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Bakış / Vision

Seramik Türkiye Dergisi’nin değerli okurları,
Seramik Türkiye Dergimizin ilk sayısı 2003 yılının Mayıs
ayında yayınlanmıştı. Türkiye Seramik Federasyonu’nun
kurulduğu ve faaliyete geçtiği o aylarda bu topluluğun
sesini duyuracak bir iletişim aracına ihtiyaç duyulmuştu.
Bu topluluk üreticiler olarak seramik kaplama malzemeleri
ve seramik sağlık gereçleri gibi endüstriyel ürünleri
üretenlerle kısıtlı değildi. Topluluk içerisinde seramik, cam,
çimento ve demir çelik sanayiinin ihtiyacı olan refrakter
tuğlaları üretenler de vardı. Bunlara ilaveten seramik
bilim ve sanatıyla uğraşan bilim adamları ve sanatçılar da
aramızdaydı. Ürünlerimizi satan toptancı ve perakendeci
bayiler, pazarlamacılar da buna eklenince böyle geniş
ve kapsamlı bir topluluğun sesini duyurmak kaçınılmaz
olmuştu.
Dergi çıkartma ve bunu yılda üç kere tekrarlama
düşüncesinden hareketle zaman içerisinde iki ayda bir
kereye kadar ulaştık ve dergimizin bu sayısıyla 5 yılı geride
bıraktık. Dergi çıkartma hayatında kesintisiz 5 yıl önemli
bir zamandır. Dergimiz seramik sanayini, seramik bilimini
ve seramik sanatını eşit bir şekilde vurgulayarak yayın
hayatına devam etmiş ve bugünkü mükemmel durumuna
ulaşmıştır.
Başlangıçta amatör bir uğraşı ile başlamış olduğumuz
dergimizin daha profesyonel bir tarzda çıkartılması
için zamanında gerekli tedbirleri aldık. Yayın Kurulu’nu

bu hedefimize ulaşacak şekilde oluştururken derginin
yayınlanmasından sorumlu olan ve yalnız bu işle uğraşan
profesyonel bir kişiyi bu işin başına getirdik. Ağırlıklı olarak
yurtiçinde dağıtmakta olduğumuz dergimizi yurtdışında
seramikle ilgilenen kişilere ve kurumlara da gönderiyoruz.
Onlarla söyleşiler yaparak yurt dışındaki hedef kitlemizin
sesini de global pazara duyuruyoruz. Dergimizi
beğendiklerini, bilhassa sanayiyi bilim ve sanatla
buluşturmadaki başarısını kutladıklarını öğreniyoruz.
Yurtiçinde de başarılarımızı, memnuniyetlerimizi, tasa ve
endişelerimizi yazılarımızda paylaştığımız okurlarımızdan
çok iyi geri dönüşler alıyoruz.
Dergimizin her sayısı dünyada ve ülkemizdeki seramik
sektörüyle ilgili keyifle okunan güncel haberleri
içermektedir. Bilim, sanat, teknoloji ve sanayi haberleri
hakkındaki yazılarımız birer referans belgeleri
niteliğindedir. Bu nedenle pek çok okurumuz dergimizi
kütüphanelerinde itina ile biriktirmektedirler.
Bir dergi yayın ekibi yanında okuyucuları ile birlikte vardır.
Dergi yayın ekibini kutlarken beşinci yılını tamamladığımız
dergimizi okuyarak bizlere destek verdiğiniz için siz
okuyucularımıza şükranlarımızı sunarım. Bundan sonra da
seramik sektörünün nabzını tutan haberleriyle, daha nice
beş yıllar idrak etmeyi umar, hepinizi saygı ile selamlarım.

Dear readers of the Magazine Seramik Türkiye,
The first issue of our Ceramic Turkey Magazine was
published in May 2003. A communication vehicle to
make the voice of this community was needed at those
times when Turkish Ceramics Federation was set up and
launched. This community was not restricted to only
the manufactures of industrial products like ceramic
tile and ceramic sanitary ware. Producers of refractories
needed by the ceramic, glass, cement and iron-steel
industry were also part of the community. In addition,
scientists and artists dealing with ceramic science and
art were among us. Adding the wholesaler and retailer
dealers and marketers selling out products, it has become
unavoidable that the voice of such a broad and diverse
community should be heard.
Starting with a magazine published three times a year,
now we have a bimonthly magazine and with this issue,
we have left 5 years behind. Uninterrupted 5 years is
a significant time period in magazine publication. Our
magazine has continued its life underscoring the ceramic
industry, the science of ceramics and the art of ceramics
equally, attaining its envy state today.
We adopted the necessary steps to have our magazine to
be published more professionally after a rather amateur
beginning. We formed our Board of Editors in such a way
to attain this target and we put a professional in charge

that is in charge of the publication of the magazine as her
only job. We send our magazine which we predominantly
distribute domestically to individuals and institutions
interested in ceramics abroad, too. We are making the
voice of our international target population to the
global market by holding interviews with them. We are
pleased to learn that they appreciate our magazine,
that they especially congratulate its success in bringing
the industry together with science and art. We receive
excellent feedback from our readers with whom we
share our success, satisfaction, concerns and worries
domestically.

Adnan Polat

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

Each issue of our magazine contains current news
concerning the ceramic industry in the world and our
country, which are read with delight. Our articles on
science, art, technology and our industrial news serve as
reference documents each. Hence, many of our readers
collect our magazine in their libraries diligently.
A magazine publication theme exists with its readers. As
I celebrate the magazine publication theme, I would like
to give my thanks to you, our readers, for your support by
reading our magazine which has completed its fifth year
of publication. Hoping to have many more “five years”
with news holding the pulse of the ceramic industry in
the upcoming years, I would like to relate my regards to
you all.
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Editörden / Editorial

Değerli okurlarımız,
Vakit nakittir sözünün geçerli olduğu dünyamızda zamanı
akıllıca ve verimli kullanmak için iletişim teknolojilerinden
faydalanmak gerekmektedir.
İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla
başkalarına aktarılmasıdır. İlkel toplumlarda iletişim
güvercinlerle, ulak olarak kullanılan insanlarla veya
dumandan yararlanılarak yapılmıştır.
Değişen zaman, bilgi aktarımını sağlayan telgraf, telefon,
radyo, televizyon gibi konvansiyonel telekomünikasyon
sistemleri geliştirerek insanların hizmetine sundu.
İletişim teknolojileri geliştikçe bilgisayar denilen
programlanabilme olgusuna sahip elektronik aygıt
insanların vazgeçilmezi haline geldi. Entegre devre
teknolojisinde yaşanan olağanüstü evrimle bilgisayar
hergün kendini yeniliyor ve güçlendiriyor. 1980’li yılların
başlarında en büyük saklama kapasitesi 10 Mega Bayt
olan bilgisayarların kapasiteleri bugünlerde sıklıkla
500’lere arttı. İşletim sistemleri geliştikçe bilgisayarların
fonksiyonları da arttı ve insanların yaşamlarını ve
davranışlarını olağanüstü etkiledi.
Teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda insanlar da hızla
değişmek ve gelişmek istiyor. Ülkemizde her geçen gün
internet kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşanıyor.
Kurumların ve kişilerin bilginin serbestçe paylaşıldığı
bilişim teknolojilerine geçerken güvenlik endişeleri de

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

İşyerlerinde iş performansını olumsuz yönde
etkilememesi için bilgisayarın kişisel işlerde kullanımını
kısıtlayıcı ve engelleyici kurallar koyulabiliyor. Ancak
işyerinde bu yönde makul düzeydeki bir kişisel kullanım
yaşadığımız iletişim ve bilgi çağının getirdiği bir
gerekliliktir.
Bilgisayar teknolojisi ile insanların rahat etmesi için
sürekli yeni ve çevreci ürünler üretiliyor. Ürün tasarımı
konusunda bilgisayardan yararlanılıyor. Bundan seramik
sektörü de faydalanıyor. Üretimin her safhasındaki
proses kontrolleri, maliyetlerinin kontrolü, üretim satış
stok bilgilerinin takibi, tasarımlarının geliştirilmesi gibi
konularda bilgisayarları kullanarak, sektörümüzdeki
firmalar üretimlerini verimli hale getirmek için adımlar
atıyorlar. Bilişim çağı hem firmaların ekonomilerine ve
hem de ülke ekonomisine büyük fayda sağlıyor.
Modern bilişim çağını sektörümüzde yoğun bir şekilde
yaşamak üzere.

Dear readers,
Making use of communication technologies is required
to use time smartly and efficiently in our world where the
phrase “Time is money” applies.
Communication means conveyance of feelings, thoughts
or information to others by any means. In primitive
societies, communication has been carried out using
pigeons, people used as messengers or by smoke.
Changing times developed conventional
telecommunication systems like telegraph, telephone,
radio and television allowing transmission of information
and offer them to people for use. As communication
technologies advanced, the electronic device called
computer which is programmable became indispensable
for the human being. Through the extraordinary evolution
experienced in the integrated circuit technology, the
computer renews and strengthens itself everyday. The
capacities of computers which had maximum 10 Mega
Byte memory capacity in early 1980s, went up to 500s
today. As operating systems developed, the function of
capabilities of computers also grew, affecting the lives
and behavior of people.
In this age of rapidly advancing technology, people
too want to change and develop swiftly. The number
of Internet users are growing everyday in our country.
As institutions and individuals move to communication
technologies where information is freely shared, security
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başlıyor. Örneğin banka işlemleri yaparken internetin çok
büyük kolaylıklar sağlamasının yanı sıra bazı güvenlik
sorunları ile de karşılaşılabiliyor. Büyüklerin olduğu kadar
çocukların da internet kullanırken bilinçlendirilmesi lazım.
Internetin bir eğlence ve oyun olmadığını onlara anlatmak
gerek. Çünkü yanlış kullanılan internet kötü sonuçlar
doğurabiliyor.

concerns also start to grow. For example, the Internet,
which affords great facility when making banking
transactions, also offers certain security problems. Not
only adults but children, too, must be informed when
using the Internet. They have to be told that the Internet
is not fun and play because a misused Internet may lead
to adverse consequences.
Rules restricting and precluding use of the computer in
personal affairs may be set at workplaces so that it does
not affect work performance negatively. However, a
personal use at a reasonable level at the workplace is a
requirement brought about by the communication and
information age we live in.
New and environment friendly products are being
generated by computer technology for the comfort of
people. The computer is used in designing of products.
The ceramic sector, too, takes advantage of this.
Processed controls at every stage of production, cost
control, monitoring of production, sale and inventory
details and advancement of design are fields where the
computer is used by the firms in our industry in making
their production efficient. The age of communication
brings great benefits to the economies of the firms and
also the economies of countries.
With the hope that our industry enjoys the modern
communication age to the fullest.
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Ege Vitrifiye Genel Müdürü Birgi Çekçi;
Ege Vitrifiye General Manager Birgi Çekçi;

“Son yıllarda yapılan yatırımlarla
Türkiye, Avrupa’nın en büyük seramik sağlık
gereçleri üreticisi konumuna gelmiştir”

serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren

Fotoğraflar / Photos:

Röportaj / Interview:

“Turkey has become the largest ceramic sanitary ware manufacturer
in Europe with the investments made in recent years”

1952 İzmir doğumlu. 1969 İzmir Mithat Paşa Sanat
Enstitüsü Makine Bölümü’nden mezun oldu. 1969-1973
Klöckner Humbold Deutz AG Köln Almanya Kalite
Kontrol Teknisyeni, 1975-1979 Dirinler Makine San.
Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yöneticisi, 1979-1996 Ege
Seramik San. ve Tic. A.Ş. Mekanik Atölye Şefi ve Makine
Bakım Md. Yrd., 1996-2005 Ege Birleşik Enerji A.Ş.
Makine Bakım Md. ve Genel Müdür. 2005’den beri
Ege Vitrifiye San. ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdür. Evli ve iki
çocuk babası olan Birgi Çekçi Almanca bilmektedir.
52

Born in Izmir in 1952. Graduated from Izmir
Mithat Paşa Art Institute Mechanical Department
in 1969, 1969-1973 Klöckner Humbold Deutz
AG Köln Germany Quality Control Technician.
1975-1979 Dirinler Makine San. Quality Control
and R&D Manager, 1979-1996 Ege Seramik San.
ve Tic. A.Ş. Mechanical Workshop Supervisor and
Mechanical Maintenance Assistant Manager,
1996-2005 Ege Birleşik Enerji A.Ş. Mechanical
Maintenance Manager and General Manager.
Since 2005, General Manager at Ege Vitrifiye San.
ve Tic. A.Ş. Birgi Çekçi, who is married with two
children, speaks German.

“Dünyada çok yeni olan ve “reverse engineering”
yapmamıza olanak sağlayan 3D optik tarama
sistemi dünyada ilk kez sağlık gereçleri
tasarımında, Ege Vitrifiye tasarım ekibi
tarafından kullanılarak bir ilke imza atılmıştır”
Şerife Deniz Ulueren: Profesyonel iş hayatına nasıl
girdiniz ve neden seramik sektörünü seçtiniz?
Birgi Çekçi: 1970 yılında Almanya’nın Köln şehrinde
KHD ( Klöckner Humbold Deutz AG)’nin gemi motoru
üretim bölümünde Kalite Kontrol Elemanı göreviyle
çalışmaya başladım. Türkiye’ye döndükten sonra
1974 - 1979 yıllarında İzmir’de sanayi makineleri
üretimi yapan Dirinler Makine A.Ş’de çeşitli görevlerde
yönetici olarak çalıştıktan sonra, 1979 Eylül ayında
Ege Seramik’te Mekanik Atölye Şefi olarak işe
başlayınca seramik sektörüne adım atmış oldum. Bizler
görev adamıyız, İbrahim Polat Holding sanayi grup
şirketlerinde, günümüze kadar sırasıyla Ege Seramik’te
17 yıl, Ege Birleşik Enerji’de 9 yıl her kademede görev
yaptım. Ocak 2005 yılından itibaren Ege Vitrifiye’de
Genel Müdür olarak görev yapmaktayım.
Ş.D.U: Ege Vitrifiye’nin kuruluşu, amaçları, hedefleri
hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
B.Ç: Ege Seramik ülkemizin en eski kaplama malzemesi
üreticilerinden biridir. 1972 yılında kurulup 1975’de
üretime başlamıştır. Seramik kaplama malzemeleri
konusunda, Türkiye ve dünya pazarlarında, Ege
Seramik markası ile oluşturulan pazardan gelen, sağlık
gereçleri taleplerini de karşılamak amacıyla Ege Vitrifiye
1994’de Ege Seramik tesisleri içinde kuruldu. 1997
yılı başında bugünkü tesislerinde fiili üretime başladı.
Kurulduğu ilk günden itibaren şirketin hedefi hep en
kaliteli, en fonksiyonel ürünü en uygun fiyatla sunmak
oldu. Bu amaca yönelik olarak, kuruluş aşamasında
yatırım maliyetlerinin yüksekliğine bakmaksızın,
yüksek basınçlı döküm teknolojisini tercih etti. Makine
parkı ve sahip olduğu teknoloji açısından Ege Vitrifiye
Dünya’nın en modern tesislerinden biridir. 41.600 m2
si kapalı olmak üzere 59.000 m2 arazi üzerine yerleşen
fabrikanın üretim kapasitesi 650.000 adet/yıl iken 2004

Şerife Deniz Ulueren: How did you go into
professional life and why did you choose the ceramic
sector?
Birgi Çekçi: I started working as Quality Control
Officer in ship engine production department of KHD
( Klöckner Humbold Deutz AG) in Köln, Germany in
1970. After I came back to Turkey, I worked as Manager
at various posts at Derinler Makine A.Ş. which produces
industrial machines in Izmir from 1974 – 1979, I took a
step towards the ceramic industry when I
started working as mechanical workshop supervisor
at Ege Seramik in September 1979. We are people
of duty; I worked at every level for 17 years at Ege
Seramik and 9 years at Ege Birleşik Enerji respectively,
in Ibrahim Polat Holding industrial group companies. I
have been serving as General Manager at Ege Vitrifiye
since January 2005.
Ş.D.U: Can you tell us about the establishment,
objectives and aims of Ege Vitrifiye?
B.Ç: Ege Seramik is one of the oldest tile
manufacturers in our country. It was set up in 1972,
starting production in 1975. Ege Vitrifiye was founded
as part of Ege Seramik plants in 1994 to cover the
sanitary ware demand coming from the market
formed under Ege Seramik brand in Turkey and world
markets in the field of ceramic tile. It started actual
production in its present facilities in early 1997. Since
its inception, the objective of the company was always
to present the best quality, most functional product
at the best price. To that end, without considering
the cost of investment at inception stage, it opted for
the high pressure casting technology. Ege Vitrifiye is
one of the most modern plants in the world in terms
of its machine park and technology. The production
capacity of the plant laid out over 59,000 m2, of which

“A first was achieved when Ege Vitrifiye design
team used the 3D optical scanning system
which is brand new in the world which allows
us to do “reverse engineering” in design of
sanitary ware in the world for the first time”
53

Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25

Sektörel Bakış / Sectoral Outlook

yılında yapmış olduğu yatırım ile 1.500.000 adet/yıl
kapasiteye ulaşmıştır. Genç ve dinamik kadrosu ile Ege
Vitrifiye, hedeflerini gerçekleştirme konusunda kısa
sürede çok ilerlemiş, büyük başarılara imza atmıştır.

Ş.D.U: Ege Seramik olarak, dünya çapında 90’a yakın
ülkeye hizmet ediyorsunuz. Bu başarının gelişim
öyküsünü bizlerle paylaşır mısınız?
B.Ç: Ülkelere göre insanların yaşam biçimi,
alışkanlıkları, tercihleri ve zevkleri de farklılık gösteriyor.
Önemli olan bu ayrımı iyi analiz ederek, doğru ürünleri,
doğru zamanda, doğru pazara sunabilmek. Kaliteli
ürün, etkin satış öncesi ve sonrası hizmet unsurları
ile birleşince başarı kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Uluslararası fuarlara katılıyor marka tanınırlığımızı
sürekli artırıyoruz. Amerika’dan Yeni Zelanda’ya kadar
dünyanın her yerinde müşterilerimiz var. Yurtdışı
pazarlarda kalıcı olmanın bir diğer önemli bileşeni
de gerekli olan tüm kalite belgelerine sahip olmak
ve bu belgeleri güncel tutabilmek. Ege Vitrifiye’nin;
LGA, KIWA, NF, IAPMO, WELS gibi ülkelere özel kalite
belgelerine sahip olmasının avantajını yeni bağlantılar
yaparken yaşıyoruz.
Ş.D.U: Küresel ısınma etkisiyle hayati önem taşıyan
su da seramiğin en büyük unsurlarından biri. Vitrifiye
tasarımlarında su tasarrufuna yönelik olarak
aldığınız önlemler var mı?
B.Ç: Biz su tasarrufuna farklı bakıyoruz. Yani bir veya iki
tane su tasarrufu sağlayan klozet geliştirmek yerine,
tüm ürünlerimizde bu tasarruf özelliğini standart hale
getirmek için çalışıyoruz. Gerek iç gerek dış pazarda
sattığımız farklı klozetlerin %60’ı 6 lt yerine 4 lt ile
fonksiyon yapar hale getirildi ve bunların onayları
TSE’den 4 lt olarak alındı. Önümüzdeki günlerde
bu ürünlerin 4 lt ile lansmanı Aquasave markası ile
başlayacak. Ayrıca pazarda yoğun talep gören 9 lt ile
çalışan helataşlarına alternatif olarak kendi üretimimiz
olan yüksek basınçlı tezgahta geliştirilen yeni
helataşının tüm onayları 5 lt ile TSE’den alındı ve % 45
su tasarruflu bu ürün şu anda pazarda satılmakta. Bu
ürün yapısı bakımından Türkiye’de bir ilk olduğundan
patentini almak üzere gerekli kurumlara müracaatta
bulunuldu. Yakın gelecekte Ege Vitrifiye’nin su tasarrufu
yapmayan ürünü kalmayacak.
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41,600 m2 is indoors, went up from 650,000 units/year
to 1,500,000 units /year with the investment made in
2004. with its young and dynamic staff, Ege Vitrifiye
has advanced a lot in short time undersigning great
achievements towards its aims.

Ş.D.U: You have been serving close to 90 countries
at Ege Seramik. Could you share the story of
development of this performance?
B.Ç: Lifestyles, habits, preferences and tastes of people
differ by country. The important thing is to analyze
this distinction well and launching right products at
the right time to the right market. Success happens
when high quality product and effective pre-sale and
after-sale service elements come together. We attend
international trade fairs continuously, increasing our
brand recognition. We have customers all over the
world from the US to New Zealand. Another important
component of being lasting in international markets
is to have all required quality certificates and keeping
those current. We observe the advantage of Ege
Vitrifiye’s having country-specific quality certificates
like LGA, KIWA, NF, IAPMO, WELS, when making new
deals.
Ş.D.U: Water, which has vital significance due to
the impact of global warning is one of the major
elements of ceramics. Are there measures you have
taken as regards water savings in vitreous ware
designs?
B.Ç: We view water saving differently. Instead of
developing one or two water saving bowls, we try
to make this saving feature a standard in all our
products. Sixty percent of various bowls we sell both
domestically and also internationally are now able
to function with 4 lt instead of 6 lt and these were
certified by TSE as 4 lt. In the upcoming days, these
products will be launched under Aquasave brand as
4 lt. Also, as an alternative to WC pans working with
9 liters which are in great demand in the market,
all approvals of the new WC pans developed in a
high pressure line which is our own production was
obtained at 5 liters from TSE and this product which
saves 45 % water is presently on sale. Necessary
applications were made to applicable agencies to

Ş.D.U: Doların düşüşü sizin yatırımlarınızı nasıl
etkiledi, 2007’in ilk çeyrek bölümü nasıl geçti ve
ikinci dönem projelerinizi nasıl yönlendireceksiniz?
B.Ç: Döviz kurlarındaki düşüş diğer tüm ihracatçılar gibi
bizi de olumsuz etkiledi. Ancak vitrifiye ihracatlarımızın
%85 gibi büyük bir kısmını Euro üzerinden yapmamız
bu olumsuzluğu bir nebze azalttı. Dolar bazında satış
yapmamaya çalışıyoruz. Yurtdışı satışlarımızı arttırma
şansımız olduğu halde, yatırım yaparak bu talebi
karşılama planlarımızı,
kurdaki durağanlık
ortadan kalkıp, gerçek
değerlere ulaşılıncaya
kadar erteledik.
Ş.D.U: Dünyanın sayılı
modern şirketlerinden
biri olan Ege
Vitrifiye’nin tasarım
grubu ve çalışmaları
hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
B.Ç: Tasarım ekibimiz,
uzun süredir bir arada
çalışmanın vermiş
olduğu dayanışma ve
uyum ile teknolojik
yeniliklerin avantajını
da kullanarak, ürün
portföyümüzü sürekli
dinamik ve güncel
tutmayı başarıyor.
Yalnızca trendi takip
ederek, tercih edilen
modelleri dizayn etmek
yeterli olmadığı için,
tasarım ekibinden bu
modellerin üretim
şartlarına uygun hale
getirilmesi yönünde
Ar-Ge desteği de
alıyoruz. Vitrifiye tasarım ekibi, yıllık 50 yeni proje
üzerinde çalışarak bu kapsamda gerçekleştirilmesi
zor bir görevi de yerine getiriyor. Tasarım
grubumuz çalışmalarında ağırlıklı olarak bilgisayar
programlarından yararlanmaktadır. Tüm model
ve model kalıp çalışmaları bilgisayar ortamında
yapılmakta ve daha sonra CNC’de direkt olarak
deneme kalıpları işlenmektedir. Bu sayede hem
hatasız tasarımlar yapılmakta hem de klasik tasarım
süreçlerine göre %50’ye varan zaman tasarrufları
sağlanmaktadır. Ayrıca henüz dünyada çok yeni olan
ve “reverse engineering” yapmamıza olanak sağlayan
3D optik tarama sistemi dünyada ilk kez sağlık gereçleri
tasarımında, Ege Vitrifiye tasarım ekibi tarafından
kullanılarak bir ilke imza atıldı.
Ş.D.U: Çin’den sonra Hindistan’ın büyümesini, Uzak
Doğu’nun açılımını neye bağlıyorsunuz?
B.Ç: Çin ve Hindistan, iki hızlı büyüyen dev ekonomi
olarak dünya pazarında söz sahibi olma yolunda
yarışıyorlar. Her iki ülke nüfusu toplamının dünya

obtain its patent as this product is a first in Turkey. In
the near future, Ege Vitrifiye will have no product left
without water saving.		

