıklık taşıyor. Serinin
6x50 cm boyutlarında iki farklı bordür seti,
3x50 cm boyutunda daha ince bir bordürü,
20x50 cm boyutlarındaki madalyonları ve
45x45 cm boyutlarında fildişi rengi sırlı
granit yer karosu bulunmakta.
Royal
Royal is a series prepared for those who
like bright ceramics. It comes in size 20x50
cm and carries a classical elegance to your
spaces with its walnut, ivory and honey
colored marble texture. The series has two
different border sets in size 6x50 cm, a
thinner border in size 3x50 cm, medallions in
size 20x50 cm and ivory glazed granite floor
tiles in size 45x45 cm.

Alicante
Parlak seramik yüzeylerden hoşlananlar için
hazırlanan diğer bir seri de Ege Seramik
Alicante Serisi. Parlak mermer görünümü
taşıyan Alicante’ye yüzeyindeki özel
uygulamalar çok hoş bir derinlik kazandırmış.
Bej ve kızıl kahve renklerinde üretilen Alicante
30x60 cm boyutlarında. Seriye farklı boyut
ve renklerde; 3 bordür, 2 madalyon eşlik
ediyor. Alicante’nin seri ile uyumlu 45x45 cm
boyutlarında yer karosu da bulunmakta.
Alicante
Another series prepared for those who enjoy
bright ceramic surfaces is the Ege Seramik
Alicante Series. Special applications on its
surface give Alicante, which has a bright
marble look, a very pleasant depth. Alicante,
produced in beige and chestnut, comes in size
30x60 cm. Three borders and 2 medallions,
accompany the series in different sizes and
colors. Floor tiles of 45x45 cm matching with
the series are also available.
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Kale Grubu ve Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeynep
Bodur Okyay; “Amacımız, ülke ve sektör yararına ortak çaba
sarfetmek ve sektörü büyütmektir”
Zeynep Bodur Okyay, President of Kale Group and Turkish Ceramics Federation; “Our objective is
to use joint efforts to the benefit of the country and the industry and to enlarge it”
7/11/1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1984/85 döneminde
İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu.
1990-92 yılları arasında Harvard Üniversitesi’nde lisans üstü
yönetici yetiştirme programına katıldı. Türkiye’ye döndükten
sonra, 1993 yılından başlayarak Kale Grubu’nda çeşitli
bölümlerde görev aldı. Kalebodur ve Çanakkale Seramik
Fabrikaları A.Ş ’de üretim birimlerinde ve Kale Grubu Şirketleri
Pazarlama Grup Başkanlığı bünyesinde yer alan yurt içi ve
yurt dışı satış ve pazarlama şirketlerinde görevler aldı. Zaman
içerisinde Kale Grubu bünyesinde yer alan şirketlerin Yönetim
Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkanlıkları’na getirilen
Zeynep Bodur Okyay 1997 yılında Seramik Grup Başkanlığı
görevine atandı. 2004-2007 yılları arasında Kale Grubu Şirketleri
Yönetim Kurulları Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanlığı
görevlerini yürüten Zeynep Bodur Okyay, 27 Temmuz 2007
tarihinden beri Kale Grubu Başkanı’dır. Zeynep Bodur Okyay,
yoğun iş temposunun yanı sıra pek çok dernek, vakıf ve odanın
yönetim kurullarında faal olarak çalışmaktadır. İtalyanca ve
İngilizce bilen Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Şirketleri Teknik
ve Kimya Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olan Osman
Okyay ile evlidir ve İbrahim isminde bir oğlu vardır.
Was born in Istanbul on 7/11/1964. After graduating from
Italian High School in 1984/85 period, graduated from Istanbul
Technical University Management Engineering Department in
1989. She attended the graduate management development
program at Harvard University from 1990 until 1992. After
returning to Turkey, she served at various departments in
Kale Group starting from 1993. She served in the production
departments of Kalebodur and Çanakkale Seramik Fabrikaları
A.Ş. and at domestic and international sales and marketing
companies under Kale Group Companies Marketing Group.
After serving as Members of the Board and Chairman of the
Board of Kale Group companies, Zeynep Bodur Okyay was
appointed as Ceramic Group President in 1997. Zeynep Bodur
Okyay, who served as Vice-Chairman of Boards of Directors of
Kale Group Companies and Chairman of the Executive Board of
the Group from 2004 to 2007, has been the President of Kale
Group since July 27, 2007. Alongside of her busy business pace,
Zeynep Bodur Okyay serves in the Boards of Directors of many
associations, foundations and chambers. Zeynep Bodur Okyay,
who is proficient in Italian and English, is married to Osman
Okyay, who serves as Kale Group Companies Technical and
Chemicals Group President and has a son named Ibrahim.

serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren
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Şerife Deniz Ulueren: Profesyonel iş yaşamınızda
eğitim, kültür, sanat, vakıf, dernek ve birçok alanda
sivil toplum örgütlerinde aktif olarak rol alıyorsunuz.
Son olarak Türkiye Seramik Federasyonu başkanlığı
görevini devraldınız. Başkanlığa gelirken sektörle
ilgili olarak gerçekleştirmek istediklerinizi,
hedeflerinizi, hayallerinizi bizimle paylaşabilir
misiniz?
Zeynep Bodur Okyay: Bugüne kadar yapılan
çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü ve
kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atıldığını
görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugüne
kadar gönüllülük esasıyla çalışan kişilere, üye
birliklerimize ve derneklerimize sektör ve şahsım adına
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Şerife Deniz Ulueren: You are actively participating in
education, culture, art, foundations, associations and
non-governmental organizations in many fields in your
professional life. Lastly, you took over as President of
Turkish Ceramics Federation. Could you share with us
what you wished to do relating to the sector, your aims
and dreams as you take over as President?
Zeynep Bodur Okyay: I am greatly delighted
to see that work done so far has been carried out
successfully and important steps have been taken
towards institutionalization. I express my gratitude to
the individuals who worked as volunteers until today,
our member unions and associations in the name of
industry and myself. As you know, our industry is one

şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi sektörümüz
ülkemiz için katma değer yaratan ve rekabet gücü
yüksek bir sektör. Bu nedenle sektörümüzün gelişmesi
ve sürdürülebilirliği yalnızca biz üreticiler için değil
Türkiye için de çok önemli. Amacımız, ülke ve sektör
yararına ortak çaba sarfetmek ve sektörü büyütmektir.
Ülkemizin, uzun vadedeki, 2010 yılında bölgesel
güç ve 2020 yılında global güç olmak hedefine
Seramik Sektörü olarak büyük katkı sağlayacağımıza
inanıyorum. Sektör olarak ; daha rekabetçi olmak, ileri
teknoloji kullanan ve yeniliğe önem veren, yüksek
katma değerli sürdürülebilir ve Avrupa Birliği geçiş
sürecine adapte olmuş, sosyal beklentileri ve işgücü
talebini karşılamış bir sektör olmak hedeflerimizdir.
Bu hedeflere ulaşmak için şu anda içinde
bulunduğumuz çeşitli başlıklardaki sorunlarımıza
çözüm üretmek, hep birlikte geleceğe ilişkin yol
haritası belirlemek zorundayız. Yapılması gerekenleri
hep birlikte saptayacağız. Ancak öne çıkan belli başlı
konuları sıralamak isterim;
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

AB Mevzuatı ciddiye alınmalı, kısa süre içinde sektör
için tehdit oluşturmaya başlayacak, çevre mevzuatı,
iş ve işçi güvenliği, malların serbest dolaşımı gibi
konularda uzmanlardan yardım alınarak ciddi
çalışmalar başlatılmalıdır.
İç Pazar Satış kanallarında geliştirmeler konusunda
aksiyon planları oluşturulmalıdır.
Yurtdışında özellikle imajı  yükseltmek amacıyla
projeler geliştirmeli, Turquality ve benzeri projeleri
önermeli ve desteklenmelidir.
Türkiye’deki diğer inşaat sektöründe faaliyet
gösteren STK ‘lar ile işbirliği yapılmalıdır.
Araştırmalara sektöre yön vermek amacı ile  
Federasyon çatısı altında organize edilmelidir.
Hammadde ile ilgili bilimsel çalışmaların üreticiler
tarafından desteklenmelidir.
SERFED’ de  Akreditasyon sistemi oluşturulmalıdır.
Sektörde yer alan firmalar akredite olmak için
yatırım ve işbirliği değer bulmaları için üyelere bir
getirisi olacak şekilde PR ve İletişim Aksiyonları ile
desteklenmelidir.
Dergiyi daha yaygın hale getirmeli, tiraj açısından
büyütüp mali katkısı artırılmalıdır.
Uluslararası fuarlar  konusunda daha proaktif olmalı,
diğer tamamlayıcı ürünlerin de fuarda alması
sağlanmalı,başka fuar açılımlarını oluşturulmalıdır.
Araştırma projeleri yapılmalı ve sektör yatırımlarına
düzenli katkı yapan raporlar oluşturulmalıdır.
Profesyonellerin seramik kullanımını artırıcı  
çalışmalar yapılmalıdır,
Yurt dışındaki satış teşkilatları ile ilişkiler
geliştirilmelidir.
Sektörümüzde tasarıma yönelik projeler
desteklenmelidir.
SAM’dan daha etkin bir şekilde yararlanılmalı,
sektörün gelecek vizyonunu ortaya koymak için
ortak projeler gerçekleştirilmelidir.

creating added value for our country which has high
competitive power. Hence, it is important not only
for us manufacturers but for Turkey that our industry
advances and is sustainable. Our objective is to use
joint efforts to the benefit of the country and the
industry and to enlarge it. I believe that we will make
a great contribution to our country’s long-term aim of
becoming a regional power in 2010 and a global power
in 2020 as the ceramics industry. As the Ceramics
Industry, our targets are; to become more competitive,
to use advanced technology and be committed to
innovation, to become an industry with high added
value which is sustainable and adapted to the period
of transition to European Union, which has met social
expectations and the demand for manpower.
To reach these objectives, we have to find solutions for
our problems under various areas we are presently in
and set a road map for the future altogether. We have
to determine what has to be done together. However,
I would like to list the main topics which seem
significant;
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

EU Regulations must be taken seriously, support
must be received from experts and serious work
must be started on topics like environmental
legislation, workplace and occupational safety,
recirculation of goods which will start to cause
threats for the industry in a short time.
Action plans must be created regarding
developments on domestic market sales channels.
Projects must be developed to enhance the image
abroad, projects like Turquality and the like must be
proposed and supported.
Collaboration must be made with NGOs operating
in other construction industries in Turkey.
Research must be organized under the roof of the
Federation for guidance to the industry.
Raw material related scientific studies must be
supported by manufacturers.
An Accreditation system must be created at SERFED.
Firms in the industry must be supported with PR
and Communication Actions for being accredited in
terms of investment and collaboration with benefits
to members.
The magazine must be more popular, its circulation
must be enhanced and financial contribution to the
magazine must increase.
More proactive action must be taken as regards
international trade fairs, other complementary
products must be included in trade fairs and other
trade fair approaches must be initiated.
Research projects must be prepared and reports
with regular contribution to industry investments
must be created.
Work enhancing ceramic use by professionals must
be carried out.
Relations must be developed with international
sales organizations
Design related projects must be generated for our
industry.
SAM must be made use of more effectively, joint
projects must be realized to set forth the future
vision of the industry.
63

Temmuz-Eylül / July-September 2008/No.26

Sektörel Bakış / Sectoral Outlook
Bu konu başlıklarını önem sırasına koymalı ve bir
an önce harekete geçmeliyiz. Türk Seramik sektörü
yalnızca Türkiye’de değil dünyada da kapasite, kalite,
rekabet gücü, girişimcilik, çeşitlilik, istihdam gücü,
ihracat payı ve ülke ekonomisindeki itici rolü ile farklı
ve güçlü bir konuma sahip. Serfed de bu konumdan
aldığı güçle, gerek kamu kurumları ve gerekse sektörde
yer alan diğer dernek/kuruluşlarla işbirliği halinde,
sektörün şemsiye örgütü olarak çalışmalarını artırarak
sürdürecektir.

Ş.D.U: Dolaylı olarak yaklaşık 220 bin kişiye
istihdam sağlayan seramik sektörünün önde gelen
seramik firmalarından birini temsilen dünyada ve
ülkemizde seramik sektörünün geleceği hakkındaki
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Z.B.O: Türkiye seramik sektörünün gerek üretim
gerekse ihracat performansı açısından dünya ölçeğinde
önemli bir yere sahip olduğu ve bunun öngörü
döneminde de devam edeceği söylenebilir. Türk
Seramik Kaplama Malzemeleri sektörü özelinde yapılan
arama konferansında ortaya çıkan ve 9. Kalkınma
Planına konan gelecek tasarımındaki öngörüler ise;
Dünya ölçeği olmak, İmaj-prestij aranan markalar
olmak, pazar payını artırmak ve satış miktarını
katlamak, SKM üretiminde dünyada ilk 5 Avrupa’da ilk 2
içerisinde yer almak olarak belirlenmiştir.
Sektörün geleceği ile ilgili belirlenmiş stratejik
kurgular ise şöyledir; Sırlı porselen karo üretiminin
mevcut %10’dan %50’ye artırılması, artırılacak üretim
kapasitesine cevap verecek hammadde kaynaklarının
bulunması ve geliştirilmesi, makine yedek parça yerli
imalatının/yan sanayinin geliştirilmesi, porselen ve yeni
kaplama alanları (örn. dış kaplama ya da doğaltaşın

These topics must be placed in order of importance
and action must be taken as soon as possible. The
Turkish Ceramics industry has a different and powerful
position not only in Turkey and globally with its
capacity, quality, competitive power, entrepreneurship,
diversification, power of employment, share of
exports and its driving role in the country’s economy.
Serfed, with the power it gets from this position,
in collaboration with both public agency and also
other associations/institutions in the industry will
increasingly continue with its work as the umbrella
organization of the industry.

Ş.D.U: Could we learn your views on the future of
the ceramic industry in the world and our country
as a representative of one of the leading firms of
the ceramic industry which employs approximately
220,000 people directly or indirectly?
Z.B.O: It can be said that the Turkish ceramic industry
has a significant position on the global scale both in
terms of production and also as performance and
that this will continue in the foreseeable future. The
projections set forth in the quest conference carried
out in the Turkish Ceramic Tile Industry placed in the
9th Development Plan are; to reach world scale, to
become prestige brands, to increase market share and
to multiply sales volume, to rank among the first 5 in
the world and first 2 in Europe in production of ceramic
tile.
The strategic objective set for the future of the industry
are as follows; increasing of the glazed porcelain tile
production from the present 10 % to 50 %, finding
and developing the raw material resources which
will respond to such increased production capacity,
development of machine part domestic manufacture/
side industry, porcelain and new tile areas (e.g. exterior
or areas where natural stone is used), international
markets to be focused upon; USA, Russia, Ukraine, EU,
Scandinavia, neighboring countries, the Middle East
and Turkic Republics.

“Türk seramik sektörü yalnızca Türkiye’de
değil dünyada da kapasite, kalite, rekabet
gücü,girişimcilik, çeşitlilik, istihdam gücü,
ihracat payı ve ülke ekonomisindeki itici rolü ile
farklı ve güçlü bir konuma sahip”
“The Turkish Ceramics industry has a different
and powerful position not only in Turkey and
globally with its capacity, quality, competitive
power, entrepreneurship, diversification, power
of employment, share of exports and its driving
role in the country’s economy”
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kullanıldığı yerler), ağırlık verilecek yurtdışı pazarlar;
ABD, Rusya, Ukrayna, AB, İskandinavya, komşu ülkeler,
Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler.
Hammadde kaynaklarının Türkiye’de zengin olması,
sektörde yeni teknolojilerin kullanılması ve dinamik
bir yatırım ortamının bulunması bu öngörülerin
gerçekleşmesini sağlayacak unsurlardır. Konut
ihtiyacının sürekli artması ve kişi başına tüketimin
düşük düzeylerde olması; son yıllarda istikrarsız bir
seyir izleyen yurtiçi talebin tekrar artış eğilimine
girmesi sektörün geleceği adına önemli verileri
oluşturmaktadır. Seramik tüketimin kişi başına 2,5
m² olduğu Türkiye’de, bu miktarın 10 yıl içinde 6
m² /yıla çıkacağı, dünyada ise 10 yıl içinde dünya
seramik pazarının 20 milyar metrekare olacağı
yönündeki öngörüler seramik sektörünü de pozitif
yönde etkileyecek unsurlardır. Ancak bu öngörülerin
gerçekleşmesi için, sektörümüzün temel girdilerinden
ve handikaplarından biri olan enerji konusunda
mutlaka önlemler alınmalı, sürdürülebilir ve daha ucuz
enerji kaynakları temin edilmesi konusunda çalışmalar
yapılmalıdır.

Ş.D.U: Son yıllarda tasarım global dünyanın
vazgeçilmezi oldu. Tasarıma büyük ilginiz olduğunu
ve çok büyük dikkatle dünyayı takip ettiğinizi
biliyoruz, bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir
miyiz?
Z.B.O: Günümüzde, yoğun rekabet ortamında
ürünleri farklılaştıran en önemli unsur innovasyondur.
İnnovasyonun temelinde AR-GE ve tasarım
yatmaktadır. Tasarım, ürün ve hizmetleri farklılaştıran,
katma değer katan bir olgu. Tasarım farklılaşmayı
sağlayan müşterilerin yaşam kalitesini yükseltmeye
yönelik, Türkiye ölçeğinde ise ‘‘Türk Malı” imajını
yükseltmek için tüm sektörlerde yatırım yapılması
gereken bir alandır.
Tasarım dediğimizde akla hemen güzel şeyler gelir,
estetik gelir halbuki tasarım aslında yenilikçiliktir.
Tasarım teknolojiyi kullanarak yeni bir dil kullanmak,
ürünün yeni bir dil konuşmasını temin etmektir.
Teknolojinin ayrı bir şey, tasarımın ayrı bir şey olduğu
düşünülüyor, oysa işin aslı böyle değil. Hem sanayi
tarafı güçlü, hem sanatsal tarafı var. Tasarım, iş
sürecinin ürünlere değer katan ve yeni pazarlar yaratan
en önemli parçasıdır. Tasarım sadece estetikle değil,
işle, ticaretle de ilgili önemli bir konu başlığı aslında.
Dünyadaki pek çok ülkenin tasarımı ticari olarak
kullanıp, başarılı olduklarını görüyoruz.
Kısalan ürün hayat döngüleri, kullanıcının yüksek
kalite beklentileri ve küreselleşmenin getirdiği pazar
odaklı yönelimlerin yanısıra, artan ürün karmaşıklığı,
yeni malzemeler ve üretim teknolojileri gibi teknoloji
odaklı etmenler ürünlerin ve ürün üzerindeki girdilerin
ciddi bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini doğuruyor.
Hedeflenen takvime ve belirlenen stratejiye uygunluk
açısından sürecin, sürekli olarak izlenmesi, yönetilmesi
ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Firmaların,
fikir üretmek ve farkındalık yaratmak adına, insan
kaynağına bu çerçevede odaklanmaları gerekiyor.
Burada hemen şunu görüyoruz; demek ki Türkiye’de

Rich raw material resources in Turkey, use of new
technologies in the industry and the presence of
a dynamic investment environment are elements
allowing these objectives to be achieved. The
continuous increase in the demand for housing, low
levels of per capita consumption and the new trend
of increase in the domestic demand, which has been
inconsistent in recent years, are promising factors in
the name of the industry. Projections as the rise of
per capita ceramic consumption to 6 m² /year in 10
years in Turkey where this figure is 2.5 m2 presently
and that the world ceramic market will be 20 billion
square meters in the world in 10 years are elements
to affect the ceramics industry positively. However, for
these objectives to be achieved, it is mandatory that
precautions are taken in the area of energy which is
one of the main inputs and handicaps of our sector
and work must be done on procurement of sustainable
and cheaper energy resources.

Ş.D.U: In recent years, design became indispensable
globally. We know that you have great interest in
design and you follow the world very carefully; could
we learn your opinions on this?
Z.B.O: The most significant element which
differentiates products within the intense competition
environment today is innovation. Innovation is
based on R&D and design. Design is a phenomenon
differentiating products and services, contributing
them added value. Design is an area oriented to
raise the quality of life of customers and in which
investments must be made in all industries for raising
the image of “Turkish Made” across the country.
Design reminds us of good things; and of aesthetics
but actually design is innovativeness. Design is using
a new language employing technology, allowing the
product to speak a new language. It is believed that
technology is one thing and design is another but
it is not so. Its industrial side is potent but it also has
an artistic side. Design is the most significant part of
business process, adding value to products, creating
new markets. Actually design is a significant topic
not only in terms of aesthetics but also in terms of
business and trade. We see that many countries in the
world become successful using design commercially.
The shortening product life cycles, high quality
expectations of the consumer, the market oriented
approaches brought about by globalization, in
addition to the increasing product confusion and
technology based factors like new materials and
production technologies necessitate that the products
and product inputs are managed seriously. The
process has to be monitored, managed and evaluated
continuously in terms of compliance with the targeted
schedule and set strategy. The firms have to focus on
human resources in this context for generating ideas
and creating awareness. Here, we immediately see that
we have to have a vision in Turkey and we have to form
the mechanism to finance innovation.
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bir vizyonumuzun olması lazım, innovasyonu finanse
edecek mekanizmaları oluşturmamız lazım.

Ş.D.U: Dünya değişiyor, malzeme değişiyor. Nano
teknoloji dünyada en çok konuşulan, malzemelerde
uygulanan gündemlerden biri. Malzemenin dünyada
yön değiştirmesi ve ileri teknoloji seramikleri
konusundaki görüşleriniz nelerdir?
Z.B.O: Hızla gelişen teknolojinin paralelinde;
yüksek aşınma direnci, mukavemet, korozyona
dayanıklılık, elektriksel ve ısıl özelliklere sahip ileri
teknoloji seramikler günümüzde çok hızlı gelişen
bir alt sektör oldu. İleri teknoloji seramikler, Ar-Ge
çalışmaları akademik düzeyde ve endüstride pilotplant (deneme fabrikası) ve küçük üretim birimleri ile
hızla gelişmektedir. Bu tür çalışma ve projeler TÜBİTAK
ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da
teşvikler görmektedir.
Ş.D.U: Teknolojiye yatırım yapmadan ayakta kalmak
mümkün değil, siz de teknoloji yatırımlarında öncü
firmasınız. Bize son yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarınız,
iç ve dış pazar hedeflerinizle ilgili neler söylersiniz?
Z.B.O: Kaleseramik, bugün sahip olduğu nitelikli
insan gücü, 51 yıllık bilgi birikimi ve dünyanın en
yüksek teknolojik imkanlarıyla üretim yapan 67
milyon m² kapasiteli üretim tesisleri ile dünyada
8’inci, Avrupa’da 2’inci sıradadır. Ciro bakımından,
dünyada 14, Avrupa’da ise 11. sırada yer almaktadır.
Her yıl yapılan ISO 500 çalışmasında ise bu yıl
kamu ve özel sıralamasında 120, sadece özel sektör
sıralamasında ise 110. sıradadır. Kaleseramik, yılda 67
milyon metrekare karoseramiğin yanısıra 15.000 ton
izolatör, 50.000 ton frit, 5.000 ton refrakter üretimi
kapasitesine sahiptir. Her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni
ürünü tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. 2007
yılında Yozgat’a yaptığı yatırım ile dinamizmini daha
da arttırmayı hedefleyen Kaleseramik, müşterilerine
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Ş.D.U: The world in changing, materials are
changing. Nano technology is one of the most
talked about items in the world applied to materials
in the world. What are your views on changing of
direction of materials in the world and on advanced
technology ceramics?
Z.B.O: In parallel with the rapidly advancing
technology; high abrasive resistance, strength, anticorrosion and advanced technology ceramic ware with
electrical and thermal properties became a rapidly
advancing sub-sector today. In the field of advanced
technology ceramics, R&D work is developing rapidly
at academic levels and through pilot plants and small
production units in the industry. Such type of studies
and projects are also encouraged by TÜBITAK and
Turkish Technology Development Foundation.
Ş.D.U: It is impossible to survive without investing
in technology. You are a leading firm in technology
investments. What can you tell us about your most
recent domestic and international investments and
your domestic and international market targets?
Z.B.O: With its high quality manpower, 51 years of
knowledge accumulation and production plants with
67 million m2 capacity producing with the highest
technological capabilities in the world, Kaleseramik
ranks eighth in the world and second in Europe. In
terms of turnover, it is 14th in the world and 11th in
Europe. In the ISO 500 study performed each year, this
year, it is 120th in public and private rankings and is
in the 110th place in the rankings of only the private
sector. In addition to 67 million square meters ceramic
tile per year, Kaleseramik has 15,000 tons insulator,
50,000 tons frit and 5,000 tons refractory products
capacity. It offers approximately 200 new types of
products to consumers each year. With the investment
it made in Yozgat in 2007 targeting to increase its
dynamism even further, Kaleseramik has launched

yeni bir marka seçeneği olarak İda Seramiği çıkarmıştır.
Kaleseramik, hem teknolojik hem de ürün anlamında
ilkleri seramik sektörüne getirmektedir. 1959 yılında ilk
duvar karosu üretimi ile Türkiye’de seramik sektörünün
temelini atmıştır. 1960 yılında Türkiye’de ilk kez alçak
ve yüksek gerilim izolatörleri üretimini gerçekleştirmiş,
1972 yılında Türkiye’nin ilk seramik yer karosu üreticisi
olmuştur. 1962’de Türkiye’nin ilk seramik ihracatını
gerçekleştiren Kaleseramik, Türkiye’nin dünyanın
önde gelen seramik ihracatçısı ülkelerinden biri haline
gelmesinin de öncüsü ve mimarıdır.
En yeni teknolojileri dünya ile eşzamanlı olarak
Türk seramik sektörüne kazandıran Kaleseramik,
Türkiyede ilk granit seramik üretimini 1990 yılında
gerçekleştirmiştir. Twinpress teknolojisini ilk kez
kurarak, doğaya en yakın ürünleri üreten ve piyasaya
sunan Kaleseramik, halen bu konuda Türkiye’nin öncü
ve dünyanın sayılı şirketleri arasında yer almaktadır. 1m
x 3m ebadında ve 3 mm. kalınlığında seramik karosu ile
dünyanın en büyük, en ince ve esneyebilen karosunu
üreten ilk şirket olarak Kalesinterfleks ürününe imza
atmıştır. Bu ürün ile Kaleseramik, ilk defa seramik karoyu
farklı alanlara taşıyarak bir yapı malzemesi olarak
kullanabilme imkanını da sunmaktadır. Türk seramik
sektörüne ebatta da yenilikler getiren Kaleseramik,
duvar karosunda da 33x 90 cm ebadı ile Türkiye’nin en
büyük duvar karosunu üretmektedir.
Üretimde ve ürün geliştirmede gösterdiği liderlik
başarısını, temalı ve özgün tasarımla da sürdürmeyi
amaçlayan Kaleseramik, doğduğu toprakların
medeniyet mirasına sahip çıkan, geleneksel Türk
seramik kültürünü yeniden yorumlayan ve estetik
değerleri en mükemmel haliyle dünyaya sunan, bunun
yanında çağdaş yaşam stili eğilimlerini belirleyen
ve tasarıma yön veren bir markadır. Geçtiğimiz
yıl tasarladığımız reptile koleksiyonumuz prestijli,
uluslararası 2 ödül kazanmıştır. 2007 yılında Yozgat
fabrikasının devreye girmesiyle, Kalesinterflex,
Kaleserafoam ve diğer fabrikalarımızda yapılan
modernizasyon çalışmalarımızla 2007 yılında
aktifleştirilen yatırım toplamı 40 milyon USD’dir.
2008 yılında yatırımlarımız modernizasyon ve AR-GE
yatırımları olarak gerçekleşmektedir.
Seramik sağlık gereçlerindeki yatırımlarımızı da
kısaca özetlemek gerekirse; Akrilik ürün grubunun
Nisan 2007’de RocaKale markasıyla pazara sunulması
ile RocaKale, banyo mekânları için komple çözüm
sunabilen bir firma konumuna gelmiştir. 3 ürün
grubunu yönetiminde bulunduran Kalevit Roca, daha
önce sırası ile vitrifiye ve armatürde yaşadığı hızlı
gelişimi akrilik ürün gamında da gerçekleştirebilmek
adına alt yapı çalışmalarını tamamlamıştır. 2005
yılında elde ettiği pazar 2. liğini 2008’de de devam
ettiren RocaKale, armatür pazarındaki payını da
artırmıştır. Armatür pazarında faaliyet gösteren
300’den fazla marka içinde 6. konuma yerleşmiştir.
Seramik hammaddeleri sektöründe yer alan şirketimiz
Kalemaden, ülkemiz endüstriyel hammadde sektöründe
% 20’lik bir paya sahiptir ve dünyada 21 farklı ülkeye
endüstriyel hammadde ihracatı yapmaktadır.

Ida Seramik as a new brand option. Kaleseramik has
been introducing firsts to the ceramic industry in the
context of both technology and also products. It has
laid the foundation of the ceramic industry in Turkey
with the first wall tile production in 1959, has achieved
the production of low and high voltage insulators
for the first time in Turkey in 1960 and has become
the first ceramic floor tile manufacturer of Turkey in
1972. Kaleseramik, accomplishing the first ceramic
exports from Turkey in 1962, is the leader and architect
of Turkey’s becoming one of the leading ceramic
exporters in Turkey.
Kaleseramik, bringing state-of-the-art technologies
to the Turkish ceramic industry concurrently with
the world, has achieved the first granite ceramic
production in Turkey in 1990. Setting up the Twinpress
technology for the first time, producing and launching
products closest to nature; Kaleseramik, presently, is
among the leading companies in the world and Turkey.
It has introduced Kalesinterfleks as the first company
producing the largest, thinnest flexible tile in the world
with a ceramic tile of 1m x 3m in size and 3 mm thick.
With this product, Kaleseramik carries ceramic tile to
different fields for the first time, allowing it to be used
as a construction material. Introducing innovations
of size as well to the Turkish ceramics industry,
Kaleseramik produces the largest wall tile in Turkey
with its 33x 90 products.
Kaleseramik, seeking to maintain its leadership in
production and product development, with themed
and original designs as well, is a brand owning up
to the civilization heritage of the land it was born in,
reinterpreting the traditional Turkish ceramic culture,
offering aesthetic products to the world in their most
perfect form and besides, setting contemporary
lifestyle trends and giving direction to design. Our
reptile collection we designed last year has won two
international prestigious awards. With the launching
of Yozgat plant in 2007; the total investments made
in that year was 40 mio USD with Kalesinterflex,
Kaleserafoam and the modernization work performed
in our other plants. In year 2008, our investment s are
in the fields of modernization and R&D.
To briefly summarize our investments in ceramic
sanitary ware, with the launching of the Acrylic
product group in April 2007 under the brand RocaKale,
the firm RocaKale has become one offering complete
solutions for bathroom spaces. Kalevit Roca, which
manages three product groups, has completed its
infrastructure efforts to achieve the rapid development
it previously accomplished in vitreous ware and
taps, also in the acrylic product line. RocaKale, which
maintained its second place in the market it achieved
in 2005 in 2008 also, it managed to increase its market
share in the field of taps. It has gained sixth place
among more than 300 brands operating in this market.
Our Kalemaden firm operating in the ceramics raw
materials industry has 20 % share of the industrial raw
material sector of our country, exporting industrial raw
materials to 21 different countries of the world.
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COVERINGS 2008
22st Annual Coverings The Ultimate Tile & Stone
Experience, 29 Nisan - 2 Mayıs 2008 tarihleri arasında
Orange County Convention Center - Orlando /A.B.D.’de
düzenlendi.
Arjantin, Avustralya,
Brezilya, Kanada, Çin
Halk Cumhuriyeti,
Kolombiya, Dominik
Cumhuriyeti, Ekvator,
Mısır, El Salvador,
Fransa, Almanya,
Yunanistan, Hong
Kong, Hindistan,
İsrail, İtalya, Japonya,
Ürdün, Kore,
Malezya, Meksika,
Hollanda, Umman,
Pakistan, Filistin,
Peru, Filipinler,
Portekiz, Singapur,
İspanya, Sri Lanka,
Tayvan, Tayland,
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22nd Annual Coverings The Ultimate Tile & Stone
Experience was organized at Orange County
Convention Center - Orlando /U.S.A. from April 29 until
May 2, 2008.
The most intensive
participation from
countries other than
U.S.A. was by Italy at
the trade fair where
firms from Argentina,
Australia, Brazil,
Canada, People’s
Republic of China,
Columbia, Dominican
Republic, Equator,
Egypt, El Salvador,
France, Germany,
Greece, Hong Kong,
India, Israel, Italy,
Japan, Jordan,
Korea, Malaysia,
Mexico, Holland,

Tunus, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve
A.B.D.’li firmaların katılımıyla oluşan fuarda, A.B.D.
dışındaki ülkeler arasında en yoğun katılım İtalya
tarafından gerçekleştirildi.

Oman, Pakistan, Philistine, Peru, Philippines, Portugal,
Singapore, Spain, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia,
Turkey, United Arab Emirates, England and U.S.A.
participated in.

Kaplama malzemelerinin dünyanın en büyük
fuarlarından biri olarak kabul edilen Coverings
2008 Fuarı’na, Seramik Tanıtım Grubu faaliyetleri
çerçevesinde 1500 feet²’lik (yaklaşık 150 m²) info stand
ile 10. kez katılım gerçekleştirildi. Standın projesi Mimar
Ebru Oral, konstrüksiyonu ise İstanbul’da yerleşik Evo
Design firması tarafından yapıldı. Halı kaplı standın
bir bölümünde yer alan giriş koridoru Vitra–Eczacıbaşı
Karo Seramik firmasının seramikleri ile kaplandı.

As part of Ceramic Promotion Group activities,
participation was made 10th time with an info stand
of 1500 feet2 (approximately 150 m2 ) in the Coverings
2008 Trade Fair recognized as one of the largest in the
world for tile. Stand design was prepared by Architect
Ebru Oral, with the construction carried out by Evo
Design based in Istanbul. The entrance alley at a
section of the carpet covered stand was covered by the
tiles of Vitra- Eczacıbaşı Karo Seramik.

Firmaların kataloglarının sergilenebilmesini teminen
açık raf sistemli broşürlüklerin yer aldığı standın
alınlığına Seramik Tanıtım Grubu logosu yazıldı.
Standda ayrıca, üye firmaların kullanması için 1 adet
kapalı toplantı odası, banko ve info desk yer aldı,
seramik karo üreticisi firmaların ürünlerinden örnekler,
oluşturulan panolarda sergilendi. Standı ziyaret eden
firmaların büyük bir çoğunluğu Türk seramik firmaları
hakkında detaylı bilgi isterken, bu firmalara, Turkish
Ceramic Industry sektör kataloğu ve firma broşürleri
verilerek firmalarla doğrudan bağlantı kurmaları
sağlandı.

The logo of ceramic promotion group was placed on
the face of the stand which incorporated open shelf
brochure holders to allow the display of catalogs
of firms. There were also 1 enclosed conference
room, a counter and info desk at the stand to be
used by member firms. Specimens of ceramic tile
manufacturers were displayed on formed panels. A
great majority of the firms visiting the stand asked
for detailed information on Turkish ceramic firms and
the visitors were handed out Turkish ceramic industry
catalogs and firm brochures, allowing them to set up
direct contact with firms.

Fuar süresince yaklaşık 500 profesyonel ziyaretçi, standı
ziyaret ederken, 350 adet Turkish Ceramic broşürü, 250
adet Seramik Türkiye Dergisi, 50 adet OAİB broşürü
dağıtıldı. Bunların yanında info standda sergilenmek

Approximately 500 professional visitors attended the
stand during the trade fair where 350 Turkish Ceramic
brochures, 250 Ceramic Turkey Magazines and 50
Central Anatolia Exporters brochures were distributed.
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üzere katalog, broşür ve
CD’lerini gönderen Türk
firmaların tanıtım materyalleri
de sektörlerine göre ziyaretçilere
sunuldu. 300 adet seramik
çantası, 250 adet seramik
çerçeve promosyon malzemesi
olarak dağıtılırken, standda her
gün 10.00 – 14.00 arasında açık
büfe Türk kahvaltısı, Türk çayı
ve kahvesi ikram edildi. Hem
Seramik tanıtım Grubu standını
hem de katılımcı Türk firma
standlarını fuarın ilk günü Dış
Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar
Yardımcısı Sn. Abdullah Köten,
İhracat Genel Müdür Yardımcısı
Ziya Altunyaldız ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı yetkilileri ziyaret
ettiler.
Coverings 2008 Fuarı’na Ege
Seramik, Kale Seramik, Vitra–Eczacıbaşı Karo Seramik,
Graniser Seramik, Yurtbay Seramik, Bab Tile/Yüksel
Seramik’ten oluşan 6 Türk firması katıldı.
Seramik sektörünün hedef pazarları arasında birinci
sırada yer alan A.B.D.’nin önemli alıcılarına ulaşabilme
adına önemli bir yere sahip olan Coverings Fuarı, 2009
senesinde Chicago’da düzenlenecek. Coverings 2009
Fuarı’na katılım için üye firmalar ile toplantı yapıldı ve
10.000 feet²’lik alan rezerve edildi.

Also, promotional materials of Turkish firms which send
their catalogs, brochures and CD to be displayed at
the info stand were offered to visitors depending on
their sectors. 300 ceramic bags were handed out as
promotional materials alongside of 250 ceramic frames
and open buffet Turkish breakfast, tea, Turkish tea and
coffee was served from 10:00 am to 2:00 pm everyday
at the stand. Both the Ceramic Promotion Group stand
and also the participant Turkish firm stands were
visited by Deputy Undersecretary of Undersecretariat
of Foreign Trade Abdullah Köten, Esq., Deputy General
Manager for Exports Ziya Altunyaldız and officials of
the Undersecretariat of Foreign Trade on the first day of
the fair.
Six Turkish firms comprising Ege Seramik, Kale
Seramik, Vitra–Eczacıbaşı Karo Seramik, Graniser
Seramik, Yurtbay Seramik and Bab Tile/Yüksel Seramik
participated in the Coverings 2008 Trade Fair.
The Coverings Trade Fair, which serves an important
purpose for accessing significant buyers of U.S.A. which
ranks first among the target markets of the ceramics
industry, will be held in Chicago in 2009. A meeting
was held with member firms for participation in the
Coverings 2009 Trade Fair and a space of 10.000 feet²
was reserved.
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Alman Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği ve
CET Başkanı (Avrupa Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Federasyonu) Dieter Schaefer;

“I consider the Turkish
ceramic tile industry as
an important partner
throughout Europe”

German Ceramic Tile Association President and CET President Dieter Schaefer;

serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren

Röportaj - Fotoğraflar / Interview - Photographs:
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“Türk seramik kaplama malzemesi
sektörünü, Avrupa çapında önemli
bir iş ortağı olarak sayıyorum”
1948 doğumlu. Evli ve 2 çocuk sahibi. Endüstriyel
stajyer ve elektronik bilgi işlem ve organizasyon
stajyerliğini bitirdikten sonra profesyonel kariyeri: 1972Wessel- Werk GmbH, Bonn dp müdürü, 1975- Finans
ve muhasebeden sorumlu, 1979- Wessel- Werk GmbH
and Servais-Werke AG’nin Wessel-Servais-Werke ile
birleşmesi finans ve muhasebe reorganizasyonundan
sorumlu, organizasyon departmanı finans ve
muhasebe baş temsilcisi olarak tayin oldu. 1980Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 1981- Wessel-ServaisWerke’nin AGROB AG, Munich tarafından devralınması,
AGROB AG’nin karo üreticisi şirketlerinin yeni konsolide
edilen AWS AG ile bütünleştirilmesi ile AGROB WESSEL
SERVAIS AG (AWS AG)’nin kurulması, AWS AG’nin
organizasyon departmanı finans ve muhasebeden
sorumlu. 1984- AGROB AG, Munich’in Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçildi. Tüm AGROB-Grubu’nun finans,
muhasebe, organizasyon ve idaresinden sorumlu.
1986- AGROB-Grubu’nda sektör araştırma ve kaplama
malzemelerinden sorumlu, 1989- AGROB AG Yönetim
Kurulu Üyesi olarak sorumluluğu devam etti, AWS
AG Yönetim Kurulu Üyesi; finans ve muhasebe, idare,
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Born 1948, married, 2 sons. Professional career after
having finished the apprenticeship as industrial
trainee and trainee for electronic data processing
and organization: 1972- Wessel-Werk GmbH,
Bonn dp-manager, 1975- In addition responsible
for finance and accounting - collective prokura,
1979- Merger of Wessel-Werk GmbH and ServaisWerke AG to Wessel-Servais-Werke responsible
for the reorganization of finance and accountingappointment as chief representative for finance and
accounting such as the organization department.
1980- Appointment as Member of the Managing
Board. 1981- Acquisition of Wessel-Servais-Werke
by AGROB AG, Munich formation of AGROB WESSEL
SERVAIS AG (AWS AG) by integrating the tile
producing companies of AGROB AG into the new
consolidated company AWS AG) responsible for
finance and accounting such as the organization
department of AWS AG. 1984- In addition
appointment as Member of the Managing Board

satış ve pazarlamadan sorumlu (içeride ve dışarıda).
AGROB Fliesen GmbH’ın murahhas üyesi; finans ve
muhasebe, idare, satış ve pazarlamadan sorumlu
(içeride ve dışarıda). 1990- Tüm AGROB şirketlerinin
sektör satış ve pazarlamasından sorumlu, 1992- AWS
AG, AGROB Fliesen GmbH ve çeşitli girişim sermayesi
şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etti. AGROB
AG’nin kaplama malzemesi üreticisi şirketlerinin
Cremer-Grubu’na devri kapsamında emekli oldu. 1993AGROB AG, Münih Yönetim Kurulu’ndan istifa etti.
1993-1995- Yönetim danışmanlığı ve şirketin yeniden
yapılandırılması konusunda kendi başına çalışmaya
başladı. Özellikle bankalarca o şirketlerin murahhas
üyesi olarak geçici sorumluluk alma yetkisi verildi.
1995- Cremer-Grubu kaplama malzemesi şirketlerinin
(AGROB BUCHTAL GmbH, AWS AG, AGROB Fliesen
GmbH, ABK Verwaltungsgesellschaft mbH ve bağlı
şirketler) Yönetim Kurulu Başkanı. 1997- Deutsche
Steinzeug Cremer & Breuer AG Yönetim Kurulu Üyesi
seçildi. 01.04.1998’den beri Chief Executive Officer of
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG Deutsche
Steinzeug Cremer & Breuer AG CEO’su.