Ş.D.U: How did the decline in the Dollar affect your
investments? How was the first quarter of 2007 for
you and how will you direct your second period
projects?
B.Ç: The drop in exchange rates affected us adversely
like all other exporters.
However, since we do 85
% of our vitreous ware
exports in Euros, this
impact was mitigated
a little. We’re trying not
to sell on Dollar basis.
Although we have the
chance to increase our
international sales, we
postponed our plans for
satisfying this demand
through investment until
real values are reached
and the stagnation in
currency is eliminated.
Ş.D.U: What can you say
about the design group
of Ege Vitrifiye which is
one of the most modern
companies in the world,
and its activities?
B.Ç: Our design team,
using the advantage
of the solidarity and
harmony, thanks
to having worked
together for a long
time and technological
innovations, manages
to keep our product
portfolio dynamic and current all the time. Since it is
not enough to design preferred models only following
trends, we receive R&D support from the design team
to make these models fit for production requirements.
The vitreous ware design team, by working on 50 new
projects every year, also performs a job which is very
hard to achieve. Our design group predominantly
makes use of computer programming in its work. All
model and model mould work is done in computer
environment and subsequently test moulds are
processed directly on CNC. Hence, we are able to get
error-free designs and also achieve time savings up to
50 % compared to the classical design processes. A first
was achieved when Ege Vitrifiye design team used the
3D optical scanning system which is brand new in the
world which allows us to do “reverse engineering” in
design of sanitary ware in the world for the first time.
Ş.D.U: What is the reason for India’s growth after
China and the developments in the Far East?
B.Ç: China and India are competing for having a say
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nüfusuna oranı %37,5 ve toplam üretim değerleri payı
ise %6,4. 80’li yıllar ile birlikte, Asya ülkelerinin dünya
ekonomisindeki payları büyük artış gösterdi. Özellikle
Çin, Hindistan ve Kuzey Kore gibi ülkelerin yükselişleri
ile birlikte yeni milenyuma tek kutuplu ekonomi yerine
çok kutuplu ekonomi gerçeği ile girildi. Hindistan
bugün, Amerikan ekonomisinin çeyreği büyüklüğe
sahip ekonomisi ile dünya sıralamasında 4. sıradadır.
Yıllık büyüme hızı dikkate alınarak yapılan tahminlere
göre, Hindistan 2025 yılında 3. sıraya yükselecek, Çin
ise liderliği ele geçirecektir. Hindistan’ın kuşkusuz
büyümeyi sağlayan birçok avantajı var. Bunlardan en
önemlisi IT tabanlı modern, etkin servis sektörleridir.
Bunlara ilave olarak halkın müteşebbis bir ruha sahip
olması, nüfusun çok genç ve istekli olması ve Çin’e karşı
önemli bir avantaj olarak demokratik bir ülke olması
sayılabilir.

Ş.D.U: Avrupa Birliği ülkelerinde seramik sektöründe
perakende satış kanallarına girmek zor ve lojistik
sistem gerektiren bir iş. Ege Vitrifiye bunu nasıl
başarıyor?
B.Ç: Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle DIY (yapı
market) satışlarında son derece başarılıyız. 2000 yılında
Almanya pazarı ile başlayan DIY satışlarımız, geçen yıl
İngiltere’yi de dahil etmemiz sonucu ivme kazandı.
Bu pazarda başarılı olabilmek için en önemli unsur
siparişlerin zamanında ve eksiksiz olarak karşılanması.
Avrupa’da kiraladığımız depo ve anlaşma sağladığımız
lojistik şirketler yardımıyla, sipariş yönetimini
fabrikadan on-line yürüterek faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Ayrıca OEM işinde de Avrupa’daki birçok
büyük üretici ile direkt çalışıyoruz.

in the world markets as two rapidly growing giant
economies. The ratio of the sum of the populations of
these two countries to the world population is 37.5 %
and the share of total production is 6.4 %. With the 80s,
the shares of Asian countries in the world economy
made a great leap. The new millennium started with
a multi-polar economy instead of a single one as
countries like China, India and North Korea started
to rise. Today, India ranks fourth in the world with its
economy with a magnitude equal to one fourth of the
US economy. According to projections made based
on the annual growth rate, India will rise to third place
in 2025, with China taking the lead. Undoubtedly,
India has many advantages allowing it to grow. The
most important one is the IT based modern, effective
services sectors. In addition, that its people have an
enterprising spirit and its population is very young
and willing and its being a democratic country as a
significant advantage against China may also be listed.

Ş.D.U: Penetrating the retail sales channels in the
ceramic industry in European countries is a hard job
requiring logistic systems. How does Ege Vitrifiye
achieve this?
B.Ç: We are extremely successful in European Union
countries especially in the DIY sales. Our DIY sales,
which started in the German market in 2000, gained
momentum as we included England last year. The most
important element to be successful in this market is
to satisfy the orders on time and completely. With the
aid of warehouses we rent and the logistic companies
we make agreements with in Europe, we pursue our
operations managing orders from the plant on-line.
Also we work directly with many large manufacturers
in Europe in the OEM business.

“Su tasarrufuna farklı bakıyoruz.
Bir veya iki tane su tasarrufu sağlayan klozet
geliştirmek yerine, tüm ürünlerimizde bu
tasarruf özelliğini standart hale getirmek için
çalışıyoruz. Yakın gelecekte Ege Vitrifiye’nin su
tasarrufu yapmayan ürünü kalmayacak”
“We view water saving
differently. Instead of developing
one or two water saving bowls,
we try to make this saving
feature a standard in all our
products. In the near future, Ege
Vitrifiye will have no product left
without water saving”
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“Ülkelere göre insanların
yaşam biçimi, alışkanlıkları,
tercihleri ve zevkleri de
farklılık gösteriyor. Önemli
olan bu ayrımı iyi analiz
ederek, doğru ürünleri,
doğru zamanda, doğru
pazara sunabilmek”
Ş.D.U: Türkiye’de seramik sektörünü 2008 yılında
neler bekliyor?
B.Ç: 2008 yılı, diğer sektörlerde olduğu gibi seramik
sektörü adına da zor geçecek bir yıl olacak. Bir taraftan
özellikle enerji, hammadde ve işçilik nedeniyle artan
maliyetler, diğer taraftan piyasalardaki daralma, düşük
kur nedeniyle cazip olmayan ihracat gibi nedenlerle
sanayici beklentilerini gerçekleştirmekte zorlanacak. İç
pazarda, sektörü canlandıracak yeni konut projeleri ve
renevasyonlar olacaktır.
Ş.D.U: Stratejik hedefleriniz ve pazar payınız
hakkında neler söylemek istersiniz?
B.Ç: Her dönemde yaşanan olumsuzluklardan fazla
etkilenmemek için iç pazar ve ihracat dengesini
korumaya çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de
yeni pazarlar ve yeni müşteriler bularak Ege Vitrifiye’yi
daha fazla tanınan ve tercih edilen bir marka yapmaya
çalışacağız. 2008 yılı için seçtiğimiz yeni hedef
pazarlar var, bu ülkelere yoğunlaşarak satış hacmimizi
artıracağız.
Ş.D.U: İhracat piyasalarında Ege Vitrifiye’nin Türk
üreticileri konumundaki yeri ve önemi nedir?
B.Ç: Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye, Avrupa’nın
en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi konumuna
gelmiştir. İç pazar tüketiminin iki katından fazla üretim
kapasitesine ulaşmıştır. Atıl kapasite oluşmaması için
üretimin minimum %50’si yurtdışına satılmalıdır.   
Ege Grubu, gerek seramik karo gerekse seramik sağlık
gereçleri ihracatında Türk üreticileri arasında üst
sıralarda yer almaktadır. 2007 yılında, toplam karo
üretiminin %40’ı, vitrifiye üretiminin ise %50’si ihraç
edilmiştir. Devamlı yeni ve katma değeri daha yüksek
ürünler geliştirerek, ihracattaki payımızı artırarak
yolumuza devam edeceğiz.
Ş.D.U: Aktüel ve boş zamanlarınızda nelerle uğraşır,
yaşamınızı nasıl renklendirirsiniz?
B.Ç: Deniz sporlarına olan merakım çocukluğumdan
başlar. İlkokul yıllarında İzmir Körfezi’nde oltayla balık
tutar, 4,5 m.’lik ahşap kayığa şeker çuvalından kendi
yapmış olduğum yelkenle körfezi karşıdan karşıya
geçerdim. Foçalı bir hanımla evlenince, hanım köylü
oldum. Boş vakitlerimde yaz kış demeden vakit
buldukça eşimle birlikte Foça’da denizde oluruz. Ailece
yüzme, serbest dalış ve yelken yapmaktan hoşlanırız.

Ş.D.U: What awaits the ceramic industry
in Turkey in 2008?
B.Ç: Year 2008 will be a hard year for the ceramic
industry like in other sectors. On the one hand,
increasing costs especially due to energy, raw material
and labor and on the other hand, the contraction in the
market and unattractive exports due to low exchange
rates are all problems awaiting the industrialists when
trying to achieve their targets. There will be new
housing projects and renovations which would vitalize
the sector domestically.
Ş.D.U: What would you like to say about your
strategic aims and market share?
B.Ç: We’re trying to maintain the domestic market
and export equilibrium so that we are not affected
by adversities faced in every period. We’re trying to
make Ege Vitrifiye a brand which is better known and
preferred by finding new markets and new customers
in the upcoming periods. There are new target markets
we chose for 2008; we will increase our sales volume,
concentrating on these countries.
Ş.D.U: What is the place and significance of Ege
Vitrifiye among Turkish manufacturers in export
markets?
B.Ç: With the investments made in recent years,
Turkey has become the largest ceramic sanitary ware
manufacturer in Turkey. It has achieved a production
capacity greater than two times the domestic
consumption. Minimum 50 % of production must be
sold abroad to there is no idle capacity. Ege Group
ranks at the top among Turkish producers both in
exports of ceramic tile and also ceramic sanitary ware.
In 2007, 40 % of its tile production and 50 % of vitreous
ware production was exported. By developing new
products with higher added value continuously, we
will increase our share of exports and go on our way.
Ş.D.U: What are your hobbies, how do you add color
to your life?
B.Ç: My interest in water sports started in my
childhood. In my primary school years, I used to fish
in Izmir bay with a fishing line, I used to cross the bay
using a sail I made myself from sugar bags on a 4.5
m-long wooden boat. When I married a lady from Foça,
I moved to her village. We are on the sea in Foça with
my wife whenever we find time summer or winter in
my spare time. As a family we enjoy swimming, diving
and sailing.

“Lifestyles, habits, preferences and
tastes of people differ by country.
The important thing is to analyze
this distinction well and launching
right products at the right time to
the right market”
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Avrupa’nın 3. büyük fuarı UNICERA
20. yılında sektörü kucakladı
Europe’s 3rd largest trade fair UNICERA
embraces the industry in its 20th year

Fotoğraflar/Photos : Güray Ergün
guray@timder.org.tr

1988 yılından bu yana her yıl Nisan ayında, İstanbul’da
gerçekleştirilen UNICERA Seramik ve Banyo Fuarı, bu
yıl 9-13 Nisan 2008 tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

The UNICERA Ceramic and Bathroom Trade Fair held
in Istanbul in April of each year since 1988, was held at
TÜYAP Beylikdüzü Trade Fair and Convention Center
this year April 9-13, 2008.

Türkiye Seramik Federasyonu, TİMDER Tesisat ve İnşaat
Malzemecileri Derneği ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım
A.Ş. işbirliği ile gerçekleştirilen 20.UNICERA Fuarı’nın
açılış töreninde, Türkiye Seramik
Federasyonu Başkanı Adnan Polat,
TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Ünal, TİMDER ve TİMFED Başkanı Kemal
Yıldırım, TÜYAP İcra Kurulu Başkanı
Serdar Yalçın ve İstanbul Sanayi Odası
Başkanı Tanıl Küçük hazır bulundu.

Turkish Ceramics Federation President Adnan Polat,
TÜYAP Chairman of Board of Directors Bülent Ünal,
TIMDER and TIMFED President Kemal Yıldırım, TÜYAP
Chairman of Executive Board Serdar
Yalçın and Chairman of Istanbul
Chamber of Industry Tanıl Küçük were
present at the opening ceremony of
the 20th UNICERA Trade Fair held with
the collaboration of Turkish Ceramics
Federation, TIMDER Building and
Construction Suppliers Association and
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

20. UNICERA Fuarı’nın açılış töreni
TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Ünal’ın ve TÜYAP İcra Kurulu Başkanı
Serdar Yalçın’ın açılış konuşmalarıyla
başlarken, ardından TİMDER Tesisat ve
İnşaat Malzemecileri Derneği ve TİMFED
Başkanı Kemal Yıldırım söz aldı. Türkiye
Seramik Federasyonu Başkanı Adnan
Polat’ın konuşmasıyla devam eden
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The opening ceremony of the 20th
UNICERA Trade Fair started with the
opening speeches of TÜYAP Chairman
of Board of Directors Bülent Ünal and
TÜYAP Chairman of Executive Board
Serdar Yalçın which were followed by
a speech by Kemal Yıldırım, President

açılış töreninde Polat, 1972 yılından beri içinde olduğu
seramik sektörünü değerlendirdi. Polat; ‘‘1972 yılında
toplam üretim 1 milyon metrekare dahi değildi, şimdi
360 milyon metrekare yer karosu, 23 milyon adet
sağlık gereci üretiyoruz. Fuar alanı 100 metrekareydi
ve sergilenecek ürün yoktu, şimdi 40.000 metrekare
üzerinde teşhir alanı var, firmalar 20 metrekarelik
alanlardan bugün 500 metrekare alanlarda ürünlerini
sergiliyorlar. Yatırımcılar, sanayiciler, çalışanlar
sayesinde seramik sektöründe ciddi bir gelişme
oldu.’’ dedi. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı
olarak son defa konuştuğunu belirten Polat ‘‘Göreve
geldiğimde yapmak istediğim çok şey vardı ve geri
dönüp baktığımda hala yapmak istediğim çok şey
olduğunu görüyorum. Uzun zamandır bu görevdeyim
artık bu bayrağı başarılı olacağına inandığım başka
bir arkadaşıma devrediyorum. Her zaman birlik ve

UNICERA 2007’nin açılış kurdelesi Seramik Federasyonu Başkanı Adnan Polat, TİMDER ve TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, TÜYAP
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Serdar Yalçın, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük tarafından kesildi
The opening ribbon of UNICERA 2007 was cut by Turkish Ceramics Federation President Adnan Polat, Chairman of Board of Directors of TIMDER
and TIMFED Kemal Yıldırım, Chairman of Board of Directors of TÜYAP Bülent Ünal, TÜYAP Executive Board Chairman Serdar Yalçın and Chairman of
Istanbul Chamber of Industry Tanıl Küçük.

of TIMDER Building and Construction Suppliers
Association and TIMFED. At the opening ceremony,
which continued with the speech by Turkish Ceramics
Federation President Adnan Polat; evaluating the
ceramic industry he has been part of since 1972, Polat
said; “In 1972, total output was not even 1 million
square meters. Now, we produce 360 million square
meters of floor tiles and 23 million pieces of sanitary
ware. The trade fair grounds were 100 square meters
and there was nothing to display; now, there is an
exhibition space over 40,000 square meters, firms
exhibiting their products in 500-square meter stands,
compared to 20 square meters then. Thanks
to investors, industrialists and employees, a serious
development has taken place in the ceramics sector”.
Polat, stating that he talked as the President of the
Turkish Ceramics Federation for the last time, added;
“There were many things I wanted to do when I took
this post and when I look back, I see that there is still
a lot I want to do. I have been serving at this post
for a long time. Now, I’m handing over this flag to
another colleague whom I believe will be successful.
As someone who always underscores the significance
of unity and togetherness, I believe that the Incentives
Act will create problems in the ceramics industry,
leading to unfair competition”. Polat ended his words
thanking everyone who contributed to the foundation
of the Federation and the preparation of the trade fair.
Chairman of Istanbul Chairman of Chamber of Industry
Tanıl Küçük, who took the floor after Adnan Polat, said;
“We are proud of the achievements of the ceramics
industry”. The opening ceremony ended with the
cutting of the opening ribbon of UNICERA 2007.
Those attending the opening ceremony toured the
stands accompanied by Adnan Polat, Turkish Ceramics
Federation President.

From 8,500 people to 60,000 people…
In total, 42 firms of which 28 local and 14 foreign had
attended the UNICERA Trade Fair held on grounds of
3,500 square meters at Istanbul Exhibition Palace under
the title of “Bathroom, Ceramics, Kitchen Trade Fair” 20
years ago in 1987 for the first time with 8,500 visitors.
Yet, in 2008, more than 60,000 local and foreign
guests visited the UNICERA Trade Fair where more
than 170 firms installed stands at, where tile, ceramic
tile, vitreous ware, bathtubs, taps, bathroom furniture
and accessories, granite, natural stone, glass, mosaic,
marble, Jacuzzi and ceramics side industry products
were exhibited in 2008. Visitors from 50 different
countries lead by Bulgaria, Israel, Italy, Greece, England,
Rumania, Germany, Spain, Russia, U.S.A., Australia,
Holland and Ukraine attended the trade fair.
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beraberliğin önemini vurgulayan biri olarak Teşvik
Yasası’nın sektörde sorun yaratacağına ve haksız
rekabete yol açacağına inanıyorum.’’ dedi. Polat,
Federasyon’un kuruluşunda katkısı olan ve fuarın
hazırlanmasında emek veren herkese teşekkür ederek
sözlerini bitirdi. Adnan Polat’ın ardından söz alan
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük ‘‘Seramik
sektörünün başarılarından gurur duyuyoruz’’ dedi.
Açılış töreni UNICERA 2007’nin açılış kurdelesinin
kesilmesiyle son buldu. Açılış törenine katılanlar Türkiye
Seramik Federasyonu Başkanı Adnan Polat eşliğinde
standları gezdi.

8.500 kişiden 60.000 kişiye…
İlk olarak bundan 20 yıl önce 1987’de “Banyo, Seramik,
Mutfak Fuarı” adı altında İstanbul Sergi Sarayı’nda
3.500 metrekarelik alan üzerinde düzenlenen UNICERA
Fuarı’na, 28’i yerli, 14’ü yabancı toplam 42 firma
katılmış, 8.500 kişi de ziyaret etmişti. 2008 yılında
ise 170’in üzerinde firmanın stand kurduğu, fayans,
seramik kaplama malzemeleri, vitrifiye ürünleri,
küvetler, armatürler, banyo mobilyaları ve aksesuarları
granit, doğaltaş, cam mozaik, mermer, jakuzi ve
seramik yan sanayi ürünlerin sergilendiği UNICERA
Fuarı’nı 60 binin üzerinde yerli ve yabancı misafir
ziyaret etti. Bulgaristan, İsrail, İtalya, Yunanistan,
İngiltere, Romanya, Almanya, İspanya, Rusya, A.B.D,
Avustralya, Hollanda, Ukrayna başta olmak üzere 50
farklı ülkeden fuara ziyaretçi katıldı.

Fuar süresince CNN Türk’ten canlı bağlantı gerçekleştirildi. Sektörün önemli temsilcileri
yaptıkları röportajlarda fuar ve sektör hakkında önemli bilgiler verdiler.
Through the trade fair live programs were aired by CNN Turk. Leading representatives of the
industry provided significant information on the fair and the sector in their interviews.

Etkinlikler
UNICERA Fuarı kapsamında gerçekleştirilen
etkinliklerden ilki 10 Nisan Perşembe günü
gerçekleştirildi. Mimarlar Günü olarak düzenlenen
etkinlikte ‘Seramik Mühendisliği Öğrencileri ile
Yemek’, ‘Valade Amland Konferansı’ ve ‘Seramik
Sempozyumu’ gerçekleştirildi. Danimarka Tasarımcılar
Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Valade
Amland ‘Tasarım’ konulu doyurucu bir konuşma
yaptı. Üniversitelerin seramik sanatı ve seramik bilimi
dallarında eğitim gören son sınıf öğrencileri anında
Türkçe’ye tercüme edilen bu konuşmayı ilgiyle izlediler.
‘Türk Seramik Sektörü ve Sürdürülebilir Gelişme’
konusundaki Seramik Sempozyumu’na Türkiye Seramik
Federasyonu Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu,
Seramik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferhat
Kara, TOBB Seramik ve Refrakter Meclis Danışmanı
Prof. Dr. Burhanettin İnem, Eczacıbaşı Yapı Grubu ArGe Direktörü Hidayet Özdemir, Dış Ticaret Müsteşarlığı
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Valade Amland

Events
The first one of the events held on the occasion of
UNICERA took place on Thursday, April 10th. At the
event organized as Architects Day, ‘Lunch with Ceramic
Engineering Students’, “Valade Amland Conference’
and “Ceramic Symposium’ were held. Valade Amland,
Member of Board of Directors of Denmark Designers
Institution, gave an informative speech on the topic
of ‘Design’. Senior students of Universities studying
ceramic art and ceramics science listened to this
speech translated simultaneously into Turkish with
interest. Turkish Ceramics Federation Secretary General
Germiyan Saatçioğlu, Ceramic Research Center
Director Prof. Dr. Ferhat Kara, TOBB Ceramics and
Refractories Assembly Consultant Prof. Dr. Burhanettin
Inem, Eczacıbaşı Building Group R&D Director Hidayet
Özdemir, Chairman of Undersecretariat of Foreign
Trade General Directorate of Exports, Chamber of
Industry Bilgehan Şaşmaz participated in the ceramic
symposium as speakers on the topic “Turkish Ceramic
Industry and Sustainable Development”. Germiyan
Saatçioğlu made a presentation describing the journey
of the Turkish ceramics industry to the present and its
current state. Explaining the weak and strong aspects
of the sector, he stressed the required needs. Prof. Dr.
Ferhat Kara, describing the functioning the IndustryUniversity collaboration in the ceramics industry,
talked about the facilities and contributions to the
industry of Eskişehir Anadolu University Ceramics
Research Center (SAM). Hidayet Özdemir explained
the harmony with European Union legislation of the
Turkish Ceramics Industry, providing information
on the technical regulations, environmental and
commercial regulations and the Directives on these
subjects in EU. The symposium moderated by Prof.
Dr. Burhanettin Inem was viewed with interest by
participants and they showed that they were closely
interested in the subject by the questions they asked
at the end of speeches. On the Master Craftsmen Day
held on Friday April 11, gifts and lunch packs were
distributed to craftsmen; meetings and trade fair visits
were made.
Through the trade fair CNN Turk aired a live program.
Sector representatives provided significant information
on the fair and the industry in five minute interviews.
Turkish Ceramics Federation Secretary General
Germiyan Saatçioğlu gave two interviews where he
told about the problems and the position of the sector
andt he trade fair and the Ceramics Honorary Awards.

‘Türk Seramik Sektörü ve Sürdürülebilir Gelişme’ konusundaki Seramik Sempozyumu’na Türkiye Seramik Federasyonu Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu, Seramik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kara, TOBB Seramik ve Refrakter Meclis Danışmanı Prof. Dr. Burhanettin İnem,
Eczacıbaşı Yapı Grubu Ar-Ge Direktörü Hidayet Özdemir, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sanayi Dairesi Başkanı Bilgehan Şaşmaz konuşmacı olarak katıldılar
Turkish Ceramics Federation Secretary General Germiyan Saatçioğlu, Ceramic Research Center Director Ferhat Kara, TOBB Ceramics and Refractories Assembly Consultant Prof. Dr. Burhanettin Inem, Eczacıbaşı Building Group R&D Director Hidayet Özdemir, Chairman of Undersecretariat of
Foreign Trade General Directorate of Exports, Chamber of Industry Bilgehan Şaşmaz participated in the ceramic symposium as speakers on the topic “Turkish Ceramic Industry and Sustainable Development”

İhracat Genel Müdürlüğü Sanayi Dairesi Başkanı
Bilgehan Şaşmaz konuşmacı olarak katıldılar. Germiyan
Saatçioğlu, Türk Seramik Sektörünün bu güne gelişini
ve bu günkü durumunu anlatan bir sunum yaptı.
Sektörün zayıf ve güçlü yanlarını anlatarak gerek
duyulan ihtiyaçlarını vurguladı. Prof. Dr. Ferhat Kara,
Üniversite Sanayi İşbirliğinin Seramik Sektöründeki
işleyişini anlatarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Seramik Araştırma Merkezi (SAM)’ın imkanlarından
ve sektöre yapmakta olduğu katkılardan bahsetti.
Hidayet Özdemir ise Türk Seramik Sektörünün
Avrupa Birliği Mevzuatına uyumunu anlatarak
AB’deki Teknik Mevzuat, Çevre ve Ticari Mevzuat ve
bu konulardaki Direktifler hakkında bilgi verdi. Prof.
Dr. Burhanettin İnem’in yönetimindeki sempozyum
katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi ve konuşmaların
bitiminde sormuş oldukları sorularla konuyla
yakından ilgilendiklerini belirttiler. 11 Nisan Cuma
günü gerçekleştirilen Ustalar Günü’nde ise ustalara
hediye ve kumanya dağıtıldı, toplantı ve fuar ziyareti
gerçekleştirildi.
Fuar boyunca günboyu CNN Türk’ten canlı bağlantı
gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri beşer dakikalık
süreler halinde yapılan röportajlarda fuar ve sektör
hakkında önemli bilgiler verdiler. Türkiye Seramik
Federasyonu Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu
sektörün sorunlarını, durumunu, fuarı ve Seramik Onur
Ödülleri’ni anlattığı iki ayrı röportaj verdi.

Seramik Tanıtım Grubu UNICERA’daydı
UNICERA Fuarı boyunca Seramik Tanıtım Grubu
(STG), Türk seramiklerinin global pazarda tanıtımı için
çalışmalarını sürdürdü. Bir taraftan yurtdışı iletişim
faaliyetleri ve fuar hazırlıkları yapılırken, diğer taraftan
Türk seramiklerinin kendini gösterdiği UNICERA 2008
Fuarı için Accor ile işbirliği projesi gerçekleştirildi.
Söz konusu proje kapsamında, sektörde faaliyet
gösteren firmaların alıcı yabancı müşterileri için 650
adet Ticket Kart hazırlanarak, firmalardan alınan
listeler doğrultusunda, müşterilerinin adreslerine
fuar davet yazısı beraberinde gönderildi. Fuarda yer
alan turkishceramics standına gelen 150 yabancı
misafirin, kargo ile adreslerine iletilmiş olan Ticket
Kartlarına, İstanbul’da çeşitli restoran ve otellerde
kullanılmak üzere, 300 Euro tutarında yükleme
gerçekleştirildi.

The Ceramics Promotion Group was at UNICERA
The Ceramics Promotion Group (STG) continued
its efforts promote Turkish Seramics in the global
market. While communication activities and trade
fair preparations were conducted on the one hand,
on the other hand a collaboration project with Accor
was carried out for the UNICERA 2008 trade fair
where Turkish ceramics were displayed. As part of
this project 650 Ticket Cards were prepared for the
foreign purchasing customers of firms operating in the
industry and trade fair invitation letters were sent with
them to the addresses of customers in accordance with
the lists received from the firms. 300 Euro worth was
loaded on the Ticket Cards of the 150 foreign visitors
who came to the turkishceramics stand at the trade
fair, which had been sent to their addresses by cargo
service to be used in various restaurants and hotels in
Istanbul.
61

Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25

Fuarlar / Fairs

‘Seramik Onur Ödülleri’
2003 yılından beri UNICERA Seramik ve Banyo Fuarı
kapsamında, Türkiye Seramik Federasyonu tarafından
düzenlenen ödül töreniyle verilen ‘‘Seramik Onur
Ödülleri’’ bu yıl 5 farklı kategoride takdim edilirken,
ödüllerin sahipleri seramik sanatına, eğitimine ve
endüstrisine katkıda bulunan değerli kişilerden oluştu.
Ödül alacak kişiler Türk Seramik Derneği, TİMDER
Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği, SERKAP Seramik
Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği, SERSA
Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ve SERHAM
Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri
Derneği tarafından belirlendi. Onur ödüllerinin tasarımı
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Hamiye Çolakoğlu
tarafından yapıldı.
Seramik sektörünün geniş katılımıyla gerçekleşen
törende;
TİMDER tarafından verilen ‘‘Satış ve Pazarlama
Dalı Seramik Onur Ödülü’’ Ferhan Özkalp’e
verildi. 1952 yılında İstanbul’da doğan Ferhan Özkalp,
lisans eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nde aldıktan sonra, İstanbul Üniversitesi
İşletme İktisadi Enstitüsü’nde lisans üstü çalışmasını
bitirdi. 1974 yılında yapı malzemeleri sektöründe
ticaret hayatına başlayan Özkalp, Timder Tesisat İnşaat

Ferhan Özkalp, Seramik Onur Ödülü’nü TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım’ın elinden aldı
Ferhan Özkalp receives the Ceramics Honorary Award from Kemal Yıldırım, TIMDER Chairman of the Board of Directors
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‘Ceramic Honorary Awards’
Ceramic Honorary Awards handed out with the award
ceremony organized by Turkish Ceramics Federation
on the occasion of UNICERA Ceramic and Bathroom
Trade Fair since 2003 were presented in 5 different
categories this year with awards going to distinguished
persons who have contributed to the art, education
and industry of ceramics. Awardees were determined
by Turkish Ceramics Association, TIMDER Construction
and Building Suppliers Association, SERKAP Ceramic
Tile Manufacturers Association, SERSA Ceramic Sanitary
Ware Manufacturers Association and SERHAM Ceramic,
Glass and Cement Raw Material Manufacturers
Association. The honor trophies were designed by Prof.
Hamiye Çolakoğlu this year just as last year.
At the ceremony which took place with wide
participation from the ceramic industry;
“Sales and Marketing Discipline Ceramics
Honorary Award” handed out by TIMDER went
to Ferhan Özkalp. Born in Istanbul in 1952, Ferhan
Özkalp received his undergraduate degree from
Istanbul Economic and Social Sciences Academy and
completed his graduate studies at Istanbul University
Management Economic Institute. Starting his business
life in the building materials sector in 1974, Özkalp
carried out studies on structuring in Istanbul and
other provinces, starting from 1990 of Timder Building
Suppliers Association and for strengthening of its
financial position, healthier development of dealermanufacturer relationships and the problems of the
trade group. The foundations of the most important
trade fair of the industry held under the title of Unicera
today were laid based on ideas and efforts of Ferhan
Özkalp with 1st Timder Building Trade Fair in 1991.
Özkalp, who served as member of Board of Directors,
Vice-President and President for 6.5 years in Timder’s
management is presently Chairman of Board of
Directors of Yütaş Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.

Malzemecileri Derneği’nin 1990’lı yıllarından itibaren
İstanbul ve diğer illerde yapılanması, mali durumunun
güçlendirilmesi, bayi ve üretici ilişkilerinin daha
sağlıklı gelişimi ve meslek grubunun sorunları ile ilgili
çalışmalar yaptı. Bugün Unicera adı ile gerçekleştirilen,
sektörün en önemli fuarının temelleri Ferhan Özkalp’in
fikir ve çalışmaları ile 1991 yılında 1. Timder Yapı Fuarı
ile başlatıldı. Timder yönetiminde Yönetim Kurulu
Üyesi, Başkan Yardımcısı ve Başkan olarak 6.5 yıl görev
alan Özkalp, halen Yütaş Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.’nin
Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

TSD tarafından verilen ‘‘Bilim, Sanat ve Teknoloji
Dalı Seramik Onur Ödülü’’ne Prof. Dr. Bekir
Karasu layık görüldü. 1965 yılında Yozgat’ta
doğan Bekir Karasu, Lisans eğitimini İstanbul Teknik
Üniversitesi, Metalürji Mühendisliği Bölümü’nde
1986 yılında tamamladı. 1988 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yurtdışı lisansüstü eğitim sınavını kazanan
Karasu, İngiltere’nin Sheffield Üniversitesi, Seramik

Prof. Dr. Bekir Karasu, Seramik Onur Ödülü’nü TSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolun Vural’ın elinden aldı
Prof. Dr. Bekir Karasu gets the Ceramics Honorary Award from Tolun Vural, TSD Vice-Chairman of Board of Directors

Mühendisliği Bölümü’nde, 1990 yılında yüksek lisans,
1994 yılında da doktora eğitimini bitirdi. Aynı yıl
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Seramik Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyeliği
görevine başladı. Sırasıyla; 1995 yılında Yardımcı
Doçent Doktor, 2001 yılında Doçent Doktor ve 2007
yılında Profesör Doktor unvanlarını alan Karasu, halen
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde öğretim
üyesi olarak görevine devam etmektedir. Prof. Dr.
Karasu’nun 24’ü uluslararası bilimsel atıf indeksine
giren hakemli dergilerde olmak üzere toplam 128 adet
makalesi mevcut. Yurtiçinde 6 adet tamamlanmış proje
yürüten Karasu, 4 adet projenin araştırmalarına devam
etmektedir. Bugüne kadar 9 kongre organizasyonunda
görev almıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan
birçok dergide hakemlik görevinde bulunan Bekir
Karasu, 2001 yılında Mühendislik seramikleri ve camları
konusunda teknolojiye katkılarından dolayı, ODTÜ,
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı,
2001 Yılı Teknoloji Teşvik Ödülüne layık görülmüştür.

SERHAM tarafından verilen ‘‘Seramik, Cam ve
Çimento Hammaddeleri Dalı Seramik Onur
Ödülü’’ İlhami Tezcan’a verildi. 1953 yılında
Çanakkale’de doğan İlhami Tezcan İstanbul Üniversitesi
Jeoloji Yüksek Mühendisliği bölümünü bitirdi.
1976-1990 yılları arasında Çanakkale Seramik Fab.

Prof. Dr. Bekir Karasu was awarded the “Science,
Art and Technology Discipline Ceramics
Honorary Award” handed out by TSD. Bekir
Karasu, who was born in Yozgat in 1965, completed
his undergraduate studies at Istanbul University
Metallurgical Engineering Department in 1986. Passing
the international graduate studies examination by
Ministry of National Education in 1988, Karasu took
studies for his Master’s Degree at Sheffield University,
Ceramics Engineering Department, completing
them in 1990 and he got his Ph.D. in 1994. The same
year, he started as a member of faculty at Anadolu
University, Engineering- Architecture Faculty, Ceramics
Engineering Department. Karasu, who received
Assistant Professor Doctor title in 1995, Associate
Professor Doctor in 2001 and Professor Doctor in 2007,
is presently a member of faculty at Anadolu University,
Faculty of Engineering-Architecture, Materials Science
and Engineering Department. Prof. Dr. Karasu has 128
articles in total; 24 of which were published in juried
journals in international scientific index. Karasu, who
has conducted 6 completed projects domestically, is
continuing with research on 4 projects. He has taken
part in 9 convention organizations so far. Bekir Karasu,
who served as jury in numerous magazines published
locally and abroad, was awarded METU, Prof. Dr.
Mustafa N. Parlar Education and Research Foundation,
Year 2001 Technology Encouragement Award due
to his contribution to technology in the field of
engineering ceramics and glasses.
The “Ceramic, Glass and Cement Raw Materials
Discipline Ceramics Honorary Award” offered
by SERHAM went to Ilhami Tezcan. Ilhami Tezcan,
born in 1953 in Çanakkale, graduated from Istanbul
University Higher Engineering School of Geology. He
served as senior executive at Çanakkale Seramik Fab.
A.Ş. from 1976 until 1990 and was General Manager,
Member of Board of Directors and Managing Director
of Kalemaden since 1990 (Kalemaden Founding
Shareholder). Presently, he is the Member of Board of
Directors and Managing Director of Kalemaden and
Member of Board of Directors in other companies in
the Kale Group. Posts in Associations and Chambers he
presently serves at outside Kale Group are Chairman of
Board of Directors of Çanakkale Chamber of Industry
and Trade, TOBB High Disciplinary Board Member,

İlhami Tezcan, Seramik Onur Ödülü’nü SERHAM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bal’ın elinden alırken
Ilhami Tezcan gets the Ceramics Honorary Award from Mustafa Bal, SERHAM Chairman of Board of Directors
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A.Ş.’de üst düzey yöneticilik, 1990 yılından itibaren
Kalemaden Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Murahhas Aza’lığı (Kalemaden Kurucu
Ortağı) görevlerinde bulundu. Halen, Kale Grubu’nda
Kalemaden Yön. Kur. Üyesi ve Murahhas Aza görevi ile
diğer şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir. Kale Grubu dışında halen görev aldığı
dernek ve odalar ise Çanakkale Sanayi ve Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yüksek Disiplin
Kurulu Üyesi, Serham Onursal Başkanı, Türkiye Seramik
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Bor Enstitüsü
Yönetim Kurulu Üyesi, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi, Bodur Girişimcilik Enst. Yön. Kur.
Üyeliği görevleridir. Tezcan, ayrıca, madencilikle ilgili
birçok kongreye başkan, yönetici olarak katılmış; birçok
üniversitede seramik ve endüstriyel hammaddeler
konusunda konferanslar vermiştir.

SERSA tarafından verilen ‘‘Seramik Sağlık
Gereçleri Seramik Onur Ödülü’’ne Adnan
Hilmi Torgul layık görüldü. 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 Müdürlüğünde İşletme Müdürü, 1959-1960
yılları arasında Sümerbank “Yıldız Porselen Fabrikası”
laboratuvar şefliği, 1960-1961 yılları arasında Tuzla
İstanbul Porselen Fabrikası’nda asistanlık, 1962-1972
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 doçent kadrosunda
Öğretim Görevlisi olarak hocalık yaptı. 1972 yılından
bugüne kadar ise Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
Teknik Müşavir olarak çalışmaktadır.
SERKAP tarafından verilen ‘‘Seramik Kaplama
Malzemeleri Seramik Onur Ödülü’’ne Hasan Sazcı
layık görüldü. Hasan Sazcı 1950 yılında Kırklareli’nde
doğdu. 1975 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu Seramik Bölümü’nü (Marmara Üniv. Güzel
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü) bitirdi. 1973-1974
yılları arasında Almanya Keramag Vitrifiye Fabrikası’nda
staj yaptı ve çalıştı. 1975-1978 yılları arasında Almanya
Höhr-Grenzhausen’den seramik mühendisliği eğitimi
aldı. 1978 yılında Eczacıbaşı Seramik San. A.Ş.’de işe
başladı. Askerlik dönüşü aynı yerde Kalite Kontrol, ARGE, Sır ve Masse Hazırlama Şefi olarak işe devam etti.
1981’de Ege Seramik İzmir’de Teknik Müdür, 1984’de
Çanakkale Seramik Fab. A.Ş.’de Proses Kontrol Müdürü,
1985-1994 yılları arasında aynı yerde Fayans Fabrikaları
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SERHAM Honorary President, Member of Board of
Directors of Turkish Ceramics Federation, Boron
Institute Member of Board of Directors, Member of
Trustees of Yurt Mining Development Foundation
and Member of Board of Directors of Bodur
Entrepreneurship Institute. Tezcan has participated
in many mining related conventions as director and
moderator and has given conferences on ceramics and
industrial raw materials in many universities.

Adnan Hilmi Torgul received the “Ceramics
Sanitary Ware Ceramic Honorary Award” handed
out by SERSA. Torgul, who graduated from Istanbul
University Faculty of Science, Chemical Engineering
Department in 1944, served as Sümerbank Cement
Factory Sivas, Operations Engineer from 1948 to 1949,
Ankara Cement Factory Operations Supervisor from
1949 to 1955, Assistant to German Porcelain Specialist
Herr Eiserhard at the laboratory to carry out raw
material research carried out for Sümerbank Yarımca
Porcelain Factory at Mining Investigation and Research
Institute (M.T.A.) in 1955-56, Operations Managers at
Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş in 1956-1958, Sümerbank
Yıldız Porcelain Factory Laboratory Chief in 1959-1960,
Assistant at Tuzla Istanbul Porcelain Factory in 1960-61,
initially Assistant Technical Manager, later Technical
Manager at Eczacıbaşı Sanitary Ware Porcelain Factory
1962-1972. Also, he served as Technical Consultant
at Beyaz Çimento Factory founded beside “ÇİMSA
Cement Factory” in Mersin belonging to Sabancı
Group 1988-1990. After retiring, he served at ESAN, an
Eczacıbaşı affiliate and he also served as instructor at
Associate Professor position for 3 years at Academy of
Fine Arts in Fındıklı. He has been serving as Technical
Consultant at Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. since
1972.
Hasan Sazcı received the “Ceramic Tile Ceramic
Honorary Award” handed out by SERKAP. Hasan
Sazcı was born in Kırklareli in 1950. He graduated
from Higher School of Applied Fine Arts Ceramics
Department in 1975 (Marmara University Faculty
of Fine Arts Ceramics Department). From 1973 to
1974, he received training and worked at Germany
Keramag Vitreous Ware Factory. He studied Ceramics
Engineering in Germany in Höhr-Grenzhausen in
1975-1978. He started working for Eczacıbaşı Seramik

Adnan Hilmi Torgul, Seramik Onur Ödülü’nü, SERSA Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Birgi Çekci’nin elinden alırken
Adnan Hilmi Torgul receives the Ceramics Honorary Award from SERSA Chairman of Board of Directors Birgi Çekci

Hasan Sazcı, Seramik Onur Ödülü’nü SERKAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Hızal’ın elinden aldı
Hasan Sazcı gets the Ceramics Honorary Award from SERKAP Board of Directors Vice-Chairman Ibrahim Hızal

Grup Müdürü, 1994-2000 yılları arasında Çanakkale
Seramik Fab. A.Ş. Fabrikalar Genel Müdürü ve Çan Kale
Grubu Şirketleri Koordinasyon Kurulu Başkanı, 20002004 yılları arasında Kaleseramik Çanakkale Kalebodur
Seramik Sanayii A.Ş. Fabrikalar Genel Müdürü ve Kale
Grubu Şirketleri Koordinasyon Kurulu Başkanı, 19932003 yılları arasında Kalevit-Roca Saniter Seramik
Sanayii A.Ş Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2003’den
beri Kalevit-Roca Saniter Seramik Sanayii A.Ş Murahhas
Azası ve 2000’den beri Kalefrit Slikat Mamülleri Sır ve
Boya Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Kale
Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi,
2004’den beri Kale Grubu Şirketleri Seramik Grup
Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
Sazcı ayrıca, 1994’den beri Çanakkale Ticaret Sanayi
Odası Meclis Üyesi, 2005-2007 dönemi SERSA Dernek
Başkanı’dır. Aynı zamanda 2004’den beri Marmara Üniv.
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi’dir.

San. A.Ş. in 1978. Upon his return from military
service, he continued as quality control, R&D, Glaze
and Masse Preparation Supervisor at the same place.
He was Technical Manager in Ege Seramik Izmir in
1981, Process Control Manager at Çanakkale Seramik
Fab. A.Ş. in 1984, Tile Factories Group Manager at the
same place from 1985 to 1994, Çanakkale Seramik
Fab. A.Ş. Factories General Manager and Chairman
of Coordination Board of Çan Kale Group Companies
1994-2000, Factories General Manager and Kale Group
Companies Coordination Board Chairman 2000-2004
and Kalevit-Roca Saniter Seramik Sanayi A.Ş. General
Manager from 1993 to 2003. He has been serving as
Kalevit-Roca Saniter Seramik Sanayii A.Ş Managing
Director since 2003 and is Chairman of Board of
Directors of Kalefrit Slikat Mamülleri Sır ve Boya
Sanayi ve Tic. A.Ş since 2000, as Member of Board of
Directors and Supervisors in Kale Group of Companies
and as Ceramic Group Vice-President of Kale Group
of Companies since 2004. Sazcı has served also as
Member of Assembly Çanakkale Trade and Industry
since 1994 and as SERSA Association Chairman
for 2005-2007. He is also a member of faculty and
Marmara Univ. Faculty of Fine Arts since 2004.

01 - 05 Nisan 2009’ da Buluşalım
Let’s Meet in 01 - 05 April 2009
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Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Central Anatolian Exporters Union General Secretariat
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Cevisama 2008 26th International Trade Show For
Ceramic Tiles, Surface Coverings, Bathroom And
Kitchen Equipment, Raw Materials, Glazes, Frits And
Machinery 5-9 Şubat 2008 tarihleri arasında Valencia
İspanya’da, Feria Valencia Convention Center’da,
85.000 m²’lik alanda, herbiri dört pavyondan oluşan
üç ayrı katta gerçekleştirildi. Cevisama 2008 Fuarı’na,
Seramik Sektörü Ortak Tanıtım İşbirliği Projesi
Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, Dış
Ticaret Müsteşarlığı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği, Türkiye Seramik Federasyonu ve özel
sektör temsilcilerinden oluşan “Seramik Tanıtım Grubu”
faaliyetleri çerçevesinde, Türk Seramik Birlikleri adına
64 m²’lik bir info stand ile 6. kez katılım gerçekleştirildi.
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Cevisama 2008 26th International Trade Show For
Ceramic Tiles, Surface Coverings, Bathroom And
Kitchen Equipment, Raw Materials, Glazes, Frits And
Machinery held in Valencia / Spain February 5-9, 2008
at Feria Valencia Convention Center in three separate
floors, each comprising four pavilions on an area
of 85,000 m². In line with the decisions of Ceramic
Sector Common Promotion Collaboration Project
Coordination Committee, participation was made for
the sixth time with an info stand of 64 m² in the name
of Turkish Ceramic Associations as part of activities
of the “Ceramic Promotion Group” composed of the
representatives of Undersecretariat of Foreign Trade,
Central Anatolia Exporters Union Secretariat General,
Turkish Ceramics Federation and the private industry.