Şerife Deniz Ulueren: Alman seramik kaplama
malzemesi sektöründe neler yaşanıyor?
Dieter Schaefer: Ülkemizin birleşmesinden sonra
Almanya, inşaat sektöründe güçlü bir büyüme ile
karşılaştı, bu da inşaat malzemeleri pazarını uyardı.
Satışlar 1998’de neredeyse 200 milyon metrekareye
ulaştı. O zamandan beri, inşaat sektörü ve aynı
şekilde kaplama malzemeleri pazarı sürekli iniş
gösterdi. Örneğin, konut inşaatı son yıllarda % 50
düşüş ile 200 birime indi. Aynı süre içinde, toplam
seramik kaplama malzemesi satışları 2007 yılında 122
milyon metre kareye kadar düştü. Bu gelişme, Alman
seramik kaplama malzemesi sektörünü de etkiledi.
Değişen bir pazara ve dışarıdan artarak gelen rekabete
uymak zorunda kaldı. Ancak bugün Alman seramik
endüstrisinin mükemmel bir piyasa erişimi ile iç
piyasada ve aynı zamanda dış ülkelerde sürekli olarak
geliştiğini söyleyebiliriz.
Ş.D.U: Almanya’da seramik kaplama malzemesi
üreticilerinin karşılaştığı sorunlar nelerdir, bizimle
paylaşabilir misiniz?
D.S: Zayıf bir iç kaplama malzemesi pazarı ve göreceli
olarak yüksek işçilik maliyetleri yanında sektör, özellikle
artan enerji, hammadde ve lojistik fiyatlarından
dolayı üretim maliyetlerinde müthiş bir artışla
karşılaşmaktadır. Örneğin: elektrik fiyatı son yıllarda
ikiye katlanmıştır.
Ş.D.U: Çin’den sonra Hindistan dünya pazarlarına
girdi. Bunlardan duyduğunuz kaygı nedir?
Pazarlarınızı ne ölçüde tehdit ediyor?
D.S: Bu gelişme konusunda kaygı duyuyoruz. Üretim
kapasitesi Brezilya ve UAE dahil, bu ülkelerde önemli
çevresel etkiler getirerek, müthiş bir şekilde herhangi
bir kısıtlama olmaksızın son derece serbest üretim
şartları altında büyümektedir. Üretim, ulusal tüketimi
aşmakta ve dünya piyasalarındaki rekabeti büyük
ölçüde sertleştirmektedir. Çin, UAE ve Brezilya, giderek
artan şekilde en önemli seramik kaplama malzemesi

of AGROB AG, Munich- responsible for finance
and accounting, organization and administration
of the complete AGROB-Group. 1986- In addition
responsible for the sectors investigation and
tile production within the AGROB-Group. 1989Unchanged responsibility as member of the
managing board of AGROB AG, Member of the
Managing Board of AWS AG; responsible for
finance and accounting, administration, sales
and marketing (at home and abroad) managing
director of AGROB Fliesen GmbH; responsible for
finance and accounting, administration, sales and
marketing (at home and abroad). 1990- In addition
responsible for the sectors sales and marketing for
all AGROB-companies. 1992- Resignation from all
functions in the companies AWS AG, AGROB Fliesen
GmbH and different venture capital companies.
Retirement from office within the scope of the
transfer of the tile producing companies of AGROB
AG to Cremer-Group. 1993- Resignation from the
Managing Board of AGROB AG, Munich. 19931995- Self-employed activities in the range of
management consultancy and restructuring of
companies. Predominantly authorized by banks to
take over temporary responsibility as managing
director in those companies. 1995- Chairman
of the Managing Board of the tile producing
companies of Cremer-Group (i.e. AGROB BUCHTAL
GmbH, AWS AG, AGROB Fliesen GmbH, ABK
Verwaltungsgesellschaft mbH and their affiliated
companies). 1997- Appointment as member of the
managing board of Deutsche Steinzeug Cremer &
Breuer AG Since 01.04.1998 Chief Executive Officer
of Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG.

Şerife Deniz Ulueren: What is happening in the
German ceramic tile industry?
Dieter Schaefer: After the reunification of our
country, Germany experienced a powerful boom
in construction which stimulated the German tiles
market. Sales jumped up to almost 200 mio. sqm.
in 1998. Since then construction was in continuous
decline and so was the tiles market. Construction
for private housing for example dropped over 50
% in the last years to about 200 units. In the same
period of time total sales of ceramic tiles went down
to about 122 mio. sqm in 2007. This development
has affected also German ceramic tiles industry. It
had to adapt to a changing market situation and
increasing competition from abroad. However
today we may say, that the German ceramic
industry has improved constantly its position in its
home market with an excellent market access and
in foreign countries as well.
Ş.D.U: What are the problems faced by ceramic
tile manufacturers in Germany? Can you share
them with us?
D.S: Beside a weak internal tiles market and
relatively high labor costs the industry faces an
enormous increase in production costs, mainly
73
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“İç piyasadaki konumumuzu
güçlendireceğiz ve dünya
çapında uluslararası ticareti
zorlayarak sınırlı bir Avrupa
pazarında sınav vereceğiz”

“We will strengthen our
position in our home market
and take the challenge in
a limited European market
pushing international trade
worldwide”

ihracatçıları olup; genellikle iç piyasamızı güçlü şekilde
etkileyerek üretim faaliyetlerinin altındaki fiyatlardan
satış yapmaktadır.

Ş.D.U: Ülke olarak rakiplerinizi öğrenebilir miyiz?
D.S: En önemli rakip ülkeler İtalya, İspanya, Türkiye, Çin,
Fransa ve UAE’dir.
Ş.D.U: Dünya değişiyor, malzeme de…
Bu değişimden yaşamımız size göre nasıl bir yönde
etkileniyor?
D.S: Sanırım ki, dünyadaki tüm değişikliklere rağmen;
seramik ürünler önemlerini koruyacaklar, özellikle
çevresel gelişmeler konusunda. Ayrıca, tüm dünyadaki
ticarette nakliye ücretlerinin gittikçe daha önemli bir
düzeltme faktörü olacağına inanıyorum. O nedenle,
düşük fiyatlı ürünler gittikçe aynı kıtadaki pazarlarda
dağıtılmaya başlayacak. Dünyanın tüm ülkelerine uzun
vadeli ihracat faaliyetleri ancak özel uygulama alanları
olan prestij ürünler için karlı olabilecek.
Ş.D.U: Türk seramik kaplama malzeme sektörünü
nasıl değerlendiriyorsunuz?
D.S: Türk seramik kaplama malzemesi sektörünü
Avrupa çapında önemli bir iş ortağı olarak sayıyorum.
Eğer dış ticaretini özellikle Batı Avrupa ülkelerine
74

due to increasing energy, raw-material and logistic
prices. For example: price for electricity has more
than doubled in the past years.

Ş.D.U: After China, India entered world markets.
Are you concerned about this and to what extent
does this threaten your markets?
D.S: We are concerned about this development.
Production capacity is growing under extremely
liberal production conditions without almost any
restrictions at enormous path in these countries
including Brazil and UAE with substantial
environmental impact. The production is exceeding
national consumption and sharpens competition
on world markets drastically. China, UAE and Brazil
are under the most important importers of ceramic
tiles with steadily increasing imports, often selling
at prices under production cost which strongly
affects our home market.
Ş.D.U: Could we learn your competitors as
countries?
D.S: The most important competitor countries are
Italy, Spain, Turkey, China, France, UAE.

Ş.D.U: The world changes, so does material…
According to you, how is our life affected by this
change?
D.S: I think that despite all changes all over the
world ceramic goods will be maintaining its
significance – particularly with regard to the
environmental development. I do also believe that
freight expenses will become a more and more
important adjustment factor for the worldwide
merchandise trade. For that reason, low-price
products will be increasingly distributed within
continental markets. Long-dated export activities
into all countries of the world will only be profitable
for premium products such as with respect to
special scopes of application.

artırmak isterse; pazarlama ve global markalaşmaya ve
aynı zamanda düşük fiyatlı karolarının ürün yelpazesini
düşürmeye önem vermeli. Türk kaplama malzemesi
üreticilerinin mallarını ihraç etmeyi sürdürmesi önemli.
Tekrar söylüyorum; ihracat faaliyetleri Türk Lirası’nın
kur değerine çok fazla bağlı, yani bazen ihracatlarını
artırıyorlar ve eğer kur durumu lehte değilse, iç
piyasaya dönüyorlar. Böyle bir davranış, kur ile ilgili
olarak makul görülebilir, ancak diğer yandan, ihracat
pazarlarının sürekliliği için iyi olamaz.

Ş.D.U: Türkiye’de İzmir’de bulunduğunuz sürelerde
ülkemiz hakkında edindiğiniz fikirleri bizlerle
paylaşabilir misiniz?
D.S: Esas olarak Türkiye’nin süratle değiştiğini
görüyorum. Gittikçe önemli bir ekonomik güç olarak
Avrupa kalıplarını benimser görünüyor. Böyle bir
görüşün Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropoller için
geçerli olduğunu söylemeye gerek yok. Bu durumda,
ülkenin daha büyük bölümü için gelişme potansiyelinin
var olduğuna inanıyorum ve dolayısıyla benzer bir
yaşam standardı ve ekonomik güç elde etmek için
gelecekte büyük bir potansiyel kapasite olacak.
Ş.D.U: Ekonomideki dalgalanma seramik sektörünü,
ülkenizi nasıl etkiledi?
D.S: Seramik sektörü, inşaat sektörü ile çok yakın bir
ilişki içinde. Bunun sonucunda, dönemsel değişiklikler
oluşuyor. İnşaat sektöründeki bir düşüş, seramik
kaplama malzemesi talebinde de düşüşe yol açıyor.
Ayrıca, Almanya’da, neredeyse karo tüketiminin % 70’i
yenileme sektörü ile ilgili. Bu alanın yeni bina alanına
göre bizim için önemli olmasının sebebi bu. Diğer
yandan, sektörümüz için tüketicilerin olumlu duygular
içinde olması da gerekli. İleriye iyimser bakmayan
hiçbir tüketici, banyosunu yenilemek istemeyecektir.
Diğer mallara karşın, kaplama malzemeleri bozulmaz,
dolayısıyla eğer sadece trend yönü düşünülecekse; bir
tadilatı erteleme herhangi bir sorun yaratmayacaktır.
Şu an biz müşterinin ihtiyatlılığını derhal hissediyoruz.

Ş.D.U: How do you evaluate the Turkish ceramic
tile industry?
D.S: I consider the Turkish ceramic tile industry
as an important partner throughout Europe. If it
wants to increase its foreign trade – especially into
Western European countries – it will have to attach
more importance to marketing and global branding
and at the same time to decrease its product range
of low-price tiles. It matters that the Turkish tile
producers continue to export their goods. Again
and again I can notice that their export activities
are very much depending on the exchange rate of
the Turkish Lira, i.e. sometimes they extend their
exports and – if the constellation of the currency
is unfavorable – they concentrate their business
on the home market. Such a behavior may be
even reasonable with respect to the exchange rate
but, on the other hand, it does not promote the
continuousness on the export markets.
Ş.D.U: Could you share your opinions you
developed about our country during the time you
spent in Turkey?
D.S: In principle I can recognize that Turkey is
changing rapidly. More and more it seems to adopt
European patterns with a substantial economic
power. It goes without saying that such a judgment
applies to metropolises like Ankara, Istanbul, Izmir
etc. Against this background I am convinced that a
potential for development does exist for the bigger
part of the country and, therefore, there will be a
lot of potential capacity for the future to achieve a
similar standard of living and economic power.
Ş.D.U: How did the fluctuation in the economy
impact the ceramic industry and your country?
D.S: The ceramic industry is in a very close
relationship with the building sector. As a result
of it cyclical variations resp. a decline in building
trade automatically cause a decline in the demand
of ceramic covering materials. Furthermore, in
Germany nearly 70 p.c. of the consumption of tiles
concern the renovation sector. That is the reason
why this scope is much more important for us than
the new building area. On the other hand it means
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Ş.D.U: Markalaşma, tasarım, innovasyon, nano
teknoloji size neyi ifade ediyor? Dünyanın yakında
takip edeceği trendler hakkındaki görüşleriniz
nelerdir?
D.S: Ben bir ürünün markalaşması, tasarımı, yenilikçiliği
ve aynı zamanda örneğin bizim Hydtrotect yüzey
kaplamamız gibi yüzey kaplamasının gittikçe önem
kazandığına eminim. Kaplama malzemeleri yarımamullerdir. Normal olarak döşenmezden önce
ortaya çıkmaz. Dolayısıyla nihai tüketici gibi, ustaları
da kalitesi, düşük bakım masrafı ve en önemlisi,
görünüş etkisi açısından kaplama malzemelerinin
büyük avantajları olduğuna ikna etmemiz gerekir.
Dolayısıyla, kaplama malzemesinin tasarım ve
görünüşünün müşteri için son derece çekici olması
ve örneğin banyoda tadilat yapmaya karar vermesine
yardımcı olması gerekli. Gelecekte büyük boyutlu
karolar trend belirleyici olacak - aynı zamanda göreceli
olarak daha küçük alanlar için. Ben, gres porcellanato
karoların önem kazanacağını ve özellikle oturma
odaları, banyolar ve diğer ev içi uygulamalarda
üst sınıf kaplamalarda büyük başarı kazanacağını
düşünüyorum. Format ve renk çeşitliliği açısından
seramik kaplama malzemeleri bina cepheleri, alışveriş merkezleri ve birçok başka alanda kullanılacak.
Ayrıca, gittikçe artan çevre bilinci, seramik kaplama
malzemelerinin kullanımı için yeni fırsatlar ortaya
çıkaracak.
Ş.D.U: Aktüel
yaşamınızdan bizlere
bahsedebilir misiniz?
Neler yapmaktan
hoşlanıyor, iş yaşamınız
dışında nelerle
uğraşıyorsunuz?
D.S: Seramik sektöründe
çalışan insanların hobi
için vakti olmamasına
çok üzülüyorum. 35
yıldan fazla bir süredir bu
sektörde çalışıyorum. Bu
süre içinde daima ailemle
mümkün olduğu kadar
fazla zaman geçirmeye
çalıştım. Böylece,
neredeyse 40 yıldır
evliyim. İki oğlumuz var
ve bu arada karım ve ben
iki torunumuzu sevme
olanağını buluyoruz.
Ayrıca, formda kalabilmek
için mümkün olduğunca
spor yapmaya çalışıyorum.
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that a positive buying mood of the consumers is
necessary for our industry. Every consumer who
does not have an optimistic foresight will not be
willing to renovate his bathroom. Contrary to other
goods tiles are not perishable so that there does
not arise any problem to postpone a renovation
measure for years if only trendy aspects play a role.
Insofar, we at once feel the consumer caution.

Ş.D.U: What do branding, design, innovation and
nanotechnology mean for you? What are your
views on the trends we will see in the world in the
near future?
D.S: I am convinced that branding, design and
innovation of a product, but also its surface
covering – as for example our Hydrotect surface
coating – become more and more essential. Tiles
are so called semi-finished goods. Normally it is
not coming into its own before it has been laid.
Therefore, we have to persuade the traders, the
craftsmen such as the ultimate consumers that tiles
have a lot of advantages in respect of its quality,
its low-maintenance and last but not least its optic
impression. Thus, it is certainly necessary that
design and haptics of a tile appeal exceptionally
to the consumer and, hence, make it easier for him
to decide in favor of renovating for example the
bathroom. In future large sized tiles will be trendsetting – also for comparatively small rooms. I am
sure that gres porcellanato tiles will hold its ground,
triumphant success – especially in the scope of
high-class coverings for living rooms, for bathrooms
and other inhouse ranges of application. Also due
to its variety of formats and colours ceramic tiles
will be used for facades, shopping malls and many
more areas. Not least the increasing environmental
consciousness will provide new chances for the use
of ceramic tiles.
Ş.D.U: Could you tell us about your hobbies?
What do you like to do, what do you spend your
time with outside your working life?
D.S: It is much to my regret that persons who are
working in the ceramic industry have only few time
left for hobbies. I have been working in this industry
for more than 35 years. During this time I have
always tried to spend as much time as possible with
my family. Thus, I am married for nearly 40 years. We
have two sons and, meanwhile, my wife and I myself
can enjoy two lovely grandchildren. Besides, I try to
go in for sports whenever possible to remain fit.
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Özden Gelen Yansımalar
Reflections from the Essence

An exhibition was held participated in by 85
distinguished artists on the occasion of establishment
of International Knidos Culture Art Academy (UKKSA).
The first leg of the exhibition, ceramic fine artist
Tuba Önder Demircioğlu took part with the ceramic
sculptures in the collection titled “Reflections from the
Essence” was held in Ortaköy Art Gallery April 30 – May
4; the second leg organized in Bilim Sanat Gallery.

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nin
(UKKSA) kuruluşunun gerçekleşmesi amacıyla 85
seçkin sanatçının yapıtları ile katıldıkları bir sergi
gerçekleştirildi. Seramik sanatçısı Tuba Önder
Demircioğlu’nun ‘’Özden Gelen Yansımalar’’ isimli
koleksiyonunda bulunan seramik heykelleri ile katıldığı
serginin ilk ayağı 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında
Ortaköy Sanat Galeri’sinde, ikinci ayağı Bilim Sanat
Galerisi’nde gerçekleştirildi.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans ve
Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamlayan Tuba Önder
Demircioğlu’nun çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışında
düzenlenen pek çok sergide izleyici ile buluştu. Bir çok
katologda ve altı özel koleksiyonda eserleri bulunan
sanatçı aynı zamanda Sanat Akademisi’nin danışma
kurulunda da bulunuyor. Sanatçı, kumaş inceliğinde
şekillendirilen, her bir heykelin formunun, duruşunun
felsefesinde bulunan farklı değerlere göndermeler
yapan ve maneviyatının altınlarla sembolize edildiği
yüksek dereceli seramik heykellerini şöyle ifade
ediyor; ‘‘Sembolik anlatım eğilimli çalışmalarım,
uzun soluklu araştırmalarım ile birleşince, özden
yansıyanların danslar ve giysilerinin hareketleri ile
bütünleşerek, malzemenin muhteşem plastikliği ve
doğanın cömertliğiyle kil, ateş ve sır ile birleşerek şu
anki hallerini aldılar. Seramik kilinin verdiği olanaklar
ve incelikler bana o yüce felsefenin en önemli, ancak
derinden incelendiğinde sindirilen eğilimlerini ifade
etme ve yorumlama olanağı tanıdı.’’
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The works of Tuba Önder Demircioğlu who completed
her Master’s Degree and Art Proficiency studies in
Marmara University Faculty of Fine Arts Ceramic and
Glass Main Art Discipline have met viewers in many
exhibitions organized locally and abroad. The artist,
whose works are included in many catalogs and
six private collections, also serves in the consulting
board of Art Academy. The artist describes her high
temperature ceramic works shaped as thin as fabrics,
which make references to different values in the form
and philosophy of each sculpture, where spiritualism
is symbolized with gold. “My works with symbolic
expression trends combined with my long winded
research, integrating with the movements of the
dances and outfits of those reflected from essence,
together with the magnificent plasticity of materials
and the generosity of nature took their present forms
uniting with fire and glaze. The capabilities and finesse
afforded to me by ceramic clay allows me to express
and interpret the most important tendencies of that
supreme philosophy which may only be assimilated
when examined profoundly.”

Kınık Köyü Yaz Okulu
Kınık Village Summer School
Seramik eğitimi alan öğrencileri ve seramik sanatına
ilgi duyan sanatseverleri Kınık Köyü’nde buluşturarak,
geleneksel Kınık çömlekçiliğiyle tanıştırmak,
üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarındaki seramik
eğitimcilerinin ve Kınık Köyü ustalarının bilgi ve
deneyimlerinden yararlanmak, katılımcıları sanat
ortamında birleştirerek birbirleriyle olan dostluk ve
beraberliklerini pekiştirmek amacı taşıyan “Kınık Köyü
Seramik Yaz Okulu” Türk Seramik Derneği, Bilecik
Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü
ve Kınık Köyü Muhtarı Sıtkı Varol’un iş birliği ile 7-11
Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Seramik sanatına ilgi duyan katılımcılar Kınık
çömlekçiliğiyle doğal ortamında bire bir tanıştılar.
Otantik köy misafirhanesinde konuk edilen katılımcılar,
geleneksel ustalardan Sebahattin Kubat, Alahattin
Şen, Fevzi Kubat’ın atölyelerini gezerek çalışmalarını
yakından izlerken, kendilerine açık olan Salim Yaşar
ve Hasan Çetin ustanın atölyelerinde geleneksel Kınık
Köyü çamur tornasında çalışma ve odunlu fırınlarda
pişirim tekniğini izleme ve uygulama imkanı buldular.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarından
Prof. Zehra Çobanlı; Astar Dekorları,
Prof. Ayşegül Özen; Geleneksel Kınık Köyü Çamur
Tornasında (çark) Şekillendirme,
Prof. S.Sibel Sevim; Geleneksel Kınık Köyü Akıtma
İzleme ve Kazıma Dekorları,
Yard. Doç. Cemalettin Sevim; Geleneksel Kınık Köyü
Tornasında (çark) Şekillendirme,
Öğr. Gör. Mürşit Cemal Özcan; Raku Pişirim
Teknikleri, Bilecik Üniversitesi Öğretim
Elemanlarından Yard. Doç. Kadir Sevim; Pratik
Kalıplama Yöntemleri, Öğr. Gör. Leyla Kubat; Dekor
Teknikleri-Kınık Köyü Akıtma Dekorları, Seramik
Sırları, Yaş Çamurlar Üzerine Geleneksel Kınık Dekor
Uygulamaları, Genel Seramik Dekor Teknikleri
Uygulamaları, Öğr. Gör. Şenol Kubat; Kınık Köyü
Atölyelerinin Tanıtımı ve Torna Uygulamaları, Kınık
Köyü Seramik Fırınları, Seramik Torna Uygulamaları,
Raku Pişirimi ve Odunlu Pişirim konularında teorik
ve uygulamalı dersler vererek katılımcıların yanı sıra
köy halkının da bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini
sağlayan etkinlikler gerçekleştirildi.

“Kınık Village Ceramics Summer School”, seeking to
introduce students receiving ceramics education
and art lovers interested in the art of ceramics,
to the traditional Kınık pottery making, bringing
them together at Kınık Village to benefit from the
knowledge and experience of ceramics educators
in university schools and colleges and Kınık Village
craftsmen and to reinforce their friendship and
togetherness by bringing together the participants
in an art setting was held July 7-11, 2008 with the
collaboration of Turkish Ceramics Association, Bilecik
University, Bozüyük Vocational Higher School, Anadolu
University Faculty of Fine Arts Ceramics Department
and Kınık Village Headman Sıtkı Varol. Participants
interested in the art of ceramics became familiar
with Kınık pottery making one-on-one in its natural
environment.
The participants who were accommodated at the
authentic village guesthouse got the chance to view
closely the works of traditional craftsmen Sebahattin
Kubat, Alahattin Şen and Fevzi Kubat touring their
workshops also found the opportunity to work on the
traditional Kınık Village clay wheel at the workshops of
Salim Yaşar and Hasan Çetin which were open to them
and also to view and implement the technique of firing
in wood kilns.
Anadolu University Members of Academic Staff
Prof. Zehra Çobanlı offered theoretical and applied
courses on Undercoat Decor, Prof. Prof. Ayşegül
Özen; on shaping on the traditional Kınık Village
clay wheel, Prof. S.Sibel Sevim; on traditional Kınık
Village trailing and engraving decor, Asst. Prof.
Cemalettin Sevim; on shaping on the traditional
Kınık Village clay wheel, Instructor Mürşit Cemal
Özcan; on Raku Firing Techniques, Bilecik University
Members of Academic Staff Asst. Prof. Kadir Sevim
on Practical Moulding Techniques Instructor Leyla
Kubat; on Decor Techniques -Kınık Village Trailing
Decors, Ceramic Glazes, Traditional Kınık Decor
Applications on Wet Clay and General Ceramic Decor
Application Techniques, Instructor Şenol Kubat; on
Introduction to Kınık Village Workshops and Wheel
Applications, Kınık Village Ceramic Kilns, Ceramic
Wheel Applications, Raku Firing and Wood Firing; also
events were held allowing development of the village
population’s knowledge and skills in addition to that of
the participants.
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Özgür Yıldız’ın Seramik Rölyef Çalışması
Ceramic Relief Works by Özgür Yıldız

Seramik sanatçısı Özgür Yıldız’ın 2007 yılında özgün bir biçimleme mantığıyla uyguladığı, dört parçadan oluşan
büyük boy, 60 m² seramik rölyef çalışması Ankara’da Panora Alışveriş Merkezi’nde sergileniyor. Abdurrahman Kaplan,
Özgür Yıldız’ın Seramik Rölyeflerini şöyle yorumluyor; “Bu çalışma kendi plastiği içersinde sanatçının duygu ve
düşüncelerinin de bileşimiyle soyut bir bütünlüğe ulaştırılıyor. Eserde çeşitli daire, eğri, diyagonal çizgi ve formların
karşılıklı etkileşiminin yarattığı yansıma, bu alışveriş mekânlarında, sanatın gündelik hayatın her alanında insanların
duyularını etkileyen yanını çok iyi ortaya koyuyor. Yukarıya çıktıkça duvarlara içbükey düzende (heykelsi bir etkide)
montajlanan bu güzel seramik rölyefte; yuvarlaklar içine yerleşmiş dikdörtgen ve üçgen formlar satıhta üç boyutluluk
etkisi yaratıyor. İşin tümünde tekrarlanan benzer formlar güçlü bir ritim duygusuyla çalışma içersinde sürekli bir
dönüşüm etkisi oluşturuyorlar. Buradaki çalışma tamamen soyut ve geometrik
bir temele indirgenerek konstrüktivist ( yapımcı, inşacı) bir yapılanmaya gidilerek
tümüyle uygulamalı bir tasarıma dönüşüyor. Sanatçının gözlemlerine dayalı
imgelemleri formlara dönüşerek toprağın sırla birleşen dokusu pürüzsüz ve yekpare
büyük panoda seramik tekniğinin tüm olanakları kullanılarak bir heykelin ya da bir
resmin sanatsal öğelerine sahip örnek bir sanat yapıtı Özgür Yıldız’ın özgür ve özgün
yorumlarıyla tamamlanarak ortaya çıkıyor.’’
The large sized 60 m2 ceramic relief work comprising four parts applied by ceramic
fine artist Özgür Yıldız in 2007 with a specific forming logic is on display at Panora
Shopping Center in Ankara. Abdurrahman Kaplan comments on Özgür Yıldız’s
ceramic reliefs as follows: “This work is delivered to an abstract wholeness within
its own plasticity with the combination of the sentiments and thoughts of the
artist as well. The reflection created on the work by interaction of circular, oblique
and diagonal lines and forms reveals the side of the arts which affect the senses of
people in every area of daily life very well in these shopping areas. In this beautiful
ceramic relief mounted to walls in a concave order (in a statuesque effect) as we
go up, rectangular and triangular forms sitting in circles inflict a three-dimensional
effect on the surface. Similar forms re-iterated on the whole work create a
continuous transformation effect in the work, thanks to a strong rhythm sense. The
work here is reduced to a totally abstract and geometric foundation, going through
a constructivist composition which totally turns into a design with application. The
images based on the observation of the artist are transformed into forms, creating a
model art work owning the artistic elements of a statute or a picture, using the earth’s texture combining with glaze
on a smooth and mono-block large panel, employing all capabilities of the technique of ceramics, complemented by
Özgür Yıldız’s free and original interpretations.”

Selçuk Üniversitesi Seramik Şöleni
Selçuk University Ceramic Festival

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Elemanları Geleneksel Nevruz sergisi 21 Mart’ta sanatseverlerle buluştu. Süleyman
Demirel Sergi Salonu’nda 100’e yakın hat, tezhip, resim, grafik, heykel, seramik
ve diğer sanat dallarından çalışmalar sergilendi. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden
sergiye çalışmaları ile katılan minyatür ustası Cahide Keskiner, ressam Tansel
Türkdoğan ve ünlü seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan, Nevruz sergisine
yeni bir renk katarak bir ilki gerçekleştirdiler.
Yıllarca biriken tecrübesini seramik bölüm elemanları ve öğrencileri ile paylaşan
seramik sanatçısı Tüzüm Kızılcan, sunduğu workshopda, çok sevdiği sagar
fırınında ortaya çıkan seramikleri “yaşayan seramik” olarak değerlendirdi.
Selçuk University Faculty of Fine Arts Academic Staff Traditional Nevruz Exhibition, the sixth one of which was
held this year, was presented to art lovers on March 21. Close to 100 works in the fields of calligraphy, decoration,
embellishment, painting, graphics, sculpture, ceramics were on display at Süleyman Demirel Exhibition Hall. Master
of the Miniature Cahide Keskiner, painter Tansel Türkdoğan and famed ceramic fine artist Mehmet Tüzüm Kızılcan,
participating in the show from different cities of Turkey, achieved a first by adding a new color to Nevruz Show.
Ceramic fine artist
Ceramic fine artist Tüzüm Kızılcan, who shared his years of experience with the academic staff and students of the
ceramic department, evaluated the works coming out of the sagar kiln he loves, as “living ceramic ware”.
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“Kesişen Yollar’’ seramik sergisi
“Crossroads” ceramic show

“Kesişen Yollar’’ seramik sergisi, 16-30 Haziran tarihinde
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi B ve C Galerileri’sinde,
Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik Bölümü Öğr.
Gör. Mutlu Başkaya ve Gazi Üniversitesi, Mesleki
Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü,
Seramik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör.Yüksel Öcal
önderliğinde gerçekleştirildi. Sergi, III. Sınıf Öğrencileri
tarafından iki dönemlik sürede yapılan seramiklerden
oluştu.
Gazi Üniversitesi , Mesleki Eğitim Fakültesi, Seramik
Eğitimi Anabilim Dalı, sergi katılımcıları listesi;
Seval Aydın, Emine Ayhan, Burcu Bek, Funda Erdem,
Adile Homan, Utku Kaymaz, Berhan Küçükberber,
Bahar Mutlu, Didar Ezgi Özdağ, Betül Özcan, Büşra
Şapçı, Nur Uyanık, Gamze Vur
Hacettepe üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik Bölümü, sergi katılımcıları listesi;
Öznur Aksaçoğlu, Seda Başoğlu, Yakup Dadaş, Hüseyin
Ali Doğan, Ezgi Erol, Sevim Güden, Bekir Karadeniz,
Ceren Komaç, Ingrida Mileryte, Gamze Metin, Mehtap
Morkoç, Buğra Özbay, Aynaz Radgohar, Hülya Sağ,
Muhammed Tekeşin, Meral 2. Tekgül, Emrah Yapıcıer,
Senem Yılmaz, Yakup Yılmaz, Jurgida Zvinklyte

Adile Homan

“Crossroads”
ceramic show
was held June
16-30 at Ankara
Contemporary Arts
Center Galleries B and C under
the leadership of Hacettepe
University FFA Ceramics Department
Lecturer Mutlu Başkaya and Gazi University Vocational
Education Faculty, Applied Arts Education Department,
Ceramic Education Main Scientific Discipline lecturer
Yüksel Öcal. The show comprised ceramic ware built by
junior year students in a period of two semesters.

Mehtap Morkoç

Gazi University, School of Vocational Education,
Ceramics Education Main Scientific Discipline, list of
exhibition participants;  
Seval Aydın, Emine Ayhan, Burcu Bek, Funda Erdem,
Adile Homan, Utku Kaymaz, Berhan Küçükberber,
Bahar Mutlu, Didar Ezgi Özdağ, Betül Özcan, Büşra
Şapçı, Nur Uyanık, Gamze Vur
Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Ceramics
Department, list of exhibition participants;
Öznur Aksaçoğlu, Seda Başoğlu, Yakup Dadaş, Hüseyin
Ali Doğan, Ezgi Erol, Sevim Güden, Bekir Karadeniz,
Ceren Komaç, Ingrida Mileryte, Gamze Metin, Mehtap
Morkoç, Buğra Özbay, Aynaz Radgohar, Hülya Sağ,
Muhammed Tekeşin, Meral 2. Tekgül, Emrah Yapıcıer,
Senem Yılmaz, Yakup Yılmaz, Jurgida Zvinklyte

Uludağ Üniversitesi Seramik Atölyesi’nden ‘‘Lale Vazoları”
“Tulip Vases” from Uludağ University Ceramic Studio
Bu yıl Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Seramik Atölyesi
öğrencilerinin yaratı noktası Lale Vazoları oldu.
Tarihimizde, kültürümüzde özel bir yeri olan bu
çiçek yıllardır sanata, edebiyata büyük bir ilham
kaynağı olmuştur. Adına nice şiirler, şarkılar yazılmış
bu soylu, soylu olduğu kadar narin çiçek baharın ilk
aylarından itibaren rengârenk görüntüleri ile baharı
müjdelemektedir. Eğitim Fakültesi G. San. Eğitim
Anabilim Dalı Seramik
Atölyesi öğrencileri, bu
dönem lale çiçeğini en
güzel teşhir edecek form
arayışı ile gerçekleştirdikleri
lale vazolarını 15 Nisan-23
Nisan 2008 tarihleri
arasında Pembe Çarşı
Pembe Sanat Galerisi’nde
izleyicilerin beğenisine
sundular. Sergide, Aysun
Diniz denetiminde 20
öğrencinin 60’tan fazla
çalışması yer aldı.

This year, the point of creation by Uludağ
University Faculty of Education Fine Arts
Education Department Ceramic Studio
students was tulip vases. This flower,
which holds a special place in our history
and culture, has become a major source
of inspiration for art and literature over
the years. This noble, yet slender flower,
for which many a poem or song has been
written, brings us the good news of spring
with colorful images starting from the first
days of spring. The students of Faculty
of Education Fine Arts Education Main
Art Discipline Ceramic Studio
students presented to viewers
their tulip vases they built in a
quest for form to display the tulip
most beautifully from April 15
until April 23, 2008 at Pembe Çarşı
Pembe Art Gallery. More than 60
works by 20 students were on
display at the show supervised by
Aysun Diniz.
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‘‘Anadolu Toprağının Hazinesi:
Çini / Selçuklu ve Beylikler Çağı’’ kitabı yayınlandı
The book “Tiles: Treasures of Anatolian Soil / Tiles of the
Seljuk and Beylik Periods” published
Kale Grubu’nun sosyal sorumluluk bilinciyle kültür
ve sanat dünyamıza katkıda bulunmak amacıyla
oluşturduğu Kale Grubu Kültür Yayınları’nın yeni kitabı
olan “Anadolu Toprağının Hazinesi: Çini / Selçuklu
ve Beylikler Çağı” yayınlandı. Selçuklu ve Beylikler
dönemine ilişkin kaplamalık malzeme olarak çininin
ele alındığı literatürdeki ilk kitap olan “Anadolu
Toprağının Hazinesi: Çini / Selçuklu ve Beylikler Çağı”
ile birlikte, kazılarda yeni bulunmuş pek çok çini örneği
ilk kez yayınlanıyor. Kubad Abad Saray kazılarında ilk
kez ortaya çıkan seramik depodaki çiniler hakkında
fotoğraflar ve bilgiler yer alıyor.

The new book by Kale Group publications formed by
Kale Group to contribute to our cultural and art world
with the awareness of social responsibility “Treasures of
Anatolian Soil / Tiles of the Seljuk and Beylik Periods”
is published. With “Treasures of Anatolian Soil / Tiles
of the Seljuk and Beylik Periods” which is the first book
in literature where china as coloring material in the
Seljuki and the Principalities period, many chinaware
newly found in excavations get the chance to be
published. The book features photographs and details
on the china in the ceramic storehouse on earth for the
first time in Kubad Abad Palace excavations.

Kitabın yazarları Prof. Dr. Rüçhan Arık ve Prof. Dr. Oluş
Arık yaptıkları değerlendirmede, bu kitapta, Anadolu’da
Selçuklularla başlayan çininin kaplamalık malzeme
olarak öyküsünü, en yeni arkeolojik çalışmaların verileri
ışığında okuyucuya sunmaya çalıştıklarını belirttiler.
Amaçlarının Anadolu’da, Selçuklu ve Beylikler
döneminde yaratılan çini sanatını seçme örneklerle
tanıtmak, çinilerin hangi tür ve tekniklerle, nasıl
kullanıldığını göstermek, kavramak ve değerlendirmek
olduğunu vurguladılar.

In their discussion, authors Prof. Dr. Rüçhan Arık and
Prof. Dr. Oluş Arık said that they tried to offer the
story of china as a covering material starting with
the Seljukis in Anatolia to the reader in light of the
data from the most recent archaeological efforts.
They said that their objective is to promote the art of
china created in the Seljuki and principalities period
in Anatolia with specimens, to demonstrate with what
types of techniques and how china was used, allowing
the reader to grasp and evaluate them.

“Anadolu Toprağının Hazinesi: Çini / Selçuklu ve
Beylikler Çağı” kitabının konusu çini ve sırlı tuğlaları
içeren sırlı duvar kaplamalarını kapsıyor.
Kitapta, müze ve koleksiyon
malzemesinden farklı olarak yeri,
yeni kazı buluntusu “birinci el”
denebilecek eserler ilk kez tanıtılıyor.
Kubad Abad Saray kazılarında ilk kez
ortaya çıkan seramik deposundaki
çini eserler hakkında fotoğraflar ve
bilgiler yer alıyor. Türkçe ve ingilizce
olarak iki ayrı versiyonda basılan
kitap 450 sayfadan oluşuyor. Selçuklu
ve Beylikler Dönemi yapılarının
bulunduğu 25 ilde toplam 146 yapıda
kullanılan çiniler,
Fotoğrafçı Cemal
Emden tarafından
fotoğraflandı.

The theme of the book “Treasures of Anatolian Soil
/ Tiles of the Seljuk and Beylik Periods” covers
the glazed wall tiles involving china and
glazed bricks. Works which may be called
“first hand” recently found in excavations
are introduced for the first time in the book
in contrast to materials in museums and
collections. The book features photographs
and details on china ware in the ceramic
store room unearthed for the first time in
Kubad Abad Palace excavations. The book
published in two versions in Turkish and
English has 450 pages. The china used
in 146 buildings in total in 25 provinces
where Seljuki and
Principalities
period works
are found were
photographed
by Cemal
Emden.

Altın Testiler sahiplerini buldu
Golden Jugs go to their owners

I. Ödül İhsan Gümrah Uluçay

1st Prize Ihsan Gümrah Uluçay

İzmir Rotary Kulübü’nün iki yılda bir düzenlediği Altın
Testi Seramik Yarışması’nın 10’uncusunda ödüller
sahiplerini buldu. 1991’de 74 sanatçı, 124 eser ile ilk
yarışması gerçekleşen Altın Testi Seramik Yarışması’na
bugüne kadar toplam 1238 sanatçı, 1402 eserle katıldı.
174 sanatçının 174 yapıtla katıldığı yarışma
değerlendirmesi İzmir Resim Heykel Müzesi’nde
yapıldı. Prof. Ateş Arcasoy, Bingül Başarır, Prof. Sevim
Çizer, Prof. Hamiye Çolakoğlu, Tüzüm Kızılcan, Doç.
Oktay Şahinler ve Mustafa Tunçalp’den oluşan jüri, 174
eserden 112 eseri sergilemeye ve ödüle değer gördü.
10.uncu Altın Testi Seramik Yarışması’nda birinciliği,
İhsan Gümrah Uluçay, ikinciliği Şelale Güder Büke,
üçüncülüğü Şirin Koçak, birinci mansiyonu Leman
Kalay, ikinci mansiyonu Mustafa Kemal Genç, üçüncü
mansiyonu Tuna Doğan, gençlik ödülünü Beril Yonar,
10. Yarışma Özel Ödülü’nü Hakan Yılmaz aldılar.

II. Ödül Şelale Güder Büke

III. Ödül Şirin Koçak		

2nd Prize Şelale Güder Büke

3rd Prize Şirin Koçak

Prizes found their owners in the 10th of Golden Jug
Ceramic Contest organized by Izmir Rotary Club every
two years. Until today; 1238 artists in total participated
with 1402 works in the Golden Jug Ceramic Contest,
the first one of which was held with 74 artists and 124
works in 1991.
The evaluation of the contest with 174 participants
and 174 works was carried out at Izmir Paintings and
Sculptures Museum. The jury comprising Prof. Ateş
Arcasoy, Bingül Başarır, Prof. Sevim Çizer, Prof. Hamiye
Çolakoğlu, Tüzüm Kızılcan, Assoc. Prof. Oktay Şahinler
and Mustafa Tunçalp found 112 of 174 works worthy of
display and prizes.
In the 10th Golden Jug Ceramic Contest, the first prize
went to Ihsan Gümrah Uluçay, the second prize to
Şelale Güder Büke, the third prize to Şirin Koçak, first
mention to Leman Kalay, second mention to Mustafa
Kemal Genç, third mention to Tuna Doğan, the youth
prize to Beril Yonar and 10th Contest. Special Prize to
Hakan Yılmaz

Gençlik Ödülü Beril Yonar Gökakın

Youth Prize Beril Yonar Gökakın

10. Yarışma Özel Ödülü Hakan Yılmaz 10th Contest Special Prize Hakan Yılmaz
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“İSTANBUL-U-YORUM” İDGSA. 80’ler Karma Sergi
125. yılda 125 sanatçı
“ISTANBUL-U-YORUM” ISFAA. 80s Group Exhibition
125 artists in year 125

Özcan Yaman

İlk sergisini 2007 yılında açan İDGSA 80’ler grubu,
bu yıl İSTANBUL-U-YORUM isimli İstanbul’un
yorumlanması konseptli sergilerini 21 Nisan-20 Mayıs
tarihleri arasında MSGSÜ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi) salonunda sergilediler. MSGSÜ’nün
kuruluşunun 125. yılına rastlaması nedeniyle 125
akademi mezunu sanatçının bir araya gelerek 125
eserle İstanbul’u yorumladığı karma sergiye, aralarında
uluslararası başarılara imza atmış sanatçıların da
bulunduğu değişik sanat disiplinlerinden birçok sanatçı
katıldı. Serginin ikinci ayağı 6 Haziran- 6 Temmuz
2008 tarihleri arasında Attila İlhan Kültür Merkezi’nde,
üçüncü ayağı ise 14 Temmuz- 14 Ağustos tarihleri
arasında Bindallı Sanat Merkezi’nde izleyici ile buluştu.
Güzel sanatların her dalından mezun 25 yıllık
akademililer kendi İstanbullarını yorumladılar.
Resim, Heykel, Mimarlık, Seramik, Tekstil, Grafik,
Fotoğraf, Geleneksel el sanatları bölümleri mezunu
sanatçılar İstanbul konulu eserleri ile “istanbul-uyorum” adlı sergide buluştular. İstanbul’un bir buçuk
asırdır biçimlenmesine taşından toprağına derin izler
bırakan akademililer tüm zamanların kültür başkenti
olduğunun bir kez daha altını çizmek istediler.
Geleneksel, Fotoğraf, Sahne Dekor, Resim, Endüstri
Tasarımı, İç Mimarlık, Tekstil, Mimarlık, Heykel, Grafik,
Temel Sanat gibi dallardan birçok sanatçının katıldığı
sergiye Seramik-cam-heykel dalında; Yüksel Öcal,
Alev Oskay, Süleyman Belen, Ebru Kut, Gönül Özüarı,
Onur Könez, Refik Tiniş, Seçil Nebioğlu, Cahide Erel,
Lale Andiç, Nazlı Gülgün Elitez, Nilgün Nuray katıldılar.
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ISFAA 80s group, which held their first exhibition
in 2007, displayed their exhibition titled ISTANBULU-YORUM on interpretation of Istanbul this year at
ISFAA (Mimar Sinan Fine Arts University) exhibition
hall from April 21 to May 20. Many artists from various
art disciplines including internationally renowned
fine artists participated in the group show where
125 academy graduate artists came together and
interpreted Istanbul by 125 works on the occasion
of 125th Anniversary of the foundation of ISFAA. The
second leg of the exhibition was open to viewers at
Attila Ilhan Culture Center from June 6 to July 6, 2008
and the third leg at Bindallı Art Center from July 14 to
August 14.
Academy alumni of 25 years, graduates from every
discipline of fine arts, interpreted their own Istanbul.
The artists, who are graduates of Painting, Sculpture,
Architecture, Ceramics, Textiles, Graphics, Photography
and Traditional Handicrafts came together at the
exhibition titled “istanbul-u-yorum” with their Istanbul
themed works. The academy graduates, who left deep
impressions on the shaping of Istanbul from its stones
to its earth for one and a half century, wanted to
underline once more that Istanbul has been the culture
of capital of old times.
In the exhibition attended by many artists in the
disciplines of Traditional, Photograph, Stage Design,
Painting, Industrial Design¸ Interior Decoration,
Textiles, Architecture, Sculpture, Graphics and Basic
Arts; Yücel Öcal, Alev Oskay, Süleyman Belen, Ebru Kut,
Gönül Özüarı, Onur Könez, Refik Tiniş, Seçil Nebioğlu,

Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi
Aksungur, 2007 yılında olduğu gibi bu yıl da ‘İstanbul
Yorumu’ ile katkılarından dolayı tüm sanatçılara teşekkür
belgesi verdi. İDGSA 80’ler: Akademili arkadaşların önce
okul, sonra sanat ortamında buluşarak oluşturdukları
İDGSA 80’ler grubu, internet üzerinden kurulan site ve
mail grubuyla altıyüz kişilik bir sanat ordusuna dönüştü.
İDGSA 80’ler; ‘‘Bir araya gelme idealimiz olan sanat ve
kültür dünyalarımızı, tanıştığımız, meslek edindiğimiz ve
dost olmamıza neden olan okulumuzun dışında değil,
içinde yer alarak sürdürüyoruz. Aydın ve sanatçı olmanın
sorumluluğuyla; Ülkemizin dünü bugünü ve geleceğine
ilişkin düşünce ve eylemlerimizi sanatsal yaratılarımızla
örgütleme sorumluluğunu taşıyoruz.’’ diyorlar.

Işık Aslıhan

G. Akarvardar

Cahide Erel, Lale Andiç, Nazlı Gülgün Elitez and Nilgün Nuray
participated in the Ceramics-glass-sculptures discipline. Prof.
Dr. Rahmi Aksungur, President of Mimar Sinan University,
presented all artists certificates of gratitude on account of
their contributions by “Istanbul Interpretation” this year just
as in 2007. ISFAA 80s Group: ISFAA 80s Group formed by
friends who are graduates of the Academy coming together
first in school, then later in the artistic environment, was
transformed into an army of arts of 600 people through a
website and e-mail group. The ISFAA 80s Group say; “We are
pursuing our world of art and culture which is the reason for
our coming together, not outside but inside our school where
we met, gained a profession and which is the reason for our
friendship. With the responsibility of being an intellectual
and an artist, we bear the responsibility of organizing our
thoughts and actions on the yesterday, today and future of
our country by our artistic creations.

Seçil Nebioğlu

Yüksel Boz Öcal

Seramik dünyası Japon seramik sanatçısı
Kenji Kato’yu kaybetti The world of ceramics lost

Japenese ceramic artist Kenji Kato

Türk dostu, değerli Japon seramik sanatçısı Kenji Kato 23 Nisan 2008
tarihinde Tajimi’de vefat etti. 1971-73 yılları arasında Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksekokulu’nda Seramik Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunan
Kenji Kato,Türk seramik sanatçılarına kapılarını daima açık tutmuş, Türk mavisi
seramik sanatçısı olarak tanınmıştır. Sanatçı, 1933’te seramikçi Kato ailesinin
5. jenerasyonu olarak Japonya’da doğdu. Kyoto Güzel Sanatlar Okulu’nu
bitirdi. 1968’de Amerika’da Ohio Devlet Üniversitesi’nde, 1971-1973 yılları
arasında İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda misafir öğretim
üyeliği yaptı, 1976’da “Shinshokai Tomimoto” ödülü aldı. 1986’da 1. İstanbul
Bienali’nde Osman Hamdi Sanat Ödülü’nü aldı. 1987’de 5. Kobei Ödülü kazandı.
Sanatçı, Prens Mikasa için ‘‘Turkuaz -Türk Mavisi” vazo yaptı. Türkiye, Tokyo
Büyükelçiliği’nde 2 kişisel sergi açtı. Birçok yarışmalı sergide jüri üyesi olarak
bulundu, birçok kişisel sergi açtı ve uluslararası karma sergilere katıldı.
The distinguished Japanese artist Kenji Kato, a friend of Turks, died in Tajimi on April 23, 2008. Kenji Kato, who was a
visiting member of faculty in Higher School of Applied Fine Arts Ceramics Department in 1971-73, has always kept
his door open to Turkish ceramic fine artists and was known as the Turquoise ceramic artist. The artist was born in
Japan as a 5th generation ceramicists Kato family member in 1933. He graduated from Kyoto School of Fine Arts. He
was a guest instructor at Ohio State University, USA, in 1968 and Istanbul Higher School of Applied Fine Arts from
1971 to 1973. He received the “Shinshokai Tomimoto” award in 1976. He won the Osman Hamdi Art Prize in the 1st
Istanbul Biennale in 1986 and 5th Kobei Prize in 1987. The artist built a “Turquoise Vase” for Prince Mikasa. He held
two solo shows at Tokyo Embassy of Turkey. He served as a jury member in many competition shows, held numerous
solo shows and attended international group shows.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Hacettepe’li
öğrenciler Mutlu Başkaya’nın önderliğindeki
Kağıt Fırın Çalıştayı’nda buluştu
Abant Izzet Baysal University and Hacettepe students
meet at the Paper Kiln Workshop lead by Mutlu Başkaya

Burçin Koç

Canan Buran

15-18 Mayıs 2008 tarihlerinde Öğr. Gör. İlknur
Karageyik’in düzenlemesiyle gerçekleştirilen Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında,
AİBÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı öğrencileri, HÜ GSF Seramik Bölümü
öğrencileri ve öğretim elemanları bir araya gelerek
“Kağıt Fırın” inşa ettiler. Hacettepe’den Öğr. Gör. Mutlu
Başkaya’nın önderliğinde gerçekleştirilen çalıştayda,
HÜ GSF Seramik Bölümü’nden Arş. Gör. Senem Aker
Feyzoğlu ve Baiazid Kialbiev, Kerem Sarıkaya, Nagihan
Gümüş, Muhammet Tekeşin, İngrida Mileryte, Senem
Yılmaz, Öznur Aksaçoğlu, Sevim Güden adlı öğrenciler
çalıştılar. AİBÜ Resim-İş Anabilim Dalı’nda Ek. Öğr. Gör.
Melahat Öztürk Altundağ ve Ek. Öğr. Gör. Salih Rüştü
Taşçı da bu çalıştaya öğrencileriyle birlikte destek
verdiler. Çalıştay sırasında ayrıca HÜ GSF Seramik
Bölümü öğrencisi Muhammet Tekeşin’in geleneksel
çamur tornasında oluşturduğu formlar izleyenlerin
beğenisini kazandı.
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On the occasion of Abant Izzet Baysal University Spring
Festivities organized by Lecturer Ilknur Karageyik on
May 15-18, 2008, AIBU Fine Arts Education Department
Paintings-Applied Arts Education Main Discipline
students and Hacettepe University Faculty of Fine
Arts Ceramics Department students and academic
staff came together to build a “Paper Kiln”. At the
workshop lead by Lecturer Mutlu Başkaya from
Hacettepe, Research Assistant Senem Aker Feyzoğlu
and students named Baiazid Kialbiev, Kerem Sarıkaya,
Nagihan Gümüş, Muhammet Tekeşin, Ingrida Mileryte,
Senem Yılmaz, Öznur Aksaçoğlu and Sevim Güden
from Hacettepe University FFA Ceramics Department
took part. Lecturer Melahat Öztürk and Lecturer Salih
Rüstü Taşçı from AIBU Paintings-Applied Arts Main Art
Discipline gave support to the workshop with their
students. During the workshop; also forms created on
the traditional wheel by Muhammet Tekeşin, a student
in HU FFA Ceramics Department, drew the appreciation
of viewers.

Toprak- Su- Ateş ve Sevgi…
Earth – Water – Fire and Love…

Toprak- Su- Ateş ve Sevgi, Adnan Franko
Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine
sunuldu. Seramik sanatının duayeni M. Tüzüm
Kızılcan Atölyesi öğrencilerinin açtığı sergi,
seramik sanatının değişik teknik (cam fusyonporselen) yorum ve bakış açılarıyla ‘‘seramikmultimedya ve ustalara göndermeler’’
başlıklarında toplanan çalışmalardan
oluştu. Nihal Akçura, Hatice Çamtepe, Nail
Göçen Çukurova, Belgin Ergun, Işıl Güleyen,
İnci Karakaş, Özay Kora, Belkıs Kutay,
İpek Öner, İncila Öztop, Danielle Pekcan,
Rana Tekin, Ömür Tokgöz, Ayşim Tulgar,
Nazan Türker, Elçin Üge, Nihal Yeşilturna,
Selma Yılancıoğlu’nun çalışmalarını İzmirli
sanatseverler büyük beğeni ile izledi.
Earth – Water – Fire and Love, yet another valuable exhibition, was offered to the appreciation of art lovers at Adnan
Franko Art Gallery. The show opened by the students of M. Tüzüm Kızılcan, doyenne of ceramic art, is made up of
works gathered under the titles “ceramic – multimedia and references to masters” in various technical (glass fusion
– porcelain) interpretations and perspectives of the art of ceramics. The art enthusiasts of Izmir, viewed the works
by Nihal Akçura, Hatice Çamtepe, Nail Göçen Çukurova, Belgin Ergun, Işıl Güleyen, İnci Karakaş, Özay Kora, Belkıs
Kutay, İpek Öner, İncila Öztop, Danielle Pekcan, Rana Tekin, Ömür Tokgöz, Ayşim Tulgar, Nazan Türker, Elçin Üge, Nihal
Yeşilturna and Selma Yılancıoğlu with great interest.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
“Yıl Sonu Öğrenci Sergisi”
Anadolu University Faculty of Fine Arts
“Year End Student Show”

Gözde Özbay

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
“Yirminci Yıl Sonu Öğrenci Sergisi”ni, 13 Haziran- 13
Temmuz 2008 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Binası’nda açtı. Sergide,
Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film, Grafik, Heykel,
İçmimari, Resim, Seramik ve Temel Eğitim Bölümleri
öğrencilerinin, 2007- 2008 çalışmaları sergilendi. Sergi,
yoğun çalışmalarla geçen bir yılın ardından, sınavların
son günlerinde, bütün fakülte binasının sergi salonuna
dönüşeceği bu heyecanlı günde belki de geleceğin
birkaç sanatçısının ilk göz kırpışlarını görmek için
bütün yılın en iyi fırsatıydı.

Çağdaş Çakmak

Anadolu University Faculty of Fine Arts held its
“Twentieth Year End Student Show” June 13 – July
13, 2008 at Anadolu University Faculty of Fine Arts
Building. At the show, 2007- 2008 works by Printing
Arts, Glass, Animated Film, Graphics, Sculpture, Interior
Decoration, Painting, Ceramics and Basic Education
Departments were on display. The show was the best
opportunity during the year after a busy academic
year to see the first glimpses of perhaps several future
artists on this exciting day where the whole building
was transformed into an exhibition hall.
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Deniz Toraman’ın kuşları
bu kez Bodrum’da uçtu…
Deniz Toraman’s birds this time
fly over Bodrum…
Deniz Toraman, Milta Bodrum Marina – Osmanlı Tersanesi Sanat
Galerisi’nde, 2 Ağustos -17 Ağustos 2008 tarihleri arasında, Zerrin
Ulusman’ın yapımcılığını üstlendiği “Deniz + Kuşlar” temalı seramik
sergisinde, kuş figürlerinden oluşan enstalasyonuyla sanatseverlere
görsel bir şölen sundu. Soyut bir anlayışla hazırlanan minimal
kompozisyonlar, 1770’de yapılan Osmanlı Tersanesi’nin tarihi taş
duvarlarını çağdaş sanat anlayışıyla sarmaladı. Deniz Toraman özgür
düş gücünü, kuşlara verdiği devinimlerle ortaya koydu bu sergide.
Sanatçı, minimal bir anlayışla yerleştirdiği kuşlarını,özgür bir anlatım
ve müthiş bir estetik olgusuyla birleştiriyor. Seramik kuş figürleri,
görsel bir şölen sunmakla birlikte, sanatçının özgürlük arayışı
kavramsal bir dille karşımıza çıkıyor.
In her ceramic show with the theme “The Sea + Birds” produced by Zerrin Ulusman held August 2 – August 17, 2008
at Milta Bodrum Marina – Osmanlı Tersanesi Art Gallery; Deniz Toraman offered a visual feast to art lovers with her
installation consisting of bird figures. The minimal compositions prepared under an abstract concept wrapped the
historical masonry walls of Ottoman Shipyards built in 1770 with a contemporary art concept. In this show, Deniz
Toraman revealed her free power of imagination with the movements the artist gave to birds. The artist combines the
birds placed with a minimal concept with free expression and a terrific aesthetic phenomenon. The quest for freedom
by the artist appears before us with a conceptual language as the ceramic bird figures offer a visual feast.

İtalya CENTRO AVE - International art
centre’da karma sergi
Group show at
CENTRO AVE - International
art centre, Italy
24 Haziran 2008’de Floransa CENTRO AVE - International art centre’da heykeltıraş Şermin Güner başkanlığında
Şermin Güner’in grubu ve İDGSA Seksenliler karma sergi açtı. Dünya gençlerinin sanat eğitimini aldıkları bir merkez
olarak tanımlanan CENTRO AVE International art centre’da “Günümüz Türk Sanatını Tanıtma Fırsatı” oluşturan sergi,
büyük ilgi gördü. Yüksel Boz Öcal seramik ve camdan, Cahide Erel ve Emine Eskikan cam ve karışık malzemelerden,
Nazan Havuş ve Nuran Gönül seramik malzemelerinden oluşan formlarını sergilediler. Sergiye katılanlar: Ali Ayyıldız,
Ayla Akyol, Aysel Tüfekçioğlu, Çetin Özer, Cahide Erel, Çiğdem Albayrak, Emine Eskikan, Hanza Turgul, İdil Ayçe Aba,
Meltem Öcal, Nazan Havuş, Nesteren Silivrili, Nur Ulubil, Nuran Gönül, Sevgi Yıldızlı, Sevinç Refiğ, Serap Gümüşoğlu,
Şermin Güner, Vildan Baydemir, Yüksel Boz Öcal, Zerrin Çiğdemli Aner ve Zeynep Sağlam.
Şermin Güner’s group and IDGSA Eighties opened a group show lead by sculptor Şermin Güner at Florence CENTRO
AVE – International art centre on June 24, 2008. The show, which presented the “Opportunity of Introducing
Contemporary Turkish Art” at CENTRO AVE – International art centre described as a place where world youth gets art
education, drew great interest. Yüksel Boz Öcal exhibited forms made of ceramic and glass, Cahide Erel and Emine
Eskikan from glass of mixed materials; and Nazan Havuş and Nuran Gönül, from ceramic materials. Show Participants:
Ali Ayyıldız, Ayla Akyol, Aysel Tüfekçioğlu, Çetin Özer, Cahide Erel, Çiğdem Albayrak, Emine Eskikan, Hanza Turgul,
İdil Ayçe Aba, Meltem Öcal, Nazan Havuş, Nesteren Silivrili, Nur Ulubil, Nuran Gönül, Sevgi Yıldızlı, Sevinç Refiğ, Serap
Gümüşoğlu, Şermin Güner, Vildan Baydemir,Yüksel Boz Öcal, Zerrin Çiğdemli Aner and Zeynep Sağlam.
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7. İsli Pişirim Etkinliği
7th Smoked Firing Event

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen
“İsli Pişirim Etkinliği”nin 7.si, 6- 7- 8 Haziran tarihlerinde
D.E.Ü. Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde, Prof. İsmail
Öztürk başkanlığında, etkinlik sorumlusu Yrd. Doç. Atilla C.
Kılıç, Arş. Gör. İrem Pala, seminer sorumlusu Yrd. Doç Vedat
Kacar, sergi organizasyonu Öğr. Gör. Hadiye Güvenateş
Kılıç, Arş. Gör. Serap Işıkhan ve Arş. Gör. Pınar Çalışkan ile
gerçekleştirildi. Bu yıl konuk Üniversite olarak Hacettepe
Üniversitesi Seramik Bölümü ile Süleyman Demirel
Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri davet edildi. Etkinliğe ayrıca
D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Çinicilik ve Çini Onarımları Anasanat Dalı, Seramik Bölümü ile İzmirli seramikçiler de
katıldı. Etkinlik programında bu yıl, Kağıt Fırın, Çukur Pişirimi ve Tuz Sırı teknikleri uygulandı. Ayrıca konu ile ilgili
seminerler yapıldı. Etkinlikte elde edilen ürünler ileri bir tarihte sergilenecek.
The 7th one of the “Smoked Firing Event” organized by Traditional Turkish Handicrafts Department was held June
6-7-8 at D.E.U. Student Education and Recreation Complex chaired by Prof. Ismail Öztürk with Asst. Prof. Atilla C. Kılıç
and Res. Asst. Irem Pala as event officers, Asst. Prof. Vedat Kacar as seminar officer and Instructor Hadiye Güvenateş
Kılıç, Res Asst. Serap Işıkhan and Res. Asst. Pınar Çalışkan as exhibition organizers. This year, members of academic
staff and students of Hacettepe University Ceramics Department and Süleyman Demirel University Gönen Higher
Vocational School Ceramics Department were invited as guest Universities. Also, D.E.U. Faculty of Fine Arts China
Making and China Repair Main Art Discipline, Ceramics Department and ceramicists from Izmir participated in the
event. This year, Paper Kiln, Pit Firing and Salt Glaze techniques were applied at the event. Also, seminars on the topic
were held. Products derived from the event will be displayed on a future date.

Türk-Alman karma seramik sergisi
Turkish-German group ceramic show
20 Nisan-10 Ağustos 2008 tarihleri arasında, Almanya’nın
Osnabrück kenti Kulturgeschichtliches Museum’da karma
seramik sergisi düzenlendi. Sergiye, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğr.
Gör. Hasan Şahbaz 18 adet seramik heykeliyle katıldı.
Türkiye’den Hasan Şahbaz, Fatma Yurdugül, Dilber Beyza
Küçükkavas, Almanya’dan Yvonne Georgi, Wilma Greim
ve Chiristin Winkler’in katılımıyla gerçekleşen sergi
organizasyonu Ingo Nitzsche tarafından yapıldı. Sergi
2010 yılına kadar Almanya’da çeşitli müzelerde izleyicilere
sunulacak ve son olarak 14 Mart- 04 Temmuz 2010 tarihleri
arasında Museum Burg Liin Krefeld’de sergilenecek. Afyon
Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi ve Almanya’dan
Die Staatliche Schule für Porzellan und Induustrielle Formgestaltung’un (Selb Tasarım Yüksekokulu) fotoğraflarla
tanıtımının da yapıldığı sergi organizasyonu bünyesinde, Salvador Dali, Marcello Morandini, Otmar Alt, Alev Ebüzziya,
Günther Uecker gibi dünyaca tanınmış sanatçıların eserleri de yer almaktadır.
A group ceramic show was held April 20 – August 10, 2008 at Germany’s Osnabrück Kulturgeschichtliches Museum.
Hasan Şahbaz, Afyon Kocatepe University Faculty of Fine Arts Ceramics Department Member of Academic Staff
participated in the show with 18 ceramic sculptures.
The show held with participation of Hasan Şahbaz, Fatma Yurdugül and Dilber Beyza Küçükkavas from Turkey; Yvonne
Georgi, Wilma Greim and Chiristin Winkler from Germany, organized by Ingo Nitzsche. The show will be exhibited
to viewers in various museums in Germany until 2010 and lastly, will be displayed at Museum Burg Liin Krefeld from
March 14 to July 04, 2010. The show organization where Afyon Kocatepe University Faculty of Fine Arts Ceramics
Department, Kütahya Fine Arts High School and German Die Staatliche Schule für Porzellan und Induustrielle
Formgestaltung (Selb Design Higher School) are promoted with photographs, the works by world renowned artists
like Salvador Dali, Marcello Morandini, Otmar Alt, Alev Ebüzziya and Günther Uecker are also on display.
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Ateşle Başlayıp Suda Biten Yolculuk...

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Ateşten Suya...” Raku Çalıştayı

The Journey which Started with Fire and Ended with Water…
“From Fire to Water” Raku Workshop at Istanbul Culture University

“Ateşten Suya...” Raku Çalıştayı 28 Nisan-2 Mayıs
2008 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi,
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde
Öğr. Gör. Alev Oskay tarafından düzenlendi. Çalıştay
sonunda ortaya çıkan eserler 2-16 Mayıs tarihleri
arasında üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Ataköy Yerleşkesi’nde sergilendi. 7 sanatçının
katıldığı çalıştayda 70 eser üretilirken, sanatçıların
deneyimlerini paylaşan ve uygulama olanağı bulan
öğrencilerin 35’e yakın çalışması da sanatçıların
eserleriyle birlikte sergilendi. Çalıştayın teması
“Ateşten Suya…” adını veren; raku tekniğinin uygulanış
evrelerinde toprağın ateşten suya doğru giden
yolculuğuydu.
Çalıştayın 5 gün süren programını; sanatçıların
sunumları, atölye çalışmaları ve raku pişirimleri
oluşturmaktaydı. Raku pişirimleri üniversitenin
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı bahçesinde yapıldı.
Pişirimler için 2 raku fırını kullanıldı. Çalıştayın ilk üç
günü sanatçılar için 4. gün öğrenciler için fırın yakıldı.
İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin dışında
İstanbul, Marmara ve Sakarya Üniversitesi Seramik
Bölümleri’nden öğrenciler, uygulamalı olarak çalıştaya
katılma olanağı buldular. Çalıştayın 5. ve son günü
sanatçılara ait tüm eserler ve öğrenci çalışmaları
izleyiciye sunuldu.
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The “From Fire to Water…” Raku Workshop was
organized by Instructor Alev Oskay with Istanbul
Culture University School of Engineering and
Architecture playing host from April 28 to May 2, 2008.
The works prepared in the workshop were displayed
at School of Engineering and Architecture Ataköy
Campus from May 2 until May 16. Seventy works
were produced at the workshop attended by 7 artists
and close to 35 works of students, who shared the
experiences of the artists, were also exhibited together
with those of the artist. The theme of the workshop
was the journey of earth from fire to water during the
implementation phases of the raku technique where
the name “From Fire to Water…” was derived.
The 5-day program of the workshop comprised
presentations by artists, workshop activities and
raku firings. The raku firings were performed at
the garden of Building Materials Laboratory of the
University. Two raku kilns were used for firing. The kiln
was fired for the artists on the first three days of the
workshop and for students on the fourth day. Beside
students from Istanbul Culture University, students of
Istanbul, Marmara and Sakarya Universities Ceramic
Departments had the chance to participate in the
workshop with applications. On the 5th and last day

Pınar Krom

Tayfun Küçükcan

Süreyya Oskay

of the workshop, all works by the artists and students
were presented to viewers.
Çalıştaya katılan sanatçılar; İstanbul Kültür
Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Alev Oskay, Sakarya
Üniversitesi Seramik Bölümü’nden Yrd. Doç. N. Gülgün
Elitez, Marmara Üniversitesi Seramik Bölümü’nden Araş.
Gör. Pınar Krom, Eczacıbaşı Vitra Seramik Sanat Atölyesi
sorumlusu Reyhan Gürses, İstanbul Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Cam-Seramik
Programı’ndan Yrd. Doç. Süreyya Oskay, Avanos Tol
Seramik Atölyesi’nden Tayfun Küçükcan, Eczacıbaşı
Vitra Seramik Sanat Atölyesi’nden heykeltıraş Toygan
Eren.

The artists attending the workshop were Instructor
Alev Oskay from Istanbul University Culture University,
Asst. Prof. N. Gülgün Elitez from Sakarya University
Ceramics Department, Res. Asst. Pınar Krom from
Marmara University Ceramics Department, Reyhan
Gürses who is in change of Eczacıbaşı Vitra Seramik
Art Workshop, Asst. Prof. Süreyya Oskay from Istanbul
University Technical Sciences Vocational Higher School
Glass-Ceramics Program, Tayfun Küçükcan from Avanos
Tol Ceramic Studio and sculptor Toygan Eren from
Eczacıbaşı Vitra Ceramic Art Studio.

“Ateşten Suya...” Raku Çalıştayı, İstanbul Kültür
Üniversitesi öğrencilerine, yıl içinde hazırladıkları
seramik çalışmaları üzerinde uygulama yapma olanağı
sağlarken, çok sayıda sanatçının katılımını öğrencilerle
birlikte ve ardından sergi ile sunan çok kapsamlı bir
etkinlik oldu.

The “From Fire to Water…” Raku Workshop afforded the
students of Istanbul Culture University the chance to
make applications on the ceramic works they prepared
during the year and was a multi-scope event with
wide participation by artists and students, featuring an
exhibition.
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Dokuz Eylül Üniversitesi G.S.F. Seramik Bölümü
Öğrenci Sergisi
Dokuz Eylül University F.F.A. Ceramics Department Student Show

Leman Kalay

Ekin Akgün

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik- Cam Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri,
yıl içinde gerçekleştirdikleri projelerini iki ayrı mekanda
sergiledi. D.E.Ü. G.S.F. Sergi Salonu ve Tıp Fakültesi
Fuayesi’nde açılan sergilerde, Seramik Tasarım II-IIIIV, Dekor Teknikleri I-II, Yüzeysel
Tasarım I-II, Endüstriyel Tasarım I-II
ve Cam Teknikleri ve Uygulamaları
derslerinde yapılan projelerden
örnekler sunuldu. Bölümün eğitime
yönelik olarak hazırlanan bu
sergilerinde öğrenciler, tasarımları
doğrultusunda astar ve sırlı yüzeyleri
raku, dumanlı pişirim gibi teknikler
kullanarak zenginleştirdiler.

The undergraduate and graduate
students of Dokuz Eylül University
Faculty of Fine Arts CeramicsGlass Department exhibited their
projects they built through the
year at two separate locations.
Samples of projects prepared in
courses Ceramic Design II-III-IV,
Decor Techniques I-II, Surface
Design I-II, Industrial Design I-II, and
Glass Techniques and Applications
were presented at the exhibitions held at D.E.U. F.F.A.
Exhibition Hall and School of Medicine Lobby. Students
enriched the undercoat and glazed surfaces in line
with their designs using techniques like raku and
smoke firing in these shows prepared as part of the
academic program in the department.

Şule Kunak

Halil İbrahim Sofrası Halil Ibrahim Feast

Onur Öztepe

Seramik sanatçısı Özgür Ceren Can’ın “Halil İbrahim Sofrası” adını taşıyan ikinci kişisel
sergisi Muğla’da, MUSANDER (Muğla Sanatseverler Derneği) Sergi Salonu’nda açıldı.
Sanatçı, farklı dokuları ile öne çıkan seramik çanakları ile bereketin, çeşitliliğin ve
paylaşımın ifadesi olan “Halil İbrahim Sofrası”nı yeniden kurdu. Muğla Sanatseverler
Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Muğla Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleşen
serginin temasını, sanatçı şöyle anlattı: “Halil İbrahim Sofrası’nın bir ikindi vakti,
mesai saati bitiminde, egzoz dumanına ve korna gürültüsüne rağmen kurulması;
beton, demir, hırs ve duyarlı kapılar yığını olan metropollerin, bencil, kentsoylu ve
düzmece değerlerine, bir karşı duruştur. Issız, çorak ve kısır ömürlerin, derin yaşayışlara
dönüştürülmesi gerektiğini anımsatmak derdindedir. “…Birlik, paylaşım, hoşgörü,
hürmet, onur, erdem, dostluk, güvenç, sadakat…” Kavramlarının ekseninde, tıpkı bir
derviş gibi döner durur, unutanlara, anımsatır… İçerlemek, Halil İbrahim Sofrası’nın tabiatına aykırı olduğundan,
herkes – unutan, sapıtan, kaybolan - bu sofrada şahsına münhasır bir yer bulabilir… Hepimize afiyet olsun!”
The second solo show of ceramic fine artist Özgür Ceren Can with the title “Halil Ibrahim Feast” was opened in Muğla
at MUSANDER (Muğla Art Lovers Association) Exhibition Hall. The artist re-set “Halil Ibrahim Feast”, which is the
expression of bountifulness, diversity and sharing with its ceramic bowls distinguished by different textures. The
artist explained the theme of the exhibition organized with the support of Muğla Art Lovers Association and Women
of the Republic Association Muğla Branch as follows: “Setting of Halil Ibrahim Feast in an afternoon after the end of
working hours despite exhaust gas, smoke and noise of horns, is a stance against the egotistic urban and made up
values of metropolises which are masses of concrete, iron, ambition and sensitive doors. It seeks to remind people
that deserted, arid and infertile lives should be transformed into profound ones. It keeps whirling just as a dervish in
the axis of concepts like “… union, sharing, tolerance, respect, honor, virtue, friendship, trust, loyalty…”, reminding
those who forget… Since resentment is against the nature of Halil Ibrahim Feast, everyone – those who forget,
deviate, or are lost – can find a place just for himself/herself in this feast… Bon appetite to us all!”
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Atölye Şimart’ta
‘‘Çaydanlıklar saksı oldu’’ seramik sergisi
“Teapots became flower pots” ceramic show
at Atölye Şimart

Seramik sanatçısı Yıldız Şima’nın sahibi olduğu Atölye
Şimart’ın “Çaydanlıklar saksı oldu” konulu seramik
sergisi İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV)
Galerisi’nde açıldı. 20 sanatçıya ait pişmiş toprak ve
seramikten eserler büyük beğeni topladı. Yıldız Şima,
halk arasında eskimiş çaydanlıkların çiçek yetiştirmek
amaçlı kullanılmasından ilham alarak çaydanlık
formlu saksılar yaptıklarını ve ortaya olağanüstü işler
çıkardıklarını söyledi.

The ceramic show with the theme “Teapots became
flower pots”, of Atölye Şimart owned by ceramic fine
artist Yıldız Şima, was opened at Izmir Culture Art and
Education Foundation (IKSEV) Gallery. Earthenware
and stoneware works by 20 artists drew great
appreciation. According to Yıldız Şima, teapot formed
flower pots were built under inspiration from use of old
teapots for growing flowers among the public, creating
exceptional works.

Aysel Özenir Seramik Sergisi
Aysel Özenir Ceramic Show

Aysel Özenir, konuları “Dans” ve “Anadolu’dan” olan
seramik sergisini, Ankara İNTES Sanat Galerisi’nde
açtı. Danstaki hareketli figürleri, duruşları seramik
heykellerine yansıtan Özenir, Anadolu Selçuklu’daki
geometrik süslemeleri ön planda tutarak ve Hitit
sanatından etkilenerek “Anadolu’dan” serisini
oluşturdu.

Aysel Özenir opened her ceramic show with topics
“Dance” and “From Anatolia” at Ankara INTES Art
Gallery. Özenir, reflecting the movements and stances
of dancing to her ceramic sculptures, also created the
series “From Anatolia”, emphasizing the geometric
decorations of Seljukis, also inspired by the Hittite art.
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Barış Ağacı
Sempozyumu
Peace Tree Symposium
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Barış Ağacı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çini İşletmeciliği
Programı ve Almanya’da faaliyet gösteren İsmail Çoban
Genç Sanatçılara Destek Vakfı tarafından ortaklaşa
gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk adımı, 25 Mayıs - 9
Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Wuppertal
şehrinde yapıldı. “Barış Ağacı” projesinin tasarım ve proje
yürütücüleri olan, Çini İşlemeciliği Program Başkanı
Öğr. Gör. Aydan Birdevrim ve Prof. Dr. HC İsmail Çoban
ilk aşamada uyguladıkları yöntemi şu şekilde anlattılar.
“Barış Ağacı’nın ön hazırlıkları (ağacın gövdesi, dalları
vs.) Alman öğrenciler ve İsmail Çoban tarafından vakfın
bahçesinde hazırlandı, İstanbul Üniversitesi T.B.M.Y.O
öğrencilerinin daha önceden hazırladıkları çini karoların
Almanya’ya ulaştırılmasıyla birlikte her iki öğrenci grubu,
ön hazırlıkları bitmiş olan ana gövde ve dallara çinileri
yerleştirmeye başladı ve barış ile ilgili dilekler çamurlara
kazınarak ağaca eklendi”.

Peace Tree Symposium was held jointly by Istanbul
University Technical Sciences Vocational Higher School
Tile Decoration Program and Ismail Çoban Young
Artists Support Foundation operating in Germany. The
first step of the symposium was taken in the city of
Wuppertal, Germany from May 25 until June 9. Instructor
Aydan Birdevrim, Head of Tile Decoration Program
and Prof. Dr HC Ismail Çoban who are the design and
project managers of the “Peace Tree” project described
the technique they implemented in the first step as
follows. “The preliminary work for the Peace Tree (the
trunk and branches of the tree, etc.) were prepared by
German students and Ismail Çoban in the garden of
the foundation; as tiles previously prepared by Istanbul
University T.B.M.Y.O (T.S.V.H.S.) (Technical Sciences
Vocational Higher School) students were delivered to
Germany; both student groups started to place the tiles
on the prepared trunk and branches and wishes for
peace were engraved on clay and added to the tree”.

Öğrencilerin ve hocaların -eğitim amacı güden- bilgi
alışverişi sırasında, antik çini yapımından, desenlerin
çizilmesinde ve boyanmasında, çömlekçi tornasında
çamura çeşitli formlar verilmesinden, seramik bir ürünün
tasarlanışından, fırından sırlı bir şekilde çıkana kadarki
aşamalara kadar en ince detaylar anlatıldı, gösterildi.
Öğrenciler yaptıkları bu çalışmaları 7 Haziran’da açılışta
sergilediler. Yabancı öğrencilerle birlikte yapılan
sempozyumlarda, çini sanatımızın ne kadar değerli
olduğu ve ona verdiğimiz önem, çini üzerine işlenen
desenlerin, tarihimizde çininin başlangıcından bu yana
tüm dönemlerin dilleri olduğu ve Türkiye’de çiniciliğin
bu günkü durumu anlatıldı. Bu etkinlik, T. C. Düsseldorf
Başkonsolosu Sayın M. Hakan Olçay, sponsor ARGE
Wuppertal Kent Müdürü Sayın Thomas Lenz ve İstanbul
Üniversitesi T.B.M.Y.O Müdürü Sayın Prof. Dr. Hüseyin
Öztürk’ün katılımlarıyla gerçekleşti. Sempozyumun
sonunda İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ve Öğr. Gör.
Aydan Birdevrim’e İsmail Çoban Genç Sanatçılara Destek
Vakfı tarafından onur belgesi verildi. Sempozyumun
ikinci aşaması, 20 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri
arasında İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu’nde
gerçekleştirildi. Almanya’daki “Barış Ağacı”nın bir eşi
Türkiye’de; yine Alman ve Türk öğrenciler tarafından
yapıldı.

During the exchange of knowledge between students
and professors – for educational purposes – the minutest
details involving making antique tiles, drawing and
painting of designs, shaping of clay on the potter’s
wheel in various forms and stages from the designing
of the ceramic ware up to its exit from the kiln in glazed
form were explained and demonstrated. Student
displayed these works at the opening on June 7. In the
symposiums held together with foreign students, how
valuable our tile art and our commitment to it, that the
patterns processed on tile were the languages of all
times in our history since the inception of tile and the
present state of china making in Turkey were discussed.
This event was held with the participation of Republic
of Turkey Düsseldorf Chief Consul M. Hakan Olcay, Esq.,
Director of sponsor ARGE Wuppertal Kent, Thomaz Lenz,
Esq. and Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Director of Istanbul
University T.S.V.H.S. At the end of the symposium,
students of Istanbul University and Instructor Aydan
Birdevrim were handed out honor certificates by Ismail
Çoban Young Artists Support Foundation. The second
stage of the symposium was held July 20 – August 3
at Istanbul University Avcılar Campus. A replica of the
“Peace Tree” in Germany was built in Turkey, again by
German and Turkish students.

Yılın sanatçısı Prof. Türker Özdoğan
Artist of the year Prof. Türker Özdoğan

Uluslararası üne sahip seramik sanatçısı ve George
Washington Üniversitesi Seramik Bölüm Başkanı
profesör Türker Özdoğan, Chroma Galerisi’nde
yılın misafir sanatçısı olarak seçildi. Sanatçının son
çalışmaları 17 Nisan- 30 Haziran 2008’de Savannah,
Georgia’da izleyici ile buluştu.
Savannah Sanat Akademisi 9500 öğrencisi ile
Amerika’da dünyanın en büyük sanat akademisi
konumunda. En iyi sanat galerisi olarak seçilen Chroma
Sanat Galerisi ise, Savannah Sanat Akademisi’ne
bağlı ve Savannah’daki The Shops at Ellis Square’in
bir bölümünü oluşturuyor. Ellis Square, ilk olarak
1757’de yapıldığından beri Savannah esnafı ve
müşterileri için bir çekim yeri oldu. Meydanda şu
anda şehir merkezindeki konumuna hem yerlileri,
hem de ziyaretçileri çekecek şekilde bölgenin en güzel
mağazaları, restoranları ve galerileri bulunuyor. Halen
inşaat halinde olan Ellis Square’in iddialı bir şekilde
yeniden yapılanması; ağaçlı ve çeşmelerle donanmış
parkı, yiyecek standlarını, yer altı parkını içeriyor ve
Savannah’ın şehir olarak yeniden doğuşuna tanıklık
ediyor.
George Washington Üniversitesi’nde seramik profesörü
olan Türker Özdoğan, ilk seramik eğitimini ve seramik
Yüksek Lisans diplomasını İstanbul Tatbiki Sanatlar
Okulu’nda aldı. Kendisine Türkiye’de Eczacıbaşı Seramik
Fabrikası ve Almanya’daki Furst Adolf Werkstatte Fur
Keramik, Buckeburg’da staj olanağı tanındı. Burslu
olarak çalışmalarına ABD’de Corcoran College of
Art + Design’da ve MFA diplomasını aldığı George
Washington Üniversitesi’nde devam etti.
Sanatçı yerli Amerikan, Orta Asya, Siberya ve Anadolu
kültürleri üzerinde akademik çalışmalar yapmaktadır.
Profesör Özdoğan’ın çok sayıda eseri, ABD’de ve
ABD dışında (George Washington Üniversitesi Daimi
Koleksiyonu ve Çan Dr. İbrahim Bodur Seramik Müzesi
gibi) birçok resmi ve özel koleksiyonda yer almaktadır.