Fuar katılımcılarının %56’sını
seramik kaplama malzemeleri
sektöründe faaliyet gösteren
firmalar oluştururken, sağlık
gereçleri katılımcıları %19’luk
bölümünü oluşturdu. Toplam
yabancı katılımcılar arasında en
büyük payın %28 ile İtalya’ya
ait olduğu fuarda, İtalya’yı
sırasıyla; %9 pay ile Portekiz,
% 5 pay ile Türkiye, %4 pay ile
Almanya, %3 pay ile Mısır izlerken,
%51’lik bölümü ise İspanya ve
diğer ülkeler oluşturdu. Fuar
ziyaretçilerinin ise %21,94’ünü
İtalya, %14,73’ünü Fransa,
%14,10’unu Portekiz, %9,02’sini
Almanya, %9’unu İngiltere,
%5,4’ünü Rusya, %5,3’ünü
Yunanistan, %3,31’ini Hollanda,
%3,19’unu Polonya ve %13,92’sini
diğer ülkelerden gelen firmalar
oluşturdu.
İnşaat ve yapı sanayi, seramik ürünler, iç ve dış
dekorasyon, armatür ve aksesuarlar, banyo mobilyaları
ve seramik hammaddeleri ile sırlı seramik, seramik
kaplama malzemeleri ve makinelerinin sergilendiği
fuara; Güral Vitrifiye, Vitra–Eczacıbaşı Karo Seramik,
Akgün Seramik ve Yurtbay Seramik’ten oluşan 4 üye
Türk firması katıldı.
64 m²’lik Türk Seramik Birlikleri standının projesi Mimar
Ebru Oral, konstrüksiyonu ise İstanbul’da yerleşik Evo
Design firması tarafından yapılırken, stand zemini

Of fair participants, 56 % were firms operating in the
ceramic tile industry with sanitary ware participants
representing 19 %. At the trade fair where the foreign
participant with the largest share was Italy with 28 %,
Portugal was next with 9 % share, Turkey with 5 %,
Germany with 4 %, Egypt with 3 % with 51 % coming
from Spain and other countries. Firms from Italy
comprised 21.94 % of trade fair visitors, with France
next with 14.73 %, followed by Portugal with 14.10 %,
Germany 9.02 %, England 9 %, Russia 5.4 %, Greece 5.3
%, Holland 3.31 %, Poland 3.19 %
and others with
13.92 %.
Four member Turkish firms; Güral
Vitrifiye, Vitra–Eczacıbaşı Karo
Seramik, Akgün Seramik and
Yurtbay Seramik participated in the
trade fair where construction and
building industry, ceramic ware,
interior and exterior decoration,
fixtures and accessories, bathroom
furniture, ceramic materials and
glazed ceramic, ceramic tile and
machinery were on display.
The Turkish Ceramic Associations
stand of 64 m² was designed
by Architect Ebru Oral and
constructed by Evo Design of
Istanbul and the floor of the stand
was covered by the tiles of Vitra–
Eczacıbaşı Karo Seramik. Samples
of the products of Vitra, Kütahya
Seramik, Kale Seramik, Seramiksan,
Yüksel Seramik and Termal Seramik
were displayed on the formed
panels.
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Vitra–Eczacıbaşı Karo Seramik firmasının seramikleri
ile kaplandı. Vitra, Kütahya Seramik, Kale Seramik,
Seramiksan, Yüksel Seramik ve Termal Seramik
firmalarının ürünlerinden örnekler, oluşturulan
panolarda sergilendi.
Türk firmalarının kataloglarının sergilenebilmesini
teminen açık raf sistemli broşürlüklerin yer aldığı
standın alınlığında “Türk Seramik Birlikleri” logosu ve
“Turkish Ceramics” ibaresi yazıldı. Standda ayrıca,
1 adet kapalı oda, bir info desk, oturma grupları
yer aldı. Ayrıca, seramik sanatçısı Reyhan Gürses’in
eserlerinden örnekler ile seramik sanatını ve ülkemizi
tanıtıcı kitaplar sergilendi. Fuar süresince gün boyu,
Türk seramik kaplama malzemeleri ve sağlık gereçleri
üretimini, mevcut durumunu, tarihsel zenginliğini,
teknolojik gücünü, dünya ticaretindeki konumunu
anlatan ve ihracat potansiyelini vurgulayan İngilizce
film gösterimi yapıldı. Standda fuarın ilk dört günü
Türk kahvaltısı ikramı yapılırken, ayrıca Türk çayı,
Türk kahvesi ikramı da yapılarak, ziyaretçilere çanta,
zeytinyağı ve çerçeve verildi.
Standı ziyaret eden ve Türk seramik firmaları hakkında
detaylı bilgi isteyen firmalara, Turkish Ceramic Industry
sektör kataloğu ve firma broşürleri verilerek firmalarla
doğrudan bağlantı kurabilecekleri ifade edilirken,
fuara kendi standları ile firmaların standlarına da
yönlendirilerek adı geçen firmaların standlarını da
ziyaret etmeleri sağlandı. Ayrıca, Unicera 2008 Fuarı’nın
broşürlerinin dağıtımı da yapılarak, ziyaretçilere
Unicera Fuarı’na ilişkin detaylı bilgi verildi.
Ceramic World Review Dergisi Editörü ve Tile
International Dergisi Yardımcı Editörü Paola Giacomini,
Coverings Fuar İdaresi yetkilisi Jeffry Sproehnle ve
çeşitli dergilerin editörleri standı ziyaret etti. Ayrıca,
Cevisama Fuarı esnasında düzenlenen Ceramica Innova
Uluslararası Seramik Inovasyon Projesi kapsamında,
Seramik Tanıtım Grubu adına, Türkiye Seramik
Federasyonu Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu bir
sunum gerçekleştirdi.
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“Turkish Ceramic Associations” logo and “Turkish
Ceramics” were written on the face stand which
contained open shelf system pamphlet holders to
allow displaying of the catalogs of Turkish firms.
There were also 1 enclosure, an info desk and sitting
groups at the stand. Samples of ceramic fine artist
Reyhan Gürses’s works and books promoting the art
of ceramics and our country were on display at the
stand. Films in English underscoring the production,
present status, historical richness, technological power
and position in world trade, of Turkish ceramic tile
and sanitary ware were shown during the fair. Turkish
breakfast was served in the first four days of the fair
at the stand; also Turkish tea and Turkish coffee were
offered, and handbags, olive oil and frames were
distributed to guests.
Firms visiting the stand, which requested detailed
information on Turkish ceramic firms, were advised to
establish direct contact with firms and were handed
out the sector catalog of Turkish ceramic industry
and brochures of firms. They were also directed to
the stands of firms which had their own stands at the
fair, allowing them to visit such stands. Furthermore,
detailed information on Unicera Trade Fair was
provided to visitors through handing out of brochures
for Unicera 2008 Trade Fair.
Paola Giacomini, Editor of Ceramic World Review
Magazine and Assistant Editor of Tile International
Magazine; Jeffry Sproehnle, Coverings Trade Fair
Administration Officer; and editors of various
periodicals were among the visitors of the stand. Also,
Germiyan Saatçioğlu, Secretary General of Turkish
Ceramics Federation, made a presentation of behalf
of the Ceramic Promotion Group on the occasion of
the Ceramica Innova International Ceramic Innovation
Project event organized during Cevisama Trade Fair.

A Global Road Map
for Ceramic Materials
and Technologies
Forecasting the future
of Ceramics.....

The Lamberti Tower, an exquisite
example of the Romanesque
period, dominates the city of Verona
from a height of 83metres
standing next to the "Comune"
Town Hall.
The construction dates back to
1172 and was completed in 1464
with an elegant belfry from which
you can enjoy a breathtaking view

International Ceramic Federation

2nd INTERNATIONAL
CONGRESS ON
CERAMICS

Promoted by
European Ceramic Society

and
Ceramic Society of Japan
American Ceramic Society
organized in cooperation with
Italian Ceramic Society
VERONA
June 29 - July 3, 2008
Palazzo della Gran Guardia
www.ICC2.org
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Üniversiteler - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri
Universities - Metallurgical and Materials Engineering Department

İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü
I.T.U. Metallurgical and Materials
Engineering Department

Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıplama Cihazı / Plastic and Metal Injection Moulding Device

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, metal ve
alaşımlarının cevher veya hurda gibi kaynaklardan
üretilmesi, saflaştırılması, alaşımlandırılması,
şekillendirilmesi, korunması, kullanım süreçlerinde
uygun özelliklere sahip olabilmesi; malzemelerin
özellik, yapı ve bileşimi, sentez ve üretim şekli,
performansı ve bunların arasındaki kuvvetli ilişkileri
ve en önemlisi üretim-kullanım sürecinde çevresel
kaygıları/sorumlulukları konu alan bir bilim dalıdır.
Bu tanım kapsamına, gerek doğal kaynaklardan
gerekse ikincil kaynaklardan yola çıkarak insanlığa
hizmet eden ve geleceğe dönük mühendislik
malzemelerinin çevresel sorumlulukların gözardı
edilmediği üretim yöntemleriyle üretilmesi,
geliştirilmesi ve günümüzde metalurjik süreçlerde
olduğu kadar hayatımızın her kademesinde karşımıza
çıkan teknolojik-ekonomik-ekolojik olgu bileşenlerinin
bir zorunluluk arz ettiği mühendislikler arası bir disiplin
olma şeklinde misyon ve strateji odaklı çalışmaları da
almak mümkün olmaktadır.
Tarihin başlangıcından beri insanlığın gelişimi,
zenginleşmesi, güvenliği ve yaşam kalitesindeki artış
hemen hemen tümü ile yeni malzemeler ve bunların
90

Metallurgical and Materials Engineer is a scientific
discipline which deals with production of
metals and alloys from sources like ore or scrap,
purification, alloying, shaping and protection
thereof, their gaining appropriate properties in
processes of use; structure and composition of
materials, synthesis and method of production
and performance of materials and strong relations
between the same and most importantly,
environmental concerns responsibilities during the
production-usage process.
It is possible to include in this definition the
production and development of engineering
materials serving humanity and in the future,
by production methods where environmental
responsibilities are not neglected, out of either
natural resources or secondary resources and
mission and strategy focused studies on becoming
and an inter-disciplinary engineering discipline
where technological, economic and ecologic fact
components become necessary in every stage of
our life just as in the metallurgical processes.

Mastersizer Partikül Boyut Ölçüm Cihazı / Mastersizer Particle Size Measurement Device

kullanımı ile üretilen ürünlerin geliştirilmesine bağlı
bir yol izlemiştir. Yeni malzemeler ve bunların verimli
üretimi olmaksızın, modern dünya araç ve gereçleri,
makinalar, bilgisayarlar, otomobiller, hava araçları,
iletişim araçları ve yapısal amaçlı ürünlerin varlığı
mümkün olamazdı. İlk çağdan itibaren uygarlıkların
kullandıkları temel malzemelerin çağlara adını verdiği
görülmektedir. Örneğin Taş Devri, daha sonraki süreç
olan ve Doğu Anadolu’da Hasan Dağı’nın patlamasıyla
ortaya çıkan lavların soğuması sonucu oluşan kayaların
şekillendirilmesinin gündeme getirdiği Yontma Taş
Devri, ekonomik yapı ve bilginin gelişimiyle demir,
bakır ve uzun bir süreç sonra da alaşımlandırma
tekniğinin gündeme getirdiği Tunç Devri bunların en
güzel örneğidir. Metalurjinin tarihsel gelişimi açısından
ise Anadolu medeniyetlerinin tarihsel bir misyon
üstlenmesi ve ilk metalurjistlerin bu ülkede doğmaları
ve insanlık tarihine yön vermeleri bu konuda bizlere
öncülük yapmaktadır.
İnsanların canlı varlıkların yapısını çözme ve bu yapıyı
modellemeye yönelik çalışmalarının gelecekteki
hayatımızı ne denli önemli bir şekilde etkileyeceği
kuşku götürmez ve büyük bir heyecanla beklenen bir
gelişmedir. Benzer şekilde, malzeme bilimcilerinin belli
özellik beklentileri doğrultusunda tasarlayıp üretmeleri
de aynı heyecanla beklenen bir gelişmedir. Modellenen
malzemeler, metalurji ve malzeme başta olmak üzere,
kimya ve makine mühendisleri tarafından üretilmeye
çalışılacaktır. Doğadaki malzemelerin kusursuz
yapılarının anlaşılması ve buna benzer yapıların
sentetik olarak üretilip insanlığın hizmetine sunulması
da günümüzde ve gelecekte önemli olan konulardır;
bu bağlamda elektronik ve manyetik malzemeler,
kompozit malzemeler, biyo malzemeler ve nano
malzemelerin yeni malzeme grupları olarak üretilmesi
ve geliştirilmesinin son yıllarda önemi çok artmıştır.
Sonuçta, otomotiv, elektronik, savunma, inşaat, cam,
seramik, tıp, beyaz ve kahverengi ev eşyaları ve diğer
bir çok kitlesel sanayi üretiminin temeli olan metal
sektöründe; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
tarihin kendisine biçtiği misyon ve stratejiler sayesinde
teknolojik-ekonomik-ekolojik kavram bütünlüğü
içerisinde gelişmesini insan ve çevre uygulamalarıyla
ön plana çıkaracaktır.

Since the beginning of history, the
development, enrichment of humanity
and the enhancement in its security and
life quality have taken a path connected
to development of products produced by
new materials and their use. Without new
materials and their efficient production,
modern world’s tools and instruments,
machines, computers, cars, aircraft,
communication tools and structural products
would not exist. Since ancient times, it
is observed that basic materials used by
civilizations gave their names to ages. For
example, stone age and the subsequent
Neolithic age brought about by formation of
rocks created as a result of the cooling of lavas from
the eruption of Hasan Mountain in Eastern Anatolia,
iron and copper ages with the development of
economic structure and information and a while
later, the bronze age brought about by the alloying
technique are best examples of this. In terms of the
historical development of metallurgy, Anatolian
civilizations have assumed a historical mission and
first metallurgists were born in this country and
have guided the history of the human being.
It is an irrefutable development which is anticipated
with great excitement to what level studies on
solving the composition of living organisms and
modeling of this structure by the human being.
Similarly, designing and producing materials by
scientists is a development, again anticipated with
the same excitement. The modeled materials will be
strived to be produced by chemical and mechanical
engineers lead by metallurgical and materials
engineers. Understanding of the perfect structures
of materials in nature and synthetic production of
similar structures and offering of these to human
use are topics which are important today and will
be so in the future. In this context, it has become
very important in recent years that electronic
and magnetic materials, composite materials,
biomaterials and nanomaterials are produced and
developed as new groups of materials.
In conclusion, in the metal sector which is the
basis for the automotive, electronic, defence,
construction, glass, ceramic, medical, white and
brown home appliances and many other mass
industrial production, the Metallurgical and
Materials Engineering will come to the forefront
with human and environmental applications,
developing within the technological, economic and
ecologic concept integrity, thanks to the missions
and strategies laid out for it by history.

Historical Development Process
Metallurgical and Materials Engineering has shown
a development in parallel with the advancement
of civilization and it has direct influence on the
power of life, welfare and means of development
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of humanity as it is a scientific
technological discipline, the
main topic of which is metals and
engineering materials. Metals,
which are the main subject of
metallurgy, have drawn the
attention of people since ancient
ages due to their high heat
and electricity conductivity,
brightness, load bearing capacity,
strength and deformability among
elements.

Sınıflardan kesit / View from Classrooms

Tarihsel Gelişim Süreci
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ana konusu
metaller ve mühendislik malzemeleri olan bir bilim
ve teknoloji dalı olmasından ötürü insanlığın yaşam
gücü, refah seviyesi ve kalkınma olanakları ile doğru
orantılı olarak tesirde bulunmuş ve uygarlığın
gelişimi ile birlikte paralel bir gelişme göstermiştir.
Metalurjinin ana malzemesi olan metaller, elementler
arasında yüksek ısı ve elektrik iletkenliği, parlaklık, yük
taşıma kapasitesi, mukavemet ve deforme olabilme
özelliklerinden ötürü insanlığın ilk çağlardan beri
ilgisini çekmiştir.
İnsanlığın metallerle ilk ilişkisi tarih öncesi çağlara
dayanmaktadır. Kronolojik olarak metalurjinin tarihsel
gelişimi dört ardışık zaman halinde incelenebilir:
Birinci zaman aralığı en eski çağlardan Milattan sonra
ilk yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu çok uzun zaman
aralığında insanoğlunun keşfettiği ve bizzat kullandığı
metaller altın, gümüş, bakır - ki burada bakırın tunç ve
pirinç alaşımlarını da saymalıyız - demir, kurşun, kalay
ve cıva olmak üzere toplam yedi metal olmuştur. İ. Ö.
8000-9000 yıllarında Ergani yakınlarında Çayönü Tepesi
mevkinde bakır boncuk iğnelerin bulunması, İ. Ö. 3000
yıllarına ait Mısır’da Giza piramidinde meteor kalıntısı
olan demir nesnelerin kullanılması Neolitik Çağa ait
ilginç örneklerdir. Yine İ. Ö. 7000-6000 yıllarına ait
kalıntılardan anlaşıldığına göre Çatalhöyük’te ilk bakır
ergitme ve izabe işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bunu
burada bulunan boncuk ve dövülmüş parçalardan
anlamaktayız. İlk olarak Asurluların kurduğu ticaret
merkezi şeklinde olan şehirlerle Anadolu’dan yayılan
ticaret ve bilgiler zaman içerisinde Fırat ve Dicle’nin
güneyine yani aşağı Mezopotamya’ya İ. Ö. 4000 -3500
yıllarında Sümerler’in kurduğu şehirlere ulaşmıştır.

Sanayi Devriminde Metalurji ve Gelişme Süreci
Gelişmiş ülkelerin bugünkü durumlarına gelmelerinde
başlangıcın sanayii devrimine dayandığı ve bu
devrimin kökeninde de kömür ve demir gibi maden
kaynaklarının bulunup üretildiği aşikardır.
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The initial relationship of
humanity with metals goes
back to prehistoric ages.
Chronologically, the historical
development of metallurgy may
be analyzed in four consecutive
time periods. The first time span
ranges up to first century after Christ, starting from
the most ancient ages. In this very long time period,
in total, seven metals; gold, silver, copper – here we
have to list bronze and brass alloys of metal – iron,
lead, tin and mercury were the metals discovered
and used by the human being. Discovery of
copper bead pins at Çayönü Hill near Ergani from
8000-9000 B.C., use of iron objects from meteors
in the Giza pyramid in Egypt in 3000 B.C. are
interesting specimens of the Neolithic Age. Again,
as it is surmised from artifacts from 7000-6000 B.C.,
first copper melting and smelting processes were
carried out in Çatalhöyük. We infer this from beads
and forged pieces there. Trade and information
spread from Anatolia through cities first established
by Assrians by trade centers, have reached south of
Euphrates and Tigris, that is lower Mesopotamia, to
cities founded by Sumerians in 4000-3500 B.C.

Metallurgy During Industrial Development
and its Development
It is obvious that developed countries have relied
on the industrial revolution in reaching their
present state and this revolution was based on the
discovery and development of coal and iron mines.
Position of Metallurgical and Materials
Engineering in Turkey and in the World
Metallurgical Engineering education at university
level has started at ITU Mining Faculty in Turkey
under a complementary structure. In the Mining
Faculty, production, metallurgy and physical
metallurgy disciplines were founded in 1957
and Metallurgy education was initiated when
Associate Prof. Recep Safoğlu, who studied at MIT
in USA, joined the faculty. Later on, Sezai Cankut
joined the staff. In 1961-62 academic year, these
two disciplines under the mining faculty were
organized as the Metallurgy Department and
the first Metallurgical Engineering courses were
started. Out of students in the third grade, those
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin
Türkiye’deki ve Dünya’daki Yeri
Türkiye’de üniversite düzeyinde ve tamamlayıcı bir
yapı içinde Metalurji Mühendisliği eğitimi İTÜ Maden
Fakültesi’nde başlamıştır. Maden Fakültesi’nde 1957
yılında Üretim Metalurjisi ve Fiziksel Metalurji kürsüleri
kurulmuş ve eğitimini ABD MIT’de yapmış Doç. Dr.
Recep Safoğlu’nun fakülte bünyesine katılması ile
Metalurji eğitimi başlatılmıştır. Daha sonra Sezai
Cankut da bu kadroya dahil olmuştur. 1961-62
akademik yılında Maden Fakültesi bünyesindeki bu iki
kürsü “Metalurji Bölümü” olarak organize edilmiş ve ilk
Metalurji Mühendisliği eğitimi başlatılmıştır. O yıllarda
3. sınıfa geçmiş öğrencilerden bu bölüme ayrılanlar
eğitimlerinin son iki yılını bu bölümde tamamlayarak
1963-64 yılında Metalurji Mühendisi olarak mezun
olmuşlardır. Bölümün kuruluşu ve gelişmesi o yıllarda
temin edilen AID yardımları ve Colorado School of
Mines’den Prof. Wickmann, Prof Winston ve Prof.
Anderson’un gelişi ve Doç. Dr. Veli Aytekin’in bölüme
katılımı ile hızlanmıştır. Daha sonra Türkiye’nin ilk
Metalurji Profesörü olan Prof. Dr. Veli Aytekin mesleğin
gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Bölümün
ismi daha sonra “Metalurji Mühendisliği Bölümü’ne
dönüştürülmüştür. Bu bölüm 1976 yılında Türkiye’nin
ilk Metalurji Fakültesi’ni oluşturmuştur. Metalurji
Fakültesi 1982 yılında Kimya Fakültesi ile birleştirilerek
Kimya-Metalurji Fakültesi oluşturulmuştur. Değişen
ülke ihtiyaçları, bilim ve teknolojideki gelişmeler ile ona
ayak uyduran ve bölüm eğitim programının değişmesi
sonucu bölüm ismi 1998 yılında Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Türkiye’de ikinci
Metalurji Mühendisliği Bölümü ise 1966 yılında ODTÜ
Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bunu
daha ileriki yıllarda diğer bölümler izlemiştir.

who completed their final two years in this
department, graduated as Metallurgical
Engineers in 1963-64. The foundation and
development of the department gained
speed through AID support obtained those
years and visiting of three professors from
Colorado School of Mines; Prof. Wickmann,
Prof Winston and Prof. Anderson and
with Assoc. Prof. Veli Aytekin’s joining the
department. Subsequently, Prof. Dr. Veli
Aytekin, who was the first Metallurgy Professor
in Turkey, has made great contributions to the
advancement of the profession. The title of the
department was subsequently transformed
into the Metallurgical Engineering
Department. This department has formed
the first Metallurgy Faculty of Turkey in 1976.
Metallurgy Faculty was combined with Faculty
of Chemical Engineering in 1982, forming
the Chemical –Metallurgy Faculty. As a result
of the changing needs of the country and
developments in science and technology
and changes in the department’s curriculum,
the name of the department was changed
as Metallurgical and Materials Engineering
in 1998. The second Metallurgical Engineering
Department in Turkey was set up as part of METU
School of Engineering in 1966. Other departments
have followed in later years.