Turker Ozdogan, an internationally known ceramic artist
and professor of ceramics at The George Washington
University, was designated visiting artist of the year
at the Chroma Gallery, which presented his recent art
works in a solo exhibition from April 17 to June 30, 2008
in Savannah, Georgia.
Savannah Art Academy is the largest art academy in
the world with 9500 students, in USA. Chroma Art
Gallery, voted to be the best art gallery, is affiliated
with Savannah Art Academy and is a member of The
Shops at Ellis Square in Savannah. Ellis Square has been
central to Savannah merchants and their customers
since the first market was built there in 1757. The square
now hosts some of the best shops, restaurants, and
galleries in the area, drawing locals and visitors alike to
its downtown location. The ambitious re-envisioning
of Ellis Square, currently under construction, includes
a shady and fountain-dotted park, food kiosks, and
underground parking, and attests to Savannah’s urban
renaissance.
Professor of Ceramics at the George Washington
University, Turker Ozdogan received his initial ceramics
training and Masters of Ceramics diploma at the Applied
Fine Arts School, Istanbul, Turkey. He was awarded
apprenticeships at Eczacibasi Ceramics Factory, Turkey,
and at Furst Adolf Werkstatte Fur Keramik, Buckeburg,
Germany. He continued his formal studies in the United
States at the Corcoran College of Art + Design as a
fellowship recipient, and at the George Washington
University where he received his MFA degree.
He continues to explore an academic interest in Native
American, Central Asian, Siberian and Anatolian
cultures. Professor Ozdogan’s work has been widely
collected and is contained in many public and private
collections in the United States and abroad, including
The George Washington University Permanent
Collection, and Çan Dr. İbrahim Bodur Ceramic Museum,
Turkey.
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VI. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik
Sempozyumu ve Tuz Fırını Çalıştayı
6th International Avanos Applied Ceramic
Symposium and Salt Kiln Workshop

Emre Feyzoğlu

Kostas Karakitsos

Kemal Uludağ

VI. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu
ve Tuz Fırını Çalıştayı bu yıl İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı
tarafından Kapadokya Meslek Yüksekokulu aracılığıyla ve
Yrd. Doç. Kaan Canduran yürütücülüğünde Avanos Sanat
ve Kültür Derneği, Avanos Belediyesi, Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin katkıları ile 16 – 30 Haziran
2008 tarihlerinde ABD, Macaristan, Bulgaristan,
Yunanistan ve Türkiye’den sanatçıların katılımı ile
Avanos’ta gerçekleştirildi.
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Tüzüm Kızılcan

6th International Avanos Applied Ceramic Symposium
and Salt Kiln Workshop was held this year by Ilke
Education and Health Foundation by way of Cappadocia
Vocational Higher School directed by Asst. Prof. Kaan
Canduran June 16-30, 2008 with the participation
of artists from USA, Hungary, Bulgaria, Greece and
Turkey with contributions from Avanos Art and Culture
Association, Avanos Municipality and Erciyes University
Faculty of Fine Arts.

Bu yıl sempozyumla eş zamanlı düzenlenen Tuz
Fırını Yapımı Çalıştayı, Fred Olsen ve Emre Feyzoğlu
önderliğinde Kapadokya Meslek Yüksekokulu, El Sanatları
Programı, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İnönü
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Seramik
Bölümü, Gazi Üniversitesi, MEF Seramik Bölümü,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri
ve öğretim elemanları ile gerçekleştirildi. Bu çalıştay ile
Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilmesi planlanan Seramik
Fırınları Müzesi’nin ilk adımları atıldı.

The Salt Kiln Construction Workshop organized
concurrently with the symposium this year was held by
the students and members of faculty from Cappadocia
Vocational Higher School, Erciyes University, Hacettepe
University, Anadolu University, Marmara University, Inönü
University, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts
Ceramics Department, Gazi University, MEF Ceramics
Department and Ondokuz Mayıs University School of
Education under the leadership of Fred Olsen and Emre
Feyzoğlu. With this workshop, the first steps were taken
towards the Ceramics Kilns Museum planned to be built
for the first time in Turkey.

Sempozyum katılımcılarından Tüzüm Kızılcan öğrenciler
ve katılımcılar ile birlikte sempozyum dahilinde Fırın
Çalıştayı’na ek olarak Sagar uygulamaları ile ilgili bir
çalıştay düzenledi.

A symposium participant Tüzüm Kızılcan also organized
a workshop on sagar applications in addition to the kiln
workshop on the occasion of the symposium together
with students and participants.

Değişik kültürlerin karşılıklı dostluk ve sanat alışverişine
dayanan 15 günlük çalışma Avanos Hacı Nuri Bey
Konağı’nda hazırlanan atölyelerde yapıldı ve sempozyum
sonunda Tuz Fırınında pişirilen çalışmalar ile yine Avanos
Hacı Nuri Bey Konağı’nda 1 – 20 Temmuz tarihlerinde bir
sergi açıldı.

The 15-day workshop relying upon the mutual friendship
and artistic exchange among different cultures was
held in workshops prepared at Avanos Hacı Nuri Bey
Mansion and an exhibition was opened at the end of
the symposium July 1-20, again at Avanos Hacı Nuri Bey
Mansion featuring the works fired at the salt kiln.

Katılımcılar; Fred Olsen- ABD, Julia Nema- Macaristan,
Kostas Karakitsos- Yunanistan, Lora Dimova- Bulgaristan,
Tüzüm Kızılcan- Türkiye, Kemal Uludağ- Türkiye, Emre
Feyzoğlu-Türkiye, Bahadır Cem Erdem-Türkiye, Aydın
Afacan- Türkiye, Mehmet Düzgün-Türkiye

Participants; Fred Olsen- USA, Julia Nema- Hungary,
Kostas Karakitsos- Greece, Lora Dimova- Bulgaria, Tüzüm
Kızılcan- Turkey, Kemal Uludağ- Turkey, Emre FeyzoğluTurkey, Bahadır Cem Erdem-Turkey, Aydın Afacan- Turkey,
Mehmet Düzgün-Turkey.

Deniz Onur
Erman’ın seramik
çalışması
‘‘Uluslararası
Taiwan Seramik
Bienali’ne” seçildi
A ceramic work by Deniz
Onur Erman selected for
the “International Taiwan
Ceramic Biennale”

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma
Görevlilerinden Deniz Onur Erman’ın porselen tekniği
ile yaptığı bir seramik çalışması Taiwan’ın başkenti
Taipei’de gerçekleştirilmekte olan “2008 Uluslararası
Taiwan Seramik Bienali’ne” seçildi. Erman’ın sanat
çevrelerince büyük beğeni toplayan çalışması ayrıca
Taipei County Yingge Ceramics Museum tarafından
müzenin daimi özel sanat koleksiyonuna dahil
edilmeye ve süresiz olarak ulusal müzede sergilenmeye
hak kazandı. Sergi, Taipei Ulusal Seramik Müzesi’nde
11 Temmuz - 28 Aralık 2008 tarihleri arasında
sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergiyi yerinde
izleme fırsatı bulamayanlar için hazırlanan web
sayfasından bienale katılan sanatçıların özgeçmişleri
ve seramik eserleri internet üzerinden on-line
görülebiliyor ve bienal ile ilgili olan gelişmeler ve
haberler bu site aracılığıyla izlenebiliyor.
www.ceramics.tpc.gov.tw/competition

A ceramic work built by Gazi University Faculty of
Fine Arts Research Assistant Deniz Onur Erman
using the porcelain technique was selected to the
“2008 International Taiwan Ceramic Biennale” to be
held in Taipei. Also, Erman’s works which drew great
appreciation from art circles also gained the right
to be included in the museum’s permanent private
art collection and to be exhibited indefinitely at the
National Museum by Taipei County Yingge Ceramics
Museum. The show will be offered to art lovers at
Taipei National Ceramic Museum July 11 – December
28, 2008. The cv.s and ceramic works of artists
participating in the biennale may be observed online
from the website prepared for those who will not have
the chance to view the show on site and developments
and news on the biennale may be observed by way of
this website.
www.ceramics.tpc.gov.tw/competition

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde “Sanat Buluşması”
An “Art Meeting” at Eastern Mediterranean University
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 14-18
Mayıs 2008 tarihlerinde bahar şenlikleri kapsamında “Sanat Buluşması”
düzenlendi. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen buluşmada resim,
heykel, cam, seramik, raku pişirimi, enstelasyon çalışmaları yapıldı.
Katılımcı sanatçılar: Ayhan Menteş, Emel Samioğlu, İlkay Önsoy, İsmet
Tatar, Nurseren Tor, Bilgin Gürelay (Cam Ocağı Vakfı), Mehmet Aydın,
Süreyya Oskay, Ali Aşkar Çakmakçı, Cevdet Alparslan, Şenol Özdemir,
Pembe Gaziler, Ayhatun Ateşin, Burcu Ö. Karabey, Funda Susamoğlu,
Hikmet Uluçam, Maria Sezer, Soner Pilge, Vedia Okutan.
Turkish Republic of Northern Cyprus organized an “Art Meeting” at Eastern Mediterranean University on May 14-18,
2008 on the occasion of the spring festival. Paintings, sculpture, glass, ceramic, raku firing and installation activities
were carried out at the meeting at the University campus. Participating artists: Ayhan Menteş, Emel Samioğlu, İlkay
Önsoy, İsmet Tatar, Nurseren Tor, Bilgin Gürelay (Glass Furnace Foundation), Mehmet Aydın, Süreyya Oskay, Ali Aşkar
Çakmakçı, Cevdet Alparslan, Şenol Özdemir, Pembe Gaziler, Ayhatun Ateşin, Burcu Ö. Karabey, Funda Susamoğlu,
Hikmet Uluçam, Maria Sezer, Soner Pilge and Vedia Okutan.
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Chemical Engineer, M.Sc. Adnan
Hilmi Torgul, one of the first
industrialists, scientists and
ceramicists Turkey has raised: “We
were raised out of Atatürk’s Turkey”

Türkiye’nin yetiştirdiği ilk sanayici, bilim adamı,
seramikçilerinden Kimya Yük. Mühendisi
Adnan Hilmi Torgul:
“Biz Atatürk Türkiye’sinde yetiştik”

serife@serfed.com
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Şerife Deniz Ulueren
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1920 Tekirdağ doğumlu, 1938 Ankara Erkek Lisesi Fen
Bölümü mezunu. 1944 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen
Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü bitiren
Torgul, sırasıyla 1948-1949 yılları arasında Sümerbank
Çimento Fabrikası Sivas, İşletme Mühendisi, 1949-1955
yılları arasında Ankara Çimento Fabrikası İşletme Şefi,
1955-1956 yılları arasında Maden Tetkik Araştırma
(M.T.A.) enstitüsünde, Sümerbank Yarımca Porselen
Fabrikası için hammadde araştırmaları yapmak üzere
kurulan laboratuvarda, Alman porselen uzmanı Herr
Eisenhard ile asistanlık, 1956-1958 yılları arasında
Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde
İşletme Müdürü, 1959-1960 yılları arasında Sümerbank
“Yıldız Porselen Fabrikası” laboratuvar şefliği,
1960-1961 yılları arasında Tuzla İstanbul Porselen
Fabrikası’nda önce asistan sonra teknik müdür, 19621972 yılları arasında Eczacıbaşı Saniter Porselen
Fabrikası’nda (Vitra) önce teknik müdür muavini,
daha sonra teknik müdür görevlerinde bulundu.
Ayrıca 1988-1990 yılları arasında Sabancı Grubu’nun
Mersin’deki “ÇİMSA Çimento Fabrikası” yanında kurulan
Beyaz Çimento Fabrikası’nda Teknik Müşavir olarak
görev yaptı. Emekli olduktan sonra Eczacıbaşı’nın
yan kuruluşu olan ESAN’da görev alan Torgul, ayrıca
Fındıklı’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde 3 yıl
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Born in Tekirdağ 1920, graduate of Ankara Men’s
High School, Science Division in 1938. Torgul, who
graduated from Istanbul University Faculty of
Science - Chemical Engineering M.Sc. Program in
1944, served in order of sequence as Operations
Engineer Sümerbank Cement Plant Sivas in 1948-1949,
Operations Supervisor Ankara Cement Plant from 1949
to 1955, Assistant with German Porcelain Specialist
Herr Eisenhard in the laboratory set up to carry out
raw material research for Sümerbank Yarımca Porcelain
Plant, in Mining Analysis and Research (M.T.A.)
Institute in 1955-1956, Operations Manager in Türkiye
Çimento Sanayi T.A.Ş. General Directorate from 1956 to
1958, Laboratory Chief in Sümerbank Yıldız Porcelain
Plant in 1959-60, initially assistant, then Technical
Manager in Tuzla-Istanbul Porcelain Plant in 19601961, first Assistant Technical Manager, then Technical
Manager in Eczacıbaşı Sanitary Porcelain Plant (Vitra)
from 1962 Until 1972. He was also Technical Consultant
in White Cement Plant founded beside “ÇIMSA Cement
Plant” of Sabancı Group in Mersin from 1988 until 1990.
starting at Eczacıbaşı’s subsidiary ESAN after retiring,
Torgul also was a lecturer for three years in Academy of
Fine Arts in Fındıklı. He has been serving as Technical
Consultant in Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. since 1972

until the present. Adnan Torgul is married with three
children.
An industrialist over the years, having integrated his life
to chemistry a true professional. He is still working as a
technical consultant despite his 88 years of age. Adnan
Hilmi Torgul, who received this year’s Ceramic Sanitary
Ware Ceramics Honor Award at the Unicera Trade Fair,
is our guest in this issue of our magazine with his views
on his successes, the difficulties he experienced in the
first industrial years of Turkey, the history of cement
and the world of education.

Öğretim Görevlisi olarak hocalık yaptı. 1972 yılından
bugüne kadar ise Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
Teknik Müşavir olarak çalışmaktadır. Adnan Torgul evli
ve üç çocuk babasıdır.
Yılların sanayicisi, kimya ile hayatını bütünleştirmiş,
gerçek bir profesyonel. 88 yaşına rağmen bugün bile
teknik müşavir olarak çalışıyor. Unicera Fuarı’nda yılın
Seramik Sağlık Gereçleri Seramik Onur Ödülünü alan
Adnan Hilmi Torgul, bu sayımızda başarıları, Türkiye’nin
ilk sanayi yıllarında yaşadığı zorlukları, çimentonun
geçmişi ve eğitim dünyası üzerine görüşleriyle
konuğumuz oldu.

“Üniversitede Alman Prof. Arnd dönemi”
1938’de liseden mezun olduktan sonra İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi’ne bağlı Kimya Mühendisliği
bölümünde tahsil hayatıma yeni başlamıştım.
Almanya’da Hitler’den kaçan bütün Alman hocalar,
Türkiye’ye Atatürk’ün onlara sahip çıkmasıyla hocalık
yapmaya gelmişlerdi. Kimya bölümü yeni kurulmuştu,
hiç Türk hocamız yoktu, yabancı ve çoğunluğu
Alman’dı. Bizim bölümde en az beş yıl süre ile eğitim
görülüyordu, ben altı yılda bitirmiştim.
“Atatürk yıllarıydı”
Fakülteye geldiğim zaman Atatürk hastaydı. Kimya
enstitümüz Cağaloğlu’nun denize bakan tarafında
ve Dolmabahçe Sarayı’nı anfimizin tam karşısında
görüyorduk. Atamızın hastalığı ağırlaşmıştı, o gün,
Prof. Arnd hocamız derse gelmedi, sabah saat 8:30
civarı hepimiz derste bayrağa bakarak hocamızı
bekliyorduk, bir baktık ki bayrak 9:05’te indi, hepimiz
ağlamaya başladık. Hocamız beş yıldır Türkiye’deydi
ve artık ülkemizi öğrenmişti, ağlayarak rektörlükten
geldi ve “Türklerin babası öldü, ben ders yapamıyorum”
dedi, başlar aşağıdaydı. O günü hayatım boyunca
unutamam. Bütün Türkiye, bütün insanlar ağlıyordu.
“Sanayideki ilk yıllarım”
Sanayiye ilk Sivas’ta Çimento Fabrikası’nda İşletme
Mühendisi olarak işe başladığım yıllarda Demokrat
Parti başa gelmişti. Fabrika şehre sekiz kilometre kadar
uzaklıktaydı ve her birimin kalacağı yüze yakın lojman
vardı, şimdi maalesef bu tür imkanları görmeniz ve
duymanız mümkün değildir. İki yılın ardından Ankara
Çimento Fabrikası’nı toparlamak için işletme şefi olarak
Ankara’ya tayinim çıktı. Çimentonun bazı hesapları

“German Prof. Arnd period at the University”
I had just started my studies in the Chemical
Engineering Department of Istanbul University Faculty
of Sciences after graduating High School in 1938. All
German professors fleeing Hitler in Germany had come
to Turkey to teach as Atatürk had owned up to them.
The Chemistry Department had just been established.
We had no Turkish teacher, all of them were foreigners
and mostly German. Minimum academic program was
five years in our department; I completed in six years.
“Those were Atatürk years”
When I came to the Faculty, Atatürk was ill. Our
Chemistry Institute was on Cağaloğlu’s side looking at
the sea and we saw Dolmabahçe Palace right across
our amphitheater. Our Ata’s illness was getting worse.
That day, Prof. Arnd did not come to class. At about
8:30 in the morning, all of us were waiting for our
professor in class looking at the flag. Then we saw that
he flag came down at 9:05; we all started to cry. Our
professor had been in Turkey for five years and had
learned our country; he came from the President’s
Office crying, said “The father of Turks died, I cannot
do the course, heads were down. I cannot never forget
that day all my life. All Turkey, all people were crying.
“My first years in the industry”
When I first went into the industry working as
Operations Engineer in the cement plant in Sivas,
Democratic Party had taken over. The plant was
about eight kilometers from the city and there were
approximately close to hundred lodgings for each
unit. Unfortunately, today, it is not possible to see or
hear such facilities. After two years, I was appointed to
Ankara as Operations Supervisor to put Ankara Cement
Plant in shape. Cement had certain calculations;
they had to be met, the task of the laboratory was to
analyze them every hour. To whichever corner of our
life you look; tear, stomach acid has chemistry. We
corrected the cement in Ankara, we improved quality,
the plant was re-installed in modern form.
Tenders were being held in Turkey and the technical
studies reports for the first 12 cement factories to be
founded in Turkey, solicitation of bids from abroad,
we were going through a very busy period, we started
research. In the years I was appointed as Operations
Manager in Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş, there was no
skilled personnel, I had to oversee everything as Team
Supervisor. In the meantime, Afyon Cement Plant was
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vardı, onları tutturabilmeniz gerekiyordu, laboratuvarın
görevi de onları saat başı analiz etmekti. Hayatımızın
hangi köşesine bakarsanız bakın, göz yaşı, mide
asidi, her şeyin bir kimyası var. Ankara’da çimentoyu
düzelttik, kaliteyi düzelttik, fabrika yeniden modern
haliyle kuruldu.
Türkiye’de ihaleler yapılıyor ve hükümetin Türkiye’de
kurulması planlanan ilk 12 çimento fabrikasının teknik
etütleri raporları, dış ülkelerden teklifler alınması, çok
yoğun günler geçiriyorduk, araştırmalara başladık.
Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş’de İşletme Müdürü
olarak görevlendirildiğim yıllarda, yetişmiş eleman
yok ekip şefi olarak her şeye bakmak zorundaydım.
Bu arada Afyon Çimento Fabrikası su yetmediği için
kapasiteye erişemiyordu. Su araştırıp sondajla buldum.
Elaziz Çimento’da hem kapasite hem kalite bozuktu,
çimentosu devlet ihalelerinde yasaklanmıştı. Eskişehir
Çimento Fabrikası’nda da kalite sorunu yaşanıyordu.
Hammaddede demir oksit azlığı vardı, bunu da
çözümlemiştik. 1955’te 144 çimento fabrikası vardı.
O yıllarda Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü’nde,
Sümerbank Yarımca Porselen Fabrikası için hammadde
araştırmaları yapmak üzere kurulan laboratuvarda,
Alman porselen uzmanı Herr Eisenhard ile asistan
olarak çalıştım. 1959’lı yıllardı ben kendi arzumla
ve ısrar ederek Sümerbank Yıldız Porselen Fabrikası
Laboratuvar Şefliği tayinini kabul ettirebildim. Çünkü
MTA enstitüsünde seramik konusunda çalışmış ve
çok sevmiştim, bu konuya dönmeyi çok istemiştim.
Sümerbank vasıtasıyla OECD bursu ile beş aylığına
Fransa’ya porselen ihtisası için gönderildim. Bu süreçte
Limatitü de Ceramique Française de s’evre Limoge
Porselenleri Bernardo Fabrikaları Kaolin d’arvor
tesislerinde çalıştım. Dönüşümde Tuzla İstanbul
Porselen Fabrikası sofra takımları üretiyordu, Macar
mühendislerin yanına asistan olarak girdim, birkaç
ay sonra yabancılar ayrılınca ben fabrikanın Teknik
Müdürü olmuştum.

“Eczacıbaşı’ndan Akademideki derslere”
1962-72 arası Eczacıbaşı Saniter Porselen Fabrikası
Vitra’da önce Teknik Müdür Muavini sonra Teknik
Müdür olarak çalıştım. Bu ünitenin değerli müdürü
dostum Sadi Diren ve eşi mesai arkadaşımız Belma
Diren’in teklifleri ve rahmetli sayın Nejat Eczacıbaşı’nın
isteği üzerine, Fındıklı’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde
üç yıl doçent kadrosunda öğretim görevlisi kadrosunda
hocalık yaptım. Hocalık yaptığım sırada asistanım
olan Sayın Prof. Beril Anılanmert ve öğrencilerimi
sevgiyle anıyorum. Hocalığım sırasında talebelerime
ulaştıramadığım ve trafik kazası geçirdiğim için derslere
devam edemediğimden hazırladığım “Seramikte
Renk ve Dekorasyon” adlı akademiye bıraktığım bir
kitabım vardı. Eczacıbaşı’nda çalışırken Almanya’da
yetişmiş seramik mühendisleri bana asistan olarak
geldiler. Bugün Eczacıbaşı’nda Genel Müdür olan
Ahmet Yamaner ve üniversitede dersler veren Prof. Ateş
Arcasoy gibi.
“Biz Eczacıbaşı’nın ‘Kuvay-i Milliye’sindeniz”
Teknik Müdür olarak önceden tanıdığım rahmetli Faruk
İşman arkadaşım vardı. Banyo takımları konusuna yeni
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unable to reach capacity as there wasn’t enough water.
I explored and discovered water by drilling. At Elaziz
Cement Plant, both the capacity and also quality were
poor. Its cement was banned in government tenders.
There was quality problem in Eskişehir Cement Plant,
too. There was lack of ferrous oxide in raw material. We
had also resolved this. By 1955, there were 144 cement
plants. Those years, I worked as Assistant with German
porcelain specialist Herr Eisenhard in the laboratory
set up to do raw material research for Sümerbank
Yarımca Porcelain Factory in Mining Analysis Research
Institute. It was 1959, I insisted to be appointed as
Sümerbank Yıldız Factory Laboratory Chief. Because
I had studied on ceramics at MTA Institute and had
loved it. I wanted to go back to that field very much.
Through Sümerbank, I was sent to France to specialize
in porcelain for five months by OECD scholarship.
During that period, I worked at Limatitü de Ceramique
Française de s’evre Limoge Porcelains Bernardo
Factories Kaolin d’arvor. When I came back, TuzlaIstanbul Porcelain Plant was producing table sets. I
joined as assistant beside Hungarian engineers. When
the foreigners left after a few months, I had become
technical manager of the plant.

“From Eczacıbaşı to courses at the Academy”
From 1962 until 1972, I worked first as Assistant
Technical Manager, and later as Technical Manager in
Eczacıbaşı Sanitary Porcelain Plant Vitra. Upon wishes
of the esteemed director of that unit, my friend Sadi
Diren and his wife, our colleague Belma Diren and the
late esteemed Nejat Eczacıbaşı, I served as instructor
in Faculty of Fine Arts in Fındıklı in the position of
associate professor for three years. I remember Dear
Prof. Beril Anılanmert who was my assistant when
I was teaching and my students with love. I had a
book which I couldn’t get to my students during my
service as instructor which I prepared since I couldn’t
go to courses since I had a traffic accident and left
to the Academy titled “Color and Decoration in
Ceramics”. When I was working at Eczacıbaşı, ceramics
engineers who had studied in Germany came to me
as my assistants. Like Ahmet Yamaner who is General
Manager in Eczacıbaşı today and Prof. Ateş Arcasoy
who teaches at the University.
“We are from Eczacıbaşı’s ‘Kuvay-i Milliye’
(National Force)”
I had a friend, the late Faruk İşman, whom I had known
previously as Technical Manager. The field of bathroom
sets had just been started. Those days, there was
no proper raw material organization. I had enough
experience on raw materials from Yıldız Porcelain and
Istanbul Porcelain in Tuzla. First, we added Mining
Engineer Yüceer Göver and then Geologist Yüksek
Arda to our staff. We assigned a permanent terrain
car. We carried out instructive activities together. We
laid down the properties we looked for on our main
raw materials kaolin feldspar whitish fired clay, etc.
But due to the geological composition of our Turkey,
there was no deposit which would last for years. Every
year, more than a hundred samples came into the
laboratory but only a couple of samples seemed to

girilmişti. O günlerde doğru dürüst bir hammadde
teşkilatı yoktu. Yıldız Porselen’den ve Tuzla’da İstanbul
Porselen hammadde konularında yeterince tecrübem
vardı. Önce Maden Mühendisi Yüceer Göver’i sonra
da jeolog Yüksel Arda’yı kadromuza kattık. Devamlı
bir arazi arabası tahsis ettik. Birlikte eğitici çalışmalar
yaptık. Ana hammaddelerimiz kaolin feldspat
beyaza yakın pişen kil vs. gibi konularında aradığımız
özellikleri ortaya koyduk. Ama senelerce devam
edecek rezervler Türkiye’mizin jeolojik yapısına bağlı
olarak pek yoktu. Her sene yüzden fazla numune
giriyordu laboratuvara fakat bir iki numune ancak
uygunmuş gibi görülüyordu. Oysa ki Avrupa’da dört
yüz yıldan beri bu sorun çözülmüş jeolojik yapısı da
uygun. Memleketimizde seramik hammadde sorunu
vardı. Özellikle ince seramik konusunda. O devirde
döviz bulunamadığı için ithal hammadde getirme
olanağı da yoktu. Bugün en temiz hammaddeler
ithal edilebiliyor ve böyle çalışılıyor. Ben ayrılırken
oniki renkli banyo takımı bıraktım ve de reçete
defterimde en son kayıt kırkdokuz numaradır. Çünkü
bulunan hammaddelerin özellikle kaolinlerin rezervi
o ocakta bitiyordu. Hep yeni yerler aramakla geçti
ömrümüz. Laboratuvarda uygun gibi gördüğümüz
hammaddeleri yerinde görmek için, tekrar numuneler
almak üzere benim de gidip görmem, tatmin olmam
gerekiyordu. Hem seramik çamurlarının (mase) hem
çeşitli sırların (glazur) hem de çeşitli renklerinin
reçetelendirilmesi için özel seramik hesaplarının
yapılması sorumluluğu, işletmede işçi arkadaşlarımıza
günlük işlerinde yardımcı olma, sorunlarını çözme
görevi benim omuzlarımda idi. Düşünün hergün
yüzlerce takım çamurun şekillendirilmesi sırlanması
kurumaya terk edilmesi, rötuşu ve sonra da tünel fırın
arabalarına yerleştirilmesi ve pişirilmesi günler alıyor.
Siz seramik hesaplarda yahut hammadde kalitesinde
bir değişme veya işçilikten gelen her türlü hatayı
ancak mallar fırından yaklaşık on gün sonra çıkınca
görebiliyorsunuz. Ne yapacaksınız şimdi adamı asarlar.
İşte bu ancak iyi bir bilgi, sıkı bir takip ve iyi kaliteli ekip
işidir. Biz Eczacıbaşı’nın Kuvay-i Milliyesi’ndeniz sözü
o devirdeki her türlü güçlüklerimiz için söylenmiştir
ve müessesemiz bugünlere ulaşmıştır. Bu bir başarılı
bayrak yarışıdır. Ve bu Türkiye’mizde bir ilktir.

“Kaolin ile üretime geçtik”
1988-90 yıllarında Sabancı Gurubu’nun Mersin’deki
Çimsa Çimento Fabrikası yanında kurulan Beyaz
Çimento fabrikasının montaj çalışmaları sırasında
teknik müşavir olarak haftada iki gün İstanbul’dan
giderek çalıştım. Beyaz çimento üretim teknolojisi
satılmayan, adeta gizli patente tabiydi. Mevcut
Çimsa laboratuvarlarında, kendi düşüncelerimize
göre, beyaz çimento için eksik olan alet malzemeyi
tamamladık. Vaktiyle, Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş.’de
işletme müdürü olarak çalıştığım sırada, Sabancı
Grubu’nda çimentoların başında Genel Koordinatör
olan rahmetli Ayduk Çelenk, yine o tarihlerdeki
laboratuvarda mikroskobik çalışmalarımızda bana
yardım eden bugün Kayseri Çimento Fabrikası Müdürü
Sayın Mehmet Şahin, hammadde çalışmalarımızda
birlikte olduğumuz Senior Geolojist Dr. Ali Uygun
beyi teşekkürlerimle hatırlıyorum. Benim aynı

1974 yılı Rus Başbakanı Kosigin İstanbul’da Vitra ziyareti
Nejat Eczacıbaşı, Dış İşleri Bakanı Turan Güneş, Adnan Torgul ile birlikte
Russian Prime Minister Kosigin visits Vitra in Istanbul in 1974
Nejat Eczacıbaşı and Minister of Foreign Affairs Turan Güneş with Adnan Torgul

be OK. Yet, this problem had been resolved for four
hundred years in Europe with suitable geological
composition. There was the problem of ceramic raw
material in our country. Especially, in the field of fine
ceramics. Those days it wasn’t possible to bring in
imported raw materials either as there was no foreign
currency. Today, the cleanest raw materials may be
imported and this is how operations run. When I left,
there were twelve colored bathroom sets behind me
and the most recent entry in my recipe book is number
forty-nine. Because the deposits of discovered raw
materials, especially kaolin would be depleted in that
quarry. Our life was spent all looking for new places. I
had to go and see and be satisfied also to observe the
raw materials which seemed suitable at the laboratory
to take samples again. It was on my shoulders the
responsibility to make special ceramic calculations
for making recipes of ceramic masse and also various
glazes and also various colors and to assist our workers
on day to day operations, and to solve their problems.
Just think, it takes days to shape hundreds of sets of
clay their glazing, draying, retouching, then placement
into tunnel kiln cars and firing. You can see any
changes or workmanship error in ceramic calculations
or raw material quality only when the goods come
out of the kiln about after ten days. What can you do?
Today, they would hang you. This is the job of only
good knowledge, good monitoring and high quality
teams. The phrase “We are from Eczacıbaşı’s ‘Kuvay-i
Milliye’”was said for all kinds of difficulties then and
our institution has reached present days. This is a
successful relay race and it is a first in our Turkey.

“We started production with kaolin”
I worked going from Istanbul two days a week as
Technical Consultant during the assembly work of the
White Cement plant set up beside Sabancı Group’s
Cimsa Cement Factory in Mersin in 1988-90. The
white cement production technology was subject
to an unsolved, almost confidential patent. As Çimsa
laboratories, we completed the missing tools and
materials for white cement in our opinion. I remember
with thanks the late Ayduk Çelenk who was General
Coordinator in charge of cements in Sabancı Group
when I worked as Operations Manager in Türkiye
Çimento Sanayi T.A.Ş., also today’s Kayseri Cement
Plant Manager Esteemed Mehmet Şahin who assisted
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“Seramiğin içinde kimya bilgisi çok önemli”
“Knowledge of chemistry is very
important in ceramics”

zamanda porselen uzmanı olmam nedeniyle, beyazlık
konusunda hammadde olarak çok saf kalker yanında
kimyasal olarak profilliti, kil yapı olarak çok saf kaolin
yerine kullanabileceğimi düşündüm. MalatyaPötürge’de olduğunu öğrenerek bir kamyon getirttik.
Montaj bitip, çalışmaya başlanınca, önce Eczacıbaşı
Esan’dan istediğim kaolin ile üretime geçtik. Profillit
ile labor ve mikroskop çalışmaları çok olumlu çıkınca,
ona döndük. Böylece hem çok daha beyaz ve hem de
kalsiyum alüminyum disilikat ile trisilikatlarının üçlü
diyagramlarını inceleyerek, profillit ile çalışmanın,
kaolinite nazaran daha düşük derecede sinter olacağını
gördüm ve de öyle oldu. Bir taşla iki kuş vurulmuş oldu.
Sadece yakıt fiyatı yönünden trilyonlar kazanılacaktı ve
de kazanılmıştır.

me in our microscopic studies at the laboratory and
Senior Geologist Dr. Ali Uygun with whom I worked
on raw material studies. Since I was also a porcelain
specialist, I thought that we could use prophyllite as a
chemical beside very pure limestone as raw material
for whiteness instead of very pure kaolin as clay. We
learned that it was available in Malatya Pötürge and
we had a truck full brought in. when the assembly was
over and operations started, we went into production
first using the kaolin I requested from Eczacıbaşı Esan.
When labor and microscopic studies with prophyllite
were very positive, we went back to it. Hence, I saw
that working with prophyllite would be synterized
at a lower temperature than kaolinite, analyzing the
triple diagrams of much whiter calcium aluminum
discillicates and trisillicates and that was what
happened. We hit two birds by one stone. Trillions were
going to be made just in terms of fuel cost and this has
been earned.

“Dünyanın en büyük fabrikasında çalışıyorum”
Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. dünyanın en büyük
Tuğla-Kiremit fabrikası olup günlük kapasitesi bugün
için 1500 ton ve bugün modern bir fabrika ile kaliteli
üretim yapmaktadır. Ben 1972 yılından bu yana haftada
iki gün müşavir olarak çalışıyorum.

“I am working at the largest plant in the world”
Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. is the world’s largest
brick tile plant with a capacity of currently 1500 tons,
carrying out high quality production as a modern
factory. I have been working there two days a week as
a consultant since 1972.
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Üniversiteler - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri
Universities - Metallurgical and Materials Engineering Department

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Middle East Technical University
Metallurgical and Materials Engineering Department

1966 yılında kurulan ODTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü, halen 21 öğretim üyesi 2
uzman, 38 araştırma görevlisinden oluşan akademik
kadrosuyla eğitim ve araştırma faaliyetlerini çağdaş
ölçütlerde sürdürmektedir. Bölümde 4 yıllık lisans
eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora
programları bulunmaktadır. 2007 yılı itibariyle 43
doktora, 502 yüksek lisans olmak üzere toplam 2868
mezun veren bölüm 1996 yılında ABET tarafından
akredite edilmiştir. Uygulanan programlar kapsam
ve içerik itibariyle çağdaş mühendislik anlayışına
paralel, öğrencilerin günün gelişen teknolojilerini
takip edebilmelerine imkan veren, Türkiye ve dünya
şartlarına yönelik olarak sürekli gözden geçirilip
geliştirilmekte ve yenilenmektedir. Öğrenim bütün
programlarda İngilizce dilinde gerçekleştirilmektedir.
Verilen eğitimin genel amacı öğrencilerin almış
oldukları ileri bilim ve mühendislik derslerinden
öğrendikleri prensipleri malzeme proses, mikroyapı
ve özellik ilişkilerini değişik malzeme sistemlerine
uygulamak için yeterli bilgi ve yeteneğe sahip; özgür
düşünen ve düşündüğünü açıkça ifade edebilen
mezunlar yetiştirmektir. Halen lisans düzeyinde
sürdürülen eğitim programında öğretilen dersler
malzemelerin üretimini, içyapılarını ve özelliklerini
etkileyen faktörlerin belirlenmesini, ayrıca kullanım
sırasında davranışlarını etkileyen faktörlerin
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Resim 1: Tarama elektron mikroskobu laboratuvarı
Picture 1: Scanner electron microscope laboratory

METU Metallurgical and Materials Engineering
Department founded in 1966 presently
continues its academic and research activities in
contemporary dimensions with its academic staff
comprising 21 instructors, 2 specialists and 38
research assistants. In addition to undergraduate
studies, the department offers graduate and
Ph.D. programs. The Department, which has
produced 2868 graduates in total as of 2007, with
43 Ph.D. and 502 Master’s Program graduates, was
accredited by ABET in 1996. The applied programs
are continuously reviewed, developed and renewed
in accordance with the requirements of Turkey
and the world, allowing students to follow the
advancing technologies of the day in line with
contemporary engineering concepts in terms of
content and scope. Instruction is in English in all
programs.
The basic purpose of the education offered is to
raise graduates who have adequate knowledge
and skill to apply the principles they learn from
advanced science and engineering courses and

belirlenmesini kapsamaktadır. İlgili malzemeler
metaller ve alaşımları, seramikler, polimerler ve
bunların kompositleri olmaktadır.
Öğrenimin ilk iki yılında ağırlıklı olarak genel fen
bilimleri ve mühendislik dersleri, üçüncü yılında
malzemelerin üretim prensiplerini, karakterizasyonunu
kapsayan dersler ve laboratuvar dersleri, son yılda
ise performans belirleme ve geliştirmeye yönelik
derslerle birlikte mezuniyet projesi ve tasarım dersleri
verilmektedir. Öğrenciler ikinci yılın ve üçüncü yılın
sonunda 20’şer iş gününden az olmamak şartıyla yaz
stajlarını yapmakla yükümlüdürler.
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde
verilen seramik eğitimi öğrencilere genel mühendislik
derslerinin yanı sıra hem geleneksel seramiklerin
hem de ileri teknoloji seramiklerinin üretimini,
özelliklerini ve karakterizasyonunun çağdaş teknoloji
imkanlarını kullanarak öğretimini amaçlamaktadır.
Seramik laboratuvarları geleneksel ve ileri teknoloji
seramiklerinin üretimi, özellikleri ve karakterizasyonu
için gerekli modern alet ve cihazlarla donatılmış olup
öğrencilerin kullanımına açıktır.
Seramik bilim ve teknolojisini tanıtan dersler
öğrencilere 4. sınıfta ve genellikle teknik seçmeli
ders olarak sunulmaktadır. Lisans programına kayıtlı
öğrencilerin hepsi 4. sınıfın ilk döneminde “Genel
Seramik” dersini almak zorundadır. Bu derse ilave
olarak lisans programında;
“Cam Bilim ve Teknolojisi, Yapısal Seramikler ve Seramik
Kompositler, Seramik Mühendisliği Laboratuvarı,
Seramiklerde Kolloidal Davranış, Seramik Proseslerinin
Prensipleri, Elektronik ve Magnetik Seramikler, Seramik
Mühendisliğinde Özel Konular” dersleri de teknik
seçmeli ders olarak her sene ya birinci dönemde ya da
ikinci dönemde açılmaktadır. Öğrenciler bu derslerden
isteklerine bağlı olarak bir veya birkaçını alıp seramik
malzemeler konusunda bilgilerini arttırabilmektedirler.
Ayrıca lisans üstü programında da; ‘İleri Yapısal
Seramikler, Seramik Toz Sentezinin Bilim ve Teknolojisi,
Camların Özellikleri, Biyoseramikler’ dersleri
açılmaktadır. Lisans öğrencileri de isterlerse bu dersleri
alabilmektedirler.
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,
sahip olduğu zengin ve modern laboratuvar
altyapısı ile eğitim faaliyetlerine ek olarak sektörel
gelişmelere göre değişik konularda araştırmalar
yapmakta, danışmanlık ve uygulamalı araştırma
projeleri kapsamında endüstriyel hizmet vermektedir.
Bölümde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile
ilgili konular üzerine yapılan araştırmaların yanında
Seramik Malzemeler (Geleneksel, Teknik, Kil Esaslı,
Yapısal, Elektronik ve Manyetik) üzerine de araştırmalar
sürdürülmektedir. Araştırma konuları Seramik Süreçleri,
Biyoseramikler, Seramik Komposit Malzemeler, Seramik
Kesici Uçlar, Refrakterler, Camlar ve Cam-Seramikler,
İnce Film Kaplamaları, Mikroyapı, Mekanik, Isısal ve
Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi, Tahribatsız Muayene
konularında yoğunlaşmaktadır.

materials processing, microstructure and material
property relationships onto various materials
systems, who think freely and who can express
what they think without fear. The courses offered in
the academic program applied at undergraduate
level presently cover the production of materials,
identification of factors affecting internal structures
and properties and also their behavior during use.
Applicable materials are metals and their alloys,
ceramics, polymers and their composites.
In the first two years of the program, predominantly
general science and engineering courses, in
the third year, courses covering the production
principles and characterization of materials and
laboratory courses and in the final year, in addition
to courses on performance, determination and
development; graduation project and design
courses are being offered. The students are obliged
to carry out their summer training not to be less
than twenty working days each at the end of their
second and third years.
The ceramics education offered in METU
Metallurgical and Materials Engineering
Department seeks to teach students in addition to
the general engineering courses, the production
and characteristics of both traditional ceramics
and also advanced technology ceramics, using
the means of contemporary technology. Ceramic
laboratories are equipped with modern instruments
and devices required for production, properties
and characterization of traditional and advanced
technology ceramics and are opened to the use of
students.
Courses which introduce ceramic science and
technology are offered to students in their senior
year basically as technical electives. All students
registered in the undergraduate program are
required to take the course “General Ceramics”
in the first semester of year 4. In addition to this
course;
‘Glass Science and Technology’, ‘Structural Ceramics
and Ceramic Composites’, Ceramics Engineering
Laboratory, Colloidal Behavior in Ceramics,
Principles of Ceramic Processes, Electronic and
Magnetic Ceramics, Special Topics in Ceramic
Engineering’ are offered as technical electives each
year either in the first or second semester. Students
have their option to take one or several of such
courses, enhancing their knowledge on ceramic
materials. Also, ‘Advanced Structural Ceramics,
Science and Technology of Ceramic Powder
Synthesis, Properties of Glasses and Bioceramics’
courses are offered in the graduate program.
Undergraduate students are also able to take these
courses at their option.
METU Metallurgical and Materials Engineering
Department carries out research on various
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Resim 2: ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programında seramik alanında yaklaşık 15 teknik seçmeli ders verilmektedir
Picture 2: Approximately 15 technical electives are offered in the field of ceramics in METU Metallurgical and Materials Engineering program

Seramik bilim ve teknolojisini tanıtan dersleri
öğreten öğretim üyelerinin hepsi yurtdışında eğitim
görmüş, ulusal ve uluslararası dergilerde 100’ün
üzerinde yayını, ulusal ve uluslararası kongrelerde
200’ün üzerinde bildirisi bulunan elemanlardan
oluşmaktadır. Öğretim üyeleri ders vermelerinin ve
araştırma etkinliklerinin yanında üniversite dışında
çeşitli sanayii kurum ve kuruluşlarıyla da ilişkilerini en
üst düzeyde tutmaya özen göstermiş olup üniversite
dışındaki birçok etkinliklerde görev almışlardır. Ayrıca
ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve sempozyum
gibi bilimsel toplantıların düzenlenmesinde aktif
görevler üstlenmişlerdir. ODTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü eğitim, araştırma, ve danışmanlık
hizmetlerini diğer üniversiteler ve araştırma
kuruluşlarıyla işbirliği içinde karşılıklı dayanışma ile en
üst seviyede sürdürmeyi kendisine prensip edinmiş
olup bu prensibi hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi
amaçlamaktadır.

Resim 3: Seramik ve cam üzerine yoğunlaşan uygulamalı araştırma laboratuvarları
geleneksel ve ileri teknoloji seramiklerinin üretimi ve analitik karakterizasyonu için gerekli
modern alet ve cihazlarla donatılmıştır ve öğrencilerin kullanımına açıktır
Picture 3: Applied research laboratories focusing on ceramic and glass are equipped
with the necessary modern tools and instruments needed for production and analytical
characterization of the traditional and advanced technology ceramics and are open to the
use of students
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subjects depending on the sectoral developments
in addition to academic activities with its rich
and modern laboratory infrastructure, providing
industrial service with consulting and applied
research projects. Alongside of research carried
out on topics related to Metallurgical and Materials
Engineering, research on Ceramic Materials
(Traditional, Technical, Clay Based, Structural,
Electronic and Magnetic) is being carried out in
the Department. Research topics are focused on
Ceramic Processes, Bioceramics, Ceramic Composite
Materials, Ceramic Cutter Edges, Refractories,
Glasses and Glass-Ceramics, Thin Film Coatings,
Microstructure, Analysis of Mechanical, Thermal and
Surface Properties and Non-Destructive Inspection.
All members of staff, who teach the courses
which introduce ceramic science and technology,
are instructors who have all studied abroad and
who have over 100 papers published in national
and international journals with more than 200
papers presented in national and international
conventions. In addition to teaching courses and
doing research, academic staff have also taken
care to keep their relations with various industrial
companies and organizations outside the University
at the highest level, taking part in many activities
outside the University. They have also assumed
active duty in organizing national and international
conventions, seminars, symposiums and similar
scientific conferences. METU Metallurgical and
Materials Engineering Department has made it
its principle to pursue academic research and
consulting services with mutual solidarity with
other Universities and research organizations at
the highest level and its aim is to continue with this
principle in future years both at national and also
international levels.
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Ayasofya Müzesi

Hagia Sophia Museum

Ayasofya Kilisesi, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen
tarafından M.S. 537 yılında İstanbul’un eski şehir
merkezine inşa ettirilmiştir. “Kutsal Bilgelik” anlamına
gelen “Hagia Sophia” adı verilen bina 5 yılda (532-537
yılları arasına) tamamlanmıştır. Dünyanın en eski ve en
hızlı inşa edilen katedralidir. Günümüzde, dünyanın
yüzölçümü bakımından dördüncü büyük katedrali
olarak kabul edilir. Ayasofya, sanat tarihi ve mimarlık
dünyasının baş yapıtları arasında yer alır. 916 yıl baş
kilise ve 477 yıl cami olarak aynı tanrıya inanan iki
değişik dinin hizmetinde olduktan sonra, Atatürk’ün
emri ile 1935’ten bu yana müze olarak tarihi işlevini
sürdürmektedir.
Bizans tarihçileri ilk Ayasofya’nın İmparator I.
Konstantinos (324-337) zamanında yapıldığını ileri
sürmüşlerdir. Bazilika planlı, ahşap çatılı bu yapı, bir
ayaklanma sonunda yanmıştır. Bu yapıdan hiçbir kalıntı
günümüze gelmemiştir. İmparator II. Theodosius,
Ayasofya’yı ikinci defa yaptırmış ve 415’te ibadete
açmıştır. Yine bazilika planlı bu yapı 532’de Nika ihtilali
sırasında yanmıştır. 1936 yılında yapılan kazılarda
bununla ilgili bazı kalıntılar ortaya çıkmıştır. İmparator
1. Jüstinyen (527-565) ilk iki Ayasofya’dan daha büyük
bir kilise yaptırmak istemiş, çağın ünlü mimarlarından
Miletos’lu İsidoros ve Tralles’i Anthemios’a günümüze
ulaşan Ayasofya’yı yaptırmıştır. Anadolu’nun antik
şehir kalıntılarından sütunlar, başlıklar, mermerler ve
renkli taşlar Ayasofya’da kullanılmak üzere İstanbul’a
getirilmiştir.
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Hagia Sophia Museum was built by Byzantine Emperor
Justinian I in 537 A.D. at Istanbul’s old inner city. The
building named “Hagia Sophia” which means “Holy
Wisdom” was completed in 5 years (532-537). It is the
oldest and fastest constructed cathedral in the world.
Today, it is recognized as the fourth largest cathedral
in the world in terms of ground area. Hagia Sophia is
among the masterpieces of history of art and the world
of architecture. After serving two different religions
believing in the same God for 916 years as a church
and 477 years as a mosque, it has been carrying out its
historical function as a museum since 1935 under the
orders of Atatürk.
Byzantine historians have asserted that the first
Hagia Sophia was built during the reign of Emperor
Constantine I (324-337). This structure with basilica
plan and wooden roof was burned as a result of an
uprising. No remains of this building have survived.
Emperor Theodosius II had Hagia Sophia built a second
time, opening it to worshippers in 415. This building,
again with a basilica plan, was burned during the Nika
revolution of 532. Certain remnants of this building
were discovered in the excavations carried out in 1936.
Emperor Justinian (527-565), wishing to build a church
larger than the first two Hagia Sophias, commissioning
Isidoros of Miletos and Anthemios of Tralles for the
present Hagia Sophia. Columns, column heads,
marbles and colored stones from Anatolia’s antique
city remnants were brought to Istanbul to be used in
Hagia Sophia.

Bizans ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan Ayasofya
Müzesi, mimari yönden incelendiğinde 6 yy. Bizans
devri eseri olmakla beraber, ön misali olmayan,
sonraki devirlerde de taklit edilmeyen Roma mimari
geleneğine bağlı bir “Deneme” dir. Dış ve iç görünüşteki
tezat ve iri kubbe Roma’nın mirasıdır. Dış görünüş zarif
değildir, proporsiyonlara dikkat edilmemiş, bir kabuk
gibi yapılmıştır. Bunun tersine iç görünüm saray gibi
görkemlidir, göz alıcıdır; yapı, dev bir “İmparatorluk”
eseridir. Büyük bir orta mekân, iki yan mekân (nef ),
absis, iç ve dış nartekslerden meydana gelmiştir. İç
mekân, 100 x 70 m. ölçüsünde olup, üzeri dört büyük
ayağın taşıdığı 55 m. yüksekliğinde, 30,31 m. çapında
kubbe ile örtülmüştür. Ayasofya’nın mimarisinin
yanı sıra mozaikleri de büyük önem taşımaktadır.
En eski mozaikler iç narteks ve yan neflerde altın
yaldızlı geometrik ve bitkisel motifli olan mozaiklerdir.
Figürlü mozaikler IX.-XII. yüzyıllarda yapılmıştır. Bunlar
İmparator kapısı üzerinde, absiste, çıkış kapısı üzerinde
ve üst kat galeride görülmektedir.
Ayasofya her devirde hazineler dolusu sarflar yapılarak
ayakta tutulabilmiştir. Türk’lerin şehri 1453 yılında
fethetmeleri, harap durumdaki Ayasofya’nın derhal
camiye çevrilerek kurtarılmasına sebep olmuştur.
Türk mimarı Koca Sinan’ın 16.yy da eklediği payanda
duvarları, 19. yy. ortasında Mimar Fossati kardeşlerin
ve 1930’dan itibaren yapılan diğer restorasyonlar ve
kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi önemli tamirlerdir.
1930-1935 yılları arasında ortaya çıkartılıp temizlenen
bir kısım mozaikler Bizans’ın önemli sanat eserleri
arasında yer alırlar. Mihrap çevresi, Türk çini sanatı
ve Türk yazı sanatının en güzel örneklerini içerir.
Bunlardan kubbedeki ünlü Türk hattatı Kazasker
Mustafa İzzet Efendi’nin Kuran’dan alınma bir suresi
ile 7.50 m. çapındaki yuvarlak levhalar en ilgi çekici
olanıdır. Bu levhalarda, Allah, Muhammed, Ömer,
Osman, Ali, Hasan, Ebu Bekir, Hüseyin’in isimleri
yazılıdır. Mihrabın yan duvarlarında ise Osmanlı
padişahlarının yazıp buraya hediye ettiği levhalar
vardır.
Sultan II. Selim, Sultan III. Mehmet, Sultan III. Murat
ve şehzadelerin türbeleri, Sultan I. Mahmut’un
şadırvanı, sıbyan mektebi, imareti, kütüphanesi, Sultan
Abdülmecid’in hünkar mahfeli, muvakkithanesi,
Ayasofya’daki Türk çağı örnekleri olup türbeler, iç
donanımı, çinileri ve mimarisiyle klasik Osmanlı türbe
geleneğinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır.

Müze Ziyaret
Avlunun içerisindeki müze girişi, asırlar sonra yeniden
kullanılmaya başlanan, batı yönündeki orijinal kapıdır.
Vaftiz olamayanların girebildikleri dış koridor 5 kapı
ile iç koridora, burası da 9 kapı ile kilisenin esas
kısmına açılır. Ortadaki yüksek kapı İmparatorluk
kapısıdır ve üzerindeki mozaik pano 9. yy. sonunda
yapılmıştır. Ortada taht üzerinde oturan pantokrator
İsa’dan, bir İmparator şefaat istemektedir. Yanlardaki
madalyonlarda Meryem Ana ve Baş Melek Gabriel’in
portreleri vardır. İç koridor ve yan neflerin tavanındaki
diğer figürsüz mozaikler Justinyen devri orijinalleridir.
Yapının ana kısmında ziyaretçiyi görkemli ve muazzam

When analyzed in terms of architecture, Hagia Sophia
Museum, bearing the traces of Byzantine and Ottoman
eras; despite being an 6th Century Byzantine work,
is a “Test” under the Roman architectural tradition
with no precedent and which could not be imitated
in subsequent periods. The contrast between the
exterior and interior views and the large dome are
Roman heritage. The exterior appearance is not
elegant. There is no attention given to proportions;
it has been built as a shell. In contrast, the interior is
magnificent and striking like a palace, the building
being a giant “Empire” masterpiece. It is made up of a
large center space, two side sections (nephs) and abse
and interior and exterior nartexes. The interior space
is in size 100 x 70 m. covered by a dome 55 m high,
30,31 m. in diameter, borne by four major columns.
In addition to its architecture, Hagia Sophia’s mosaics
are also of great importance. The oldest mosaics are
the gilded geometrical and plant motif mosaics on the
inner nartex and the side nephs. Figure mosaics were
made in 9th-12th Centuries. These appear on top of
the Imperial gate, abse, on the exit gate and the upper
gallery.
Hagia Sophia was kept alive by treasury full
expenditures in each period. Turks’ capturing the
city in 1453 has caused Hagia Sophia which was in a
dilapidated state to be transformed into a mosque
right away, being saved. The structural supports added
by Turkish architect Great Sinan in 16th Century,
other restorations done by Architect Fossati Brothers
in mid 19tH Century and others made starting from
1930 and encircling of the dome by a steel band are
major repairs. Certain mosaics which were discovered
and cleaned between 1930 and 1935 are recognized
as Byzantium’s significant art works. The periphery
of the mihrab incorporates the best examples of
Turkish tile art and Turkish calligraphy. Of these, a
verse from Quran by the famed Turkish calligrapher
Kazasker Mustafa Izzet Efendi and round signs of 7.50
m diameter are the most interesting. The names of
God, Mohammed, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Ebu Bekir
and Hüseyin are written on these signs. There are signs
scripted and donated by Ottoman Sultans on the side
walls of the mihrab.
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The tombs of Sultan Selim II, Sultan Mehmet III,
Sultan Murat III and şehzades; the şadırvan, children’s
school an library of Sultan Mahmut I, the loge and a
time keeper’s building of Sultan Abdülmecit are the
Turkish era specimens in Hagia Sophia with the tombs
creating the best examples of the classical Ottoman
tomb tradition with their interior equipment, china and
architecture.

bir mekân karşılar. Duvarlar ve tavanlar mermer ve
mozaiklerle kaplı, rengarenk bir görünüştedir. Kubbe
mozaiklerinin 3 değişik renk tonu, yapılan 3 değişik
tamirat devrini gösterir. Yüksekliği ve çapı ile dünyanın
en büyük kubbesi iken günümüzde de sayılı büyük
kubbelerindendir. Yapılan tamiratlardan dolayı kubbe
tam bir çember değildir. Kuzey – Güney çapı 31,87
m.dir. Doğu – Batı çapı 30,87 m. olup yüksekliği 55,60
m.dir. Kubbenin dayandığı 4 pandantifte, 4 kanatlı
melek figürü, yüzleri kapatılmış olarak yer alır.
Dikdörtgen, geniş orta mekanın sütunlarla ayrılmış
2 yanında, karanlık neftler uzanır. Orta mekan 74.67
x 69.80 m.dir. Alt katta ve galerilerde toplam 107
sütun vardır. Ayasofya sütun başlıkları tüm yapının
en karakteristik ve belirgin, klasik, 6. yy. Bizans
süsleme örnekleridir. O çağa ait bir özellik olan derin
oyulmuş mermerler güzel bir ışık, gölge oyunu ortaya
serer. Ortalarında İmparator monogamları bulunur.
Köşelerde yer alan antik porfir sütunlar, yeşil Selanik
mermerinden yapılma orta sütunlar ve tümünün beyaz
mermerden yapılma, zengin işlemelerle süslü başlıkları
insanı eski günlere götürür. Apsis yarı kubbesinde
kucağında çocuk İsa ile Meryem Ana, sağ yanda da Baş
Melek mozaikleri bulunmaktadır. Karşı duvardaki bir
başka melek figürü tahrip olmuştur.
Galeriler seviyesinde duvarlara asılı, deri üzerine
yapılmış 7.5 m. çapındaki büyük diskler ve kubbedeki
yazıt, eserin cami olarak kullanıldığını hatırlatırlar. 19.
yy. ortalarında dönemin büyük ustaları tarafından
yazılan bu kaligrafiler birer şaheserdir. Yuvarlak
tablolarda Allah, Hz. Muhammed, 4 Halife ve HasanHüseyin isimleri yazılıdır. Döneminin güzel örnekleri
mihrap üstü vitraylar, apsis içine yerleştirilmiş cami
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Visiting the Museum
The museum entrance in the yard is the original gate
in the western started which started to be used again
after centuries. The outer corridor which may be
accessed by those who may not be baptized opens
to the inner corridor by 5 gates; which in turn opens
to the main section of the church by 9 gates. The high
gate at the center is Imperial Gate with the mosaic
panel on it built in late 9th Century. An emperor
asks for a blessing from Christ Pantocrator who sits
on a throne in the middle. There are the portraits of
Virgin Mary and Angel Gabriel on the mosaics on the
side. Other non-figurative mosaics on the ceiling of
the inner corridor and side nephs are originals from
the Justinian period. A magnificent and awesome
space greets the visitor in the main section of the
building. The walls and ceiling are covered by marble
and mosaics, a festival of colors. Three different color
shades of dome mosaics demonstrate the three
different repair periods. It has been the largest dome
in the world, thanks to its height and diameter, and is
still one of the largest domes in the world. The dome is
not a full circle because of the repairs made. The northsouth diameter is 31.87 m. The East-West diameter is
30.87 m with a height of 55.60 m. There are 4 angle
figures with faces covered on the 4 pendentives the
dome rests on.
There are dark nephs on the two sides of the
rectangular broad mid space separated by pillars. The
mid space is 74.67 x 69.80 m. in size. There are 107
pillars in total on the lower floor and in galleries. Pillar
heads of Hagia Sophia are the most characteristic and
significant classical 6th Century Byzantine specimens
of the whole building. The deeply carved marbles, a
characteristic of their period, reveal a beautiful light
and shade play. There are Emperor monograms in the
middle. The antique porphyry pillars in the corners,
middle pillars made of green Thessaloniki marble and
the heads of all pillars made of white marble with rich
decorations; all take the visitor back to old days. Virgin
Mary with Baby Jesus appear on the semi dome of the
abse with archangel mosaics on the right side. Another
angle figure on the wall across has been destroyed.
Hung on walls at gallery level, large disks of 7.5 m
diameter on leather and the script on the dome remind
one that the structure has been used as a mosque.
These calligraphies written by the master craftsmen of
the period in mid-19th Century are all masterpieces.
The names of God, Mohammed, 4 Caliphs and HasanHüseyin are written on the circular discs. The mihrab
top stained glasses, the mosque mihrab placed in
the abse and the minbar and the mevlithans balcony

mihrabı, yanındaki minber ve mevlithanlar balkonu
Türk dönemi ekleridir. Zeminde yer alan, renkli mermer
parçalarından yapılmış kare kısım, belki 12. yy.da ilave
edilmiş, İmparatorların taç giydiği mahaldir.
Üstün kaliteli mermerden yapılmış iki küresel iri kap
orta mekânın giriş yanlarında yer alır. Antik orijinli bu
kaplar geç 16. yy’da Bergama’dan getirtilmiştir. Binanın
kuzey köşesinde “terleyen sütun” bulunur. Alt kısmı
bronz bir kuşak ile çevrilmiş, parmak sokulabilen bir
dilek deliği olan sütun hakkında bolca masal ve efsane
vardır. Binayı dışardan destekleyen payandaların
kuzeydeki ilkinin içerisi rampadır. Üst galerilere bu
rampa ile çıkılır. Binayı üç yönden kuşatan galerilerden
muhteşem iç mekan bambaşka görülür. İmparatorluk
kadınları ve kilise toplantıları için ayrılmış kısımları
vardır. Kuzey kanatta bir, güney kanatta da 3’lü figürler
halinde 3 mozaik pano bulunur. Güney galeride,
yanındaki pencereden giren gün ışığı altında, Bizans
mozaik sanatının şaheser panosu yer alır. Buradaki
konu, çok geniş son mahkeme sahnesinin tam
ortasında bulunan; “Diesis” diye bilinen, üçlü figürdür.
Ortada İsa onun sağında Meryem, solunda ise Hz.Yahya
yer alır. Değişik dizili arka fon mozaikleri, figürlerin
güzelliğini daha da artırır.
Güney galeri dibindeki 12. yy. mozaik panoda, Meryem
Ana ve çocuk İsa, İmparator II. Komnenus, İmparatoriçe
İrene, yan duvarında hasta Prens Aleksios yer alır.
Takdim edilen rulo kiliseye bağışları, deri kese ise altın
yardımını belirtmektedir. Buradaki ikinci pano, tahta
oturmuş İsa, yanında İmparatoriçe Zoe ve üçüncü
kocası Konstantin Monomakhos’dur, Konstantin’nin
kafası ve üstündeki yazıt kazınıp, tekrar yapılmıştır.
Orijinal mozaik Zoe’nin ilk kocasına aitti. Bu panoda
İmparatorluk ailesinin kiliseye şükran ve bağışları
sembolize edilmektedir. İç koridordan müzeyi terk
ederken görülen büyük bir mozaik pano 10. yy’dan
kalmadır. Bozuk perspektifli figürler: Ortada Meryem
Ana ve çocuk İsa, yanlarda ise şehir maketini sunan
Büyük Konstantin ile Ayasofya maketini sunan
Justinyen’dir. Çıkışta kısmen zemine gömülü M.Ö. 2.
yy’dan kalma muazzam bronz kapılar Tarsus’tan, belki
de bir pagan mabetinden getirtilerek burada tekrar
kullanılmıştır.

beside it are additions of the Turkish era. The square
section on the floor made up of colored marble
fragments is possibly added in 12th Century serving at
the site where Emperors were crowned.
Two spherical large vessels made of high quality
marble stand on the entrance sides of the mid section.
These vessels of antique origin were brought from
Pergamon in late 16th Century. There is the “perspiring
column” in the north corner of the building. There are
ample tales and legends about this column which
has a wishing hole in which one can insert a finger,
with the bottom part encircled with a bronze band.
There is a ramp inside the first one on the north of the
buttresses supporting the building from outside. This
ramp takes one to the upper galleries. The magnificent
interior space has a totally different look from these
galleries surrounding the building on three sides.
There are sections dedicated to imperial women and
church meetings. There are mosaic panels; one on the
north wing and in figures of three on the south wing.
There is the masterpiece panel of Byzantine mosaic art
under daylight coming through the side window in the
southern gallery. The theme here is the triple figure
known as “Diesis” which is exactly in the middle of the
very wide judgment day scene. Jesus is in the middle
with Virgin Mary on his right and Jean the Baptist on
his right. The background mosaics enhance the beauty
of the figures even more.
Virgin Mary and baby Jesus, Emperor John II
Komnenus, Empress Eirene stand on the 12th Century
mosaic panel in the southern gallery with Prince
Alexios represented on an adjacent plaster. The
document presented depicts the donations to the
church and the leather purse depicts gold donations.
The second panel here depicts Jesus sitting on a throne
with Empress Zoe and her third husband Konstantin
Monomakhos beside him. The head of Konstantin
and the script on it have been scratched and remade.
The original mosaic depicted Zoe’s first husband. This
panel symbolizes the gratitude and donations to the
church of the imperial family. The large mosaic panel
seen while leaving the Museum through the inner
corridor has survived from 10th Century. The figures
with poor perspective depict the Virgin Mary and baby
Jesus in the middle and Great Konstantin presenting
the mockup of the city and Justinian presenting the
mockup of Hagia Sophia on either side. The enormous
bronze doors partially embedded on the ground at the
exit from 2nd Century B.C. have perhaps been brought
from Tarsus or from a pagan temple to be reused here.
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Küresel formlu
seramikleri ve
denizkestaneleri
çizimleriyle tanınan
seramik sanatçısıressam Melike
Abasıyanık Kurtiç ;
“Sanat, malzeme ile
sınırlanan bir şey
değildir”
Ceramic artist, painter
known for her spherical
ceramics and sea urchins,
Melike Abasıyanık Kurtiç;
“Art is not something
limited by material”
1955; İstanbul D.G.S.A Dekoratif Sanatlar Bölümü’nü
bitirdi. 1960-62; Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları’nda
Seramik Dekor ve Serbest Form üzerinde çalıştı.
1963; Danimarka’nın Naestved kentinde Herman
Kaler Seramik Atölyesi’nde kil araştırmaları yaptı.
1963- 66; Kopenhag’da Danimarka Kraliyet Porselen
Fabrikası’na kabul edildi. Dört yıl fabrikanın SteinzeugGre bölümünde üretime alınacak form araştırmaları
ve tek parça seramik formları üzerinde çalıştı. 196768; Kopenhag Güzel Sanatlar Akademisi Seramik
Bölümü’nde konuk sanatçı olarak sır çalışmaları yaptı.
1968 -72; Ankara Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde
çalışmalarını sürdürdü. 1971- 75; Batı Almanya’da
Heinz-Theo Dietz Seramik Atölyesi’nde çalışmalarını
gerçekleştirdi. 1973; Nord-Rhein Vestfalen Eyaleti
Tatbiki Güzel Sanatlar Odası’na üyeliği jüri kararı ile
kabul edildi. 1973; merkezi Hamburg’da bulunan ve
Paris’te Federation International des Associations
Culturelles Feminies’e bağlı olan Gedok Birliği üyeliğine
alındı.
Okuldaki en mutlu anları harita ve biyoloji ödevlerini
çizerken duyduğu haz. Eczacıbaşı seramik kurslarında
seramikle tanışması (1960), Hitit Müzesi’nde onda
hayranlık uyandıran çömlekler, ardından deniz
kıyısında bir taşın köşesinde gizlenen deniz kestanesi
ile karşılaşma, sayısız çizimler (1976), buna son
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Röportaj / Interview :

Şerife Deniz Ulueren
serife@serfed.com

She graduated from Istanbul State Fine Arts Academy Decorative Arts Division in 1955. The worked on
ceramic decor and free form at Eczacıbaşı Ceramic
Plants 1960-62. She did research on clay at Herman
Kaler Ceramic Studio in the city of Naestved in Denmark in 1963. In 1963-66 she was accepted to Danish Royal Porcelain Factory in Copenhagen. For four
years, she worked on forms to be used in production and single piece ceramic forms in SteinzeugGre division of the factory. She did glaze studies as
a guest artist in Copenhagen Fine Arts Academy
Ceramic Division in 1967-68. From 1968 to 72, she
continued with her work in Ankara Mining Research
and Exploration Institute. From 1971 to 1975, she
worked at Heinz-Theo Dietz Ceramic Studio in West
Germany. In 1973, her membership to Nord-Rhein
Vestfalen province Chamber of Applied Fine Arts
was approved by jury. In 1973, she was admitted as
member to Gedok Union based in Hamburg, which
is a member of Federation International des Associations Culturelles Feminies in Paris.
Her happiest moments in school were the pleasure
she felt when drawing her mapping and biology homeworks. Her introduction to ceramics in

1964 Royal Porselen Fabrikası – Porselen Servis Dekoru Mavi-Beyaz/ Kopenhag
1964 Royal Porcelain Factory – Porcelain Service Decor Blue-White/ Copenhagen

çalışmaları olan yan yana getirilmiş ton doku farklılıkları
içeren deniz yosunları düzenlemeleri. Bütün bunlar
sanatın sınır tanımaz özgürlüklerine açılan pencere
olur. Yaşamını ve sorguladıklarını yan yana koyabilmiş,
bir araya getirebilmiş benzersiz yenilerden biri olur
Melike Abasıyanık Kurtiç. Sanata ve insana olan sevgisi,
heyecanı, dürüstlüğü, ödünsüz kişiliği ile yapıtları kadar
Çağdaş Türk Sanatı’nın örnek sanatçısıdır. Mayıs ayında
Maçka Sanat Galerisi’nde sergilenen seramiklerinden,
resimlerine, sanat yaşamının kısa özetini birkaç kare ile
de olsa deklanşörüm ve satırlarımda sizlerle paylaşmak
için özetledim.

“Kili elime alışım bütünüyle bir rastlantı”
Seramiği insan tarihi ile başlayan sanatların en eskisi ve
soyutu olarak tanımlıyorum. Eline kili alan ilk insan kile
biçim verip rüzgar ve güneşte kurutarak ilk çanakları
yapıyordu. İnsanın yazıyı tanımadan, dini bilmeden
bu sanatın varlığı söz konusudur. Daha sonra ateşin
bulunup çarkın keşfiyle bu soyut sanatın başlıca
özellikleri belirgin olmaya başladı. Kil gibi yumuşak
uzayabilen bir maddenin çark üzerinde yükselen uyum
ve hareketi ile çanak biçimlerinin en güzel örneklerine
doğru bir gelişme izlenir. Başlangıçta son derece kendi
halinde olan bu sanat giderek M. Ö. 5. yy’da dünyanın
en duygulu ve kültürlü kavimlerini tanıtan sanat
oldu. Küp, vazo, çanak gibi seramik formların çağlar
boyunca pek az değiştirilebilen ölçü ve oranlarının
temel özellikleri o dönemlerde saptanmaya başladı.
Bu formlar analiz edilebilen (akıcı form), veya anilizi

Eczacıbaşı ceramic courses (1960), admiration of
bowls in Hittite Museum, then the encounter with
the sea urchin hidden at a corner of a stone at the
sea shore, endless drawings (1976), sea weed installations containing differences of texture brought
together, her most recent works. All these will be
the window opening to the freedom of art which
knows no boundaries. Melike Abasıyanık Kurtiç
becomes one of those unique innovators who were
able to put her life and what she questioned side by
side, bringing them together. She is a model artist
of Contemporary Turkish Art with her love for art
and the human being, her excitement, earnestness
and uncompromising personality as much as for her
works. I am putting down a short summary of her
art life from her ceramic ware to her paintings exhibited at Maçka Art Gallery in May, with my shutter
button albeit by just a few frames; and my words.

“It is a total coincide that I took clay in my
hand”
I define ceramics as the oldest and most abstract
of arts starting with human history. The first man
who took clay in his hand was giving it shape,
making the first bowls, drying it under the wind
and the sun. This art was in existence before man
knew script or religion. Then as fire was discovered
and the wheel invented, the major characteristics
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“Hiçbir madde düşünemiyorum
ki kil kadar sanatçının elleri
arasında yükselirken sinir ve
damarlarına akan bir duyarlığa
erişebilsin”
zor olan (sezgisel form) türleri içinde bugüne kadar
tazeliğini korumakta, hayranlık ve beğenimizi üzerine
çekmektedir. Hiçbir madde düşünemiyorum ki kil
kadar sanatçının elleri arasında yükselirken sinir ve
damarlarına akan bir duyarlığa erişebilsin.

“Seramik sevgim”
Ben seramiğe sevgimi ne geleneksel bir yapıya, ne de
eğitim süreci içindeki öğrenimimle ilgili bir tabana
oturtabilirim. Kili elime alışım bütünüyle bir rastlantıdır.
Uzun yıllar içinde taşımış olduğum, elimle beynim
arasındaki kaçınılmaz duyarlık belki ilk olarak bu
maddeye biçim verirken dışa vurulmuş oldu.
“Meslek hayatımın en önemli yılları”
Erken yaşlardan beri sanata eğilimim giderek
kaçınılmaz olunca Güzel Sanatlar Akademisi’ne
girmeye karar vermiştim. Ama dilediğim resim
bölümüne değil de, kumaş desenlerine girdim. O
yıllarda bu bölümün uygulamalı kısmı daha çalışır
değildi. Seramik bölümü adı olan fakat etkinliği
olmayan bir bölümdü. O ara eski Türk kumaşlarından
esinlenerek desenler yaptım. Anadolu kilimlerindeki
renk, soyutlama, biçim, Selçuk Çinileri ve İslam
eserlerinin Küfi yazılarındaki yalınlığı o yıllarda daha
çok ilgilendiriyordu. Özellikle bu yazılardaki bir harfin
yazılmasında kalem ve fırça duyarlığının etkisindeydim.
Kilim motiflerini çağdaş bir anlatım içinde geliştirmek
istedimse de başaramadım. Seramiğe 1960’lı yıllarda
Eczacıbaşı’nın açtığı atölyede başladım. Burada önceleri
Sayın Muhsin Demironat’ın eski çini motiflerinin büyük
tabaklar üzerine yeniden çizilme çalışmalarına katıldım.
Beni etkisi altına alan fırça çekimindeki farklılıkları
tekniği ile öğrendim. O sırada Sayın İsmail Uygar ve
Hakkı İzzet tarafından yönlendirilen seramik kurslarına
garip bir çekingenlik nedeniyle katılamıyordum. Sonra
bu çekingenliğin kile gereği olan biçimi verememe
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“I can’t think of any material
which can reach a sensitivity
flowing into the artist’s nerves
and veins when rising between
her hands”
of this abstract art started to come alive. A progress towards the best specimens of bowl shapes
is observed through the harmony and movement
rising on the wheel of a soft style material. This art,
which way on its own at the beginning, in time
became the art identifying the most sensitive and
cultured tribes of the world in 5th Century B.C. The
basic characteristics of measurements and ratios
of ceramic forms like urns, vases and bowls, which
were changed very little through ages, started to
be set in those periods. These forms as analyzable
(fluid form) or hard to analyze (intuitive form) types
have concerned their freshness until today, drawing
our admiration and appreciation. I can’t think of any
material which can reach a sensitivity flowing into
the artist’s nerves and veins when rising between
her hands.

“My love for ceramics”
I can base my love for ceramics neither on a traditional structure, nor my academic studies. It is a
total coincidence that I had taken clay in my hands.
The unavoidable sensitivity between my hands and
my brain, which I carried in me for a long time, was
perhaps expressed for the first time when I was
shaping this material.
“The most important years of my career”
Since my early years, as my interest in art became
inevitable, I had decided to enroll in the Fine Arts
Academy. But I enrolled not in the paintings division which I wanted but fabric patterns. Those
years, the applied section of that division was not
yet operational. The ceramics department was
which had a name but was not functioning. Those
days I prepared designs inspired by old Turkish fabrics. The color, abstraction and form on Anatolian
carpets, Seljuki china ware and the plainness of kufi
scripts on Islamic art works interested me more in
those years. I was especially inspired by the sensitivity of the pencil and the brush when writing a letter
on these scripts. I tried to develop carpet motifs
within a contemporary style of expression but I
couldn’t manage it. I started ceramics in 1960s in
a studio opened by Eczacıbaşı. There, I first participated in the work by esteemed Muhsin Demironat
on re-drawing of old china motifs on large plates.
I learned the differences in brush strokes which
inspired me with the proper technique. At that
time, I couldn’t participate in the ceramic courses
directed by Mr. Ismail Uygar and Hakkı Izzet due
to a strange bashfulness. Then, I figured out that

kaygısından kaynaklandığını anladım ve bunu
yenerek işe başladım. O yıllarda daha çok büyük vazo,
çanak, kulplu yağ kandilleri gibi kullanım formları
yaptım. Artık malzememi bulmuştum. Bu malzemeyi
daha derinden öğrenmek için Danimarka’nın
Neasved kentinde o dönem 75 yıllık bir atölye ile üç
aylık bir anlaşma yaparak gittim. Sonra Kopenhag
Kraliyet Porselen Fabrikası’na Alev Ebuzziya Siesbye
ile başvurduk ve altı aylık bir deneme süresinden
sonra esas kadroya alındık. İlk on ay porselen dekoru
üzerinde çalıştım. İlk kez 1350-1400 derecede
pişen bir porselenle karşı karşıyaydım. Bu tekniğin
dekor üzerinde yarattığı güçlüklerin üstünden çok
çalışarak geldim. Ama beni esas çeken kilin kendisi
ve onun ellerimde biçimlenmesiydi. Bu dileğim
göz önüne alınarak stoneware bölümüne geçtim.
Meslek yaşamımın en önemli yıllarını burada geçirdim.
1300-1350 derecede taş niteliğine ulaşan kilin yapısal
özelliklerini öğrendim. Doğa ile olan ilişkim bu yıllarda
daha da belirginleşti.

“Formların etkisi”
Zamanla taş özelliğine dönüşmüş formlarda izlenen
dokusal değişimin yanında çevremde gözlemlediğim
küresel formlar da beni etkisi altına aldı. Bu çoğu kez
dıştan içe doğru, derinliğine bir arayışa yönlendirdi
beni. Bu süreçte küresel dış biçim zenginliğinin iç
biçim-iç yapı zenginliğini de kapsadığına tanık oldum.
Dış kabuklarda sessiz ve dural görünümlü yaşama
olayının iç hacimlerdeki sürekliliğini ve her ikisi
arasındaki ilişkiyi seramik kürelerimi yararak, çatlatarak,
bölerek vurgulamaya çalıştım. Biçim denen olgunun
adeta öze yönelik devinim ve değişimini arama
amacını içeren bir çalışma diyebilirim. Burada evrensel
bilinçaltının derinlikleri söz konusu olduğunda, sezgisel
gücün bilinçle maddeye dönüşerek dışa yansıma
sürecinin karmaşık bir süreç olduğu kanısındayım.
“Çömleklerin uyandırdığı etki hala üzerimde”
Çok zengin bir seramik geçmişine sahip olan
ülkemizde bu geleneğin sürekliliğinden söz etmenin
çok güç olduğu görüşündeyim. Seramik uğraşımın

this bashfulness came from the concern of not
being able to give clay the necessary form and I
started by overcoming this. Those years, I mostly
built utilitarian forms like big vases, forms and
oil lamps with handles. I had found my material.
I went to a 75-year-old studio in the city of Neasved in Denmark under a three-month contract to
get to know this material better. Then, we applied
with Alev Ebuzziya Siesbye to Copenhagen Royal
Porcelain Factory and were admitted as permanent
staff members after a six-month probation period.
The first ten months, I worked on porcelain decor.
For the first time, I was face to face with a porcelain
fired at 1350-1400 degrees. I overcame the difficulties created by this technique on decor by working
very hard but what actually attracted me was clay
itself and the forms it took in my hands. They took
my wish into consideration and I moved to the
stoneware department. I spent the most important
years of my professional life there. I learned the
structural properties of clay which became stone
at 1300-1350 degrees. My relationship with nature
became more distinct in those years.

“Impact of forms”
In time, alongside of the textural change observed
on forms which gain stoneware quality, the spherical forms I observed around me started to influence
me. This mostly directed me towards a search from
the outside towards the inside in depth. During this
process, I witnessed that the spherical external form
richness also covered the richness of internal form –
internal structure. I started to emphasize on shells,
the continuity of the quiet and calm looking living
phenomena in interior space and the relationship
between the two by splitting, cracking and dividing
my ceramic globes. I can say that these were efforts
seeking the movement and change of the phenomenon called form towards the essence. I believe that
when the depths of the universal subconscious is in
question, the process of transforming into matter
and projection consciously of intuitive force is a
complex process.
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başlangıcında Ankara Hitit Müzesi’nde gördüğüm
çömleklerin bende uyandırdığı hayranlığı bugün
de içimde taşırım. Bu olağanüstü formlarda sanki
atalarımın teri henüz kurumamıştı. Öyle ki sayısız usta
ve kuşakların sinir ve damarlarında yüzyıllarca akmış bir
duyarlıktı. Ben de bundan biraz nasibimi alabilmiş isem
kendimi mutlu sayarım. Çağdaş Türk seramiği daha
çok serbest seramik alanında etkinlik gösteriyor. Bu da
bireysel çalışmalarda kendini belirliyor.