Education
Metallurgical Engineering education, although
having started late, has become widespread
rapidly especially after 1980s. In later years,
except for a very limited number of staff who
had studied abroad; mechanical, mining and
chemical engineers were employed in jobs
requiring use of Metallurgical Engineers. With
the new name change in 1988 and Metallurgical
and Materials Engineering, the curriculum was
rearranged to allow electing among three options
as Metallurgical, Materials Engineering for students.
The total number of credits of courses to be
taken for each option was scheduled as 150. The
undergraduate program comprises 8 semesters
outside the Mandatory English Preparatory Class
which takes two semesters and 30 % of the courses
are given in English.
In addition to undergraduate studies; graduate and
Ph.D. courses are also offered in our department
which has the most well established and strong
academic staff in Turkey; which are provided in
3 programs as Production Metallurgy, Materials
and Ceramics. Our department, which has the
most advanced laboratories where technologic
research is carried out in the fields of metallurgy,
materials and ceramics; has acquired a position
at international level with its laboratory facilities
where national and international projects
sponsored by organizations like SPO, ETIBANK,
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Eğitim
Ülkemizde Metalurji Mühendisliği
eğitimi geç başlamakla birlikte
özellikle 1980’lerden sonra hızla
yaygınlaşmıştır. Daha önceki yıllarda
Metalurji Mühendisi kullanımını
gerektiren işlerde, çok sınırlı sayıda
yurtdışında yetişmiş elemanlar
dışında, makine, maden ve kimya
mühendisleri çalışmıştır. Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği olarak 1988
yılında yenilenen isim değişikliği
ile birlikte yeni öğretim programı,
öğrencilere Metalurji, Malzeme ve
Seramik olmak üzere 3 opsiyon
arasında seçim imkanı verecek şekilde
yeniden düzenlenmiştir. Her opsiyonda alınacak
derslerin toplam kredi miktarı 150 olarak planlanmıştır.
İki yarıyıl süreli Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında
lisans öğretimi 8 yarıyıl olup, derslerin % 30’u da
İngilizce yapılmaktadır.
Türkiye’nin en köklü ve güçlü öğretim kadrosuna
sahip olan bölümümüzde lisans eğitimin yanısıra
yüksek lisans ve doktora eğitimi de Üretim Metalurjisi,
Malzeme ve Seramik olmak üzere 3 programda
yürütülmektedir. Metalurji, malzeme ve seramik
alanında teknolojik araştırmaların gerçekleştirildiği
en gelişmiş laboratuvarlara sahip olan bölümümüz
özellikle Üniversite-Sanayi işbirliğinin yanısıra DPT,
ETİBANK, Savunma Sanayii, TTGV, TÜBİTAK, NATO
ve UNIDO gibi kuruluşlarca desteklenen ulusal ve
uluslararası projelerin yürütüldüğü laboratuvar
olanakları ile uluslararası düzeyde haklı bir yer
edinmiştir. Projelerde görev alan yüksek lisans ve
doktora seviyesindeki genç araştırmacılara aynı
zamanda yurtdışı olanakları da sağlanmaktadır.

İş Olanakları
İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü;
metal, savunma, seramik, cam, otomotiv, elektronik ve
diğer bir çok kitlesel sanayii gibi ülke kalkınmasında
önemli olan temel imalat ve üretim sektörlerinin
ihtiyaç duyduğu teknik, yönetim ve satış elemanları
yetiştirmeyi ve böylece sanayinin alt yapısını
güçlendirmeyi hedefleyen bir öğretim ve araştırma
kurumudur.
Bölümden mezun olan yeni mühendislerin
çalışabileceği başlıca sektörler şunlardır;
Demir-Çelik Sanayii, Demir Dışı Metal Üretim Sanayii,
Cam-Seramik-Refrakter Sanayii, Döküm Sanayii,
Plastik Teknolojisi, Makine İmalat Sanayii, Otomotiv
ve Otomotiv Yan Sanayii, Uçak ve Gemi İmalat Sanayii,
Savunma Sanayii, Kaynak Malzemeleri Üretimi, Metal
Şekillendirme ve İşleme Sanayii, Yüzey İşlemleri ve
Kaplama Sanayii, Elektrik-Elektronik Malzeme Üretimi,
Manyetik Malzeme Üretimi, Biomedikal Malzeme
Üretimi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri

Uluslararası Eşdeğerlik
Bölüm 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süre ile ABET’e
eşdeğer kabul edilmiştir.
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DEFENCE MINISTRY, TTGV, TUBITAK, NATO
and UNIDO in addition to University-Industry
collaboration. Young researches at graduate and
Ph.D. level, who take part in projects, are also
afforded international opportunities.

Job Opportunities
ITU Metallurgical and Materials Engineering
Department is an educational and research
institution seeking to develop the technical,
management and sales personnel required
by the basic manufacturing and production
sectors which have an important place in
the development of the country like metals,
defence, ceramic, glass, automotive, electronics
and many other mass industries and hence,
strengthening the infrastructure of the industry.
The major sectors where newly graduating
engineers may be employed are as followed:
Iron-Steel Industry, Non-Ferrous Metal
Manufacturing Industry, Glass-CeramicsRefractories Industry, Foundry Industry, Plastics
Technology, Machine Manufacturing Industry,
Automotive and Automotive Side Industries,
Aircraft and Ship Building Industry, Defence
Industry, Welding Materials Production, Metal
Shaping and Processing Industry, Surface
Operations and Plating Industry, ElectricalElectronic Materials Production, Magnetic
Materials Production, Biomedical Materials
Production, Quality Control and Supervision
Companies.

International Equivalence
The Department has been recognized as ABET
equivalent for a term of 6 years from 2004 to
2010.
International Relations
Argonne National Laboratory, Chicago, ABD
IME - RWTH Aachen University, Germany
Akita University, Japan
TU Bergakademie Freiberg, Germany
University of Brazil, Brazil

Cleveland State University, USA
Leoben University, Austria

Uluslararası İlişkiler
Argonne National Laboratory, Chicago, ABD
IME - RWTH Aachen University, Almanya
Akita University, Japonya
TU Bergakademie Freiberg, Almanya
University of Brasil, Brezilya
Cleveland State University, ABD
Leoben University, Avusturya
Bölüm İTÜ AB Ofisi ile koordinasyon içerisinde yaptığı
anlaşmalarla başarılı öğrencilerin eğitim sürelerinin
belli bir dönemini AB üyesi ülkelerde anlaşmalı bir
üniversitede geçirmesine olanak sağlamaktadır.
Öğrenciler mevcut anlaşmalara doğrudan
başvurabildiği gibi, danışmanlarının onayladığı bir
üniversiteyi ziyaret etme konusunda anlaşma zemini
de aranabilmektedir. 2005-2006 öğretim yılında 5,
2006-2007 öğretim yılında 7 yüksek lisans öğrencisi
değişim için hak kazanmıştır. Öğrenciler şu ana kadar
İspanya, İtalya, Hollanda ve Belçika’daki üniversiteleri
bu kapsamda değişim öğrencisi olarak ziyaret etme
şansı bulmuşlardır.

Bölüm Yönetimi
Prof. Dr. Yılmaz Taptık (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Sebahattin Gürmen (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Kürşat Kazmanlı (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Ayşıl Ural - Nurgül Turgu (Bölüm Sekreterleri)
Akademik Personel
Malzeme Anabilim Dalı
Prof. Dr. Emel Geçkinli
Prof. Dr. Eyüp Sabri Kayalı
Prof. Dr. Niyazi Eruslu
Prof. Dr. Ö. Aydın Atasoy
Prof. Dr. Mustafa Ürgen
Prof. Dr. Lütfi Öveçoğlu
Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu
Prof. Dr. Erdem Demirkesen
Doç. Dr. Gültekin Göller
Yard. Doç. Dr. Burak Özkal
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Kızıl
Yard. Doç. Dr. Murat Baydoğan
Yard. Doç. Dr. Özgül Keleş
Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Okan Addemir
Prof. Dr. İsmail Duman
Prof. Dr. Serdar Özgen
Prof. Dr. Süheyla Aydın
Prof. Dr. Ercan Açme
Prof. Dr. Cüneyt Arslan
Prof. Dr. Onuralp Yücel
Prof. Dr. Kelami Şeşen
Prof. Dr. Servet Timur
Doç. Dr. Filiz Çınar Şahin
Yard.Doç. Dr. Cevat Bora Derin
Yard. Doç. Dr. Nuri Solak

The Department affords the opportunity to
successful students to spend a certain part of
their studying periods in a contracted university
in EU member countries through agreements
it has entered into in coordination with EU
Office. The students may either apply to such
agreements directly or a platform for agreement
for visiting a University approved by consultants
may be sought. In 2005-2006 academic year,
5 graduate students; and in academic year
2006-2007, 7 graduate students were entitled to
enroll in the exchange program. Students have
had the chance to visit Universities in Spain,
Italy, Holland and Belgium as exchange students
in this context so far.

Department Administration
Prof. Dr. Yılmaz Taptık (Department Head)
Assoc. Prof. Dr. Sebahattin Gürmen
(Department Deputy Head)
Assoc. Prof. Dr. Kürşat Kazmanlı (Department
Deputy Head)
Ayşıl Ural - Nurgül Turgu (Department
Secretaries)
Academic Personnel
Materials Main Science Discipline
Prof. Dr. Emel Geçkinli
Prof. Dr. Eyüp Sabri Kayalı
Prof. Dr. Niyazi Eruslu
Prof. Dr. Ö. Aydın Atasoy
Prof. Dr. Mustafa Ürgen
Prof. Dr. Lütfi Öveçoğlu
Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu
Prof. Dr. Erdem Demirkesen
Doç. Dr. Gültekin Göller
Yard. Doç. Dr. Burak Özkal
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Kızıl
Yard. Doç. Dr. Murat Baydoğan
Yard. Doç. Dr. Özgül Keleş
Production Metallurgy
Main Science Discipline
Prof. Dr. Okan Addemir
Prof. Dr. İsmail Duman
Prof. Dr. Serdar Özgen
Prof. Dr. Süheyla Aydın
Prof. Dr. Ercan Açme
Prof. Dr. Cüneyt Arslan
Prof. Dr. Onuralp Yücel
Prof. Dr. Kelami Şeşen
Prof. Dr. Servet Timur
Doç. Dr. Filiz Çınar Şahin
Yard.Doç. Dr. Cevat Bora Derin
Yard. Doç. Dr. Nuri Solak
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Çinili Köşk Müzesi
Tiled Pavilion Museum

serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren

Fotoğraflar / Photos:
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Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) dönemini anlatan
kaynaklarda Çinili Köşk hakkında geniş bilgiye
rastlanmamakla birlikte 1472 yılında Sarayburnu’ndaki
korulukta ve Topkapı Sarayı’nı saran surlarının içinde
yaptırıldığı bilinmektedir. Yapı, Selçuklu etkisinde
yapılmış Osmanlı sivil mimarisinin İstanbul’daki tek
örneğidir. Çinili Köşk 1880 yılında İmparatorluk Müzesi
(Müze-i Hümayun) olarak arkeolojik ve İslam eserlerinin
sergilenmesi için kullanılmıştır. 1939 yılında Topkapı
Sarayı Müzesi’ne devredilen binanın içindeki eserler
çeşitli müzelere dağıtılmış ve müze olarak işlevini
yitirmiştir.
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Although there isn’t ample information on the
Tiled Pavilion, in sources describing the Mehmet
the Conqueror period (1451-1481) it is known
that it was built in the woodland in Sarayburnu
in 1472 inside the walls surrounding Topkapı
Palace. The building is the only specimen of
the Ottoman civilian architecture under Seljuki
influence in Istanbul. The Tiled Pavilion was used
for displaying archaeological and Islamic works
of art as Royal Museum (Müze-i Hümayun) in
1980. The works inside the building transferred
to Topkapı Palace Museum in 1939 were
distributed to various museums and has lost its
function as a museum itself.

1953 yılında İstanbul’un 500. Fetih yılı dolayısıyla
onarılan bina, Fatih Müzesi adı altında ziyarete
açılmıştır. Daha sonra Türk İslam ve Osmanlı çini
ve seramik eserlerinin sergilendiği bir müze haline
getirilmiştir.
1981 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlanan
Çinili Köşk’te Türklerin geliştirdiği bir sanat kolu olarak
büyük değer taşıyan Selçuklu ve Osmanlı çini ve
seramiklerinin eşsiz örnekleri sergilenmeye devam
edilmiştir.
Çeşitli tarihlerde onarım görmüş olan yapıda
restorasyon çalışmaları tamamlanarak 10 Haziran 2005
tarihinde yeni teşhiriyle ziyarete açılmıştır.

The building, repaired on the occasion of 500th
year of Conquest of Istanbul in 1953 was opened
to visitors under the title of Fatih Museum.
Subsequently, it was turned into a museum where
Turkish Islamic and Ottoman tiles and ceramic
works are on display.
Unique specimens of Seljuki and Ottoman tiles and
ceramic ware of great value and an art discipline
developed by Turks have continued to be on display
in the Tiled Pavilion which was affiliated with
Istanbul Archaeological Museums in 1981.
The museum was opened to visitors on June 10,
2005 with new displays upon completion of the
restoration work on the building which has gone
through repairs at
different times.
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Türk tasarım dünyasının önemli isimlerinden Mehmet
Yavaş; “Yakın zamana kadar rekabet fiyat ve kalite ile
yapılıyordu. Ama artık rekabet tasarım ile yapılıyor.
Tasarım bir katma değer yolu”

serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren
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A leading name of Turkish world of design, Mehmet Yavaş; “Until recently,
competition was done through prices and quality. But now, competition is
done by design. Design is a way of adding value”
Mehmet Yavaş; 1951 Balıkesir doğumlu. 1972-1977
DGSA – Yük. Dekoratif Sanatlar Bölümü Seramik
Kürsüsü, 1967-1972 Balıkesir Lisesi (Lise), 1962-1967
Balıkesir Lisesi (Orta), 1957-1962 Balıkesir Gazi Osman
Paşa İlkokulu. Evli ve iki kız çocuğu var.

Şerife Deniz Ulueren: Tasarımcı olmaya nasıl
karar verdiniz, sizi tasarım dünyasına yönlendiren
nedenler? Bildiğim kadarıyla Seramik Bölümü
mezunusunuz.
Mehmet Yavaş: Aslında uzun hikâye. Evet, Seramik
Bölümü mezunuyum. Hayalimde ressamlık vardı.
Tasarımcı oldum. Resme yeteneğim vardı. Üniversite
sınavından sonra yalnız DGSA’ nin yetenek sınavı için
ön kayıt yaptırdım. Akademi sınav tekniği eğitimini
veren Çağaloğlu’ndaki bir dershanede 2 hafta kursa
katıldım. Sınav sonunda 50 kişilik Yüksek Dekoratif
Sanatlar Bölümü’nü kazananlar listesinde 18. inci
sıradaydım. İlk eğitim dönemi içinde bölümde
yapmamız gereken 5 kürsü tercihini Grafik, Tekstil,
Seramik sıralaması ile yaptım. 1. sınıfın sonunda 3.
tercihim olan Seramik Bölümü’ne girebildim. Çok
üzgündüm. 1970’li yıllarda “seramik” bu kadar güncel
değildi. O sırada Akademi Sergi Salonu’nda Türk-Macar
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Mehmet Yavaş was born in Balıkesir in 1951. 1972-1977
SAFA – Higher Decorative Arts Department Ceramics
Discipline, 1967-1972 Balıkesir High School (High
School), 1962-1967 Balıkesir High School (Middle),
1957-1962 Balıkesir Gazi Osman Paşa Primary School.
He is married with two daughters.

Şerife Deniz Ulueren: How did you decide to
become a designer; what directed you towards the
world of design? As far as I know, you are a graduate
of Ceramics Department.
Mehmet Yavaş: Actually it is a long story. Yes, I
am a graduate of Ceramics Department. My dream
was to become a painter. I became a designer. I
had aptitude towards painting. After the University
exam, I pre-registered only for SAFA’s aptitude test. I
attended courses for two weeks in a private course in
Cağaloğlu which provided academy test technique
training. At the end of the test, I was 18th in the list
of those winning the 50-person Higher Decorative
Arts Department. I made by choices for 5 disciplines
we had to pick in the department during the first
academic period as Graphics, Textiles and Ceramics.
At the end of the 1st year, I was able to enroll in the

Seramik Sergisi bakış açımı değiştirdi. Seramiğin
çok farklı boyutları olduğunu gördüm ve Seramik
Atölyesine koştum. Atölyeye giriş, o giriş... Sevgili
hocamız Sadi Diren’in “Okulu bitirdikten sonra ne
yapacaksınız? Eczacıbaşı alçıcı arıyormuş, Bozüyük’te
çalışır mısınız?” sorusunun ardından, 1 hafta sonra
kendimizi sınıf arkadaşım Yalçın Arpat ile birlikte
Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları Bozüyük Tesisleri’nde
alçıcı olarak çalışıyor bulmuştuk. 1977. Seramik Sağlık
Gereçleri Sektörü’nde “tasarımcı” sözcüğü henüz
kullanılmıyor! Biz, mesleğe “alçıcı” olarak başladık. Bu işi
yaparken, ihtiyaçtan tasarımcılığı keşfettik.

Ş.D.U: İyi bir tasarımcı için en iyi zaman, tasarlama
anı var mıdır, yoksa ilham mı gelir?
M.Y: Böyle bir an yoktur. En azından benim için. Ne,
iyi tasarlama zamanı, ne de, ilham beklerim. Benim
tasarım prensiplerimin temelinde, önce mutlaka “bilgi
edinme”, sonra da “derinlemesine araştırma” vardır...
Bu iki unsur için yeterli zaman ayıracaksın ve bunları
kesinlikle yüzeysel geçmeyeceksin. Eğer tasarımın
temelinde bunlar yoksa tasarım, içi boş bir zarfa benzer.
Sanal olarak kalır. Benim için önemli olan “tasarım”
yapmak değil, “yaşayan tasarım” yapmaktır.
Ş.D.U: Seramik sektörüne uzun süredir hizmet
ediyorsunuz. Türk seramik sanatı ve seramik
tasarımlarının bulunduğu noktayı dünyaya göre
nasıl kıyaslarsınız?
M.Y: Mesleğe 1977’de alçıcı olarak başladım. 1982’ye
kadar Eczacıbaşı’nda görev yaptım. Bu dönemde
bizden tasarım beklenmiyordu. “Tasarımcılığa” geçiş
sürecim Toprak Seramik Sağlık Gereçleri’nde başladı. Bu
kurumda, 1983 kuruluş döneminden 1988 dönemine
kadar tatmin olmadan, bu dönemden sonra da tatmin
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Ceramics Department which was my 3rd choice. I was
very unhappy. In 1973, “ceramic” was not such a current
topic. Those days, the Turkish-Hungarian Ceramic
Show at the Academy’s Exhibition Hall changed my
perspective. I saw that ceramic had very different
aspects and I ran to the ceramics studio. I entered the
studio and that was it. After our dear professor Sadi
Diren asked “What will you do after you graduate from
school? Eczacıbaşı is looking for a “plasterer”, would
you work at Bozüyük?”; we found ourselves together
with my classmate Yalçın Arpat at Eczacıbaşı Ceramic
Factories Bozüyük Plants in one week, working as a
plasterer. It was 1977. The word “designer” wasn’t in
use yet in the ceramic sanitary ware sector. We started
the profession as “plasterer”. While doing this job, we
discovered design due to need.

olarak tasarımlar yapıyorum ve tasarım kadrosunu
yönetiyorum. Ben, Türk Seramik Sanatı, hele Türk
Seramik Tasarımı gibi sınıflamaları doğru bulmuyorum.
Her şeyin evrenselleştiği, bilgi sınırlarının kalktığı,
yok olduğu bu bilgi çağında global düşünmemiz
gerektiğine inanıyorum. Türk Seramik Sanatı veya
Türk Seramik Tasarımı gibi sınıflamalara yönelirsek,
dünyaya entegre olamayız. Ama illa da ulusal gözlük
ile bakacak olursak, ne Türk Seramik Sanatında, ne de,
Türk Seramik Tasarımında sorun yok. Ne kültürel olarak,
ne de çağdaş olarak. Sorun tasarımcıların dışında.
Yani talep edenlerde. Kullananlarda. Pazarlayanlarda.
Tüketenlerde!.
Bu düşüncemi çok kimse yadırgayacak. Özür
dilerim ama maalesef bu, tasarımcı penceresinden
bakıldığında bir gerçek. Tabii çok az da olsa istisnalar
var, bu neden ile bu sınırlı sayıda duyarlı olanlara
haksızlık da yapmak istemiyorum. Ama burada,
çoğunluğu değerlendirmek durumundayız. Bizde,
hepimizin bildiği gibi gereğinden fazla yabancı
hayranlığı var.
Bakın Unicera 2008 Fuarı var. Sektörün önde gelen
kuruluşlarının yanında biz de varız demek isteyen
kurumlar da katılıyorlar. Bu röportaj fuardan sonra
yayınlanacak ama ben bir şeye dikkat çekmek
istiyorum. Fuarlarda ürünler teşhir edilir. Yani
tasarımlar. Kaç standta tasarımcı isimleri vardı. Toprak
Seramik standının dışında. Eğer, varsa ya yabancı
tasarımcı ismi, ya da yurt dışında faaliyet gösteren
Türk tasarımcılarımızın ismi yazılıyor. Yurtdışındaki
tasarımcıların isminin lanse edilmesini bir gelişme
olarak kabul etsek mi acaba. Peki, bu sektörde faaliyet
gösteren firmalarımız, kadrolarında tasarımcı veya
Tasarım Müdürü ünvanı verdiği bu arkadaşlarımızı
tasarımcı olarak kabul etmiyorlar mı?
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Ş.D.U: Is there a best time to design for a good
designer or is there an inspiration?
M.Y: There is no such moment. At least for me. I wait
for no good design time, nor inspiration. For me;
underlying design principles are first “acquisition of
knowledge” and then “in depth research. You have to
spare adequate time for these two elements and you
will never skip over these superficially. If these are not
in the foundation of the design, then it becomes an
empty envelope. It remains imaginary. For me, what’s
important is not to do design but to do “living design”.
Ş.D.U: You have been serving in the ceramic industry
for a long time. How would you compare the point
where Turkish ceramic art and ceramic designs are to
the world?
M.Y: I started the profession as plasterer in 1977. I
worked at Eczacıbaşı until 1982. Nobody expected
designs from us those days. My process of transition to
“being a designer” started at Toprak Seramik Sanitary
Ware. I have been doing designs in this company
without satisfaction since the inception period in 1983
until 1988, and with satisfaction after that period;
and I’m managing the design staff. I do not justify
classifications like Turkish Ceramic Art, especially
Turkish Ceramic Design. I believe that we have to think
globally in this age of information where everything
has become universal and limits to knowledge
have been lifted and disappeared. If we start to use
classifications like Turkish Ceramic Art or Turkish
Ceramic Design, we cannot be integrated to the world.
However, if we strive to look only through national
blinkers, there is no problem neither with Turkish
ceramic art, nor with Turkish ceramic design. Culturally
or contemporarily. The problem is beyond designers. It
is with those who demand, those who use, market and
consume!...
A lot of people will find this view odd. I’m sorry but
unfortunately this is a reality when looked from
the perspective of the designer. Indeed, there are
exceptions albeit very few. So, I don’t want to do wrong
for those limited number of concerned people but
here, we have to assess the majority. As we all know,
we have an excessive admiration for the foreign. Look;
Unicera 2008 Trade Fair is coming up. Institutions who

“Tasarım; su gibi, ekmek
gibi... Olmazsa olmazım...
Hobim... Mesleğim değil,
adeta yaşam biçimim.
Yaşama asılma nedenim...”
“Design is like water, like bread...
My sine qua non... It’s not my
hobby, my profession; it is almost
my way of life... The reason why
I hang on to life...”

Ş.D.U: Nasıl çalışıyorsunuz, hem firma ile hem
serbest mi, yaşam turunuz nasıl geçiyor?
M.Y: Seramik Sağlık Gereçleri çok dinamik bir sektör
değil! Bu neden ile tasarım açısından baktığınızda
tatmin olamıyorsunuz. 2005 yılında kurduğum
MYDESIGN Tasarım–Modelleme– Danışmanlık Ltd. Şti.
olarak, Toprak Seramik’e yarı zamanlı olarak Danışmalık
hizmeti veriyorum.
İlk tasarım talebi Odöksan Demirdöküm firmasından
geldi. Dış pazar, özellikle de Amerika için Demirdöküm
eviye ve küvet istiyorlardı. Bu taleplerin sonunda 3
adet eviye ve 2 adet küvet tasarımı gerçekleştirdim.
Sektörden ise talep gelmiyordu. Ticari ve finansal
varlığımı sürdürebilmek için hiç istemediğim halde
yapmadığım tasarımların, model ve model kalıp
işlerini yapmayı denemek zorunda kaldım. Bu konuda,
İsrail HARSA firması ile 1 proje, SEREL ile 30’a yakın
ürün için 3 değişik proje üzerinde teknik ekibim ile
birlikte çalıştım. Ama bu benim idealim olan bir şey
değildi. Bu neden ile 5 kişilik teknik ekibimi yine
aynı sektörde farklı firmalara yerleştirerek, model ve
kalıp atölyemi Ekim 2007’de kapattım. Bundan böyle
yalnız tasarım konusunda çalışmaya karar verdim.
Bir müddet önce, tüm dünyada sadece susuz pisuar
konusunda faaliyet gösteren, Avrupa ve Türkiye
pazarına mevcut modellerinden farklı tasarım ile
girmek isteyen Amerikan Falcon firması yeni bir susuz

want to have a say are participating in addition to the
leading companies in the sector. This interview will
be published after the trade fair but I want to draw
attention to something. Products are exhibited at trade
fairs. I mean, designs. In how many stands do you see
the names of the designers beside Toprak Seramik
stand? If there is any, either the name of a foreign
designer or the names of Turkish designers working
abroad are written. Should we see the presentation of
the names of designers abroad as progress? So, don’t
our firms operating in this industry recognize these
peers who work as designer or design manager for
them as designers?