“Deniz kestanesi serüvenim”
Yüzmeye başladığım günlerdi, deniz kıyısında bir taşın
köşesine gizlenen siyah nesne ile karşılaştım. Merakla
denizin dışına çıkarmak istesem de başaramadım.
Birgün sahilde yürürken beni etkisi altına alan bu siyah
nesnenin deniz kestanesi olduğunu birden bulguladım
ve giderek onu çizme tutkusundan kurtulamadım.
Sıradaki kağıtlara kurşun kalemle çizimlere başladım.
Daha sonra onu denizin dışında taşların üzerinde
tekrar incelerken, birden bütün dikenlerin olağanüstü
uyum içinde her an değişen devinimine tanık oldum
ve bunu ‘varoluş savaşımının’ en belirgin örneği
olarak yaşamaya başladım. Zamanla çizimlerimde ve
kestanenin kendisinde gözümle yakalayamadığım
ayrıntılar beni büyüteç altında bakmaya yönlenirdi.
Giderek her dikenin bu savaşım içindeki varlığını
ve bir diğeriyle olan ilişkisini ayrı ayrı yaşadım.
Sanki varolmanın bitmek bilmeyen sürekli savaşımı
bu küçücük yaratığın dikenlerindeki olağanüstü
devinimde simgeleniyor gibiydi.
“Sınır tanımaz özgürlük”
Sanata genel yaklaşımımın doğadaki uyum, değişim,
çelişki, karşıtlık gibi sorunsallara yakınlığı bakımından
da seramiklerim ve deniz kestanesi çizimlerim arasında
ilişki var. Tüm bunları sanatın sınır tanımaz özgürlüğüne
açılan ufak bir pencere olarak değerlendiriyorum.
“Bir anıma değinmek isterim”
Sayın Füreya Koral’ın 70’lı yıllarda İstanbul Porselen için
eski bakır formlarından esinlenerek porselenden son
derece başarılı bir kahve takımı gerçekleştirdi. Bu takım
Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yıldönümü kutlamalarında
Almanya’da Frechen Belediyesi’nin düzenlediği bir
sergide Türkiye’den gelen yapıtlar içinde en çok ilgi
toplayan bir çalışmaydı. Bizden bir ses getiriyordu.
Üzülerek söylüyorum
satışı olmadı diye toplu
üretime girilmedi. Oysa
bu servis planlı bir kanıtın
ve pazarlama eşliğinde,
iç ve dış piyasada
yerini alabilirdi. Bunun
üzerine değerli seramik
sanatçımız Füreya Koral’ın
sürümü olmadığından,
elindeki döküm kalıplarını
imha ettiğini duydum.
Çok üzülmüştüm.
Bunu da anlatmadan
geçemedim.
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“The impact of bowls is still on me” 		
I think it is very difficult to talk about the continuity of a ceramic tradition in our country which has
a very rich ceramic history. I still carry in me the
admiration inspired by the bowls I saw in Ankara
Hittite Museum at the beginning of my endeavor
on ceramics. The perspiration of my ancestors had
almost not dried up on these exceptional forms. It
was a sense which flew in the nerves and veins of
countless masters and generations through centuries. I will be very happy if I was able to get a piece
of this. The contemporary Turkish ceramic usually
functions in the free ceramic field. And this shows
itself in individual works.
“My sea urchin adventure”
I had just learned how to swim. I faced a black
object hiding at the corner of a stone by the sea
shore. I tried to take it out of the sea in curiosity
but I couldn’t. one day as I was walking along the
shore, I suddenly figured out that this black object
which inspired me was a sea urchin and couldn’t
save myself from the passion of drawing it. I started
drawing on pieces on paper on my desk by pencil.
Then, when I examined it again on stones outside
the sea, suddenly I witnessed the ever-changing
movement of the spikes in exceptional harmony
and I started to live this as a most distinct example
of the ‘fight to survive’. In time, details I couldn’t
capture in my drawings and on the urchin itself by
naked eye, directed me toward using a magnifying
glass. In time, I experienced individually the existence of each spike in this fight and its relationship
to another. It was as if the never-ending continuous
fight to survive was symbolized in the exceptional
movement of the spikes of this tiny creature.
“Freedom with no boundaries”
There is a relationship between my ceramic ware
and my sea urchin drawings also because my general approach to art is close to issues like harmony,
charge, conflict and contradiction in nature. I see
al these as a small window opening to freedom of
arts, which knows no boundaries.
“I would like to talk about a memory of mine”
In 1970s, Füreya Koral made an extremely successful coffee set inspired by ancient copper forms
for Istanbul Porselen. This way a work which drew
greatest interest among works coming from Turkey
in a show organized by Frechen Municipality in Germany on occasion of the 50th anniversary of Turkish
Republic. It has brought a sound from us. I’m sorry
to say mass production was not launched because
it wasn’t sold. Yet, this service could have taken
its place in the domestic and international marketplace if accompanied by a planned promotion
and marketing effort. I heard that our esteemed
ceramic fine artist Füreya Koral destroyed the casting moulds as there was no sale. I was truly sorry. I
couldn’t stop mentioning this.
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Geriye Bakarken, İleriye Gitmek:

Litvanya seramikleri ve öğrenci değişim programı

Looking Back, Moving Forward:

Lithuanian ceramics and the student exchange program
Anthony Stellaccio

Mart 2006’da, 20. yüzyıl Litvanya seramikleri hakkında
bir ders vermek için Vilnius, Litvanya’dan Ankara’da
Hacettepe Üniversitesi’ne geldim. Hacettepe seramik
stüdyosuna geldiğimde, bölümün kalitesinden
neredeyse şok oldum. Vilnius’daki Güzel Sanatlar
Akademisi’nin seramik stüdyosu karanlık iken,
Hacettepe’ninki ışık doluydu. Akademi’nin seramik
bölümündeki cihazlar eski ve kullanım dışı kalmışken,
Hacettepe’ninkiler güzel düzenlenmiş ve moderndi.
Kısacası, Hacettepe’deki seramik stüdyosu, Amerika
Birleşik Devletleri’nde bildiğim stüdyolara daha çok
benziyor, hatta onlardan belki de daha üstündü.
Belki de Hacettepe Seramik Bölümü’nde yürürken
duyduğum şaşkınlık, şimdi Hacettepe Üniversitesi ve
Vilnius Güzel Sanatlar Akademisi’nin seramik bölümleri
arasında yürütülen değişim programına katılan
öğrencilerin duyduğu şaşkınlığa benziyordu. Tek fark,
Litvanya’da öğrenim yapmış, çalışmış ve yaşamış bir
yabancı olarak Litvanya’nın sunduğu zorlukları ve o
zorlukları aşmanın getireceği büyük ödülleri biliyorum.
Ancak, o zorluklar ve ödülleri anlamak için Litvanya
ve Litvanya’nın seramik sanatı geçmişini biraz bilmek
gerekiyor.
Türkiye Cumhuriyeti’ne çok benzer şekilde, Litvanya
Cumhuriyeti; Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra,
Litvanya’ya yüz yıllık bir işgal sonrasında Çarlık
Rusyası’ndan bağımsızlığını elde etme fırsatı verilen
bir zaman diliminden sonra kuruldu. Savaşı takip
eden yirmi iki yıllık bağımsızlık, Litvanya için büyük
bir iyimserlik dönemi ve sosyal, kültürel, ekonomik
yeniden yapılanma ve iyileşme dönemi idi. Bu dönemin
Litvanya seramikleri üzerindeki etkisi ise hem olumlu,
hem de olumsuzdu.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemin Litvanya
seramikleri üzerindeki olumsuz etkisi özellikle
Litvanya’nın halk çömlekçiliği geleneği üzerinde
görüldü. Bu dönemde Litvanya kapılarını batıya açtı ve
inanılmaz bir hızla modernleşmeye ve Avrupalılaşmaya
başladı. O yıllarda değişen yaşam tarzları ve değişen
zevkler gittikçe daha sıklıkla ithal fabrika yapımı
seramiklerle karşılanmaktaydı. Bu arada yerel üretim
gittikçe halk çömlekçiliğine daha az benzemeye
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In March of 2006 I came from Vilnius, Lithuania
to Hacceteppe University in Ankara to present
a lecture on 20th century Lithuanian ceramics.
When I arrived at Hacceteppe’s ceramics
studio I was almost shocked by the quality of
the department. Where the ceramics studio
in the Vilnius Academy of Fine Art was dark,
Hacceteppe’s was full of light. Where equipment
in the Academy’s ceramics department stood
old and out of use, Hacceteppe’s was organized
and modern. In short, the ceramics studio at
Hacceteppe was more like, and probably even
better than some of the studios I was familiar
with in the United States.
Perhaps the kind of surprise I felt walking into
the ceramics department at Hacceteppe was the
kind of surprise felt by the students involved in
the exchange program that now exists between
the ceramics departments of Hacceteppe
University and the Vilnius Academy of Fine Art.
The only difference was that as a foreigner who
has studied, worked, and lived in Lithuania, I
know both the challenges that Lithuania offers
and that meeting those challenges can bring
deep rewards. Understanding those challenges
and rewards, however, begs some knowledge of
Lithuania and the history of its ceramic art.
Much like the Republic of Turkey, the Republic
of Lithuania was formed after World War I, a time
which presented Lithuania with the opportunity
to seize its independence from Czarist Russia
after more than a century of occupation. The
twenty-two years of independence that followed
the war were a period of great optimism for
Lithuania and a time of social, cultural, and
economic reconstruction and improvement. The
impact of this period on Lithuanian ceramics
was however, both positive and negative.
The negative impact of the post-WWI era
on Lithuanian ceramics was felt primarily on
Lithuania’s tradition of folk pottery. In this era,

Liudvikas Strolis “Table Ware Set” 1935

başlıyor ve gerçek halk çömlekçiliği artarak özelliklerini
kaybediyordu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki
bağımsızlığa yol açan Ulusal Uyanışta önemli bir rol
oynamış olan, özel form ve süslemeleri olan Litvanya
halk çömlekçiliğinin varlığı gücünü kaybetmeye
başlamıştı. Ancak, ulusal geleneğin mirası gene de
Litvanya seramiklerinin geleceğinde önemli bir rol
oynayacaktı.
Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki bağımsızlığın
Litvanya seramikleri üzerindeki olumlu etkisi ise;
toplum, kültür ve eğitim üzerine evvelce görülmemiş
tutarda yatırım yapılması, yeni bir tür seramik sanatının
ortaya çıkmasına yol açmasıydı. Bu yeni tür seramik
sanatı “uygulamalı sanat” adını alıyordu ve bu yeni
geleneğin babası Liudvikas Strolis isimli bir kişi idi.
Türkiye’de ilk seramik bölümünü kuran Hakkı Oygar
gibi; Strolis, iki Dünya Savaşı arasında Paris’te öğrenim
görmüştü. Paris’te Strolis’in eğitimi; Arts and Crafts
hareketi, uygulamalı sanat, teknoloji, milliyetçilik
ve modern sanat konusundaki Avrupa ve Doğu
geleneklerinin etkilerinin bir karışımı idi. Modern sanat
etkileri arasında Art Deco ve Art Nouveau vardı. Bu
etkilerle Strolis Litvanya için, büyük İngiliz seramikçi
Bernard Leach’in tüm batı için yaptıklarını yapacaktı. O
seramiği bir zanaattan sanat olmaya taşıdı.

as Lithuania opened its doors
to the West, it began to
modernize and Europeanize
at an incredible rate. At this
time changing lifestyles and
changing tastes were being
satisfied more and more
often by imported factory
made ceramics. Meanwhile,
local production became
increasingly less like folk
pottery and true folk pottery
became more and more
antiquated. The presence
of Lithuanian Folk pottery,
whose characteristic forms
and ornaments had played
a role in the National Revival
that led to independence
after WWI, had begun its decline. However,
the legacy of the national tradition was still
destined to play an important role in the future
of Lithuanian ceramics.
The positive impact of post-WWI independence
on Lithuanian ceramics was that an
unprecedented amount of investment in society,
culture, and education allowed a new kind of
ceramic art to emerge. This new kind of ceramic
art was called “applied art” and the father of
this new tradition was a man named Liudvikas
Strolis.
Like Hakki Oygar, who founded the first ceramics
department in Turkey, Strolis had studied in
Paris between the two World Wars. In Paris
Strolis’ education was a mix of influence from
The Arts and Crafts Movement, European and
Oriental traditions of applied art, technology,
nationalism, and modern art. Particularly among
the influences of modern art were Art Deco and
Art Nouveau. With these influences Strolis would
do in Lithuania what the great British Potter
Bernard Leach did throughout the West. He
raised ceramics from a craft to an art.

1930’ların başında Litvanya’ya döndüğünde Strolis,
Litvanya’nın ilk gerçek sanat fakültesinde Litvanya’nın
ilk üniversite düzeyindeki bölümünün başkanı oldu.
Kaunas Sanat Okulu’nda Strolis’in fikirleri, onun ilk
öğrencileri olan Vaclovas Miknevicius, Valdemaras
Manomaitis, Teodora Mikneviciene’yı ve Litvanya’nin
ilk profesyonel seramikçi kuşağı olan diğerlerini büyük
ölçüde etkiledi. Bu sanatçılar modern Litvanya tarzını
ilk kuran ve son sürdüren sanatçılar oldular.

Upon returning to Lithuania in the early
1930’s Strolis became the head of Lithuania’s
first university level ceramics department in
Lithuania’s first true art school. At the Kaunas
Art School, Strolis’ ideas strongly influenced his
first students, Vaclovas Miknevicius, Valdemaras
Manomaitis, Teodora Mikneviciene, and others
who became Lithuania’s first generation of
professional ceramicists. These artists were the
first to establish and the last to continue the
modern Lithuanian Style.

Litvanya tarzı tanınabilir bir formül halinde
genelleştirilebilir. Bir defa; bir kabın şekli ya klasik, ya
Avrupa, ya da Doğu tarzıydı. İkincisi, bir kabın yüzey
süslemesi genellikle hayat ağaçları, çiçekler, hayvanlar,
güneşler, yıldızlar, daireler, haçlar, kuşlar ve yılanlar

The Lithuanian Style can be generalized into
a recognizable formula. First, the form of a
vessel was either classical and European or
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Oriental. Second, the surface decoration of a
vessel often included traditional Lithuanian
ornaments such as life-trees, flowers, animals,
suns, stars, circles, crosses, birds, and snakes.
These ornaments had roots in Lithuania’s long,
enduring pagan religion and traditions. They
had characterized Lithuanian folk pottery of the
19th and 20th centuries and were translated
by Strolis and his students into a contemporary
style. This contemporary style and arrangement
of ornaments was often based on formal design
principles and the edicts of Art Deco and Art
Nouveau.
Mykolas Vriubliauskas “Vase” 1950

gibi geleneksel Litvanya süs ögelerini içeriyordu. Bu
süs ögelerinin kökleri, Litvanya’nın uzun ve zamana
meydan okuyan pagan din ve geleneklerine kadar
gidiyordu. Bunlar 19 ve 20. yüzyıl halk çömlekçiliğinin
özelliklerini belirlemişler ve Strolis ve onun öğrencileri
tarafından çağdaş bir tarza dönüştürülmüşlerdi. Bu
çağdaş süsleme tarz ve düzenlemesi genel olarak Art
Deco ve Art Nouveau’nun formel tasarım kurallarına
dayanıyordu.
İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce Strolis ve
öğrencileri, büyük bir hızla ve büyük başarıyla modern
seramik sanatının temellerini oluşturuyorlardı.
Örneğin Strolis ve öğrencileri, kabul gördükleri
ve ödül kazandıkları dünya fuarları ve uluslararası
sergilere çalışmaları ile katılıyordu. Ancak, İkinci Dünya
Savaşı çıktığında, tüm ilerleme birdenbire durdu ve
gerçekleşen SSCB ve Nazi Almanyası’nın birbirini
izleyen işgalleri neredeyse yarım yüzyıl süren bir Sovyet
işgaline yol açtı. Bir kez daha Rus işgali yüzünden
Litvanya baskı altına girdi ve tüm dünya ile ilişkileri
kesildi.
Neredeyse hemen sonra; SSCB yurtdışı etme, kolektif
çiftliklerin kurulması, çarpık bir sosyalist sistemin
uygulanması ve Litvanya kültürü ve toplumunun
kısıtlanması şeklinde kültürel olarak zararlı önlemleri
Litvanya’da uygulamaya başladı. SSCB ayrıca kişisel
özgürlükleri ve ifade özgürlüklerini de kısıtladı.
Bunların bir örneği sosyalist gerçekçilik yönteminin
Litvanya sanatına zorla uygulanması idi. Sosyalist
Realizm, sanatın Sovyet ideolojisine hizmet etmesi,
komünizmi övmesi ve kolektif çiftlikler ve işçiler, Sovyet
yaşamı ve düpedüz propaganda gibi “kabul olunabilir
konularla” sınırlı olması anlamına geliyordu.
Yıllar boyunca ve en fazla Joseph Stalin döneminde,
Sovyet yönetimi ve Sovyet gerçekçiliği Litvanya
seramik sanatının gelişmesini büyük ölçüde yavaşlattı.
O esnada Liudvikas Strolis gibi sanatçılar, onun derin
milliyetçiliği, yüksek prensipleri ve sıkı ahlak görüşleri,
“Sovyetleşme”ye önemli bir karşı koyuş şekli yarattığı
için son derece önemli idi. Ancak, 1950’de “Bir Sovyet
okulunda öğretmeye yeterli olmadığından” görevinden
kovuldu. Bir yıl sonra, Litvanya’nın yeni Sovyet yönetimi
Kaunas Sanat Okulu’nu kapattı. Daha sonra 1951’de
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Immediately before World War Two, Strolis and
his students were building the foundations
for modern ceramic art at great speed and
with great success. For example, Strolis and his
students began entering their works into world
fairs and international exhibitions where they
earned recognition and awards. All progress
came to a quick end, however, as WWII erupted,
and the successive occupations by the USSR and
Nazi Germany that followed, resulted in a Soviet
occupation that lasted nearly half a century.
With the onset of another Russian occupation
Lithuania was once again oppressed and cut off
from the world.
Almost immediately, the USSR began to enforce
culturally detrimental measures upon Lithuania
including deportation, the establishment
of collective farms, the implementation of a
flawed socialist system, and appropriation of
Lithuanian culture and society. The USSR also
restricted personal freedoms and expressions,
one example being the forced application of
the socialist realism method to Lithuanian art.
Socialist Realism meant that art should aid
Soviet ideology, glorify communism and be
limited to “acceptable subject matter,” such as
collective farms and laborers, Soviet life, and
outright propaganda.
For many years, although most severely in the
era of Joseph Stalin, Soviet rule and the Socialist
realism method greatly slowed the development
of Lithuanian ceramic art. At this time, artists
like Liudvikas Strolis were incredibly important
because his deep nationalism, high principles,
and strict ethics created an important form of
resistance to “Sovietization.” Unfortunately, in
1950, Strolis was fired from his post for being
“unfit to teach at a Soviet school.” One year later
Lithuania’s new Soviet government closed the
Kaunas Art School. Next, in 1951, the ceramics
department reopened in the capital city of
Vilnius as part of the “State Art Institute,” which
is now the Vilnius Academy of Fine Art. With that
began a new chapter in Lithuanian ceramics.

seramik bölümü “Devlet Sanat
Enstitüsü’nün bir bölümü olarak
başkent Vilnius’da yeniden açıldı ve
bu okul şimdi Vilnius Güzel Sanatlar
Akedemisi’dir. Bununla Litvanya
seramikçiliğinde yeni bir sayfa
açıldı.

Birute Zygmantaite “Wine Set” 1950

1950 ve 1960’larda hala Sosyalist
Realizmin sınırları içinde iken,
Litvanya’da seramik sanatı gelişme
göstermeyi başardı. Stalin 1953’de
ölmüştü ve sonrasında Litvanya’nın
politik iklimi “çözülmeye”
başlamıştı. Isınan politik iklimde Litvanyalı sanatçılar
daha cesur ve daha bilgili hale gelirken, batı ve batı
sanatı ile temasları arttı.
1960’ların sonlarına gelindiğinde, Litvanya’da sanat
ve pedagojinin yönünün daha heykelsi ve soyut
hale geldiği açıktı. Bu akımlar; kap şekilleri asimetrik,
büyük, minimalist ve daha modern olmaya başladıkça,
işlevsellikten yavaş yavaş uzaklaşma görünümünü
veriyordu. Tabii ki, Sovyet Litvanyası’ndaki şartlar
gene de sanatçılara, sanatlarına dikkat etme
zorunluluğunu getiriyor ve dolayısıyla bu yeni
akımlar genellikle “süslemecilik” ile maskeleniyordu.
Kavram ve başlıklarına süslemeciliği eklerken; aynı
zamanda, uygulamalı sanatın kategorizasyonunu
kabul ederken, Litvanyalı sanatçılar yüksek düzeyde
bir deneycilik, soyutlama ve ifade elde edebiliyorlardı.
Aslında seramiğin bir süsleyici uygulamalı sanat
olarak gerçekleştirdiklerine, Sovyet yetkililerinin daha
yakından izlediği diğer daha “yüksek” “güzel” sanat
formlarında izin verilmiyordu. Dolayısıyla, 1960’larda
seramik alanında büyük başarılar elde edildi ve bunlar
Litvanya seramiği için 1970’lerde bir altın çağın yolunu
açtı.
1970’lerde Litvanya seramiğinde iki ana tarz ortaya
çıktı. Birincisi bir organik mimari tarzdı. Bu tarzın
özellikleri; teknolojik ve yaratma sınırlamalarına karşın,
yenilikçilik ve ifade yöntemi olarak toprağı kesme,
dövme, bastırma ve katlama konusunda sürekli artan
bir eğilimle belirleniyordu. Bu eğilimler daha sonra yeni
sergi alanları ve mimariye artarak katılım şeklinde talep
gören bir kapsam ve ölçekle birleştiriliyordu. Bu tarz;
Aldona Lickute, Juozas Adomonis, Algimantis Butvila,
Danute Gobyte, Ona Naruseviciene ve diğerleri gibi
sanatçıların çalışmalarında izlenebilir.

Algimantis Butvila
“Decorative Architectural Element” 1975

Juozas Adomonis

In the 1950’s and 1960s, while still
within the confines of Socialist
Realism, ceramic art in Lithuania
did manage to develop. Stalin
had died in 1953 and afterwards
Lithuania’s political climate
began to “thaw.” In the warming
political climate Lithuanian artists
became more daring and more
knowledgeable, while contacts
with the west and western art
increased.
By the late 1960’s it was obvious that the
orientation of ceramic art and pedagogy in
Lithuania had become more sculptural and
abstract. These trends could be seen in a gradual
move away from function as vessel forms
started to become asymmetrical, monumental,
minimalist, and more modern. Of course, the
political circumstances in Soviet Lithuania still
forced ceramic artists there to be careful with their
art, so these new trends were often masked by
“decorativeness.” Attaching decorativeness to their
concepts and titles, while simultaneously accepting
the categorization of applied art, Lithuanian
ceramics artists were able to achieve a high level
of experimentation, abstraction, and expression.
In fact, what ceramics achieved as a decorative
applied art was not permissible among other
“higher” forms of “fine” art that were more closely
watched by Soviet authorities. Thus in the 1960’s
great accomplishments were made in ceramics and
these paved the way for a golden age in Lithuanian
ceramics in the 1970s.
In the 1970s, two main styles emerged in Lithuanian
ceramics. The first was an organic architectural
style. This style was characterized by an ever
increasing tendency for cutting, pounding,
pressing, and folding clay as a means of innovating
and expressing in the face of technological and
creative limitations. These tendencies were then
combined with a scope and scale demanded by
new exhibition spaces and increasing incorporation
into architecture. This style can be seen in
works by artists such as Aldona Lickute, Juozas
Adomonis, Algimantis Butvila, Danute Gobyte, Ona
Naruseviciene, and others.

Aldona Lickute “Agression” 1978
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1970’lerde gelişen ikinci önemli tarz sürrealistti ve
hem etkili sanatçı Liucija Sulgaite, hem de daha
sonraki Kristina Karkaite, Nora Blazeveciute, ve Aldona
Salteniene gibi sanatçılara çok şey borçlu idi. Bu
sanatçıların eserleri, gerçeğin Sovyet kanunlarınca
kararlaştırıldığı bir topluma bir karşı ağırlık olarak
sürreali ve groteski sunuyordu.

Liucija Ðulgaitë “Pantomime“ 1977

1970’lerde Sovyet düzenlemeleri ve özel satışların
olmaması, malzeme arayışı içinde olan sanatçıların
çoğunun kolektif stüdyolarda çalışmayı sürdürmesine
yol açtı. Ancak bu kolektif stüdyolar dahi,
kullanılabilecek malzeme ve teknoloji konusundaki
büyük kısıtlamaları hafifletemiyordu. Gene de bu
engellere rağmen, Litvanya seramikçilerinin 1970’teki
eserleri inkar edilemez şekilde sayıca çoktu ve bu
sanatçılar sıklıkla çabalarının ödüllerini de aldılar. 1970,
1971 ve 1979’da Moskova bazı Litvanyalı sanatçıları
Faenza, İtalya’daki uluslararası seramik yarışmalarına
soktu ve bunlar orada iki altın ve bir gümüş madalya
kazandılar. 1971 ve 1975’te tarihin en büyük iki seramik
sempozyumu Devlet Sanat Enstitüsü’nde yapıldı.
Açıkçası, 1970’ler Litvanya seramikçileri için inanılmaz
derecede başarılı ve üretken bir dönemdi. Bu dönem,
büyük sanat oluşturmak için onların yaratıcılık ve
teknoloji alanındaki engellerin çoğunu aştığı bir
dönemdi.
1970’lerdeki seramik sanatının büyük serbestleşme
ve ilerlemesi 1980’lerde de devam etti. 1980’lerde
egzotizm, kavramsallık ve enstalasyon akımları
Litvanya seramiklerinde görülmeye başladı. Jovita
Laurusaite, Kostas Urbanavicius ve Rytas Jakimavicius
gibi sanatçıların eserlerinde görülen bu akımlar Sovyet
toplumunu yavaş yavaş liberalleştiren ve SSCB’nin
Litvanya üzerindeki baskısını zayıflatan Perestroika and
Glasnost sosyal fenomenlerine paralel yol alıyordu.
1990’da Litvanya SSCB’den bağımsızlığını ilan etti
ve bu olay Litvanya toplumu ve sanatında büyük
bir geçiş olayı oldu. O zamandan beri sanatta ifade
ve gelişme, kısıtlamalardan kurtuldu ve seramik
sanatında ortaya çıkmakta olan aracısız postmodern
ve kavramsal akımların gerçekleşmesi fırsatı ortaya
çıktı. Uygulamalı sanat perdesinin arkasına artık
zorlanmayan seramikçiler saf tasarım ve güzel sanat
kanallarında çalışmakta serbest kalmışlardı. Bu akımın
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The second major style that developed in the 1970s
was surrealistic, and owed much to both influential
artist Liucija Sulgaite and the artists who followed,
such as Kristina Karkaite, Nora Blazeveciute, and
Aldona Salteniene. Works by these artists offered
the surreal and grotesque as a counterweight to a
society in which reality was decided by Soviet law.

Aldona Salteniene “Beast” 1992

In the 1970s’ Soviet regulations and the lack of
any private sale continued to keep many of the
artists who were in search of materials confined
to collective studios. Even these collective studios
however, did not alleviate severe limitations in
available materials and technology. Yet, despite
such obstacles, the works of Lithuanian ceramicists
in the 1970’s were undeniably prolific and they
often saw the rewards of their efforts. In 1970, 1971,
and 1979, Moscow entered several Lithuanian
artists into the international ceramic competitions
in Faenza, Italy where they won a total of two gold
and one silver medal. Also, in 1971 and 1975 two of
the largest ceramics symposia in history were held
at the State Art Institute. Clearly, the 1970’s were
an incredibly successful and productive time for
Lithuanian ceramicists. It was a time in which they
overcame many of their creative and technological
obstacles to create great art.
This great liberalization and progress of ceramic art
in the 1970’s then continued in the 1980s. During
the 1980’s trends of exoticism, conceptualism,
and installation began to emerge in Lithuanian
ceramics. These trends, evident in works by artists
such as Jovita Laurusaite, Kostas Urbanavicius,
and Rytas Jakimavicius ran parallel to the social
phenomena of Perestroika and Glasnost, which
slowly liberalized Soviet society and weakened the
USSR’s grip on Lithuania.
In 1990, Lithuania declared independence from the
USSR, and this event represents a great transition
in Lithuanian society and art. From that time,
expression and development in art have been
effectively unrestricted allowing for the unmediated
post-modern and conceptual trends still emerging

Rytas Jakimavicius “Ladies Evening” 1984

Kostas Urbanavicius “Autumn of the Patriarch” 1986

Jovita Laurusaite “The Cat and the Angel” 1999

girmesi, bağımsızlık sonrasında çok aktif olan Paulius
and Svajone Stanikas ve Ona Grigaite gibi sanatçılara
çok şey borçludur. Yaşlı sanatçılar da bu akıma büyük
katkıda bulunurken, bağımsızlık sonrasında eğitim
gören genç ve çağdaş yeni bir seramikçi kuşağı da
buna katkıda bulunmuştur. Eserlerinde bu genç sanatçı
grubu politik, cinsel ve sosyalden, egzistansiyalist
ve çevresele kadar uzanan temaları serbestçe
araştırmaktadırlar.
Audrius Janusonis, Saulius Dirse, Remigijus
Sederevicius, Ruta Sipalyte, Hilbertas Jatkevicius,
Rokas Dovydenas ve diğerleri gibi seramikçileri
içeren bu yeni seramikçi kuşağı, Sovyet dönemi
Litvanya’sından çok farklı bir Litvanya’da yaşamaktadır.
Bugün Litvanya özgür bir Avrupa ülkesidir ve inanılmaz
bir hızla büyümektedir. Ancak Litvanya halen ezici
Sovyet işgalinden kalan yaralarını sarmaktadır ve yeni
doğmuş bir kapitalist sistemde sanatçılar, eğitimciler
ve okullar hala ayağa kalkmaya çalışmaktadır.
Dolayısıyla, Hacettepe Üniversitesi’nden veya benim
gibi Amerika’dan Litvanya’da seramik çalışmak için
gelen öğrenciler bazı zorluklarla karşılaşabilir. Ancak,
Litvanya’ya seramik çalışmak için gelen insanlar bu
zorluklardan çok değerli dersler çıkarabilir. Birincisi,
Litvanya’da büyük engellerle dolu bir yolu aşmaktan
doğan derin ve eşsiz bir sanata bağlılık görülecektir.
İkincisi, insanlar, benim gibi, sınırlamalar içinde
çalışmanın gerçek gücü yaratacağını öğrenebilirler.
Bu dersler, tüm sanatçılar için gereklidir ve Litvanya
geleneğinin köklü bir parçasını oluşturur.

Remigijus Sederevicius “Bait For Fishermen” 2006

in ceramic art to come to fruition. No longer forced
behind the curtain of applied art, ceramicists have
been free to pursue channels of both pure design
and fine art. The momentum of this movement
owes much to artists Paulius and Svajone Stanikas
and Ona Grigaite who were very active after
independence. Senior artists have also contributed
greatly to this movement, as have a new generation
of young, contemporary ceramicists educated after
independence. In their works, this group of young
artists explores themes that range from political,
sexual, and social to existential and environmental,
and they do so freely.
This new generation of artists, including ceramicists
such as, Audrius Janusonis, Saulius Dirse, Remigijus
Sederevicius, Ruta Sipalyte, Hilbertas Jatkevicius,
Rokas Dovydenas and others live in a Lithuania
quite different than the Lithuania of the Soviet
era. Today, Lithuania is a free European nation
and is growing at an incredible rate. Lithuania is,
however, still healing from the brutal years of Soviet
occupation and in a newborn capitalist system,
artists, educators, and schools are still struggling.
Thus the students that come from Haccepteppe
University or like myself, from America to work or
study ceramics in Lithuania, may still find certain
challenges. Yet from these challenges, the people
who come to Lithuania to study ceramics may learn
some very valuable lessons. First, in Lithuania one
will witness a deep and unique commitment to art
that has developed from traversing a path laden
with great obstacles. Second, one may learn as I did
that from working within limitations comes true
strength. These lessons are essential to any artist
and a deep part of the Lithuanian tradition.

Hilbertas Jatkevièius “Kaunas+Ukmergë=KM“ 2006

Ruta Sipalyte “Water Paths 3” 2006
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Tasarımcıya ve Sanatçıya Esin Veren
Malzeme ve Nesneler
Materials and Objects

Inspiring the Designer and the Artist

20. yy. boyunca ve günümüzde süregelen bilimsel
araştırmalar, binlerce yıllık geçmişi olan seramik
malzemeye ve üretimine çok belirgin katkılar
sağlamaktadır. Seramik teknolojisinin gelişmesi,
seramikçilerin çalışma alanını da genişletmiştir. Yüksek
pişirim teknolojilerinin gelişimi de yeni ve sıra dışı
malzemelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilgisayar
çipi, roket, jet teknolojisi, uzay gemisi, refrakter
malzeme, seramikten denizaltı inşası, esneyebilen
hafif seramikler ve sualtı barınakları gibi uygulamalar
bu gruba dâhil edilebilir. Tasarımcılar ve mühendisler,
bu yüksek teknoloji seramikleri tasarlarken insanın
gereksinimlerini göz önünde bulundurmuşlardır.
Günümüzde; kilin ısıyla işlem görmesi sonucu
seramiğin oluşma özelliği daha da geliştirilerek
kompozit malzemeler üretilmeye başlanmıştır.
Kompozit malzeme: Birbirinden belirgin bir şekilde
farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip iki ya da
daha fazla malzemenin bir araya getirilmesiyle oluşan
ve birleştiğinde mikroskobik düzeyde sınırlı ve ayrı
kalan malzemedir. Türleri; Polimer Kompozitler, Metal
Kompozitler ve Seramik Kompozitlerdir. (1)
Günümüzde en çok kullanılan kompozitlerden biri,
çimento, kum ve çelik çubuktan oluşan betondur.
Burada matris, kum ve çimentodur. Taşıyıcı ya da
takviye elemanı ise çelik çubuklardır. Dünyada bazı
kültürlerin geleneğinde yer alan ve geleneksel ev
yapımında kullanılan en eski kompozit ise kerpiçtir.
Değişen yaşam koşullarında kerpiç, daha çok köylerde
kullanılmaktadır. Çamur ve
samanın karıştırılmasından
oluşan bu en eski yapı
malzemesinin kullanımına;
Türkiye, Yemen ve Cezayir
gibi ülkelerde sıklıkla
rastlanır.
Kompozit malzemelerin üç
ana elemanı
bulunmaktadır.(2)
Bunlar;
1.Matris Elemanı (matrix)
2.Takviye Elemanı
(reinforcement)
3.Katkı Malzemeleri
Ülkemizde ve dünyada
kompozit malzeme üretimi
uzun bir süredir
yapılmaktadır ancak
günümüzde bilim adamları,
biyolojik molekülleri
elektron mikroskobu
altında inceleyerek ve tıpkı
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M.Başkaya, “bacam”, 2002
M.Başkaya, “my chimney”, 2002

Öğr. Gör. / Instructor Mutlu Başkaya
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Ankara
Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Ceramics, Ankara

Scientific research carried out through 20th
Century and today provides very significant inputs
to ceramic materials and their production which
have a past of millenniums. The advance of the
ceramic technology has also expanded the working
area of the ceramicists. The development of high
temperature firing technologies on the other hand
have allowed new and extraordinary materials to
appear. Applications like computer chips, rockets,
jet technologies, spaceships, refractories, ceramic
submarines, flexible light ceramics and under
water shelters may be included in this category.
Designers and engineers have considered the
needs of the human being when designing such
high technology ceramic ware. Today, composite
materials have started to be produced, further
expanding the formation capability of ceramic by
heat treatment of clay. Composite materials:
Are engineered materials made from two or more
constituent materials with significantly different
physical or chemical properties and which remain
separate and distinct on a macroscopic level
within the finished structure. Its types are Polymer
Composites, Metal Composites and Ceramic
Composites. (1)
One of the most widely used
composites today is concrete,
which comprise cement, sand and
steel bars. Here, the matrix is sand
and cement. The load bearing or
reinforcing element is the rebar.
The oldest composite, which is
included in the tradition of certain
cultures in the world used in
traditional home building, is mud
and straw. Mud and straw is mostly
used in villages under varying
living conditions. Use of this oldest
building material is often found in
countries like Turkey, Yemen and
Algeria.
Composite materials have three
main elements.(2)
These are;
1. Matrix
2.Reinforcement
3.Additives

bir sanatçı gibi bu canlıların yapılarından esinlenerek
insanlığın hizmetine sunmak üzere nano kompozit
seramikler ya da malzemeler oluşturmaktadırlar. Bu
konuda çalışan bilim adamlarından biri olan Prof.Dr.
İlhan Aksay, nano boyuttaki çalışmaların, elektron
mikroskoplarının kullanımından sonra 1980’lerde
ortaya çıktığını ifade eder.
İlk başlarda 1980’lerde çok tepki ortaya çıktı. “Bu
olamaz” diye. “Biyolojiyi taklit ederek fazla ileriye
varamazsınız, biyolojik moleküller belirli sıcaklık
aralıklarında işlev görmekle kısıtlıyken işe yarar bir
malzeme yapamazsınız. Sadece düşük sıcaklıklarda
çalışıyorlar, biyolojiyi taklit ederek yapacağınız
malzemeler bu sıcaklık aralıklarına bağlı kalacak” diye.
Oysa bizim amacımız sadece biyolojiyi taklit etmek
değil. Biyolojiden esinlenip daha değişik malzemeler
yapmak. Örneğin yüksek sıcaklıklarda kullanılabilecek
malzemeler. (3)
Yine Amerika’da bir grup bilim adamı, sedeften
esinlenerek çalışmalarını sürdürmektedir.
Nicholas Kotov ve meslektaşları, sedefe yakın
özelliklerde dayanıklı ve esneyebilen malzemeler
geliştirmektedirler.
Bir deniz canlısı olan kırmızı abolone kabuğunun
arka yüzündeki renk değiştiren seramik, günümüzde
üretilen yüksek teknoloji seramiklerden iki kat daha
sağlamdır. Sedef olarak bilinen kabuk, aragonit de
denen özel bir kristal biçimdeki kalsiyum karbonatın
dalgalı katmanlarından ve lustrin A proteininden
oluşur. Sert ve elastik katmanların birlikteliği, baskı
altında katmanların kaymasıyla sedefe, belirgin bir
sağlamlık ve güç verir. Kalsiyum karbonat tuğlaların
yapısı, moleküler düzeyde dengelidir ve çatlakların
oluşmasını ve ilerlemesini önler. (4)
Teknolojik gelişmelerle artan seçenekler dünyası,
sanatçının ya da tasarımcının da düş gücünü harekete
geçirir. Teknolojinin sunduğu fırsatlar doğrultusunda
sanatçıya esin verebilecek birçok malzeme
üretilmektedir. Kompozit malzeme teknolojisi bugün
hızla gelişmektedir ve hemen her gün piyasaya yeni
ürünler sunulmaktadır. Sağladığı fiziksel ve kimyasal
faydalar sayesinde pek çok alanda ve özellikle yapıların
yükünü hafifletmek için kullanılan seramik kompozit
malzemeler, günümüz teknolojisini en iyi yansıtan
örneklerdir. Seramiğin geleneksel özelliği yeni üretim
teknolojileriyle birlikte değişime uğramaktadır. Örneğin
son yılların en enteresan yapı endüstrisi ürünlerinden
biri olan Kalesinterflex, dünyada seramik üretiminde
ulaşılan düzeyi ifade etmektedir. Esneyebilen bu
malzeme, çok hafif, çok ince ve çok büyük boyutludur.
Bu gruptaki iki üründe de seramik ve cam elyaf desteği
birlikte kullanılmıştır. Örneğin neden bir mühendislik
ve tasarım ürünü olan Kalesinterflex levha aynı
zamanda bir sanatçı için çalışmalarında esin kaynağı
olmasın? Şu anda bile bunlardan oluşturulabilecek
formlar veya düzenlemeler gözümüzde canlanabilir.
Avrupa’da 1970’lerden bugüne bazı seramikçilerin bu
tarzda yapıtlar ortaya koyduğu gözlemlenmektedir.

Production of composite materials have been
carried out for a long time in our country and
globally. However, today, scientists are forming
nano composite ceramics or materials by analyzing
biological molecules under electron microscope,
being inspired by the structure of these organisms
just like an artist. One of these scientists, Prof. Dr,
Ilhan Aksay, states that nano size activities have
started in 1980s after electron microscopes came
into use.
At the beginning in 1980s, there were many
reactions that “This cannot be.” ”You cannot go
further imitating biology. Biological molecules are
restricted to functioning in specific temperature
ranges. You cannot make useful materials. They
only work at law temperatures. Materials you will
produced imitating biology will be limited to
these temperature ranges.” Yet, our aim is not just
imitating biology. It is producing different materials
under inspiration by biology. For example, materials
which may be used in high temperatures. (3)
A group of scientists again in USA are pursuing
their work inspired by mother of pearl. Nicholas
Kotov and his colleagues are developing materials
of strength and flexibility close to that of mother of
pearl.
The color changing ceramic on the back surface of
the shell of red abalone which is a marine organism,
is twice stronger than the high technology ceramics
produced today. The shell known as mother of pearl
comprises the wavy layers of calcium carbonate in a
special crystal form called aragonite and the lustrin
A protein. The union of hard and elastic layers gives
mother of pearl a significant strength and power
through shifting of layers under pressure. The
structure of calcium carbonate bricks is balanced at
molecular level, preventing formation and progress
of cracks. (4)
The platform of options expanding due to
technological advances triggers the power of
imagation of the artist or the designer. Many a
material which can inspire the artist are being
produced in line with the opportunities afforded
by technology. The composite material technology
is advancing rapidly today with new products
launched almost everyday. Thanks to the physical
and chemical benefits they afford, the ceramic
composites used in many areas and especially for
mitigating the load of structures are examples
best reflecting today’s technology. The traditional
characteristic of the ceramic is undergoing change
with the aid of new production technologies. For
example, Kalesinterflex, which is one of the most
interesting building industry products of recent
years reflects the level reached in world ceramic
production. This flexible material is very light, very
slender and of great magnitude. Ceramic and glass
fiber support have been used together with both
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Örneğin İngiliz sanatçı Gillian Lowndes seramiklerinde,
döküm kilinin içine çatal-kaşık, çeşitli tel, fiber cam,
teneke gibi malzemeleri ve buluntu nesneleri gömerek
oluşturduğu karışık malzeme heykellerini geliştirmeye
başlamıştır. Seramik sanatçılarının kil ya da seramikle
birlikte farklı malzeme kullanma eğilimleri Avrupa’ya
göre ülkemizde yeni sayılabilir. Bu tarzda daha önceleri
ya da son dönemlerde formlarında yan malzeme
kullanan Türk sanatçılarımız; Prof. Güngör Güner,
Bingül Başarır, Prof. Beril Anılanmert, Tüzüm Kızılcan,
Prof. Hamiye Çolakoğlu ve Prof. Zehra Çobanlı’dır.
Prof.Güngör Güner genelde formlarını oluştururken
kilin içinde katkı malzemesi olarak kâğıt kullanır.
Sıklıkla kullandığı bir diğer malzeme ise şeffaf su
paketleridir. Bingül Başarır’ın, önceki dönemlerde
yaptığı çalışmaları, kömür curufu ve kil birlikteliğinden
oluşur. Bazı çalışmalarında ise cam tabakaların
altına renkli camlar yerleştirerek seramikle fırında
birleştirmiştir. Beril Anılanmert, son dönem formlarında
seramiğin yanında şekillendirdiği keçeleri kullanarak iki
malzemenin zıtlığını vurgulamaktadır. Tüzüm Kızılcan
ise bir dönem seramiklerinde fon olarak kafes teli
kullanmış ve bu malzemeye asma aparatı gibi yardımcı
bir işlev de yüklemiştir. Son yapıtlarında ise metal
levhalar veya paper clay levhalar üzerine yerleştirilmiş
seramikten antik kapı kilidi formlar yapmaktadır.
Hamiye Çolakoğlu, anıtsal tarzda çalıştığı formlarında
genellikle metal yapı üzerine yerleştirilmiş porselen
çubuklar kullanmaktadır. Bu metal yapının görsel ve
taşıyıcı işlevi formda plastik bir dille vurgulanmıştır.
Metal döküm ve renkli fotoğraf baskı gibi malzemeleri
seramikleriyle birlikte kullanan Zehra Çobanlı da bu

Resim1: Marcel Wanders, “sponge vase” 1997
Picture 1: Marcel Wanders, “sponge vase” 1997
Foto/Photo: Maarten Van Hooten

Resim 2: Marcel Wanders, “foam bowl”1997
Picture 2: Marcel Wanders, “foam bowl”1997
Foto/Photo: Maarten Van Hooten

products in this group. Why shouldn’t Kalesinterflex,
which is a product of engineering and design, be a
source of inspiration for an artist in his work? Forms
or insulations to comprise these materials may be
visualized even at this instant.
It is observed that certain ceramicists have built
these types of works since 1970s in Europe too.
For example, British fine artist Gillian Lowndes
has started to develop mixed media sculptures by
embedding materials like forks-spoons, various
wires, fiberglass, tin and found objects in slip. The
tendency of ceramic fine artists to use different
materials together with clay or ceramic is rather
new in our country compared to Europe. Turkish
artists, who used these types of materials either
previously or recently, are Prof.Güngör Güner,
Bingül Başarır, Prof. Beril Anılanmert, Tüzüm
Kızılcan, Prof. Hamiye Çolakoğlu and Prof. Zehra
Çobanlı. Prof. Güngör Güner generally uses paper
as an additive in clay when creating her forms.
Another material she frequently uses is the
transparent water packets. Bingül Başarır’s works
in previous periods comprise the union of coal
slag and clay. In her other works, she has placed
colored glass under glass layers, joining them in
a ceramic kiln. Beril Anılanmert emphasizes the
contrast of the two materials using felts she shaped
beside ceramic. Tüzüm Kızılcan on the other hand
has used wire mesh in his ceramics for a period,
burdening this material with an auxiliary function
like a suspension apparatus. In his recent works, he
creates antique door lock forms made of ceramic
placed on metal sheets or paper clay plates.
Hamiye Çolakoğlu, in her forms in monumental
style, usually used porcelain bars placed on metal
structures. The visual and load bearing function
of this metal structure is emphasized by a plastic
language in form. Zehra Çobanlı, who uses
materials like cast metal and colored photograph
prints with her ceramics is also in this list. The
number of names to be included in this group
among young generation ceramicists is increasing
all the time.
The tendency of contemporary ceramic fine artists
or designers to use mixed media in addition
to ceramic or clay increasingly may also be an
indication that they can get the same inspiration
from material just as nature. Almost flying forms
created by Heringa and Martin Van Karlsbeek using
resin, steel, cloth and clay are examples of this
subject.
It is possible to develop the expression capabilities
of ceramic material imagining the post kiln look
of compositions created with clay. Dutch designer
Marcel Wanders, most probably using his intuitive
knowledge, was able to see the results of joined
firing of two materials in the kiln as he knows the
chacterestics of these two materials so well. These
two materials he used are sponge and porcelain
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isimler arasında yer alır. Genç kuşak Türk Seramikçilerde
de bu gruba dâhil edilecek isimlerin sayısı giderek
artmaktadır.
Çağdaş seramik sanatçılarının ya da tasarımcılarının,
artan bir şekilde seramiğin ya da kilin yanında karışık
malzeme kullanma eğilimleri, doğadan aldıkları esini
malzemeden de alabildiklerinin bir göstergesi olabilir.
Heringa ve Martin Van Karlsbeek’in reçine, çelik, bez ve
kil kullanarak yaptıkları, adeta uçuşan formları konuya
uygun örneklerdir.
Kil ile birlikte oluşturulan kompozisyonun fırından
çıktıktan sonraki görünümlerini hayal ederek, seramik
malzemenin ifade olanaklarını geliştirmek mümkündür.
Hollandalı tasarımcı Marcel Wanders da büyük
olasılıkla sezgisel bilgisini kullanarak iki malzemenin
özelliklerini çok iyi bildiği için bunların fırında birlikte
pişirildiklerindeki sonucu önceden görebilmiştir.
Kullandığı iki malzeme, sünger ve porselen kilidir.
Kendi web sayfasındaki anlatımıyla; öncelikle doğal
deniz süngerini sıvı porselen kiline batırmış ve sünger
sıvı porselen kiline doyduğunda kilden çıkarmıştır.
Kuruduktan sonra da fırınlayınca, yüksek derecede
sünger yok olmuş, geriye sünger dokusunda bir form
kalmıştır. (Res.1)
Bir şişe formu tasarlarken Marcel Wanders’a deniz
süngeri, esin veren bir malzeme olurken, bir tabak
formunu tasarlarken de bu kez yapay sünger
tasarımcıya esin veren bir malzemedir.(Res.2)
İngiliz sanatçı David Binns’in esin kaynağı ise mimari
ve mühendislik formlarından jeolojik yapılara ve
kaya biçimlerine kadar çeşitlilik göstermektedir.
Binns, özgün seramik yapıtlarını kompozit malzeme
mantığına yakın bir tarzda oluşturmaktadır. Bu
çalışmalarının; plastik kil bünye içine farklı 3
kaynaktan topladığı tanecikli malzemelerin ilavesiyle
ilgili araştırmalardan geliştiğini ifade etmektedir.
Bu farklı üç kaynağın da; grog, tanecikli refrakter
malzemeler, granit tozu ve kumsal kumu gibi buluntu
malzemelerden oluştuğunu belirtir. Binns’in
çalışma sürecini anlattığı web sayfasında
yazılanlara göre; yapıtlarını tasarlarken
biçimi oluşturan bünyenin içinde hangi
malzemenin olacağını seçer ve bu malzemeyi
kille sıkıştırıp, kalıbın içine presler. 1200 C
lik pişirim süreci tamamlandığında parçayı
siler ve parlatır. Binns’in diğer çalışmaları ise,
alçı kalıba dökülen toplanmış malzemenin,
şekillendirici cam malzemeyle birlikteliğini
kapsar. Karışım içeren bu kalıbı fırına koyar
ve daha sonra yaklaşık 1200 0C’de pişirir. Cam
malzeme ısıyla erir ve toplanmış tanecikli
malzemenin arasına akar. Soğumayla cam
katılaşır ve oluşan biçim, kalıp kırılarak
çıkarılır. Daha sonra da kesilerek, silinerek ve
parlatılarak biçimlendirilir. (Res.3)
Binns’in yapıtlarının olduğu kadar biçimleme
yönteminin de özgünlüğü dikkat çekicidir.
Bu yapıtlar pişirim sonrası müdahale ile

clay. As he states in his website, first he dips the
natural sea sponge into liquid porcelain clay,
removing it when the sponge is saturated with clay.
When fired after drying, the sponge disappeared
at high temperature with a form in sponge texture
remaining. (Picture 1)
When designing a bottle form, sea sponge has
become an inspiring material for Marcel Wanders;
when designing a plate for this time, artificial
sponge becomes a material inspiring the designer.
(Picture 2)
The source of inspiration of British fine artist David
Binns shows a diversity ranging from architectural
and engineering forms to geological shapes and
rock formations. Binns creates his original ceramic
works in a style close to the logic of composite
materials. He states that these works are developed
from research in connection with addition of
granular materials gathered from three different
sources into the plastic clay body. These three
different sources are grog, granular refractories
and found materials like granite powder and
beach sand. According to the website where Binns
describes his work process, once he decides on
which aggregate materials will be used in a given
piece, they are wedged into the base clay body.
Making of pieces involves press moulding the clay
into plaster or wooden moulds. Following firing
to around 1200 C, all pieces are finished through
processes of grinding and polishing. Other works
by Binns include kiln casting of aggregate materials
combined with glass forming materials. The mould
containing the mix is then placed in a kiln and fired
to around 1200 C. The glass materials on heating
melt and flow between the particles of aggregate
material. on cooling, the glass solidifies; giving
a solid matrix of aggregate and glass material.
Following firing, the cast is broken out of the
mould, then finished through processes of cutting,
grinding and polishing. (Picture 3)

Resim 3: David Binns, “Square Pierced Form”
Picture3: David Binns, “Square Pierced Form”
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biçimlendiği için işlem sırasında kullanılan aletlerin forma
yüklediği özellikleri de taşır. Bu nedenle formlarının daha
keskin hatlı geometrik biçimlerden ve düz yüzeylerden
oluştuğu söylenebilir.
Chad Curtis’in çalışmalarında da karışık malzeme
kullanımı sıklıkla görülür ve çağdaş seramik sanatının
sınır tanımayan ifade arayışları göze çarpar. Sanatçının
2002 yılında yaptığı Boppie adlı düzenlemede parçaların
hareketli ve çok renkli olması izleyiciyi parçalara
dokunmaya davet eder. Bu hareketi sağlayan malzeme,
renkli seramik parçalara monte edilmiş ufak tekerleklerdir
(Res. 4). Chad Curtis bu çalışmasını şöyle anlatır;
“Boppie’ler bebekler için yastık benzeri şeylerdir. Biçim,
çocuksu ve oyuncak gibidir. İzleyicinin eserle etkileşime
girmesini destekler. Gerçek Bobby şekil olarak benim
eserime benzer. Aynı zamanda Boppy’nin kendisi bir
bebek aracıdır, aynen benim eserlerimin neşe dolu
ve çocuksu olmasını istediğim gibi. Kalıptan porselen
dökümünü aldığım biçim, yaşlı ve fiziksel engelliler
için plastik tuvalet oturağı yükselticisidir. Yani fikrin
bir bölümü tuvalet oturağını insanların gerçekten
dokunabileceği bir şey haline dönüştürmekti. Aynı
zamanda en gençten en yaşlıya herkeze hitap ediyordu
ve bu biraz da esere mizah katmaktaydı. Bütün bu
isteklere hitap etmesi açısından da renk, parlak ve
canlıydı” (5)
İtalyan seramikçi Alfredeo Gioventu doğadan etkilenmiş
ve adeta doğayı seramikleriyle birleştirmiştir. Uzun
yıllardır genellikle taş biçimlerinden esinlenerek
oluşturduğu seladon, gre ve porselen formlar, ağaç
dallarıyla tamamlanır (Res. 5, 6). Seramikleriyle birlikte
sıklıkla kullandığı malzemeler; gerçek taş, su ve ağaç
dalıdır. Büyük bir ustalıkla oluşturduğu seramiklerini, bu
malzemelerle birlikte kullanarak şiirsel bir betimlemeye
dönüştürmüştür. Gioventu’nun sahip olduğu üst düzey
teknik bilgi, formlarına yansıyan estetik araştırmalarla
paralellik gösterir.
Yine ağaç dalları ve ip gibi yan malzemeleri sıklıkla
seramik formlarıyla birlikte kullanan Mezahir Avşar için
doğal ve yapay nesneler de esin kaynakları arasındadır
(Res.7). Kimi seramiklerinin biçimlerini bu malzemelerin
belirlediği düşünülmektedir.

The originality of Binns’s shaping technique, as
much as his works, are interesting. Since these
works are formed through post firing intervention,
they also bear the characteristics given by the
tool used during the process to the form. Hence, it
can be said that his forms comprise sharper lined
geometrical forms and plain surfaces.
Use of mixed media is often observed in Chad
Curtis’s works, too, with searches for expression
recognizing no boundaries of contemporary
ceramic art. In the installation named Boppie made
by the artist in 2002, the moving very colorful
pieces invite the observer to touch them. The
material affording this motion is the small wheels
mounted on colored ceramic pieces (Picture 4).
Chad Curtis describes this work as follows;
“Boppies are pillow like things for babies. The form
is childish and toy-like. It supports interaction of the
viewer with the work. Actual Bobby looks like my
work in terms of shape. At the same time, Boppy is
a baby vehicle just as I wish my works to be full of
joy and childish. The form of which the porcelain
cast I take from the form is a plastic toilet seat raiser
for the old and the physically disabled. This means
that a portion of the idea was to transform a toilet
seat into something people could really touch. At
the same time, it addressed everyone from the
youngest to the eldest and this added some satire
to the work. The color was bright and lively to
ensure that all these wishes could be addressed” (5)
Italian ceramicist Alfredeo Gioventu has been
inspired by nature almost uniting nature with his
ceramics. Seladon, gres and porcelain forms he
created under inspiration by generally rock forms
over the years are complemented by tree branches
(Picture 5, 6). Materials he frequently used with
ceramics are real stones, water and tree branches.
He has transformed his ceramics he created with
great mastery into a poetic depiction using them
together with these materials. The high level of
technical knowledge Gioventu has is in parallel with
the aesthetic research reflected onto his forms.
For Mezahir Avşar, who uses frequently side
materials like tree branches and twine with
ceramic forms, natural and artificial objects
are among sources of inspiration (Picture
7). It is believed that these materials set the
shapes of some of the ceramic works by the
artist.

Resim4: Chad Curtis, “boppies”, 2002
Picture4: Chad Curtis, “boppies”, 2002
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It is a common phenomenon today that
a scientist is inspired by organisms or
nature just as an artist or that the artist
becomes a researcher like a scientist and
is inspired by newly produced materials.
Starting from this idea, my own original
applications have comprised the union of
the ceramic and mixed media both inside

Resim 5: Alfredo Gioventu,“S.Sebastiano”, 2007
Picture 5: Alfredo Gioventu,“S.Sebastiano”, 2007

Resim 6: Alfredo Gioventu, “seni seviyorum”, 2006
Picture 6: Alfredo Gioventu, “I love you”, 2006

Bilim adamının bir sanatçı gibi canlılardan ya da
doğadan esinlenmesi, sanatçının da bir bilim adamı
gibi araştırmacı olması ve yeni üretilen malzemelerden
esinlenmesine günümüzde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu
düşünceden hareketle kendi özgün uygulamalarım,
teknolojiyi kendi isteklerim doğrultusunda kullanarak,
seramik ve karışık malzemenin hem fırın içinde hem de
fırın dışında birlikteliğinden oluşmuştur. Oluşturulan
formların bir kısmı fırın içinde, çeşitli organik ve inorganik
malzemelerle birlikte pişirilmiştir. Pişirim dereceleri ise
kullanılan malzemelerin özelliklerine göre ayarlanmıştır.
Örneğin bazı metaller; gümüş 961 0C‘de, bakır 1083 0C’de,
alüminyum 658 0C’de, demir 1526 0C erir. (6) Seramik
formlar üzerinde istenen görsel etki doğrultusunda,
bu metallerin erime derecelerinden yararlanılır. Raku,
Saggar, tuz pişirimi, odun pişirimi, paperkiln( kağıt fırın
) pişirimi ve diğer bazı primitif pişirim tekniklerinden
yararlanarak her bir tekniğin karışık malzeme ve kil
birlikteliğine olan etkileri gözlemlenmiştir. Fırın dışında
ise seramikle birlikte kullanılan malzemeler; hurda, su,
kurdela, ahşap, metal, merdane, buluntu obje gibi nesne
ya da malzemelerdir. Bu toplanıp, bir araya getirilen ya
da tarafımdan tasarlanan nesneler, seramik formla bir
kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. “Hediye”
adlı çalışmamda kafes teli, kil ve sır gibi malzemelerin
birlikteliği söz konusudur ancak daha sonra metal stant
ve saten siyah kurdela gibi malzemeler ile fırın dışında
kompoze edilmiştir. Bu çalışma alaycı bir şekilde hediyeyi
sorgulamaktadır (Res. 8).

and outside the kiln, using the technology in line
with my own wishes. Some of the created forms
were fired in the kiln together with various organic
and inorganic materials. Firing temperatures
were set depending on the characteristics of used
materials. For example, different metals melt at
different temperatures; silver at 961 0C‘de, copper
at 1083 0C, aluminum at 658 0C and iron at 1526
0
C (6) According to the desired visual effect, the
melting temperatures of these metals are utilized
for ceramic forms. The impact of each technique on
the union of mixed media and clay was observed
making use of raku, sagar, salt firing, wood firing,
paper kiln firing and some other primitive firing
techniques. Materials used together with ceramics
outside the kiln are objects or materials like scraps,
water, ribbons, wood, metals, rollers and found
items. These objects, either compiled or designed
by myself, were installed in such a way to create
a composition with the ceramic form. In my work
titled “Gift”; wire mesh, clay and glaze were used
together, however, it was installed outside the kiln
subsequently using materials like metal stands and
satin black ribbons. This work questions the gift in a
satirical manner. (Picture 8)
Basically Egyptian paste and paperclay were fired
together with other materials, especially wire
mesh. Egyptian pastes are small vessels and beads
produced during the first Egyptian dynasty and
almost only this function survives today. Egyptian
paste contains solvents like sodium bicarbonate to
the surface which are soluble in water. During firing,
solvents combining with silica and alumina in the
clay create a fine layer of glaze on surface. Owing to
this chemical property; Egyptian paste, which may
be used as both clay and glaze, is not a very plastic
material, hence it is difficult to shape by hand.
Therefore, many ceramicists use the press shaping
technique or cast shaping method. In my works,
since either wire mesh or strainer assumes the load

Resim 7: Mezahir Avşar, “hatıralar”, 2003
Picture 7: Mezahir Avşar, “Memories”, 2003
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Genellikle mısır pastası (egyptian paste) ve paperclay,
diğer karışık malzemelerle, özellikle de kafes teli ile
birlikte pişirilmiştir. Mısır pastası, ilk Mısır Hükümdarlığı
döneminde üretilen küçük kap ve boncuklardır ve
bugün de neredeyse yalnız bu fonksiyonu devam
etmektedir. Mısır pastası, sodyum bikarbonat gibi
yüzeye taşınan ve suda çözünebilen eritkenler içerir.
Pişirim süresince eritkenler, kildeki silika ve alümina ile
birleşerek, yüzeyde sırın ince bir katmanını oluşturur.
Bu kimyasal özelliği nedeniyle, hem çamur hem de
sır olarak kullanılabilen mısır pastasının çok plastik
bir malzeme olmayışı, elle şekillendirme zorluğunu
beraberinde getirdiği için birçok seramikçi presle
şekillendirme tekniğini ya da dökümle şekillendirme
tekniğini kullanmaktadır. Kendi çalışmalarımda
ise kafes teli ya da süzgeç, taşıyıcı görevi
üstlendiğinden, mısır pastası da tele kolay

bearing duty, Egyptian paste holds onto wire
easily (Picture 9, 10). Hence, the traditional bead
dimension is surpassed; making it possible to
reach the desired size.
Secondary materials or objects in the compositions
are sometimes used with the earth or changing the
opinion and perception of the viewer outside their
daily functions. As examples, we can cite; lighters,
basin drains or tea strainers, metal rollers or ladders.

Resim 8: Mutlu Başkaya, “Hediye”, 1996
Picture 8: Mutlu Başkaya, “Gift”, 1996

tutunur (Res. 9,10). Böylece geleneksel boncuk
boyutu aşılarak, istenilen büyüklüğe ulaşılır.
Kompozisyonlarda ikinci derecede kullanılan malzeme ya
da objeler, bazen izleyicinin görüş ve algısını değiştirme
dürtüsüyle, gündelik işlevinin dışında kullanılmıştır. Buna
örnek olarak pürmüz, lavabo süzgeci ya da çay süzgeci,
metal merdane ve merdiven verilebilir. Çay süzgeci, mısır
pastasıyla ya da kille birlikte pişirilip sergilendiğinde
işlevini kaybetmiştir. Kavramsal olarak, lavabo süzgeci
medyatik kirlenmeye, süzgeç ise usa vuruma gönderme
yapmaktadır (Res.11,12). Seramikle birlikte kullanılan
metal merdane ve merdiven birer semboldür ve merdane
toplumsal baskıyı, merdiven ise umudu temsil eder
(Res.13,14,15).

Resim 9: M.Başkaya, “akıl süzgeci”, 2001
Picture 9; M.Başkaya, “mind strainer”, 2001
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When tea strainer is fired and displayed together
with Egyptian paste or clay, it loses its function.
Conceptually, the basin drain refers to media
contamination and the strainer to reasoning
(Picture 11, 12). The metal roller and ladder used
together with the ceramic are a symbol each, with
the roller representing social pressure and the
ladder, hope (Picture 13, 14, 15).

Resim 10: Resim 9’dan detay, kafes teli ve mısır pastası, Raku
Picture 10; Detail from picture 9, wire mesh and Egyptian paste, Raku

Resim 11: M.Başkaya,“arıtabildiklerimiz I”, 2004
Picture 11; M.Başkaya,“what we could purify I”, 2004

Resim 12: M.Başkaya,“arıtabildiklerimiz II”, 2006
Picture 12;M.Başkaya,“ what we could purify II”, 2006

Geleneksel tekniklerden yararlanarak çağdaş bir
ifade dilini yakalama sürecinde sezgisel bilgiyle
başlayan deneysel tarzdaki yaklaşımlarım, seramik ve
karışık malzeme arasındaki zıtlık ve tamamlayıcılığı
keşfetmeme yardımcı olmaktadır. Formlarımda, farklı
malzemelerin zaman zaman rastlantısal ilişkileri ve
sıra dışı birliktelikleri gözlemlenmektedir. Örneğin
fırınlama öncesinde seramikle birlikteliği tasarlanan
malzeme, fırınlama sonrasında malzemenin niteliği
doğrultusunda seramikle reaksiyona girer ve biçim
istenilen ölçüde değişir. Bazen de edinilen tecrübe
ve bilgi bile aynı biçimin fırından çıkması için yeterli
olmayabilir. Tasarlanan biçimin ötesinde bir değişim
gözlemlenir ki bu rastlantısal durum yeni yapıtlar için
esin kaynağıdır.

Resim 13: M.Başkaya, “Umut I”, 2007
Picture 13; M.Başkaya, “hope I”, 2007

My experimental style approaches,
which started with intuitive
knowledge in the process of
capturing a contemporary
language of expression, making
use of traditional techniques, assist
me in discovering the contrast
and complementariness among
the ceramic and mixed media.
Sometimes, random relationships
and out of ordinary togetherness of
different materials are observed in
my forms. For example, the material
designed to be together with ceramic
before firing goes into a reaction with
ceramic according to the nature of
the material after firing and the form
changes as planned. Sometimes, the
acquired experience and knowledge
may not be adequate for the same
form to come out of the kiln. A
change beyond the designed form
is observed and this coincidental
situation is a source of inspiration for
new works.

Resim 14: M.Başkaya, “umut II”, 2007
Picture 14; M.Başkaya, “hope II”, 2007
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Resim 15: M.Başkaya, “baskı”, 2007
Picture 15; M.Başkaya, ““pressure””, 2007
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Birecik kayalıklarındaki yuvalarında kelaynaklar
Bald ibis in their nests in Birecik rocks

Birecik, Fırat’ın sol kıyısında yer alan, denizden 450
m yükseklikte kireçtaşından oluşmuş yükseltinin
yamacına kurulmuş. Güneydoğu’nun bir zamanlar en
önemli ticaret merkezlerinden olan yerleşim bugün
Şanlıurfa’ya bağlı bir ilçe merkezidir. Yöreye has mimari
özellik gösteren eski evleri biriket mimarinin yok
etmediği Fırat boyunca uzanan dar, uzun kıyı şeridi
üzerinde ve kalenin arkasında surlarla çevrili eski
kent alanının içinde ancak belirli sayıda korunabilmiş.
Geleneksel yerleşimi çevreleyen surlarının ise bazı
bölümleri kalabilmiştir. Şehir kapılarından sadece Urfa
Kapısı tüm görkemiyle ayaktadır. Meçan Kapısı’nın
ise bir bölümü durmaktadır. Bugüne ulaşabilmiş bu
tarihi değerleriyle Birecik, Fırat kıyısında günümüze
gelebilmiş en karakteristik yerleşimlerden birisidir.
Kasabanın önünde, Fırat üzerinde yapılan ünlü
Birecik Köprüsü yer alıyor. Üzerinde durup Fırat’ı ve
çevreyi seyretmek insanı derinden etkiliyor. Vaktiyle
nice dağları, ovaları aşıp durmaksızın çağıldayıp
gelen Fırat, günümüzde Keban, Karakaya, Atatürk,
Birecik barajlarının yapılmasından sonra ülkemiz
coğrafyasında sadece Birecik önünde yavaş yavaş,
süzüle süzüle, renkten renge girerek akıp gidebiliyor.
Birecik’in yaşantısında önemli yeri olan köprünün
oldukça ilginç bir öyküsü de var. Eskiden UrfaGaziantep karayolu, burada bir köprünün olmaması
nedeniyle kesintiye uğruyormuş. İki tarafta kıyıya gelen
yolcu ve araçlar da, türlü kayık ve sallarla karşıdan
karşıya geçirilirmiş. Taşkın halinde, Fırat’ın yatağının
1.000- 2.000 m’yi bulması nedeni ile ulaşım bir hayli
güç sağlanırmış. Nehir taşımacılığı Birecikliler için
önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyormuş. Ulaşımda
kullanılan araçlara nehir kıyısında bugün de rastlanıyor.
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Birecik lies on the left bank of Euphrates,
established on the skirts of a limestone hill of 450
m altitude. The settlement, which was one of the
most important trade centers of the South-East at
one time, today is a district of Şanlıurfa Province.
The old homes, which have architectural features
dedicated to the region, have managed to survive
only in a specific number along the narrow
long strip extending along Euphrates and in the
old town surrounded by walls behind the fort.
Only certain portions of the walls encircling the
traditional settlement have survived. Only Urfa Gate
stands with all its magnificence along the gates of
the city. Only a portion of Meçan Gate has survived.
With these historical assets, Birecik is one of the
characteristic settlements which have managed to
survive along the banks of Euphrates.
The famed Birecik Bridge built on Euphrates lies
in front of the town. Standing on it, watching
Euphrates and the surroundings impresses one
deeply. Euphrates, which in its time, has flown over
many a mountain and plain, today runs slowly
winding changing colors only in front of Birecik
on the grounds of our country after Birecik Dams
were built. The bridge which has an important
place in the life of Birecik also has an interesting
story. In the old times, the Urfa-Gaziantep highway
was interrupted as there was no bridge here. The
passengers and vehicles used to cross the river
using various boats and rafts. Transportation was
very difficult as the bed of Euphrates reached 1,000-

Daha sonra 1951 yılının sonlarına doğru burada bir
köprünün yapımına başlanmış; 1956’nın 10 Nisan’ında
törenle hizmete açılan 720 m uzunluğunda, 10 m
genişliğindeki bu köprü, Cumhuriyet Dönemi’nde
yapılan en büyük köprüler arasında yer alıyor. Birecik
Barajı ile Birecik arasında, Gaziantep-Urfa otobanının
geçeceği yeni köprünün ise yapımı devam etmekte.
Birecik Köprüsü’nde durup etrafı seyrederken bir an
bu topraklar üzerinden gelip geçenleri düşündüm.
Birecik tarihi ile ilgili derlediğim bilgiler, bir film şeridi
gibi gözümün önünden geçti. 1834 yılında İngilizlerin
parça parça deve sırtında İskenderun’dan buraya
getirip birleştirdikleri iki buharlı gemi ve onların
1840’larda Birecik’le Basra arasındaki seferlerini hayal
etmeye çalıştım. Chesney’in kitabından ayrıntılarını
öğrendiğimiz bu sıradışı olay bölgede kimbilir nasıl
bir şok yaratmıştı. Bunun değişik bir yansımasını
aynı ekipteki Ainsworth’un notlarından Bireciklilerin
bu buharlı gemiyi ne denli büyük heyecanla
karşıladıklarını öğrenmekteyiz. Fırat’a bakarken 82 yıl
öncesinde buraya gelen Fransız araştırmacı J. E. Gautier
aklıma geldi. Birecik, Anadolu’da ilk paleolitik aletin
bulunduğu yer olması nedeniyle de yurdumuzun
arkeoloji tarihinde önemli bir yere sahip. J. E. Gautier’in
1894’te yaptığı bir inceleme gezisinde Surtepe ile
Yelvez arasında bulduğu el baltası ile Birecik, Anadolu
arkeolojisine yeni bir sayfa açmakla kalmıyor, daha
önce Anadolu’nun paleolitik yerleşmelere sahne
olmadığı yolundaki genel kanıyı kökünden yıkıyordu.
“Birecik baltası” olarak anılan yaklaşık 20x9 cm
boyutlarında iki yüzlü, kaba yontulmuş, Aşölyen (Alt
Paleolitik) Dönem’e ait bu aletten sonra, 1907’de F.
Arné’nin Nizip-Barak yöresinde 1910’da Champhell
Thomson’un Kayseri yakınlarında Soğanlıdere’de
1925’te E. Passemard’ın gene Gaziantep bölgesinde,
1938’de K. Leuchs’in Ankara yakınlarında Uzağıl’da
bulduğu parçalar, Anadolu tarihinin yüz binlerce yıl
önceki geçmişini göz önüne seriyor. Anadolu dünya
tarihindeki haklı yerini alıyordu. Bugün ise bazı
yerlerin dışında Anadolu’nun her yerinde bu çağa ait
buluntulara rastlanmaktadır.
Nizip ile Birecik arasındaki arazi Osmanlı tarihine
“Nizip Savaşı” olarak geçen önemli bir savaşa da sahne
olmuş. Osmanlı ordusu ile Mısır Valisi Mehmet Ali
Paşa kuvvetleri arasında yapılan bu savaşın diğer bir
özelliği de, “Türkiye Mektupları” ile tanınan Moltke’nin
bu sırada Osmanlı ordusu içinde 1836-1839 yılları
arasında askeri uzman ve danışman olarak Osmanlı
İmparatorluğu ordusunda yüzbaşı rütbesiyle görev
yapan Prusyalı ünlü Feldmareşal H. von Moltke, Toros
ordusunda bulunduğu bir yılı aşkın süre içinde Fırat
ve Dicle havzasının en ücra yerlerine kadar gezme ve
inceleme fırsatını bulmuştur. Bu sırada Nizip savaşına
da katılmıştır. Anılarından da bu savaşın en ince
ayrıntılarına kadar bilgi edinilmektedir.
Birecik’in diğer bir özelliği de “kelaynak” (geronticus
eremita) kuşlarıdır. Birecik’te halkın yaşayışıyla bir
bütün teşkil etmiş, folkloruna girmiş bu kuşlar, son
senelerde tüm dünyanın ilgisini üzerlerine çektiler.
Nedeni de dünya yüzünde bu kuşların varlıklarını

Birecik Kalesi ve çevresindeki eski yerleşim dokusundan çeşitli görünümler
Various views of the old settlements around Birecik fort

2,000 m in case of flooding. River transportation
was an important source of income for the people
of Birecik. Boats used for transportation may also
be found today on the banks of the river. Then,
towards the end of 1951, the construction of a
bridge was started here. This bridge, 720 m long, 10
m wide, which was launched on April 10, 1956 by a
ceremony, is one of the largest bridges built in the
Republic era. The construction of the new bridge
between the Birecik Dam and Birecik through which
Gaziantep-Urfa motorway will go is in progress.
As I was standing on Birecik Bridge looking around,
I thought of those who passed through these
soils. The information I compiled on the history
of Birecik went before my eyes just as a film reel.
I tried to visualize the two steam ships which the
British brought here from Iskenderun in pieces
on the backs of camels in 1834 and their trips
between Birecik and Basra in 1840s. What a shock
this extraordinary event the details of which we
hear from Chesney’s book must have created in
the area. We can see a different reflection of this,
how excited people of Birecik were to see this
steam ship from the notes of Ainsworth in the same
team. While watching Euphrates, I was reminded
of J. E. Gautier, French researcher who came here
82 years ago. Birecik has a significant place in our
country’s history of archaeology as it is the place
where the first Paleolithic tool was discovered. The
axe found by J. E. Gautier in an exploratory trip
he took in 1894 between Surtepe and Yelvez not
only opened a new page in the archaeology of
Anatolia, it also demolished the public opinion of
Anatolia’s not having been the stage for Paleolithic
settlements. After this roughly sculpted tool from
the Lower-Paleolithic period known as Birecik axe
in size approximately 20x9 cm with two faces,
pieces discovered by F. Arné in 1907 in Nizip-Barak
region by Champhell Thomson in 1910 near Kayseri
Soğanlıdere by E. Passemard in 1925 again in
Gaziantep region and by K. Leuchs in 1938 at Uzağıl
near Ankara reveal the history of Anatolia hundreds
of thousands of years ago, allowing Anatolia to
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sürdürecekleri yegâne yerin Birecik olmasıydı.
İsviçre’de Mezolitik Çağ’a ait katlarda fosilleri bulunan
dünyamızın bugün yaşayan en eski yaratıkları, bir
zamanlar Orta Avrupa’nın her tarafında kalabalık
koloniler halinde bulunuyorlarmış. Fakat XVII. yüzyıldan
itibaren Avrupa Kıtası’nda görünmez olmuşlar ve
yaşamdan silinip gitmişler. Temel yiyecek maddelerini
böcekler, kurtçuklar, kurbağalar gibi canlılar teşkil
ettiğinden, kelaynaklar bu özelliklerinden dolayı
Eski Mısır’da kutsal sayılırlarmış. Son yıllara kadar bu
kuşların dünya yüzünde üreyebildikleri iki kuluçka
merkezi bulunuyormuş. Biri Fas’ta diğeri ise Birecik’te
olan bu merkezlerden, Fas’ta yaşayan koloninin
bulunduğu bölgede bir baraj yapımı söz konusu
olduğundan, bu kuşların dünya yüzünde varlıklarını
sürdürebilecekleri Birecik’ten başka yer kalmadı.
Kelaynaklar Birecik’te Meydan ve Kayabaşı
mahallelerinin biraz gerisinde yükselen kayalıklar
üzerinde yuva kuruyorlar. Fakat gitgide yükselen
evler yuvalardaki yaşamı tehdit eder olunca,
Birecik’teki koloni de yok olmayla karşı karşıya kalmış.
Yumurtlamaya uygun bir yerde yuva kuramamaları ve
bu nedenle kuluçka dönemlerinde birçok yavruları da
yitiren kelaynak kolonisi 1953’te 500 çift civarındayken
1972’de 20 çifte inmiş.
Yurdumuzda kelaynakları koruma çabaları ilk kez
1956 yılında Orman Bakanlığı tarafından bu kuşların
öldürülmesi ve avlanmasının yasaklanmasıyla başlamış.
Sorun, kelaynak neslinin bir daha geri gelmemecesine
yeryüzünden yok olma düzeyine erişince, tüm
dünyanın ilgisini üzerine çekmiş. Bunun üzerine Türkiye
Milli Parklar Dairesi ve Dünya Yaban Hayatını Koruma
Vakfı yöneticileri kelaynakların korunup yaşamlarını
sürdürebilmeleri için ortak bir proje hazırlayıp 1972’den
beri uygulamaya başlamışlar.
İlk iş olarak 1973 Ocak’ında kayalar oyularak yuvaların
bulunduğu yerler genişletilmiş ve kuşların daha güvenli
bir biçimde kuluçkaya yatmaları sağlanmış: Bu kuşların
Birecik’e gelişleri o dönemlerde bayramlarla kutlanmış.
1973’ten bu yana kelaynak sayısında ve bilhassa yavru
miktarında gözle görülür bir artış sürdürülebilmesinde,
o dönemde doğayı koruma alanındaki değerli
Yavrularını besleyen bir kelaynak
A bald ibis feeding her chicks

take its rightful place in the history of the world.
Presently, artifacts of this era are found almost all
over Anatolia, save just a few locations.
Land between Nizip and Birecik was also the
scene of an important war known as “Nizip War”
in Ottoman history. Another characteristic of this
war held between Ottoman Empire and Governor
of Egypt Mehmet Ali Pasha forces was that Moltke,
who was known by his “Letters from Turkey”, has
served in the Ottoman army from 1836 until 1839
as military expert and advisor with the rank captain
before becoming the famed Feldmarshall of Prussia
H. von Moltke had found the chance to see and
explore Euphrates and Tigris basin up to the most
distant locations. He also participated in Nizip War
in the meantime. His memoirs provide the finest
details of this war.
Another feature of Birecik is the eastern bald ibis
(geronticus eremita) birds. These birds, which were
integrated into the lives of Birecik, becoming part
of the folklore, drew the attention of the whole
world on them in recent years. The reason was that
the only place these birds could maintain their
existence on the whole world was Birecik. These
most ancient creatures of the world, whose fossils
are found in Switzerland in the layers dating to
Mesolithic Age, had been living in crowded colonies
all over Central Europe at one time. But starting
from 17th Century, they disappeared from the
European continent. Since bugs, worms, frogs and
similar creatures were their basic food; bald ibis
was deemed as sacred in ancient Egypt. There were
two hatching locations where these birds could
reproduce in the world until recently. Of these
two locations, one of which is in Morocco and the
other in Birecik; as a dam will be constructed in the
area where the colony living in Morocco is, there is
no place other than Birecik where these birds can
survive in the world.
Bald ibis nest on rocks rising a little behind Meydan
and Kayabaşı neighborhoods in Birecik. But as
homes started to be built in the area, the colony
in Birecik also started to face extinction. As they
couldn’t build nests in a location fit for hatching,
losing many chicks during hatching periods, the
bold ibis colony came down to 20 couples in 1972
from 500 in 1953.
The efforts for conservation of bald ibis in our
country first started in 1956 when Ministry of
Forestry banned killing and hunting of these
birds. When the problem reached the level of total
extinction of the bald ibis, the interest of the whole
world was drawn. Thereupon, Turkish National
Parks Department and World Wild Life Conservation
Foundation Officials prepared a joint project for
conservation and survival of the bald ibis which was
put in implementation since 1972.
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çalışmaları ile tanınan 2000 yılında kaybettiğimiz kuş
ressamımız Salih Acar’ın çalışmalarının da büyük payı
bulunmaktadır.
1975’ten bugüne Birecik’teki bu koloniyi hemen
hemen her yıl ziyaret etme imkanım oldu. Ancak
gelişmeler ve bugün gelinen nokta pek iç açıcı olmadı.
1977’de kelaynaklar kafeslere alınarak üremeleri
sağlanmaya çalışıldı. Bir dönem artış sağlansa da
kafeste yetişen neslin göç edemediği gözlemlendi. Kış
şartlarında kalanların çoğu da öldü. Göç edebilenler
ise her yıl eksilerek geri döndü. 1989 yılında sadece üç
kelaynağın dönebildiği görüldü. Kelaynak kolonisindeki
göç edebilen bu son üç kuş 1993 yılında bir fırtınada
öldü. Bu yüzden buradaki kolonide göç olgusu
tamamen ortadan kalktı. Kafeslerde gerçekten titizlikle
bakılanlar ise bırakıldıklarında civarda beslenip tekrar
buradaki yuvalarına dönmeyi tercih edince buradaki
kolonide göç edilmeyen yeni bir yaşam tarzına başladı.
Bu açıdan uzmanlar, ekolojik olarak kelaynağın artık
soyunun tükenme noktasında olduğunda hemfikirler.
Artık kafes ortamında tutabildiğimiz bu kuş türünün
tükeniş öyküsü dünya doğal yaşamında ne denli
hatalar içinde olduğumuzun bir göstergesidir. Bu acı
sondan çıkarmamız gereken çok önemli dersler var.
Birecik’in karşı kıyıdan görünümü
View of Birecik from the bank across

Birecik Kalesi’nden kalan bir burç (1975)
A bastion surviving from Birecik fort (1975)

The first task was carving of rocks, enlarging the
places where nests were, in January 1973, assuring
that the birds could nest more safely. The arrival of
these birds at Birecik were celebrated by festivals
at the time. The visible increase in the number of
bald ibis, especially chicks since 1973 is largely
attributable to the efforts by our bird artist Salih
Acar who we lost in 2000, known for his valuable
work in the field of nature conservation.
Köprünün açıldığı günlerde Birecik ve Fırat (1956)
Birecik and Euphrates at the time the bridge was opened (1956)

Havadan Birecik Kalesi ve çevresindeki yerleşim dokusu
Birecik Fort and settlements around it from the air