Ş.D.U: How do you work, with the firm and freelance;
how is your life cycle?
M.Y: Ceramic Sanitary Ware is not a highly dynamic
sector! Hence, you cannot get satisfaction if you look
from the perspective of design. As MYDESIGN Design
– Modeling – Consulting Ltd. Co. I established in 2005,
I provide part-time consulting services to Toprak
Seramik.
The first request for design came from Odöksan
Demikdöküm. They were looking for basins and
bathtubs for the international market, especially U.S.
As a result of these orders, I designed 3 basins and 2
bathtubs. There was no order from the industry. So,
101

Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25

Aktüel / Actuel
pisuar tasarımı istedi. Yapmış olduğum tasarımı çok
beğenmiş olacaklar ki, aynı çizgide 2. pisuar tasarımını
talep ettiler. Falcon firmasından Mr. Phillip Herman
fason üretim yaptıracakları firma ile sözleşme yapmak
üzere Türkiye’ye geldiğinde, bu iki tasarımım için, “tüm
dünyada susuz pisuar olarak pazarladığımız birçok
modelimiz var, ama bu 2 ürünün tasarımı onlardan
çok farklı ve zarif. Bu neden ile bu 2 üründen, hem
Türkiye, hem de Avrupa pazarında çok şey bekliyoruz”
yorumunu yaptılar.
Bu ara, tasarladığım 2 pisuar, üretime girene kadar
fason üretim yapacak olan Çanakçılar Seramik
Fabrikası’na haftalık ziyaretler yapmak durumundayım.
Tabii rutin olarak da Toprak Seramik Sağlık Gereçlerine
devam ediyorum.

Ş.D.U: Tasarımlarınızdaki kriterler nelerdir? Olmazsa
olmazlarınız.
MY: Ben tasarımlarımda mümkünse bir objeden
yola çıkmayı tercih ediyorum. Seçtiğim objenin
üzerine Seramik Sağlık Gereçlerinin fonksiyonlarını
yerleştirmekten büyük haz alıyorum. Bunun yanında,
çizgisel ve mantıksal devamlılığa çok önem veririm.
Sadeliği çok önemserim. Mantığı olmayan, gereksiz
çizgilerden kaçınırım. Neden ve sonuç ilişkisini çok
sorgularım. Çizgiler arasında mutlaka mantıksal bir bağ
ve oran kurmaya çalışırım.
Ş.D.U: Seramik tasarlarken, sağlık gereçlerinde
özellikle hayati önem taşıyan su için tasarruflarınız,
sizi son dönemlerde nelere yönlendirdi?
M.Y: “Su” Seramik Sağlık Gereçlerinin olmazsa olmazı.
Kamuoyunun, hatta
sektörün farkında
olmadığı geçmiş
yıllarda Türk Seramik
Derneğinin 1993 yılında
düzenlemiş olduğu
“Endüstriyel Seramik
Tasarımı Semineri”nde
“Su Tüketim Bilinci”
altında bir bildiri
sundum. Su, mesleğe
başladığım ilk günden
bu yana gündemimden
hiç çıkmadı. Aslında
yarışmayı sevmem
ama konu “su” olunca
dayanamadım. O dönem,
TSE klozet yıkama
fonksiyon yöntemleri 8
lt’de fonksiyon yapmayı
ön görüyordu. Binalarda,
kullanımdaki klozetlerin
çoğu 13 lt’de, pazara
sunulan birçok klozet
ise 9 lt’de fonksiyonlarını
yapıyordu.1993 Yılında
İSKİ ile MSÜ’ nün
ortaklaşa düzenlediği
su tasarrufuna yönelik
“Su Dostu Klozet
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to be able to continue my economic and financial
existence, I had to try to do the modeling and
model moulding work for designs which are not
mine although I didn’t want to. I worked on three
different projects with my technical team on close to
30 products for SEREL but this was ideal for me. So, I
placed my technical team of 5 people in different firms
in the same industry and I shut down my modeling
and moulding shop in October 2007. From now
on, I decided to work only on design. A while back,
American Falcon firm operating only in water-free
urinal field wishing to enter the European and Turkish
markets with a design different from its present models
asked for a new water-free urinal design. I guess they
liked my design so much that they asked for a second
urinal design in the same line. When Mr. Phillip Herman
from Falcon visited Turkey to enter into a contract with
their toll manufacturer, said regarding my two designs
“We have many models we market as “water-free
urinals” in the whole world but the design of these two
products are much different from those and is elegant.
So, we expect a lot both in Turkey and also in the
European market out of these products”.
These days, I am making weekly visits to Çanakcılar
Seramik Factory which will toll manufacture until the
two urinals I designed go into production.

Ş.D.U: What are the criteria in your designs? Your
sine qua nons.
MY: I prefer starting from an object, if possible, in my
designs. I take great pleasure in placing the functions
of ceramic sanitary ware on the object I choose.
Besides, I am committed
to linear and logical
continuity. Plainness
is very important for
me. I avoid illogical,
superfluous lines. I
query the cause and
effect relationship a
lot. I try to establish a
logical link and ratio
between lines.
Ş.D.U: What did water
savings, which are vital
in sanitary ware, direct
you towards recently
when designing
ceramics?
M.Y: “Water” is the sine
qua non of Ceramic
Sanitary Ware. In
past years when the
public and even the
industry were not
aware of it, I presented
a paper with the title
“Water Consumption
Awareness” at the
Industrial Ceramic
Design Seminar

Tasarım Yarışması” nda, Toprak Seramik’in üretiminde
bulunan bütün klozetleri ile fonksiyon temasını
işleyerek yarışmaya katıldım. 3,5 lt de fonksiyon yapan
klozetlerimiz ile “Özel Başarı Ödülü” almıştım.

organized by Turkish Ceramics Association in 1993.
Water was never outside my agenda since my day one
in the profession. In fact, I don’t like competition but
when the water was in question, I couldn’t resist. I got
the special achievement award in the water friendly
“Bowl Design Contest for Water Savings” organized
jointly by ISKI and MSU in 1993 with our bowls
functioning with 3.5 liters while TSE bowl washing
function rules stipulated functioning with 8 liters.

Ş.D.U: Dünyada iyi bir tasarımcı olmak için mutlaka
çok ülke çok kültür görmek yaşamak mı gerekiyor.
Bu yoksa kişiye göre değişir mi?
M.Y: Sadece tasarım konusunda değil, her işin
temelinde gezmek, görmek ve kültürleri tanımak
vardır. Bunun yanında sorgulayıcı ve araştırıcı olmak
gerekir. Tasarımcının ekonomik özgürlüğünün
de olması gerekir. Sektörümüzün yapılanması
içinde tasarımcı bence olması gereken yerde değil.
Sektörümüz kurumlarında, kadrolu çalışan tasarımcılar,
genelde en düşük ücret alan kadrolardır. Bu donanım
ile bu arkadaşlarımızın yaratıcı ve yeterince yararlı
olabileceklerine inanamıyorum. Çünkü bir tasarımcı
sosyal hayat ile iç içe olabilirse, bu yaşam şeklinden
aldığı özgüven ile giderek daha yaratıcı olabilir

Ş.D.U: Is it a must to see a lot of countries, a lot of
cultures to become a good designer in the world; or
does this depend on the person?
M.Y: Visiting, seeing and knowing cultures is at the
foundation of everything, not only for design. One
has to be inquisitive and researching. The designer
must also have economic freedom. I believe that the
designer is not where he has to be in the organization
of our industry. Usually, staff designers are paid lowest
in the companies in our industry. I cannot believe
that these colleagues can be creative and sufficiently
helpful under these circumstances because if a
designer can intermingle with social life, then he can
become progressively more creative with the selfconfidence he gains from his lifestyle.

Ş.D.U: Yaşantınızda tasarım ile ilgili ilginç
bir anınız var mı?
M.Y: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK)
İstanbul Şubesi Başkanlığını yürüten Sayın Gamze Akay,
1998 yılında bir gün beni telefon ile aradı. ETMK’98
Ürün Tasarım Sergisi düzenlendiğini, benim de katılıp
katılamayacağımı soruyordu. Toprak Seramik’te
işlerimiz her zaman olduğu gibi çok yoğundu. Bu
nedenle çok zor olduğunu söylediğimde, mutlaka
katılmamı beklediğini vurguladı. Çocukluğumdan beri,
düşlerimi süsleyen “berber çanağı”ndan yola çıkarak,
bir kuaför lavabosu tasarlamak istiyordum. Uzatmadan,
biraz da, Sayın Gamze Akay’a mahçup olmamak için
projemi ürün olarak yetiştirdim ve Beylikdüzün’deki
sergiye gönderdim. Sergi açılışına katılmak üzere
gittiğimde KARIZMA ismi ile katılmış olduğum Kuaför
Lavabosu uluslararası bir jüriden ETMK’98 Ürün
Tasarım Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı. Ödül kadar
beni mutlu eden jürinin ödül raporundaki “Geçmiş ile
geleceği, geleneksel ile çağdaşı çok başarılı bir şekilde
ilişkilendiren bir tasarım. Çanak formuna geri dönerek
lavaboyu duvardan koparan ürün, teknik açıdan da çok
başarılı” yorumuydu. Serginin yarışmalı olduğundan
gerçekten haberim, yoktu ve benim için büyük bir
sürpriz olmuştu. Karizma serisi sonradan, 13 parçadan
oluşan bir seri ile 2000 yılının başında Toprak Seramik
ürün yelpazesine girdi.

Ş.D.U: Do you have an interesting memory
regarding design?
M.Y: Gamze Akay, who serves as Industrial Designers
Professional Association (ETMK), Istanbul Branch Head
called me one day in 1998. She asked me if I could
participate in ETMK’98 Product Design Show. We were
very busy at Toprak Seramik as always. When I said it
would be very difficult for me to participate, she told
me she expected me to do so. I wanted to design a
hairstylist’s sink bowl since my childhood starting
from the barber’s bowl which decorated my dreams.
In short, I prepared my project as a product to avoid
embarrassment against Gamze Akay and I sent it to
the show in Beylikdüzü. When I went to participate
in the opening of the show, the hairstylist’s sink bowl
I entered under the title of KARIZMA was awarded
ETMK’98 Product Design Award from an international
jury. What made me happy as much as the award
was the comment in the jury’s award report saying;
“A design connecting the past and the future, the
traditional and the contemporary, very successfully.
The product detaching the basin from the wall going
back to the bowl form is technically very successful,
too”. I truly didn’t know that it was a contest and it
was a great surprise for me. KARIZMA line became
part of Toprak Seramik’s product range with a series
comprising 13 pieces in early 2000.
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İznik Çinilerinin Günümüze Yansıması
Çini Sanatının Kısa Tarihçesi
14. yüzyılın ortasından 17. yüzyılın sonuna
dek İznik’te üretilmiş olan çinilere “İznik Çinisi”
denmektedir. 1963-64 yıllarında İznik’te Oktay
Aslanapa başkanlığında yapılan kazılardan çıkarılan
buluntular İznik çinileri konusunda pek çok noktaya
ışık tutmuştur. İznik’te çini üretimi başlamadan önce
Bursa, Edirne, İstanbul gibi kentlerde dinsel yapılarda
kullanılan çiniler bu yapıların yakınlarına kurulmuş
imalathanelerde üretiliyordu. Bunları üretenler ise
yabancı gezgin ustalardı. 14. yüzyılda Ortadoğu’da
çokça görülen Çin porselenlerine özgü desenler İznik’te
1400 dolaylarında kullanılmaya başlandı. Kırmızı
hamurlu çiniler İznik çinisinin ikinci döneminde (14.
yüzyılın ikinci yarısı ve 15. yüzyılın başları) üretildi. 17.
yüzyılın sonlarında çiniciliğin Kütahya’da gelişmesiyle
İznik’te çini üretimi durmuş ve giderek yok olmuştur.
İznik Vakfı’nın Kuruluşu
İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı 1993 yılında Prof. Dr.
Işıl Akbaygil önderliğinde kuruldu. Vakfın en önemli
amacı 400 yıl önce üretimi biten İznik çinisini yeniden
hayata geçirmekti. 16. yüzyılda altın çağını yaşayan
İznik Çiniciliği 17. yüzyılda giderek azalmış ve ne yazık
ki yok olmuştu. Geride hiçbir bilgi ve belge bırakmadan
karanlığa karışan bu önemli sanatı yeniden hayata
geçirmeyi hedefleyen İznik Vakfı, üretimin özelliklerini
keşfetmek için iki yıl boyunca araştırma yaptı. Vakfın
İznik’te kurduğu AR-GE merkezinin çalışmaları TÜBİTAK
ve Princeton Üniversitesi’nden de destek gördü.
İznik Vakıf Çinileri çağdaş teknoloji kullanılarak
geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Merkezi İstanbul’da
bulunan Vakfın üretimi İznik’teki atölyelerde
gerçekleştiriliyor. Tamamen el yapımı bir karonun
üretimi 70 gün sürüyor. Her işlem o alandaki ustalarca
yapılıyor, örneğin çinideki her rengi, o rengin uzmanı
olan sanatçı boyuyor. Vakıf, ithal boya kullanmıyor,
kullandığı boyaları özel olarak kendisi üretiyor.
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Brief Summary of the Art of China
China ware produced in Iznik from mid-14th Century
until the end of 17th Century are called “İznik Quartz
Ceramic”. The artifacts unearthed in the excavations
conducted in 1963-1964 in Iznik lead by Oktay
Aslanapa have shed light to made aspects of İznik
Quartz Ceramic. Before the start of chine production
in Iznik, in cities like Bursa, Edirne and Istanbul,
china used in religious buildings were produced
in workshops set up nearby such buildings. Those
producing these were foreign traveling craftsmen.
Designs specific to china porcelain frequently seen
in the Middle East in the 14th Century started to be
used in Iznik circa 1400. China ware with red clay were
produced in the second period of İznik Quartz Ceramic
(late 14th Century and early 15th Century). As china
making developed in Kütahya in late 17th Century,
china making stopped and finally disappeared in Iznik.
Establishment of Iznik Foundation
Iznik Training and Education Foundation was
established in 1993 under the leadership of Prof.
Dr. Işıl Akbaygil. The most important purpose of the
foundation was to re-launch İznik Quartz Ceramic,
production of which was ceased 400 years ago.
İznik Quartz Ceramic making, which had its golden
age in the 16th Century, decreased progressively
in 17th Century and unfortunately disappeared.
Iznik Foundation, which aimed at rejuvenating this
important art which disappeared without leaving any
information or documents, conducted research for
two years to discover the characteristics of production.
The operations of the R&D center established in Iznik
by the foundation received support from TÜBITAK and
Princeton University.
The Iznik Foundation china are produced by traditional
techniques, employing contemporary technologies.

İznik Vakfı, binaların iç ve dış yüzeyinde kaplama
malzemesi olarak kullanılan karoların dışında, ‘evani’
denilen “kap-kacak”da (tabak, çanak, kase, vazo, kandil
vb.) üretiyor. Tasarım açısından, İznik Vakfı bir taraftan
geleneksel desenleri yeniden üretmeyi sürdürürken,
diğer taraftan da çağdaş tasarımlar yaratmaktadır.

Çini Üretim Tekniği
Diğer seramik ürünlerle kıyaslanınca hammaddesinde
çok daha yüksek oranda kuvartz bulunan, seramik
veya keramik türünün, üretimi en zor olan şeklidir.
Kuvartz; bilindiği gibi birlikte yaşanması son derece
yararlı doğal bir taştır ve Uzak Doğu’da pek çok
hastalığa karşı kullanılmaktadır. Alışılmışın dışında, çini
hamurunun, seramik hamuru gibi elle şekillendirilen bir
yapısı yoktur. Sadece elle kalıplara “patpatlanır”. Yazılı
herhangi bir kaynak olmamasına rağmen; son derece
pahalı, uzun deney ve araştırmalar sonucu bulunan
geleneksel 16. yüzyıl metodu ile üretilmektedir bu da
hiç ekonomik olmayan bir üretim şeklidir; tamamen el
emeğine dayanır. 2 kere fırınlanır. Desenler gene İznik
kurallarının dışına çıkmadan belli oranlar içinde ve en
önemlisi sır altı olarak yapılır.
İznik Çinisinin Dayanıklılığı
En eski tarihi yapılarda İznik çinileri görülmektedir,
yapısındaki yoğun kuvartz; boyaların metal oksitlerden
elde edilmiş olması ve üzerini kaplayan sır’ın gene
camsı, kuvartzdan yapılmış olması gerçek İznik
çinilerini ölümsüz kılmıştır. Topkapı Sarayı’nda, Bursa
Yeşil Türbe’de gördüğümüz çiniler günümüze kadar
fiziksel yapıları nedeniyle gelmiştir. En eski İznik çinileri
İznik Yeşil Cami’de, (1390) Bursa Yeşil Cami’de (1421)
ve türbesinde, Muradiye Camisi’nde (1426) İstanbul

The production of the Foundation based in Istanbul
is carried out in workshops in Iznik. The production of
a totally hand made tile takes 70 days. Each process
is carried out by craftsmen in that field; for example,
each color on the china is painted by an artist who
is an expert in that color. The foundation never used
imported dyes, the dyes used are produced by the
foundation itself.
Iznik Foundation also produces pottery ‘dishes, pots,
bowls, vases, candle holders,etc.) called ‘evani’ in
addition to tiles as covering materials in the interiors
and exteriors of buildings. In terms of design; Iznik
Foundation, on the one hand continues to re-produce
the traditional patterns and on the other hand, creates
contemporary designs.

China Production Technique
China is a type of ceramic hardest to produce which
has much more quartz in its raw material compared
to other ceramic products. As known, quartz is a
natural stone highly beneficial to live with and is used
against many diseases in the Far East. China clay has no
extraordinary structure shaped by hand like ceramic
clay. It is only “patted” on moulds by hand. Although
there is no written source, it is produced by the
traditional 16th Century technique which is extremely

expensive and uneconomical, which was discovered
through long tests and research. It is fully based on
manual labor. It is fired twice. Designs, again without
going out of Iznik rules, are made within certain
proportions and most significantly as underglaze.

Strength of İznik Quartz Ceramic
China is observed in the oldest ancient buildings. High
quartz concentration in its composition, that dyes
have been derived from metal oxides and the glassy
quartz derived glaze covering them have made real
Iznik chine immortal. The china we see in Topkapı
Palace and Bursa Yeşil Türbe (Green Tomb) have
survived until the present, thanks to their physical
compositions. The oldest İznik Quartz Ceramic are
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Çinili Köşk’te (1472) Mahmut Paşa Türbesi’nde (1463)
bulunmaktadır. Topkapı Sarayı’nda kullanılmış olan
duvar kaplamaları İznik çinisidir, Edirne Selimiye Camii
ki Mimar Sinan’ın en önemli eseridir, duvarlarında İznik
çinisi kullanılmıştır, ne renkleri ne de sırlarında bozulma
olmamıştır.

Kullanım Alanları
İznik çinileri, sanatsal uygulama olarak her yerde
kullanılmaktadır. Otel, iş merkezleri, camiler, okullar,
evler kısaca halkın görebileceği, görsel estetiğin
vurgulanabileceği, renk, biçim, gelenek açısından
eğitici olabilecek her yerde.
Tamamen El Yapımı ve Çevreci
İznik çinileri gerek kullanılan malzemeler (hammadde,
sır ve boyalar) gerekse üretim bakımından çevre
dostudur. Üretim sırasında çevreyi kirletecek hiçbir
şey açığa çıkmamaktadır. Tamamen el ile yapılan
bir üretimdir. 16. yüzyıl üretiminde kullanılan
odun fırınlarının karşılığı günümüz teknolojisi ile
elektrikli fırınlardır ki buna henüz daha doğal bir
çözüm bulunamamaktadır. Desenlerde de doğayı
simgelemeye özen gösterilmektedir.
Doğal Temalı Desenler
İslam’ın Anadolu’ya gelmesiyle tamamen doğa temalı
desenler kullanılmıştır. Naturalist üslup, saz yolu gibi
hep doğa güzelliğini anlatan tarzlar gelişmiştir. Bugün
bunlara baktığımızda olağanüstü bir denge, simetri, hiç
bir toprak ürününde ulaşılamayacak canlılıkta renkler,
bozulması imkansız bir yapı görülmektedir.
Mimaride İç ve Dış Mekanlarda...
Duvar kaplamasının sanatla birleşmesi projeyi veya
binayı yaratan mimarın tamamen kendi yaratıcılığına
kalmaktadır. Mimar Sinan
Üniversitesi’nden Prof.
Süleyman Belen ve Yard.
Doç. İrfan Aydın,
Heybeliada, Deniz Lisesi
binasının deniz

found in Yeşil Cami (Green Mosque) in Iznik (1390), Yeşil
Cami in Bursa (1421) and its tomb, in Muradiye Mosque
(1426), Istanbul Tiled Kiosk (1472) and Mahmut Pasha
Tomb (1463). The wall tiles used in Topkapı Palace are
İznik Quartz Ceramic. It is also used on the walls of
Edirne Selimiye Mosque which is Mimar Sinan’s most
significant work and the colors and glazes of such
china have stayed intact.

Uses
İznik Quartz Ceramic are used everywhere as artistic
applications. In hotels, office buildings, mosques,
schools; in short, everywhere open to public where
visual aesthetics may be emphasized which may be
educational in terms of color, form and tradition.
Totally Hand Made and Environmental Friendly
İznik Quartz Ceramic are environmental friendly both
in terms of used materials (raw materials, glazes and
dyes) and also in terms of production. Nothing which
would pollute the environment is released during the
production. The production is totally hand made. The
counterpart of the wood kilns used in the 16th Century
is the electric kiln of today and no more natural
solution has yet been found. Symbolization of nature is
emphasized in designs.
Nature Themed Designs
Totally nature themed designs have been used upon
arrival of Islam at Anatolia. Styles, which describe the
beauty of nature like the naturalist style and saz yolu,
have been developed. Looking at these today, one sees
an exceptional balance and symmetry, colors of unique
vitality unmatched in any other earthenware and a
structure impossible to impair are observed.
In Interiors and Exteriors...
Wall tiling is something totally left to creativity of the
architect who creates the building and the design.
Prof. Süleyman Belen and Assoc. Prof. Irfan Aydın from
Mimar Sinan University created magnificent walls
with their designs when covering the seaside façade
of Heybeliada Marine High School; these may be seen
from the coast across in good weather. That china has
a long life allows it to be used as insulating material
against any climatic effects in interiors and exteriors.
Architectural and Aesthetic Features
of İznik Quartz Ceramic
İznik Quartz Ceramic absorbs sound due to the pore
distribution in its underbody, allowing homogeneous
distribution of sound waves, thanks to the reflective
feature of the layer of glaze. When insulating heat,
it keeps spaces cool in the summer and warm in the
winter, allowing them to breathe. İznik Quartz Ceramic
also contributes to the strength of the buildings due
to its weight. Quartz china is very convenient for use
in offices as it absorbs the negative energy in the
environment and reduces the radiation effect. The flora
and fauna in Iznik and surroundings are symbolized in
designs. Motifs aim at reaching God by establishing the
meaning between man, sky and universe.