I got the chance to visit this colony every year since
1975 in Birecik. However, the developments and the
point reached today are not very pleasant. In 1977,
the bald ibis were placed in cages in an attempt to
have them reproduce. Although an increase was
observed for a period, the generation raised in a
cage did not migrate. Many of those who were left
in winter conditions died. Those who could migrate
came back in a smaller number every year. It was
observed that only three bald ibis could come
back in 1989. These last three birds, which could
migrate in the bald ibis colony, died in a storm in
1993. Therefore, the phenomenon of migration
totally disappeared in the colony here. When those,
which were carefully taken care of in cages opted
for coming back to their nests here when set free,
a new migration-free lifestyle started in the colony.
The experts agree that ecologically, the bald ibis are
at the point of extinction. The story of extinction of
this bird species we can only keep alive in a cage
environment is an indication of what mistakes were
are making as regards world wide life. There are
very important lessons we should learn from this
bitter end.
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Özet
Ortopedik kalça protezleri klinik uygulamalarda kemiğe
hareketsiz, kararlı, uzun süre kullanıma dayanıklı ve
güvenli bir bağlama ile bağlanır. Kemik çimentosuz
olarak uygulanan kalça protezleri, kemik ile implant ara
yüzeyini daha kararlı konuma getirmek için gözenekli
hidroksiapatit (HAP, Ca10 (PO4)6(OH)2) kaplama ile
kaplama yapılır. Bu çalışmada 316L tipi paslanmaz
çelik yüzeyine sol-jel metodu ile HAP kaplanarak
doku ve faz yapısı üzerine pH etkisi incelenmiştir.
Çözeltinin pH’ı 24 saatlik bekletilme işleminden önce,
önceden belirlenen miktarda (hacimce %3 ve %7)
amonyak ilavesi ile belirlenmiştir. HAP ile kaplanan
yüzeyin X-ışınları difraksiyonu (XRD) ile kalitatif
analizi yapılmış, faz yapısı ve mikro yapısı taramalı
elektron mikroskobu(SEM) kullanılarak belirlenmiştir.
Kaplamaların kalsiyum/fosfor (Ca/P) oranı da enerji
saçılım spektrometresi (EDS) ile belirlenmiştir.
Stokiyometrik HAP miktarı hacimce %3’lük amonyaklı
çözelti ile sağlanmış ve bu XRD analizi ile gösterilmiştir.
Analizin yanında, SEM mikro yapıları elde edilen
kaplamanın homojen dağıldığını, gözenekli ve çatlaksız
bir yapı meydana getirildiğini gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sol-jel, hidroksiapatit, 316L
paslanmaz çelik
1. Giriş
Metalik malzemeler, üstün mekanik özellikleri
nedeniyle ortopedi ve diş hekimliğinde çok uzun
zamandan günümüze kadar kullanılmaktadır. Ostenitik
paslanmaz çelikler, kobalt-krom alaşımları, titanyum
ve alaşımları yaygın olarak kullanılan malzemeler
arasındadır. 316L paslanmaz çelikler, yüksek
mekanik mukavemetleri, vücut sıvılarındaki makul
korozyon direnci ve biyo-uyumluluğundan dolayı
popülarite kazanmış olup, tüm dünya çapında cerrahi
operasyonlarda kullanılmaktadır [1].
Eklemlerin metalik protezlerle yenilenmesi,
hastalanmış veya kırılmış kalça eklemlerinde, hem
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Abstract
Clinically used orthopeadic hip prostheses are fixed
stable, long-lasting, and safe fixation with bone. Hip
prostheses applied with cementless are coated with
porous hydroxyapatite (HAP; Ca10 (PO4)6(OH)2) coating
in order to make more stable interface between
the bone and the implant. In this work, effect of
pH on the morphology and phase structure was
investigated by coating HAP on surface of the type
316L stainless steel via sol-gel technique. pH of the
sol solution was adjusted by adding pre-determined
amount of ammonia (3% and 7% volume fraction)
prior to an aging process for 24h. Phase structure
of the HAP coatings were analyzed qualitatively
by X-ray diffraction and the microstructure was
determined by scanning electron microscopy (SEM).
Calcium/phosphorous (Ca/P) ratio of the coatings
was also determined by using energy dispersive
spectroscopy (EDS). Formation of the stoichiometric
HAP coatings was maintained by using solution
with 3% volume fraction of ammonia and this was
showed by XRD analysis. Besides the analysis, SEM
micrographs revealed that obtained coating comprised
homogeneously distributed porous and crack-free
structure.
Keywords: sol-gel, hydroxyapatite, 316L stainless steel
1. Introduction
Metallic materials are being used in orthopedic
and dentistry field for a long time because of their
mechanical properties. Among commonly available
materials are austenitic stainless steels, cobaltchromium alloys and titanium and its alloys. 316L
stainless steels have gained popularity and used all
over the world for surgical operations owing to their
high mechanical strength, corrosion resistance in body
fluids and biocompatibility [1].
Joint replacements with metallic prosthesis are very
successful, reproducible procedure and excellent

Şekil 1. (a) Kalça eklemi yenileme uygulaması ve (b) hidroksiapatit (HAP) kaplanmış implant sapı [5, 6].
Figure 1. (a) Application of the hip joint replacement and (b) hydroxyapatite (HAP) coated implant stem [5,6].

kısa hem de uzun dönemli ağrıyı yok etmek ve
eklem fonksiyonunu yeniden kazandırmak amacıyla
gerçekleştirilen, son derece başarılı, tekrarlanabilir
işlem ve kusursuz uygulamalardır (Şekil 1.a). Kemik
çimentosu ile gerçekleştirilen kalça protezi uygulaması,
kısa ve orta süreli sonuçlarda oldukça başarılı olmuştur.
Ancak, uzun süreli kullanımda, özellikle daha genç ve
aktif hastalarda veya ağır şartlarda çalışan erkeklerde,
protez gevşemesine bağlı hasarlı problemler söz
konusudur. Bu yüzden çimento ufalanması ve kemik
erimesine karşı biyolojik olarak sabitlenen kalça
protezleri geliştirilmiştir. Başarılmasının anahtarı kalıcı
klinik sonucun, implantın çevredeki kemiğe hızlı ve
sürekli olarak sabitlenmesini sağlamaktır. Çimentosuz
protez uygulamaları, implantı kemiğe çimento
kullanmadan biyolojik olarak sabitlemek için yeni bir
teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. Yakın zamandaki klinik
sonuçlar, çimentosuz protez uygulamalarının kalça
protez yenilenmesinde, implant gevşeme oranını ve
uyluk ağrısını azalttığını göstermektedir. Çimentosuz
protezlerde kemik büyümesini arttırma yönündeki
çabalar, hidroksiapatit (HAP) kaplama uygulamalarını
gündeme getirmiştir (Şekil 1.b). Optimum şartlar
altında bu kaplamalar, öncelikli olarak implant
kararlılığını ve protezin biyolojik sabitlenmesini
sağlamak için kemik dokusu iyileşme hızını arttırmalıdır
[2-4].
Sentetik hidroksiapatitin kemik mineraline benzerliği
ile kusursuz biyo-aktif ve biyo-uyumluluk özellikleri
geniş bir kullanım alanı yaratmıştır. HAP, doğal kemiğin
yaklaşık olarak ağırlıkça %70’ini oluşturmaktadır.
Ancak HAP’ın kırılgan yapısı, klinik uygulamalardaki
kullanım amacını sınırlandırmakta olup, tek başına
HAP malzemesi, yük taşıyan bölgelerde kemiğin yerine
geçemez. Bu yüzden metal implantlar üzerindeki HAP
kaplamalar, yeni kemik büyümesini başlatıp, implant ve
kemik dokusu arasındaki bağlanmayı kuvvetlendirerek
sabitlenme kararlılığını arttırdığından ve bu esnada
metalik implant da yük taşıyıcı eleman olarak
davrandığından büyük ilgi görmüştür. Yüksek gözenekli
HAP seramikler; birbirine bağlanmış gözenekli
yapılarıyla kemiğin implant matrisi içine büyümesi
için bir çatı oluşturarak, protezin çevredeki kemiğe
tutunmasını ve implant gevşemesini engellediği için,
kemik yerine kullanılan ideal malzemelerdir. Bunun
yanında, kaplamanın gözenekli yüzey morfolojisi,
doğal kemik ile olan bağlanma alanını arttırarak iyi bir
yapışma mukavemeti oluşturur, bu da implantı kemik
dokusu ile bağlayacak kuvvetli bir köprü sağlar (Şekil 2)
[7-9].

treatments to eliminate pain and restore function in
a diseased or fractured hip joint for both the shortterm and long-term period (Fig. 1.a). Cemented hip
arthroplasty has been very successful in the short-term
and intermediate-term results. However, there are
significant problems with failure after long-term use,
especially in younger, active patients or heavy-duty
men, due to aseptic loosening. For this reason biologic
fixations of hip prostheses were developed in response
to cement fragmentation and osteolysis. Central to
achieving a lasting clinical result is the ability to achieve
immediate and durable stability of the implant to host
bone. Uncemented prostheses emerged as a new
technology to biologically fix implant to bone without
the use of cement. Recent clinical results show that
uncemented prostheses reduce the aseptic loosening
rate and thigh pain in hip replacement. Efforts to
increase bone ingrowth of uncemented prostheses have
led to the application of hydroxyapatite (HAP) coatings
(Fig. 1.b). Under optimal conditions, these coatings
should enhance bone tissue healing rates in order to
ensure primary implant stability and biological fixation
of the prostheses [2-4].
The similarity of synthetic hydroxyapatite to bone
mineral and its excellent bioactivity and biocompatibility
properties has led to the extensive use of HAP. HAP
constitutes approximately 70% (by weight) of natural
bone. However brittle nature of HAP limits the scope
of its clinical applications, and consequently the single
HAP material cannot replace bone in load bearing sites.
Therefore, HAP coatings on metallic implants have
been attracted to introduce new bone ingrowth and
subsequently increase fixation stability by improving
the bond between the implant and bone tissue, while
metallic substrates act as a load-bearing member.
Hydroxyapatite-based ceramics with high porosity are
ideal for bone substitution where interconnected pores
can provide a framework for bone growth into the matrix
of the implant, and thus anchor the prosthesis with the
surrounding bone, preventing loosening of implants.
Furthermore, porous surface morphology of the
coating increases joint area with natural bone and good
adhesion strength maintains a strong bridge to connect
the implant with bone tissue (Fig. 2) [7-9].
Coating processes capable of producing thin HAP layers
are pulsed-laser deposition [10] and sputtering [11]
which involves high temperature processing. Other
technologies such as electrodeposition and sol-gel
utilize lower processing temperatures and avoid the
structural instability of HAP at elevated temperatures
[12]. The term sol-gel process involves any process of
producing ceramic materials (single and metal alkoxides,
as well as non-oxides e.g. nitrades) from solutions. The
sol-gel process was first identified by Ebelman over 150
years ago, yet, the rapid development of this technology
and applications is emerged in the last decade. The
broad range of possible applications of sol-gel derived
materials and biomaterials marks this technology as
one of the promising field of contemporary materials
sciences [13, 14].
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İnce HAP katmanları oluşturabilecek kaplama
işlemleri arasında yüksek sıcaklık içeren puls-lazer
çöktürme [10] ve saçılmayla kaplama sayılabilir [11].
Elektrolitik çöktürme ve sol-jel gibi diğer teknolojiler
düşük işlem sıcaklıkları kullanarak, HAP’ın yüksek
sıcaklıklardaki yapısal kararsızlığını engeller [12]. Sol-jel
işlemi, çözeltiden seramik malzeme (nitrat gibi oksit
olmayanlar yanında, tek ve metal alkoksitler) üretimini
içerir. Sol-jel işlemi ilk defa 150 yıl kadar önce Ebelman
tarafından tanımlanmıştır, ancak son 10 yıldan beri
bu teknolojinin hızlı ilerlemesi ve uygulamaları ortaya
çıkmıştır. Sol-jel türevli malzeme ve biyo-malzemelerin
geniş uygulama alanları, bu teknolojiyi modern
malzeme bilimlerinin gelecek vadeden alanlarından
biri yapmaktadır [13, 14].
Sol-jel işlemi diğer kaplama tekniklerine göre,
karışımın atomik boyutta olması nedeniyle artan
homojenite, küçük partikül boyutundan dolayı düşük
temperleme sıcaklıkları, kompleks şekilleri kolayca
kaplayabilme gibi, üstünlükler göstermekte olup,
kaplamaları üretebilmek için pek çok çöktürme
tekniği kullanılabilir [15]. Sol-jel sentezi, alkoksitler,
metal tuzları veya nitratlar gibi diğer uygun başlangıç
kimyasallarından çözelti hazırlamayı içerir. İşlemde,
basit moleküler başlangıç kimyasalları, koloidal
süspansiyon (sol) oluşturmak üzere nanometre
boyutlu partiküllere dönüşür. Daha sonra bu koloidal
nano-partiküller, üç boyutlu olarak sıvıyla dolmuş bir
ağ (jel) içinde birbiri ile bağlanır. Bu jele dönüşüm
pek çok yolla başlatılabilir. Ancak en uygun yaklaşım
reaksiyon solüsyonunun pH’ını değiştirmektir. Hatta
sıvıyı katıdan ayırmak için kullanılan metot, sol-jel
özelliklerini etkiler. Örneğin, jelin orijinal üç boyutlu
yapısını muhafaza etmek ve düşük yoğunluklu aerojel
üretebilmek için kimyacılar, süperkritik kurutma olarak
adlandırılan bir teknik kullanır. Bunun yerine eğer jel,
sıvı buharlaştırma işleminde yavaşça kurutulursa, jelin
yapısal ağı bozularak kuru jel olarak bilinen yüksek
yoğunluklu malzeme üretilir (Şekil 3). Kaplama üretmek
için daldırma, döndürme ya da püskürtme teknikleri
uygulanabilir [16,17].
Klasik sol-jel yönteminde metal alkoksitleri sıklıkla
başlangıç malzemeleri olarak kullanılır. Bu işlemde
alkoksitler su ile hidrolize olurlar, hidroksil grupları
nükleofilik olarak (elektron vererek) alkali grupların
yerine geçerek metal atomuna (M) bağlanır ve alkol
molekülleri (ROH) yan ürünü olarak serbest kalır:
M - (OR) + H2O --> M - (OH) + ROH (1)
Bunun devamında M-(OH) molekülleri arasındaki
polimerizasyon-kondenzasyon reaksiyonu, M-O-M
bağının oluşumuna neden olur ve su yan ürün olarak
açığa çıkar:
M - (OH)+M - (OH) --> M - O - M + H2O (2)
Reaksiyon (1) ve (2) asit veya baz katalizörleri
kullanılarak hızlandırılabilir [18]. Sol-jel yöntemiyle
kaplama oluşumunda, katalizörler katalizörün tipine
ve konsantrasyonuna bağlı olarak farklı etkiye sahiptir.
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Şekil 2. Protez üzerindeki gözenekli kaplamada kemik büyümesi.
Figure 2. Bone ingrowth on the porous coating on the prostheses.

Sol-gel process offers a number of advantages
over other coating techniques such as; increased
homogeneity as mixing occurs on the atomic level;
reduced sintering temperatures due to small particle
size; ability to coat complex shapes easily; and
numerous deposition techniques that can be employed
to produce coatings [15]. Sol-gel synthesis involves
preparation of a solution from alkoxides, metal salts
or other suitable precursors, such as nitrates. In the
process, simple molecular precursors are converted
into nanometer-sized particles to form a colloidal
suspension (sol). The colloidal nanoparticles are
then linked with one another in a three dimension,
liquid-filled solid network (gel). This transformation
to a gel can be initiated in several ways, but the most
convenient approach is to change the pH of the
reaction solution. Even the method used to remove
liquid from a solid will affect the sol-gel’s properties. For
example, to preserve gel’s original three dimensional
structure and produce low-density aerogels, chemists
use a technique called supercritical drying. If, instead,
the gel is dried slowly in a fluid-evaporation process,
the gel’s structural network collapses, which creates
a high-density material known as a xerogel (Fig. 3). To
produce a coating, the solution can then be deposited
by dip, spin or spray coating [16, 17].
In conventional sol-gel synthesis, metal alkoxides are
frequently used as the precursors. In this process the
alkoxides are hydrolyzed in the presence of water,
hydroxyl groups nucleophilically substitute alkyl groups
bonded to the metal atom (M) and alcohol molecules
(ROH) are released as byproduct:
M - (OR) + H2O --> M - (OH) + ROH (1)
A subsequent polymerization-condensation reaction
between M-(OH) molecules leads to the formation of
M-O-M bond and water is revealed as a byproduct:
M - (OH)+M - (OH) --> M - O - M + H2O (2)
Reaction (1) and (2) can be accelerated by acid or base
catalyst [18]. Catalyst have different effect on the film
formation by sol-gel technique depending on the type

of catalyst and its concentration. There are studies
about the synthesizing CaP products by improving
gelation and polymerization with usage of citric acid
[18] and acetic acid [19] as an acid catalyst or ammonia
as a basic catalyst [20, 21].

Şekil 3. Sol-jel proses teknolojisi ve ürünleri.
Figure 3. Sol-gel process technology and its products.

Jelleşmeyi ve polimerizasyonu, asidik katalizör olarak
sitrik asit [18] ve asetik asit [19] veya bazik katalizör
olarak amonyak [20, 21] kullanımı ile geliştirerek CaP
ürünlerinin üretilmesi ile ilgili çalışmalar mevcuttur.
Sol-jel yöntemi ile HAP seramiklerin üretimi, kalsiyum
ve fosfor başlangıç kimyasallarının moleküler seviyede
bir karışımını gerektirir. Kalsiyum başlangıç kimyasalları
olarak çoğunlukla kalsiyum alkoksitler veya tuzları
kullanılır. Genelde fosfor başlangıç kimyasalı olarak
suda veya organik solvent fazındaki fosfor bileşikoksitleri, trietilfosfat ve trietilfosfit kullanılır. Jelleşmeyi
sağlamak için sol fazındaki kalsiyum ve fosfor başlangıç
kimyasalları arasında yavaş bir reaksiyon gereklidir. Bu
yüzden sol-jel işleminde istenilen ürünü elde etmek
için ısıl işlemden önce literatürde yaygın olarak bilinen
ve bekletilme (yaşlandırma) olarak isimlendirilen 24
saat veya daha uzun bir süre hazırlama zamanı vardır.
Bekletilme esnasında başlangıç kimyasalları, [-Ca-O-P-]
şeklinde çoklu zincirler oluşturmak üzere reaksiyona
girer, yani polimerizasyon ve jelleşme meydana gelir
ve jelleşme, artan bekletilme zamanıyla artmaktadır.
Gerçekten de bazı durumlarda, ısıl işlem esnasında
kaplamanın kristalleşmesini sağlamada, solüsyonun
jelleşmesini sağlayacak uzun bekletilme süreleri (3-7
gün) ve yüksek sıcaklıklarda (40o–70oC) bekletilme
gibi hassas olarak kontrol edilebilen şartlar gereklidir.
Jelleşmenin tamamlanmadığı durumlarda çözelti
kararsızlığından dolayı normal ortam koşullarında,
kaplamada sıklıkla, kalsiyum oksit (CaO), kalsiyum
karbonat (CaCO3) ve trikalsiyum fosfat (TCP) gibi yan
ürünler gözlemlenir. Bu yüzden, faz homojenliği,
yapı düzgünlüğü ve mekanik bütünlüğü sağlayacak
nihai kaplama özelliklerini elde etmek için sol’deki
jelleşme şartları önemli olup iyileştirilmelidir. [20,
22]. Bu çalışmada, sol-jel çözeltisine ilave edilen
bazik amonyak katalizörünün (%28 NH3) solüsyonun
kaplama homojenliğine ve sol-jel türevli HAP
kaplamanın nihai özelliklerine etkisi incelenmiştir.

2. Deneysel Çalışma
Kaplamadan önce, 316L paslanmaz çelik altlıklar
220, 400, 600, 1000 ve 1200 numaralı SiC aşındırıcılı
zımparadan geçirilip, 5 μm elmas pasta ile parlatıldı,
daha sonra ultrasonik banyoda aseton ile temizlendi
ve distile su ile yıkandı. Sol çözeltisini hazırlamak
için Ca ve P kaynağı olarak trietilfosfit (C6H15O3P) ve
kalsiyum nitrat (Ca(NO3)2.4H2O) başlangıç kimyasalları,

Sol-gel synthesis of HAP ceramics offers a molecularlevel mixing of calcium and phosphorous precursors.
Calcium alkoxides or salts are mostly employed as
calcium starting materials. In most case, phosphorous
compounds-oxide, triethylphosphate and
triethylphosphite are used as phosphorous precursors
in water or organic solvent phase. A slow reaction
between calcium and phosphorous precursors in
the sol phase is necessary to lead gelation. For this
reason, 24h or longer preparation time, named as
aging period, prior to heat-treating in the sol-gel route
is commonly reported in literature in order to obtain
desirable product. During aging, the precursors react
to form [-Ca-O-P-] multiple chains, i.e., polymerization
and gelation occur, and the gelation increases with
increasing time of aging. However, in some situations,
precisely controlled conditions, such as prolonged
aging periods (3–7 days) and aging at elevated
temperatures (40o–70oC) are needed to lead a gelation
of the solution in order to obtain crystallization of
the coatings in the course of heat treatment. Because
of the instability of the solution without a complete
gelation, the coating is frequently observed to form
by-products such as calcium oxides (CaO), calcium
carbonate (CaCO3), and tricalcium phosphate (TCP)
in an ambient atmosphere. Therefore the gelation
conditions of sol are important and yet to be improved
in order to obtain final coating properties satisfying
homogeneity, structure uniformity and mechanical
integrity [20, 22]. In this study, effect of ammonia
solution (28% NH3) as basic catalyst in sol-gel solution
on the uniformity and the final properties of the sol-gel
derived HAP coating were investigated.

2. Experimental Study
Prior the coating, 316L stainless steel substrates were
abraded in series with number of 220, 400, 600, 1000
and 1200 SiC paper and finally polished with the 5
µm diamond paste, then washed with acetone in
an ultrasonic cleaner and cleaned in distilled water.
For preparation of sol solution, triethylphosphite
(C6H15O3P) and calcium nitrate (Ca(NO3)2.4H2O)
precursors were used as the source of P and Ca in
specific amounts so that stoichiometric Ca/P ratio was
obtained as 1.67. Distilled water and ethanol (C2H5OH)
were used as solvents for phosphorus and calcium
precursors, respectively. 2.4 M triethylphosphite was
hydrolyzed for 24 hours under vigorous stirring. A
stoichiometric amount of calcium nitrate was added
into the hydrolyzed phosphite sol with titration. The
mixed solution was then continuously agitated for
an additional 20 minutes. In order to investigate pH
effect of sol solution on coating structure basic catalyst
ammonia (28% NH3, Merck) was added to transparent
solution with 3% and 7% volume fraction ratio. Then
the mixture thus obtained was stirred for 30 min with
magnetic stirrer at ambient environment followed by
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stokiyometrik Ca/P oranı 1.67 olacak şekilde belirli
miktarlarda kullanıldı. Ca ve P başlangıç kimyasalları
için sırasıyla distile su ve etanol (C2H5OH) solvent olarak
kullanıldı. 2.4 M trietilfosfit 24 saat süre ile karıştırılarak
hidrolize edildi. Stokiyometrik miktardaki kalsiyum
nitrat, titrasyonla hidrolize olmuş fosfit sol’una
(çözeltisine) eklendi. Daha sonra elde edilen çözelti,
20 dakikalık ek bir karıştırma işlemine tutuldu. Çözelti
pH’ının kaplama yapısı üzerine olan etkisini incelemek
için hacimsel oranda %3 ve %7 bazik katalizör amonyak
(%28 NH3, Merck), saydam çözeltiye eklendi. Elde edilen
bu karışım manyetik karıştırıcı ile ortam şartlarında
30 dakika karıştırılıp arkasından 24 saatlik bekletilme
işlemine alındı. 24 saatlik bekletilme süresinden sonra
amonyaklı ve amonyaksız çözeltiler 316L paslanmaz
çelik altlık üzerine kaplandı. Kaplanan filmler 80°C’de 1
saat kurutulduktan sonra, 500°C’de 1 saat boyunca ısıl
işlem uygulandı. Amonyaksız sol solüsyonu kullanılarak
üretilen kaplama S0 olarak isimlendirildi. Benzer
şekilde, %3 ve %7 oranında amonyaklı sol çözeltisi
kullanılarak üretilen kaplamalar ise sırasıyla S1 ve S2
olarak adlandırıldı.
Kaplamalar, ince film ekipmanlı X-ışınları difraksiyonu
(XRD) (Rigaku, D/Max-2200/PC) cihazı ile CuKα X-Ray
radyasyonu kullanılarak analiz edildi. Mikroyapı
incelemesi için taramalı elektron mikroskobu (SEM)
(JEOL JSM-6060) kullanıldı. Kaplamanın Ca/P molar
oranını ölçmek amacıyla, enerji dağılım spektroskopisi
(EDS) kullanılarak elementel analiz yapıldı.

3. Bulgular ve Tartışma
Liu ve diğerlerine göre kalsiyum çözeltisi fosfor
çözeltisine eklendiğinde, hidrolize olmuş fosfor, sulu
çözeltideki polimerizasyon reaksiyonuyla Ca-P ara
ürününü oluşturmak için Ca2+ iyonu ile etkileşime
girerek, reaksiyon esnasında proton açığa çıkarır [18, 23].
HPO(OC2H5)2-X(OH)X+Ca2++NO--->Ca - P ara ürün + H+ (3)
3

Kim ve diğerleri, bekletilme işlemi devam ettikçe Ca-P
ara ürününün çoklu zincirler oluşturduğunu ve daha
fazla miktarda H+ üretildiğini, yani polimerizasyon
ve jelleşmenin gerçekleştiğini rapor etmiştir.
Reaksiyon boyunca protonların salınımı pH düşüşünü
kanıtlamaktadır. Bu noktada, bazik amonyak ilavesi
çözeltiye fazla miktarda OH- iyonu sağlar. OH- iyonu
doğal olarak serbest kalan H+ iyonlarını tutar, böylece
çözelti daha az asidik hale gelir ve daha önemlisi
reaksiyonu ileri yönde hızlandırır. Bazik katalizör
amonyağın ilavesini takiben, çözeltinin pH değerinde
görülen ani düşüş jelleşme reaksiyonlarındaki artışın
ispatıdır. pH kararlı hale gelene kadar OH- iyonu,
jelleşme reaksiyonuyla üretilir üretilmez H+ iyonunu
nötralize etmeye devam eder [20, 24, 25].
Amonyaklı ve amonyaksız sol çözeltisindeki pH’ın
zamana bağlı değişimi Şekil 4’te verilmiştir. Çözeltilerin
pH değerlerinin değişimi 50 saat boyunca ölçülmüş ve
24 saatlik bekletilme zamanından sonra, çözeltilerin
pH değerlerinde önemli bir değişme olmadığı, tüm
sistemler için belirli değerlerde, hemen hemen kararlı
hale geldiği görülmüştür. Bu nedenle kaplamaların
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an aging process for 24h. After 24h period of aging the
sol solutions with and without ammonia were coated on
316L stainless steel substrate. The films were dried at 80oC
for 1 hour and then heat treated at 500oC for 1h. Coating
produced by using sol solution without ammonia was
named as S0. Similarly, coatings synthesized by using sol
solution with 3% and 7% volume fraction of ammonia were
named as S1 and S2, respectively.
Coatings were analyzed using X-Ray Diffraction (XRD,
Rigaku, D/Max-2200/PC) with a thin film attachment
by using X-Ray radiation of CuKα. Scanning electron
microscope (SEM) (JEOL JSM-6060) was used for
microstructural examination. Elemental analysis of the
coatings was performed to estimate the Ca/P molar
ratio (mr) of the coatings by using Energy Dispersive
Spectroscopy (EDS).

3. Results and Discussion
According to the Liu et al., when a calcium solution
is added to the phosphorus solution, hydrolyzed
phosphorous interacts with Ca2+ ions in aqueous solution
through a polymerization reaction to form a Ca-P
intermediate, releasing protons during the reaction [18,
23].
HPO(OC2H5)2-X(OH)X+Ca2++NO--->Ca - P intermediate + H+ (3)
3

Kim et al. reported that the aging process continued, the
(Ca-P intermediate) constituted multiple chains and large
amount of H+ is produced, i.e., polymerization or gelation
occurs. During the reaction the liberation of protons
justifies the pH decreasing. At this point, the effect of
basic ammonia additive provides a large number of OHions to the solution. OH- ions surely acted as capturing
the released H+ ions; thereby the solution became less
acidic and more importantly accelerating the reaction in
forward direction. Following the addition of basic catalyst
ammonia, the abrupt decrease in pH value of the sol
was reported, which was reasoned to prove an increase
in gelation reactions. Until the pH was stabilized, the
OH- ion continued to neutralize the H+ ion once it was
produced by the gelation reaction [20, 24, 25].
Alteration of the pH value of the sol solution with and
without ammonia addition versus aging time is given in
Fig. 4. The pH value of the sol solutions was measured
during 50 hours and any significant change in pH value
of the sol solution was observed after the aging time of
24h and nearly stabilized at certain values for all systems.
Because of this reason, coatings were synthesized after the
aging time of 24h. As can be seen in figure, pH value of sol
solution without ammonia was decreased approximately
to value of 0.3. On the other hand, the pH value of the
solution with 7% volume fraction of ammonia depicts
sudden decreases relatively at short periods, and the pH
decreased temperately with the increasing aging time.
As can be seen in Fig.4 there was no significant change
in pH value of the sol solution after the aging time of
24h and nearly stabilized at certain values for all systems.
These pH values were 4.3 and 1.6 for volume fraction of
ammonia solution of 7% and 3%, respectively. In order to
obtain transparent sol solution, 7% ammonia addition was

üretimi çözeltinin 24 saatlik bekletilme süresinden sonra
gerçekleştirilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, amonyaksız
sol çözeltisinin pH değeri 24 saatlik bekletilme zamanı
sonunda yaklaşık olarak 0.3 değerine düşmüştür. Diğer
taraftan, hacimsel %7’lik amonyak ilave edilmiş çözeltinin
pH değeri, kısa süreli periyotta nispeten ani bir düşüş
göstermiş olup, artan bekletilme zamanı ile bu düşüş
daha mutedil bir şekilde devam etmiştir. Şekil 4’ten
görüleceği üzere, 24 saatlik bekletilme zamanından
sonra, sol çözeltilerinin pH değerlerinde önemli bir
değişme olmayıp, tüm sistemler için belirli değerlerde,
hemen hemen kararlı hale gelmiştir. Bu değerler,
hacimsel olarak %7 ve %3’lük amonyaklı çözeltiler için
sırasıyla, 4.3 ve 1.6’dır. Saydam çözelti elde edebilmek
için %7 amonyak ilavesi üst sınır olarak tespit edilmiştir.
Çünkü daha fazla miktarlardaki amonyak ilavesi çözeltide
çökeltilere neden olmaktadır.
09-432 numaralı PDF dosya kartına göre, HAP fazının
2θ ve şiddet değerleri Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 6, S0,
S1, S2 kaplamalarının XRD paternlerini göstermektedir.
Amonyaksız olarak elde edilen S0 kaplaması az
miktarda Ca2P2O7 ile birlikte HAP fazına sahiptir. 29.5°’lik
2θ açısına denk gelen çizgiler, PDF 09-346 kartıyla
karşılaştırıldığında Ca2P2O7 fazıyla eşleşmektedir.
Kaplamaların Ca/P molar oranını belirlemek için EDS
analizi gerçekleştirilmiştir. Kaplamaların SEM görüntüleri,
EDS analizi spektrumu ve sonuçları Şekil 7’de verilmiştir.
SEM görüntülerinde görülen kırmızı dikdörtgen analiz
yapılan alanı göstermektedir. Spektrumda Fe, Ni ve Cr
elementleri 316L paslanmaz çeliğin ana bileşenlerini,
ve Ca, P ve O ise oluşan HAP kaplama tabakasını
temsil etmektedir. Şekil 7(c)’den görüldüğü gibi, S0
kaplamasının spektrumunda altlığa ait elementler daha
yoğun çıkmaktadır. Bunun kaplamanın yapısındaki zayıf
bölgeler olan çatlaklardan kaynaklandığı düşünülebilir.
S0 kaplamasının Ca/P molar oranı 1.60 olarak ölçülmüş
olup bu değer stokiyometrik HAP’ınkinden daha düşük
olarak bulunmuştur. Sonuç olarak Ca-P türevinin
(Ca2P2O7) varlığının muhtemel sebebi, kullanılan sol
çözeltisinin yüksek asitliği ile açıklanabilir. Çözeltinin
pH’ına bakmazsak S1 ve S2 kaplamaları aynı kırılma
paternine sahiptir. Amonyak çözeltisi ile elde edilen her
iki kaplama da HAP fazını içermektedir. Elementel analiz,
S1 ve S2 kaplamalarının Ca/P molar oranları değerlerinin
sırasıyla 1.70 ve 1.76 olduğunu göstermiştir.
Amonyaklı ve amonyaksız S0, S1 ve S2 kaplamalarının
morfolojileri Şekil 8(a-e)’de verilmiştir. Amonyaksız
çözelti ile elde edilen S0 kaplamasında bazı yüzey
çatlakları görülmektedir (Şekil 8 (a, b)). Kaplamalardaki
bu tür yüzey çatlakları, yüzey bütünlüğü uzun süre
sağlanamayacağı için zararlı bir etkiye sahiptir.
Gözeneklilik, yaşayan hücrelerin üzerinde uygun bir
şekilde çoğalabileceği bir iskeleye ihtiyaç duyması
sebebiyle biyouyumlu implantlarda her zaman
gereklidir ve beslenme gözenekli boşluk içine hücre
göçü ile sağlanabilir. Şekil 8 (c, d)’de gösterildiği gibi,
S1 kaplaması implant ömrü açısından gerekli olan
gözenekli ve çatlaksız bir yapıya sahiptir. Gözeneklerin
kaplamadaki, kalıntıların ısıl bozuşması esnasında
meydana gelen gaz çıkışından kaynaklandığına

assigned as an upper limit of the addition because higher
amount of ammonia addition causes precipitations in the
solution.
According to the JSPDS file card of 09-432 identical 2θ
and intensity values of HAP phase is given in Fig. 5. Fig.6
demonstrates XRD patterns of the coatings of S0, S1 and
S2. Coating of S0 that obtained without ammonia solution
have HAP phase with minor Ca2P2O7 phase. The lines at
a 2θ of 29.5° match strongest Ca2P2O7 phase line that is
compared with the JCPDS 9-346.
EDS analysis was performed in order to estimate Ca/P
molar ratio of the coatings. SEM images, spectrum and
results of EDS analysis are given in Fig.7. Red rectangle
on the SEM image shows the area where analyze was
performed. In the spectrum, elements of Fe, Ni and Cr
were the major constituent of 316L stainless steel and
elements of Ca, P and O represent formed coated layer of
HAP. As can be seen in Fig. 7 (c), elements of the substrate
are more intense in the spectrum of the S0 coating. It is
thought that this arises from the cracks which are weak
regions of the coating structure. Ca/P molar ratio of
coating S0 was estimated as 1.60 which was found lower
than the value of the stoichiometric HAP. Consequently,
possible reason for the presence of the Ca-P derivative
(Ca2P2O7) can be explained by the high acidity of the used
sol solutions. Coatings of S1 and S2 have similar diffraction
patterns, irrespective of the pH of the solution. Both of the
coatings obtained with ammonia solution composed of
HAP phase. Elementel analysis signified that the coatings
of S1 and S2 have Ca/P molar ratio values of 1.70 and 1.76,
respectively.
Morphologies of coatings S0, S1 and S2 without and with
ammonia solution are given in Fig. 8 (a-e). Some surface
cracks are visible for the coating of S0 that obtained
without ammonia solution (Fig. 8 (a, b)). Surface cracks
for this kind of coatings have a detrimental effect since
integrity of surface can not be sustained for long period.
Porosity is always required for biocompatible implants
because living cells need a proper scaffold to proliferate
and nutrition can be supplied as cells migrate into to the
porous space. As indicated in Fig. 8 (c, d) morphology
of the coating S1 has a porous and crack free structure
which is essential for implant longevity. It is believed that
pores developed in the coating as a result of gas evolution
during thermal pyrolysis of residues [26]. Fig. 9 depicts the
morphology of the coating of S1 with high magnification.
As can be seen in figure, pores constituted continuous
network that separated by approximately 1-5 µm thick
walls. On the other hand, when the higher concentration
of ammonia solution (7%) was added to sol, morphology
with less porous and inhomogeneous structure was
obtained as given in Fig. 8 (e, f ).
Morphology of the metal-HAP coating interface of S1
coating is given in Fig. 10. It can be seen that continuity of
the coating extended throughout cross section. According
to the EDS analysis performed through the line indicated
with an arrow, elements of Ca, P and O show peaks at the
coating region while Fe, Cr and Ni that represent 316L
stainless steel substrate show peaks at metal region.
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Şekil 4. Amonyaksız ve farklı konsantrasyonlardaki amonyaklı
çözelti pH’larının bekletilme zamanına göre değişimi.
Figure 4. pH changes in the solution without and with various
concentration of ammonia solution with respect to aging time.

Şekil 6. S0, S1 ve S2 kaplamalarının XRD paternleri.
Figure 6. XRD patterns of the coatings of S0, S1 and S2.

Şekil 5. 09-432 numaralı PDF kartına göre Hidroksiapatit (HAP) fazının ana pikleri.
Figure 5. Major peaks of the hydroxyapatite (HAP) phase according to the JCPDS 09-432.

inanılmaktadır [26]. Şekil 9, S1 kaplama yapısını yüksek
büyütmede göstermektedir. Şekilden görüleceği
üzere, gözenekler, yaklaşık 1-5 µm duvar kalınlığı ile
ayrılmış sürekli bir ağ oluşturmuştur. Diğer taraftan
yüksek konsantrasyonda (%7) amonyak çözeltisi sol’a
eklendiğinde, Şekil 8 (e, f )’de verildiği gibi, kaplama
yapısı daha az gözenekli ve homojen olmayan bir yapı
elde edilmektedir.
Şekil 10’da S1 kaplamasına ait metal-HAP kaplama ara
yüzey morfolojisi verilmiştir. Kaplamanın kesit boyunca
sürekli olduğu görülmektedir. Okla gösterilen çizgi
boyunca yapılan EDS analizine göre 316L paslanmaz
çeliğe karşılık gelen Fe, Cr ve Ni elementleri metal
altlık kısmında pik gösterirken, Ca, P ve O elementleri
kaplama bölgesinde pik göstermektedir.

4. Conclusions and Recommendations
In this study, HAP coating was synthesized using the
sol-gel technique with aging time of 24h by using
calcium nitrate and triethylphosphite as precursors.
Polymerization and gelation property of the prepared
solution was improved by adding of ammonia as a
basic catalyst. During the aging process neutralization
of H+ ions was accomplished by using the basic
catalyst and stabilization of the pH of the sol with
time confirmed nearly full gelation. Synthesized
coatings without and with ammonia solutions were
investigated in terms of structure uniformity and phase
homogeneity. It is concluded that the formation of
porously structured HAP coating on 316L stainless
steel substrate was achieved successfully by using
sol with the ammonia solution of 3% vol. Adhesion
strength of the coatings should be studied to further
improve their usability at the interface between the
bone and metallic implants.

Şekil 7. S0 (a); S1 (b) ve S2 (c) kaplamalarının SEM mikroyapıları ve EDS analiz spektrum ve sonuçları.
Figure 7. SEM micrographs, EDS spectrum and analysis result of the coatings of S0 (a), S1 (b) and S2 (c).
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Şekil 9. S1 kaplamasının yüksek büyütmedeki SEM mikroyapısı.
Figure 9. SEM micrograph of coating of S1 with a high magnification.
Şekil 8. S0 (a), (b); S1 (c), (d) ve S2 (e), (f) kaplamalarının SEM mikroyapıları.
Figure 8. SEM micrographs of coatings of S0 (a), (b); S1 (c), (d) and S2 (e), (f).

4. Sonuçlar ve Öneriler
Bu çalışmada, hidroksiapatit (HAP) kaplama sol-jel
yöntemi ile başlangıç kimyasalı olarak kalsiyum nitrat
ve trietilfosfit kullanarak 24 h bekletilme süresinde
üretilmiştir. Hazırlanan çözeltinin polimerizasyon ve
jelleşme özellikleri bazik katalizör olarak amonyağın
eklenmesi ile geliştirilmiştir. Bazik katalizör kullanılması
ile H+ iyonlarının nötralize olması bekletilme
işlemi süresince sağlamış ve zamanla çözeltinin
pH’ının kararlılığı hemen hemen tam jelleşme ile
doğrulanmıştır. Üretilen amonyaklı ve amonyaksız
çözeltiler, yapı düzgünlüğü ve faz homojenliği
bakımından incelenmiştir. Hacimsel olarak %3
amonyaklı sol kullanımı ile 316L paslanmaz çelik altlık
üzerinde gözenekli yapıdaki HAP kaplamanın, başarılı
bir şekilde elde edildiği sonucuna varılmıştır. Kemik/
metalik implant ara yüzeyindeki kullanabilirliğini
geliştirmek için kaplamaların yapışma mukavemetinin
incelenmesi gereklidir.

Şekil 10. S1 kaplamasının kesitinde EDS çizgi analizi.
Figure 10. EDS line analysis of cross section of the coating of S1.
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