106

tarafı cephesine kapladıkları desenleriyle karşı kıyıdan
bile açık havalarda görülebilen muhteşem duvarlar
yarattılar. Çininin ömrünün uzun oluşu iç ve dış
mekanlarda her türlü iklimsel etkenlere karşı izolasyon
malzemesi olarak da kullanma olanağı veriyor.

İznik Çinilerinin Mimari ve Estetik Özellikleri
Alt bünyede mevcut olan por dağılımı nedeni ile sesi
absorbe eder, sır tabakasının yansıtıcı özelliği ile ses
dalgalarının homojen dağılımını sağlar. Isı yalıtımını
sağlarken, mekanları yazın serin kışın sıcak tutup nefes
almalarına olanak verir. İznik çinisi ağırlığı nedeniyle
binaların taşıyıcılığına da katkıda bulunur. Quartz Çini
ortamdaki negatif enerjiyi emme ve radyasyon etkisini
azaltması nedeniyle iş yerlerindeki kullanım açısından
çok uygundur. Desenlerde İznik ve çevresindeki flora
ve fauna sembolize edilmiştir. Motifler insan, gökyüzü
ve evren arasındaki manayı kurarak Allah’a ulaşmayı
hedefler.
Dekorasyon Malzemesi
Önemli tasarımcıların, ressamların, mimarların
İznik çinisine olan sempatisi herhangi bir duvarın
kişiselleştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.
“Duvarımdaki geleneksel veya minimalist deseni
ben seçtim” diyebilmek, bina sahibi veya mimarı için
ne kadar keyif verici bir duygu. Bakımı kolay, bakteri
yaşatmayan İznik çinisinin parlak yüzeyi, ışığı kırması;
motiflerin ve renklerin canlılığını öne çıkarması her
türlü dizayn için son derece elverişli. Yurtdışında çiniye
olan ilgi ülkemizden daha fazla. Dünya müzelerinin
hemen hepsinin önemli köşelerinde İznik çinilerinin
olması yabancılara bu sanatın ulaşılmaz, elde edilmesi
zor imajını vermektedir.

Decorating Material
The sympathy of important designers, painters
and architects towards İznik Quartz Ceramic is very
significant in terms of personalization of any wall. To be
able to say “I chose the traditional or minimalist design
on my wall” is such a pleasant feeling for the building’s
owner or architect. The glossy surface of İznik Quartz
Ceramic, which is easy to maintain and bacteria-free,
its light refraction and its emphasizing the vitality of
motifs and colors, are extremely convenient for any
type of design. Interest in china abroad is more than
our country. That İznik Quartz Ceramic is in most
important corners of almost all world museums gives
the impression that this art is unreachable and hard to
derive, to foreigners.

Dünyadan Örnekler
Kanada Montreal Barış Bahçesi: Mimar Ahmet
Gülgönen
Tokyo Dostluk Anıtı ve Meditasyon Merkezi – Mimar
Han Tümertekin
Abu Duabi Şeyh Zayed Camii (B.A.Emirlikleri - ülkenin
kurucusu)
Lübnan Hariri Camii: Mimar Azmi Fakhouri
Dubai Bur Juman Alışveriş Merkezi içinde bir avlu ve
seyir yeri- EKA Design Consultants, İngiltere.
Zabeel Parkı içinde (Dubai Techno Park)
Dubai-İstanbul Kardeş Şehirler Anıtı
Türkiye’de İstanbul metro istasyonları

World Specimens
Canada – Piece Garden: Architect Ahmet Gülgönen
Friendship and Meditation Center in Tokyo – Architect
Han Tümertekin
Abu Duabi – Şeyh Zayed Mosque (U.A. Emirates –
founder of country)
Lebanon – Hariri Mosque: Architects Azmi Fakhouri
Dubai – A yard and exhibition area in Bur Juman
shopping center – EKA Design Consultants, England
Zabeel Park (Dubai – Techno Park)
Dubai-Istanbul sister cities monument
Istanbul Metro stations in Turkey

Ayasofya’da Sergi
Ayasofya Müzesi’nde açılan ve küratörlüğünü Mimar
Nevzat Sayın’ın yaptığı “Bir yüzey problemi olarak
sonsuz tekrar - Çini için” sergisi ile önemli tasarımcılar
bir araya geldi. Zaha Hadid de bunlardan birisiydi.

Exhibition in Ayasofya
Significant designers came together in the “Infinite
repetition as a surface problem – For china” opened
in Ayasofya Museum with Architect Nevzat Sayın as
curator. Zaha Hadid was among these designers.
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Yılların Seramik Sanatçısı Erdoğan Ersen;
“Toprak benim için çocukluktan gelen bir tutku”
An Old Timer
Ceramic Fine
Artist Erdoğan
Ersen; “Earth for
me is a passion
coming from
childhood”.

serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren
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Yılları toprakla, çamurla geçmiş kırmızı ve seramik
tutkunu bir sanatçı. Şimdilerde adı hafızalarda kalan
Taylan, Gorbon gibi dönemin ünlü markalarının sanat
atölyelerini kurup, büyük başarılara imza atmış, ülkeye
bir çok sanatçı yetiştirmiş, gerçek bir değer. Gorbon
sanat atölyesi ve Rebi Gorbon’la son çalışmalarından
sonra kendini çok sevdiği suluboya resim yapmaya
adamış. Nişantaşı’nda Opera Palas’daki evinde
ziyaret ettiğim seramik sanatçısı Erdoğan Ersen’den
dinledik bu kez çocukluktan gelen tutkusunu ve
gerçekleştirmek istediği son projelerini…

“Seramiğe Sadi Diren’le başladım”
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Moda ve
Tiyatro Kostümleri Bölümü’nden mezun oldum. Benim
o devre arkadaşlarım içerisinde seramikçi olarak
tek başına Sadi Diren vardı. O dönemler atölye bile
yoktu, düşünün yapılan işler Göksu’ya Hasan Usta’ya
pişmeye giderdi. Böyle bir ortamda mezun olduktan
sonra Sadi Diren beni davet etti. 1960’lı yıllardı,
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An artist who spent his years with earth and clay,
passionate about red and ceramics. He is a true
asset who has established the art studios of famed
brands of the period like Taylan and Gorbon whose
names are now in memories, who have undersigned great successes, who have raised many fine
artists for the country. He has dedicated himself to
making watercolor pictures which he loves, after his
final efforts with Gorbon art studio and Rebi Gorbon. We heard his passion coming from childhood
and his latest projects he wants to achieve from
Erdoğan Ersen, ceramic fine artist whom I visited at
his home in Opera Palas in Nişantaşı…

“I started ceramics with Sadi Diren”
I graduated from Istanbul State Academy of Fine
Arts Department of Fashion and Theater Costumes.
Only Sadi Diren was a ceramicist among my peers
in that period. Those days, there wasn’t even a

studio; just think, works done would go to Hasan
Usta to Göksu for firing. After graduating in such
an environment, Sadi Diren invited me. It was
1960s. He said an art studio had to be established
at Eczacıbaşı and he was going to guide me. Then
After Sadi Diren returned from Germany, we worked
together during a summer. After I learned all
techniques from Sadi, we established an art studio
at Eczacıbaşı. We had daily activities in the plant
in Kartal in this established studio. Also, we had a
studio open to artists more in the city at Tophane.
However, again we made use of and fired what they
did as well. I’m listing the highly successful ones
among who came there. There were very valuable
ceramicists like Atilla Galatalı, Filiz Özgüven and
Candeğer Furtun. Tüzüm Kızılcan, Cevdet Altuğ,
Alev Ebuzziya and I were working all the time at
the studio in Kartal. We had held our first show in
Ankara in American Culture Association.

Ankara Atatürk Orman Çiftliği- Marmara Oteli
Ankara Atatürk Forest Farm- Marmara Hotel

Eczacıbaşı’nda bir sanat atölyesi kurulması gerektiğini
ve beni yönlendireceğini söyledi. Ardından Sadi Diren
Almanya’dan döndükten sonra, bir yaz birlikte böyle
çalıştık. Ben Sadi’den bütün teknikleri öğrendikten
sonra Eczacıbaşı’nda bir sanat atölyesi kurduk. Bu
kurulan atölyede, Kartal’daki fabrikanın içinde günlük
çalışmalarımız vardı. Bir de Tophane’de daha şehir
içinde sanatçılara açık olan atölyemiz vardı. Fakat
onların yaptıklarını da yine biz değerlendiriyorduk,
biz pişiriyorduk. Oraya gelenlerin içinde çok başarılı
olanları sayıyorum; Atilla Galatalı, Filiz Özgüven,
Candeğer Furtun gibi çok değerli seramikçiler vardı.
Kartal’daki atölyenin içinde de Tüzüm Kızılcan, Cevdet
Altuğ, Alev Ebuzziya ve ben devamlı orada çalışıyorduk.
İlk sergimizi Ankara’da Amerikan Kültür Derneği’nde
yapmıştık.

“Tüzüm ile Taylan Seramik günleri”
Eczacıbaşı’ndan ayrıldıktan sonra, Tüzüm Kızılcan
ile birlikte Ortaköy’de bugünkü çarşı olan yerde o
zamanlar Taylan Seramik diye bir atölye vardı, biz
orada çalışmaya başladık. Bu arada da tesadüf TBMM
yapılıyor ve masalara ihtiyacı vardı, bir sürü seramikçi
çalışıyordu. Ankara’da Hamiye Çolakoğlu, İstanbul’da
ben, Tüzüm Kızılcan ve Alev Ebuzziya buradan masalar
yapıp, Cevdet Altuğ ile birlikte Ankara’ya yolladık.
“Gorbon Sanat Atölyesi’ni kurdum”
Ardından bu çalışmalarımın dışında ben Gorbon’da
çalışmaya başladım. Gorbon’un sanat atölyesini
kurdum. Bu arada kendime İstanbul’da üç tane,
Ankara’da iki tane sergi yaptım, muhtelif dış sergilere
katıldım. 1969’da Prag’da altın madalya, Washington’da
gümüş madalya ödüllerini aldım. Rebi Gorbon bu
işi Türkiye’de bilen tek adamdı, kimyasını, çamur
yapmasını her şeyi çok iyi biliyordu, onunla birbirimizi
tamamlayarak çok başarılı işler yaptık. Gorbon’da

“Taylan Ceramic Days with Tüzüm”
After I parted with Eczacıbaşı, there was a studio
called Taylan Seramik those days in Ortaköy where
the marketplaces is today; we started working there
with Tüzüm Kızılcan. It’s a coincidence that at the
time Turkish Grand National Assembly was being
built and they needed tables. A lot of ceramicists
were working on it. Hamiye Çolakoğlu from Ankara;
I, Tüzüm Kızılcan and Alev Ebuzziya in Istanbul built
tables and sent them to Ankara with Cevdet Altuğ.
“I established the Gorbon Art Studio”
After that, beside these activities, I started to work
at Gorbon. I set up Gorbon’s art studio. In the meantime, I held three shows in Istanbul and three in Ankara; I participated in various national exhibitions. I
was awarded the Golden Medal in Prague and the
Silver Medal in Washington in 1969. Rebi Gorbon
was the only man who knew this business in Turkey;
its chemistry, ceramic, making clay, everything very
well, we achieved a lot complementing each other
together. I worked for approximately 40 years at
Gorbon; we had major contributions as a second
school to new students who graduated from both
Applied Fine Arts and also State Fine Arts Academy at the art studio; I am very pleased because
of it. In fact, today, there is a ceramicist who has a
different place for me. I had placed a lot of them in
the Academy later but there is one among them
who never got schooling and never attended any
academy. Taci Alpaslan, who is a junior high school
graduate, one of our successful students, now set
up his studio in Antalya, becoming a very successful
ceramicist in the world of ceramics.
Gorbon suddenly disappeared due to financial
reasons. It is very difficult to have such businesses
survive in Turkey. Things don’t work without private
support or support from organizations or the government.
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yaklaşık 40 yıl çalıştım. Sanat atölyesinde de
Tatbiki Güzel Sanatlar’dan olsun, Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi’nden olsun birçok mezun
olmuş yeni öğrenciye ikinci bir okul olarak
çok katkımız oldu, bundan çok mutluyum.
Hatta bir seramikçi var bugün, benim için
çok farklıdır. İçlerinden bir çoğunu sonradan
akademiye yerleştirmiştim, ama içlerinden bir
tanesi var ki hiç okul eğitimi almadı, akademi
falan da okumadı. Seramik dünyasının içinde
başarılı öğrencilerimizden ortaokul mezunu
olan Taci Alpaslan, şimdi Antalya’da atölyesini
kurdu, çok başarılı bir seramikçi oldu.
Gorbon mali sebeplerden dolayı birden bire
yok oldu, dayanamadı. Türkiye’de böyle işleri
yaşatmak çok zor, özel destek, kuruluş, devlet
desteği olmayınca yürümüyor işler.
1957 yılında kurulan VitrA Seramik Sanat Atölyesi’nin ilk yıllarından bir fotoğraf

A photo from the early years of VitrA Ceramic Art Studio set up in 1957
“Artık resme yöneldim”
Gorbon Seramik fabrikası ve atölyesi
“Now I moved towards painting”
kapandıktan sonra ben de artık seramik işini kapattım
After Gorbon Seramik plant and studio were closed,
ve sulu boya yapmaya başladım. Bir suluboya sergisi
I also closed my ceramic work and started to do
açtım, artık yaşım nedeniyle de atölye kuracak gücüm
watercolor pictures. I opened a watercolor exhibikalmadığını gördüm. Akademideki değerli resim
tion. I saw that I didn’t have power to set up a studio
hocalarımdan resim konusunda çok iyi teknik dersleri
due to my age, too. I received very good technialmıştım. Çok iyi bir suluboya tekniğim var.
cal courses on paintings from my valued painting
instructors at the academy. I have a very good
“Son projelerimi de yine Eczacıbaşı’nda yapmak
watercolor technique.
istiyorum”
Toprağı çok seviyorum, aslında müthiş bir olay
“I want to make my last projects
ve çocukluktan gelen bir tutku. Son zamanlarda
again in Eczacıbaşı”
atölye sıkıntısı var biliyorsunuz. Artık ben çok büyük
I love earth a lot. In fact, it is an enormous phenomhacimlerde seramik işler yapmak istiyorum. Şimdi
enon coming from childhood. You know, there is
aklımda yeni büyük bir proje var, eğer sağlığım ve
lack of studios lately. I too want to do very large
gücüm yetişirse, bir atölye bulup, kendime yüz metre
ceramic works. Presently, I have a big project in
yüksekliğinde formlarla bir sergi düşünüyorum.
mind. If my health and power suffices, I’m thinkBurada da birçok seramikçi arkadaşlarım var, Ayfer
ing of finding a studio and hold an exhibition with
Karamani de çok yakın arkadaşım ama onların fırınları
forms hundred meters high for myself. I have many
da bana yetersiz. Ama düşündüğüm işleri bir şekilde
ceramicist friends here; Ayfer Karamani is a very
gerçekleştireceğim, bunu da büyük ihtimalle yine
close friend but their kilns are not sufficient for me
Eczacıbaşı’nda yapacağım. Orası bizim ilk yuvamız,
either. But somehow I’ll achieve what I’m thinking
son seramik çalışmalarımı da orada gerçekleştirmek
and most probably I will do this again in Eczacıbaşı.
istiyorum.
That place is our first home; I want to achieve my
last ceramic works there, too. I will make my designs
“Tasarımlarımı koleksiyon yapıp sunacağım”
into a collection and present them. I have another
Tasarımlarımla ilgili olarak yine düşündüğüm bir
project I’m thinking about in respect of my designs.
projem daha var. İleride işlerimi toparlayıp bir
In the future, I want to compile my works into a
koleksiyon haline getirip, tasarladığım ürünlerimle
collection and work by negotiating with large firms
ilgili, büyük firmalarla görüşerek çalışmak istiyorum.
in connection with my designed products. It may
Paşabahçe ile olabilir veya daha farklı firmalar olabilir.
be with Paşabahçe or other firms or I will do this
Ama bunu mutlaka gerçekleştireceğim.
somehow.
“Kırmızının hikayesi”
“I will make my designs into a collection and
Biliyorsunuz, seramikte kırmızı renk yok, uzun süre
present them”.
kırmızı yapılamıyor. Çin’de Ming sülalesi devrinde
I have another project I’m thinking about in respect
bir seramikçi kırmızı rengi elde etmeye çalışmak için
of my designs. In the future, I want to compile my
uğraşır. Ömrü boyunca bütün denemeleri boşa gider.
works into a collection and work by negotiating
Sonunda dayanamayıp kendini de seramiklerle beraber
with large firms in connection with my designed
fırına atar. Daha sonra fırını açanlar bütün seramiklerin
products. It may be with Paşabahçe or other firms
kırmızı olduğunu görürler. Seramik işi öyle bir tutku
or I will do this somehow.
ki anlatamam. Şimdi istenen her rengin her tonu elde
edilebiliyor. Artık önemli olan yaratıcılık. Benim renk
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“The story of red”
You know there is no red color in ceramic;
red couldn’t be done since a long time
ago. During the Ming dynasty period in
China, a ceramicist tried to obtain red
color. All his work went to waste all his
life long. At the end, he throws himself
into the kiln together with the ceramics. Those who open the kiln see that
all ceramic ware were red. Ceramic is
such a passion that I cannot describe it.
These days, you can obtain every shade
of every color you want. What counts
now is creativity. My color passion is red.
I love red clay; I have great admiration
towards earth pieces but of course, in
the art studio department, I used to have
uniform type of pieces done; each one
was numbered and signed individually.
Dünyada İş-Çalışma ‘1965 Altın Portakal Ödülü’ – İtalya
Work in the World “1965 Golden Orange Award”– Italy

tutkum da kırmızı. Kırmızı toprağı seviyorum, toprak
olan parçalara karşı büyük hayranlığım var. Ama tabiki
sanat atölyesi kısmında tek tip parçalar yaptırıyordum,
hepsi tek tek numaralıydı, imzalıydı.

“Ülkemizin kaderi bu”
O zaman yapılan araştırmayı söylüyorum; o araştırmaya
göre, bütün fabrikaların, seramik atölyelerin,
üretimlerinin sadece % 5’i porselen, cam ve seramik.
Seramikçiler çok az bir kitleye hitap ediyor. Eserlerimiz
Türkiye nüfusunun sadece % 5'ini ilgilendiriyor.
“Özgünlük ve yaratıcılık kalmadı”
Türk seramik sanatında bugün yüzlerce seramik
sanatçısı var, sergilere gidiyorum. Beni üzen taraf,
eskiden seramikçinin bir farklılığı, özelliği, ayrıcalığı
vardı ve kendinden bir şeyler olan sanatçılar vardı.
Şimdi maalesef tamamen duygusuz, birbirinin aşağı
yukarı aynı, ruhsuz parçalar çıkmaya başladı. Bir
yerde bir eksiklik yaşanıyor, talebeleri ya okuldan
iyi çıkmıyorlar, ya çıktıktan sonra beraber çalışacak
ortamı bulamıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bizim
çalıştığımız o seramik atölyesi bambaşka bir duyguydu.
Herkes özgün yapıtlarını ortaya koyardı. Birgün hiç
unutmuyorum, Alev Ebuzziya’nın saçları çok uzundu o
zamanlar, çamura dolandı, ne kadar zor temizlemiştik.
Bizler bütün halinde çalışıyorduk ve duygu yüklüydük.
Herkesin çalışması da belli oluyordu, kim hangi eseri
yapmış anlaşılıyordu. Bu Alev’in, bu Tüzüm’üm, bu
Candeğer’in eseridir diye tanıtabiliyorduk. Bir bakın
şimdiki eserlere, duygu yoksunu. Allah rahmet eylesin
Bedri Rahmi, seramik için dul kadın işi derdi. Birlikte
atölye kurup, seramik işler yapacaktık, seramik yapmayı
çok istiyordu. Bana hep seramik işini birlikte yapalım
derdi, ama işte nasip olmadı, kendisi aramızdan ayrıldı.

“This is the destiny of our country”
I’m talking about the study done then; according to that study, only 5 % of the production of all
plants and ceramic studios are porcelain, glass and
ceramic. Ceramicists address a very tiny population.
Our works interest only 5 % of the population in
Turkey.
“No originality or creativity left”
There are hundreds of ceramic fine artists in the
Turkish art of ceramics today; I visit shows. What
worries me in the old times, the ceramicist had a
distinction, a characteristic, a privilege and there
were artists offering things from themselves but
unfortunately right now, pieces totally void of sentiment which almost look alike with spirit started to
appear. There is something lacking somewhere.
Either students don’t come out of school properly
or they can’t find the environment to work together
after they leave school. This is very important. That
the ceramic studio where we worked was a totally
different feeling. Everyone used to present his original works. I never forget, those days Alev Ebuzziya’s
hair was too long. It tangled in clay. What a hard
time we had cleaning it. We used to work together
and were charged with sentiment. Everyone’s work
was distinct; you could tell who did which work.
We could identify like: this is Alev’s, this is Tüzüm’s,
this is Candeğer’s. Now take a look at today’s works;
they are void of sentiment. God bless; Bedri Rahmi
used to call ceramic the work of a widow. We were
going to set up a studio together and produce
ceramic works. He wanted very much to produce
ceramics. He always said to me: “Let’s do ceramics
together” but it wasn’t in the stars; he left us.
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Seramik Eğitiminde Iskaladığımız
Bir Değerimiz; Çini (Silisli Seramikler)
An Asset We Missed in Ceramic Education;
Quartz Ceramic (Silica Ceramic Ware)
Prof. Güngör Güner
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, İstanbul
Marmara University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department, Istanbul

1983 yılında 18. Avrupa Konseyi Sergisi “5000 Yıllık
Anadolu Sanatı’’ adı altında İstanbul’da açıldı. Bu
sergide, yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda
ödünç yapıt da sergilendi. Bu arada benim de içinde
bulunduğum çağdaş sanatlarımızla ilgili sergiler de
açılmış olmasına karşın, sadece İznik Çinisi Avrupa
himayesinde açılmış olan söz konusu serginin
duyurusunda bir Alman sanat dergisine (die Kunst)
kapak resmi olabildi! (Resim 1) Ve sanıyorum (keşke
yanılıyor olsam) ilk defa bir Türk yapıt, yabancı ülke
sanat dergisinde kapak resmi oluyordu... Derginin
içinde yedi sayfa ilgili sergiye ayrılmıştı ancak, tek satır
dahi olsa çağdaş sanatımıza değinilmemişti!
O yıllarda tanıştığım, Alman Lisesi’nde resim hocalığı
yapan aynı zamanda ressam olan bir bey: “ Ben
Türkiye’ye geldiğimin ancak ikinci yılında İstanbul’da
da sanat galerilerinin bulunduğunun ayırtına vardım’’
demişti… Zaman çok çabuk geçti 2008 yılında okul
dahil benim seramikte elli yılım dolacak. 1957 yılında
Güzel Sanatlar Akademisi’nde var olan küçük bir
seramik bölümden sonra, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu’nun açılması ile seramik olgusu planlı
programlı bir mektepli oldu.
Bu arada biz çini konusunda gene de biraz şanslıydık,
çünkü Hakkı İzzet hocamız, özel ilgisi nedeniyle
çinilerin üzerlerindeki fırça dekorlu desenlerin ne kadar
muhteşem olduğundan, çini bünyesinin içinde % 90’a
varan oranda Silis (Quarz =SiO2 ) bulunduğu için bizim
çinilerimizin ‘SİLİSLİ SERAMİKLER’ grubuna girdiğinden
söz ederdi. Ancak ne çini bünyesi ile biçimlendirme,
ne de çini deseni uygulaması yaptık. Sanki yabancı bir
ülkenin seramikleri konuşuluyor gibiydi...
DTGSYO’dan (Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu) mezun olduktan kısa bir süre sonra ben
1416 yasasının bursu ile uzun bir süre eğitim
amaçlı yurtdışında kaldım. 1972 yılında döndüm ve
DTGSYO’da asistan olarak göreve başladım. Sanıyorum
1973 ya da 1974 yılında Koç Topluluğu bir çini
yarışması düzenledi. Ben de kendi kendime ‘‘Sır altında
ki kırmızı rengi bulursam bu yarışmaya katılacağım”
dedim. Sonra sanki hiç Silisli Çini bünyesinden haberim
yokmuş gibi 27x27x0.5 cm. ebadında, el basım
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Resim 1: Alman Sanat Dergisi (die Kunst) kapağı
Picture 1 : The cover of German Art Magazine (die Kunst)

18th European Council
Exhibition was opened in
Istanbul under the title of
“Anatolian Art of 5000 Years”
in 1983. A large number of
domestic and international
borrowed wares were also
on display in this exhibition.
Although exhibitions on
our contemporary art have
been opened including
my works, only Iznik quartz ceramic was able to
become the cover of a German art magazine (die
Kunst) in relation to the said exhibition sponsored
by Europe! (Picture 1) And I believe (I wish I am
mistaken) for the first time, a Turkish work of art
was on the cover of an art magazine of a foreign
country. Seven pages were dedicated to the said
show in the magazine. However, there wasn’t a
single mention of our contemporary art!
A gentleman, who I met in those years, who was
an art instructor in Alman Lisesi (German High
School) and who was a painter at the same time has
said to me: “I noticed that there were art galleries
in Istanbul only in the second year of my arrival
at Turkey”. Time moves fast; year 2008 will be my
fiftieth year in ceramics including schools. Until
1957 the ceramic phenomenon as been has a very
small department within the State Academy of
Fine Arts. First through the opening the Ceramic
Department within the State Higher School for
Applied Arts was the ceramic a reel planned and
programmed school subject.
We were still a little lucky as regards quartz ceramic
because our professor Hakkı İzzet used to tell us
how magnificent brush decorated designs on
quartz ceramic ware were and that our quartz
ceramic was in the “SILICA CERAMIC GROUP” since
quartz ceramic contain silica (Quartz =SiO2 ) up to
a rate of 90 %, thanks to special interest in the field.
However, we neither did any building with quartz
ceramic material or any quartz ceramic design
applications. It was as if what was talked about was
the ceramic ware of a foreign country…

After graduating from SHSAFA (State Higher School
of Applied Fine Arts), I stayed abroad for studying
for a long time with a scholarship under Act 1416.
I came back in 1972 and started to serve as an
assistant professor at SHSAFA. I think it was 1973 or
1974 when Koç Group organized a quartz ceramic
tiles contest. I said to myself: “If I can find the color
red under glaze, I will participate in this contest”.
Then I prepared a clay with ample feldspar for hand
printed tiles in size 27x27x0.5 cm. which would not
be deformed. As if I had no knowledge of about
quartz ceramic and pressed my ceramics tiles with
it. They were not deformed and I reproduced a
design of Rüstem Pasha Mosque one-on-one. As
glaze, I used ulexite transparent glaze. (Picture 2)

Resim 2 / Picture 2: Güngör Güner

deforme olmayacak karolar için bol Feldspatlı bir çamur
yaptım ve bununla çini karolarımı bastım. Gerçekten
deforme olmadılar. Rüstem Paşa Camii’nin bir çini
desenini bire bir kopya ettim. Sır olarak da Ulaksitli
saydam sır kullandım. (Resim 2)
Yarışmayı Kütahyalılar kazandı. Bana da bir mektup
göndererek dediler ki : “ Çabanız çok takdir edildi
ancak, yaptığınız çini değil sıradan bir seramik! Ayrıca
kullandığınız desen bire bir kopya. Biz geleneksel,
özgün bir çini tasarımı istiyorduk. (Ben o sıralarda
uzun süre yurtdışında kaldığım için özgün sözcüğünün
anlamını açıkçası anlayamamıştım) Gene de bu işin
üzerine ciddiyetle gittiğiniz için işinizin satın alınmasına
karar verdik.’’
İşin ederini kendileri biçtiler geçmiş gün sanırım 2500
TL. Benim o çalışmam, Koç Topluluğu’nun bir yerinde
duruyor olmalı. Yarışma olduğu için işin üzerinde ismim
de bulunmuyordu!
Çini konusuyla o tarihten sonra ilgilenecek pek
zamanım olmadı. 1980’li yıllarda Almanya’da çıkan
Keramik Magazin adlı bir dergide, Barbara Kleinman’nın
yazdığı “ İran’ın Gum kentinde yapılan Katır Boncukları’’
konulu bir makale çok ilgimi çekti ve ilk kez salt Silisten
oluşan bir bünyeyle boncuklar yaptım, bunları Bakır
Oksitli, küllü bir karışımın içinde pişirdim. Boncuklar
karışımın içinden birbirine yapışmaksızın turkuvaz
sırlı olarak tek tek çıktılar! Sonuç o güne dek yaptığım
seramiklerden çok farklıydı. (Bkz., Bir Nil Mavisinin
Öyküsü 1992, 9-23 Ekim Uluslararası Seramik Kongresi
Bildiriler Kitabı ss. 619- 621. Türk Seramik Derneği
yayınları No:5 İstanbul) Bu türden boncukları daha
önce bir iki yerde görmüş ve değişik ışıltısının nedenini
çözmeye çalışmıştım. Olayın gizini Silisli bünye ile bire
bir çalışınca anladım. Bu ilginç araştırma benim bir
kavramsal yapıt dahi yapmama vesile oldu. (Resim 3)

People from Kütahya won the contest. Sending
me a letter they said: “Your efforts were highly
appreciated; however, what you did is not quartz
ceramic but ordinary ceramic ware! Also, the design
you have employed is a one-on-one reproduction.
We asked for a traditional, original quartz ceramic
tile design. (Since I had been away for a long time
at those times, I couldn’t really get the meaning of
the word original) Still, we decided to purchase your
work since you worked on this seriously.”
They appraised the value of the work themselves.
It has been a long time. I think it was 2500 TL. That
work of mine must be somewhere in Koç Group.
It didn’t bear my name either because it was a
contest!
I didn’t have much time to get involved in the
topic of quartz ceramic since then. An article titled
“Mule Beads Made in the Town of Gum in Persia”
written by Barbara Klienmann in a magazine named
Keramik Magazin published in Germany in 1980s
through my interest and for the first time, I made
beads made of only silica and fired these in a mix
with ash and copper oxide. The beads came out
turquoise glazed without sitting to each other, from
the mix! The result was much different from ceramic
ware I made till then (See Story of A Nile Blue 1992,
International Ceramic Conventions Book pages
619-621. Turkish Ceramic Association Publications
No: 5 Istanbul). I had seen these types of beads in a
couple of places and had tried to solve the reason
for the different glimmer on them. I figured out the
mystery of the phenomenon when I worked with
the silica body. This interesting research allowed me
to produce a conceptual work (Picture 3).
In late 1980s, SHSAFA was affiliated with Marmara
University as Faculty of Fine Arts. We introduced a
course titled ‘History of Quartz Ceramic’ to eliminate
our ignorance on quartz ceramic at least a little
bit. We started to ask a couple of questions on this
subject in Master’s Degree entrance exams too.
A candidate from another academic institution
was truly enraged because we asked such a
question. He proudly stated that he had never been
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Resim 3: Toprak Su İlişkisi ve Saydamlık, Güngör Güner’in Suyu Sergiliyorum Serisi’nden
Picture 3: Earth Water Relationship and Transparency, from Güngör Güner’s I am Exhibiting the Water Line

1980 yılları sonlarında DTGSYO, Marmara
Üniversitesi’ne Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bağlandı.
Çini konusundaki cahilliğimizi biraz olsun gidermek
amacıyla ‘Çinicilik Tarihi’ diye bir ders koyduk. Yüksek
Lisans giriş sınavlarında da bu konuyla ilgili bir iki soru
sormaya başladık. Başka eğitim kurumdan gelen bir
aday böyle bir soru sorduğumuz için bayağı öfkelendi.
Kendisinin bu konuyla (çini) hiç ilgilenmediğini onur
duyarak belirtti.
2000’li yılların başında fakültemiz kredili sisteme
geçti, çiniyi seçmeli ders olarak koyduk. Bu konuda
uzmanlaşmış, aynı zamanda İznik Çini Vakfı’nda çalışan
arkadaşımız Yard. Doç. Fehmi Demirel ders vermeye
başladı, bu dersi seçen öğrenciler aynı zamanda
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden desen dersi
de alarak konuyu pekiştirmeye çalışıyorlar. Ancak, olay
bu dersi seçmiş olan bir, iki öğrenciyle kısıtlı kalıyor.
Bu arada 2007 öğrenim yılı başında Almanya’dan
Erasmus kanalıyla Institüt Für Künstlerische Keramik
eğitim kurumundan Silisli -Seramikler konusunda
çalışmalar yapan Prof. Jochen Brand bölümümüze
konuk öğretim üyesi olarak geldi. Bir hafta hep birlikte
yoğun biçimde yeniden Silisli çamurla çalıştık.
(Resim 4-5)

Resim 4-5: Özgün çini tasarımları, Güngör Güner
Picture 4-5: Original quartz ceramic designs, Güngör Güner
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interested in this topic (quartz ceramic).
At the beginning of 2000s, our faculty moved to
the credit system where quartz ceramic was offered
as an elective course. Asst. Prof. Fehmi Demirel
who is an expert in this field, who also works at
Iznik quartz ceramic Foundation, started to offer
the courses. Students, who elect this course, are
trying to jell up the subject also taking a design
course from the Traditional Turkish Handicrafts
Department. However, this is limited to just a
couple of students who have elected this course.
In the meantime, at the beginning of 2007
academic year, Prof. Jochen Brand, who has studies
on Silica Ceramics came to our department as a
visiting professor from Institüt Für Künstlerische
Keramik through Erasmus from Germany. We
worked with Silica clay intensely altogether for a
week (Picture 4-5).
We witnessed together with students that silica
ceramic ware have an atmosphere much different
from other ceramic products. Prof. Brand displayed
very interesting specimens of works he built
together with his students in Germany
(Picture: 11-14)

Silisli seramiklerin diğer seramik ürünlerden çok farklı
bir havasının olduğuna öğrencilerle birlikte tanık
olduk. Prof. Brand Almanya’daki öğrencileri ile birlikte
gerçekleştirdiği yapıtlarından çok ilginç örnekler
gösterdi (Resim: 11-14 )

When I saw the quartz ceramic works created by the
guest German professor himself or together with
his students, an enormous feeling of guilt took over
me.

Resim 6-7-8-9: Özgün çini tasarımları, Güngör Güner
Picture 6-7-8-9: Original quartz ceramic designs, Güngör Güner

Resim 10: Özgün çini tasarımı, Güngör Güner
Picture 10: Original quartz ceramic design, Güngör Güner

Resim 11-12
Picture 11-12

Resim 13: Konuk Alman hocanın öğrencileri
ile birlikte bir stadyum için Çini Tekniği ile
gerçekleştirdiği ‘Meditasyon Duvarı’
Picture 13: The ‘Meditation Wall’ built by Visiting
German Professor with his students using the
Quartz ceramic Technique for a stadium.

Resim 14: Prof Jochen Brand’ın çini bünyesi ile
gerçekleştirdiği yarı saydam çini duvar
Picture 14: Translucent quartz ceramic wall built by
Prof. Jochen Brand with quartz ceramic material
115

Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25

Sanat / Art

Konuk Alman hocanın kendisi ve öğrencileri ile birlikte
yaptığı çini çalışmalarını görünce müthiş bir suçluluk
duygusuna kapıldım.
Çini konusunu bugüne dek Seramik Temel Eğitimi
içinde ele almamış olmamızın Türk Seramik Eğitimi
için büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Bu
bize özgü seramik tekniğiyle öğrencileri ilk yıldan
itibaren temasa geçirmemiz bu tekniğe, çağdaş
yorumlar getirebilmeleri için tekniği ve geçmişini
içselleştirebilmeleri doğrultusunda kendilerine
yardımcı olmamız gerekirdi. Dolayısı ile biz eğitici
kadronun da yoğun olarak bu konuya eğilmemiz
gerektiğine inanıyorum. Bizler öğrencilerimizin Temel
Seramik Eğitimi sürecinde çini tekniğiyle temasını
sağlayalım da onlar ister geleneğe sadık kalsınlar,
ister çağdaş yorumlar getirsinler. Yeter ki hepimiz bu
farklılığımızın farkında olalım!
Eğitim konusunda yüzümüz hep batıya dönük
olmuştur. Bunda kuşkusuz bir sakınca yoktur! Ancak,
aynı oranda kendimize ve batının dışındaki değişik
olgulara da yüzümüzü döndürmemiz gerektiğini artık
içselleştirmeliyiz… Bakınız yukarıda verdiğim örnek
teknolojinin doruğundaki batıya aittir. Teknoloji ve
de gelenek bolluğunda o bizim ıskaladığımızı (ÇİNİYİ)
eğitim programının içine alıvermiş, gene o teknoloji
bolluğunda bir stadyuma çini tekniğiyle ‘Meditasyon
Duvarı’ inşa etmiştir! Neden?
Almanya’dan gelen konuk hoca çini tekniğimizi
aklımıza getirince, biz de İznik Çini Eğitim ve Öğretim
Vakfı kurucusu Sn. Prof. Işıl Akbaygil’i konferans
vermek üzere fakültemize davet ettik. Kendileri çok
etkileyici bir konferans verdiler. Çiniyi zaten sevmeye
ve içselleştirmeye başlamıştım. Ancak, Sn. Akbaygil’i
dinledikten sonra Çini’ye olan sevgim ve saygım bir
kat daha arttı. Özellikle; ‘‘Çinilerle kaplı bir mekana
girdiğimizde bize huzur veren sadece renkler ve
desenler değildir, esas huzur, bu çinilerin Silisli
bünyeden yapılmış olmalarından kaynaklanmaktadır.
Çünkü Silis insanın kemik yapısı ile son derece iyi
uyum sağlayan bir materyaldir’’ tümcesi beni çok
düşündürdü. Nasıl olmuştu da atalarımız Çini yapmak
için o kadar değişik malzeme dururken özellikle yoğun
Silis içeren bir bünye seçmişlerdi? Bunun bilimsel
yanıtını belki de Konya Selçuk Üniversitesi öğretim
elemanlarından Sn. Yard. Doç. İlhami Enveroğlu’nun
ilginç araştırmasında bulabiliriz. Kendisinin bu
bağlamda bu güne kadar hiç gündeme gelmemiş çok
ilginç saptamaları var. Sn. Enveroğlu, çini motiflerinde
ki geometrik desenlerin, pişirim esnasında Silisin
değişim süreçlerindeki (Quarz Modifikasyonu)
kimyasal formülleriyle örtüştüğünü; yetkin öğretim
elemanlarıyla birlikte yaptığı araştırmalar sonucunda
görsel örneklerini de ortaya koyarak savunmaktadır!!!
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I think it has been a great loss for Turkish Ceramic
Education that we have not handled the topic
of quartz ceramic so far as part of basic ceramic
instruction. We should have helped students
assimilating the technique and history of quartz
ceramic so that they can bring contemporary
interpretations to this technique, bringing them
into contact with this our own ceramic technique
from year one. Therefore, I believe that we
instructors must be greatly involved in this field.
We should allow our students to come into contact
with the technique of quartz ceramic during the
basic ceramic education process, then it will be
up to them to stay loyal to traditions or make
contemporary interpretations. As long as we are all
aware of this distinctiveness of ours!
We have only faced the west in the field of
education. This absolutely has no drawbacks!
Therefore, we should understand that we must
also turn our faces to ourselves and to different
phenomena outside the west… The culmination
of the modal technology I mentioned above
happened in the west. The west has assimilated
what we missed (Quartz Ceramic) into its academic
program among ample technologies and traditions
and again, among these ample technologies, it
has built a ‘Meditation Wall’ for a stadium using the
quartz ceramic technique! Why?
When the guest professor from Germany reminded
us of our quartz ceramic technique, we invited
esteemed Prof. Işık Akbaygil, the founder of Iznik
quartz ceramic Education and Training Foundation
to our school to give conferences. She gave an
extremely impressive conference. At the time, I
had already started to like and assimilate quartz
ceramic. But after hearing Mrs. Akbaygil, my
respect and love towards quartz ceramic increased
twofold. Especially the sentence “What gives
us peace when we enter a space covered with
quartz ceramic is not only colors or designs; the
real peace comes from the fact that these quartz
ceramic is made of silica material because silica
is a material which adapts extremely well to the
bone structure of man” made me think a lot. How
was it that our ancestors had picked a material
specifically containing a high amount of silica from
amongst all others that were available to make
quartz ceramic. The scientific answer to this may be
found in the interesting study by Asst. Prof. Ilhami
Enveroğlu, Member of Faculty in Konya Selçuk
University. He has very interesting findings in this
context which has never been discussed so far. Mr.
Enveroğlu argues that the geometrical designs in
quartz ceramic motifs correspond to the chemical
formulas in the modification processes of silica
(Quartz Modification) setting forth visual examples
as a result of research he carried out together with
competent instructors!!!

Sn. Yard. Doç . Fehmi Demirel’den öğrendiğime göre;
‘‘Çiniler kir tutmama özelliğine sahiptir! Örneğin:
Örümcek, çiniler üzerinde ağını öremez.’’ Gerçekten de
camilerde ki çinilerin kirli olduğu duygusu yaşadığımızı
anımsamıyorum...
Sevindiricidir ve ülkemiz geçmişinde az rastlanan bir
durumdur, Kütahya 14. yüzyıldan beri kesintisiz olarak
çini üretimini sürdürmektedir. Yaklaşık yirmi yıldır
da İznik Çini Vakfı’nın kuruluşuyla çini sanatımızın
emin ellerde olduğu söylenebilir. Çağdaş, genç kuşak
seramik sanatçılarının da bu konuda donanımlı
olmaları, çini sanatımıza artı bir değer kazandıracağı
inancını taşıyorum.
İznik Çini Vakfı dünyanın değişik ülkelerinde hepimizin
gurur duyacağı çok sayıda çini yapıta imza atmıştır.
(Resim: 15-19)

From what I learned from Asst. Prof. Fehmi Demirel;
“Quartz Ceramic ware has the property of not
holding dirt! For example, a spider cannot weed
its nest on quartz ceramic”. Actually, I don’t recall
that I have experienced the feeling that the quartz
ceramic in mosques are dirty…
It is a delightful situation which is unique for our
country that Kütahya has been pursuing quartz
ceramic production without interruption since 14th
Century. We can say that with the establishment of
Iznik Quartz Ceramic Foundation, our art of quartz
ceramic has been in good hands for approximately
twenty years. I have the belief that it will be a plus
for our art of quartz ceramic if our contemporary
young generation ceramic fine artists are
knowledgeable in this area.
Iznik Quartz Ceramic Foundation has undersigned
numerous quartz ceramic works with which we
will all be proud of
in various countries
of the world (Picture
15-19).

Resim 15 / Picture 15
Wagamama Restorant - Kanyon Alışveriş Merkezi / İstanbul
Wagamama Restourant - Kanyon Shopping Center / İstanbul

Resim 17 / Picture 17
Zabeel Park - Dubai

Resim 16 / Picture 16
Dostluk Anıtı - Tokyo
Friendship Monument - Tokyo

Resim 18 / Picture 18
Kraliyet Çiçek Bahçesi - Tayland
Royal Gardens - Thailand

Resim 20-21: Osmanlı Çini Sanatı’ndan esinlenerek, seramik bünye üzerine uygulanmış çini deseni, Güngör Güner
Picture 20-21: Quartz ceramic design applied on ceramic body inspired by Ottoman Quartz ceramic Art.

Resim 19 / Picture 19
Bur Juman Alışveriş Merkezi - Dubai
Bur Juman Shopping Center - Dubai

Resim 22: Selçuklu çini desenlerinden esinlenerek, seramik
üzerine uygulanmış çini
deseni, Güngör Güner
Picture 22: Quartz ceramic design applied on ceramic body
inspired by Seljuki quartz ceramic art.
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Betty Woodman’ın Seramiklerinde
Resim, Heykel ve Mimarinin Birlikteliği
Union of Paintings, Sculpture and
Architecture in Betty Woodman’s Ceramic Ware
Doç. / Assoc. Prof. Canan Atalay Aktuğ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü
Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Fine Arts Ceramics Department

Özet
Bu makalede günümüzün en önemli seramik sanatçısı
Betty Woodman’ın, resim, heykel ve mimarinin yanında
farklı kültürlerden aldığı spesifik etkilerle üretmiş
olduğu seramik yapıtları irdelenmiştir. Eklektizmi,
sanatını besleyen önemli bir yaklaşım olarak kullanan
Woodman’ın referans aldığı etkiler, görsel örnekler
eşliğinde analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Resim, Seramik, Motif Resmi, Dekorasyon, Gauguin,
Matisse, Bonnard, Barok Mimarisi
Seramik, resim ve heykeli görsel anlamda bir arada
tutan özellikler yüzey olanaklarıyla ilgili olmasının
yanında, seramiğin ve heykelin boşluk içinde
farklı açılardan görülebilecek yönlerinin olmasıdır.
Resimde ışık, gölge, açık-koyu ton farklılıklarıyla ele
alınan imgeler, seramik sanatçısına da bu imkanı
sunabilmektedir. Her üç alan da malzemeyle olan
bağımlıklıları dışında aralarındaki ortaklıkların verdiği
olanakları kullanabilen sanatçı için zengin bir gramer
oluşturabilecek disiplinlerdir.
Bu bağlamda, önemli başarılara imza atmış Amerikalı
seramik sanatçısı Betty Woodman, resimden heykele,
mimarlıktan farklı kültürlere uzanan eklektik sanat
anlayışını seramik malzemesinin diliyle harmanlayan
bir sanatçı olarak son yıllarda dikkat çekici çalışmalara
imza atmaktadır. Çalışmalarında farklı disiplinleri
ve kültürleri iç içe kullanarak seramik sanatına
yeni anlatım biçimleri getiren Woodman, tarihten,
kültürden, resim, heykel ve mimarlıktan aldığı esinlerle
seramik malzemesinin sınırlarını geliştirmiştir. Özellikle
sanat tarihinin önemli başyapıtlardan aldığı etkilerle
seramik enstalasyonlar üreterek işlevsel amaçlı
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Abstract
This article discusses the ceramic works built by the
most significant ceramic fine artist of today, Betty
Woodman, under specific influences she received
from different cultures in addition to paintings,
sculptures and architecture. Influences used as
reference by Woodman who uses eclecticism as
an important approach nurturing her art were
analyzed accompanied by visual examples.
Keywords
Painting, Ceramics, Motif Painting, Decoration,
Gauguin, Matisse, Bonnard, Baroque Architecture
Features holding the arts of ceramic, painting and
sculpting visually together are that ceramics and
sculpting has aspects which may be seen from
different angles within space in addition to their
relation to surface capabilities. Images handled
through light, shadow and light and dark tone
differences in a painting allow this capability to
the ceramic fine artist as well. All three areas are
disciplines which can create a rich grammar for the
artist who is able to use the facilities afforded by the
partnerships among them beside their dependence
on material.
In this context, American ceramic fine artist Betty
Woodman, with significant success, has been
undertaking works of interest in recent years as
an artist who batches her eclectic art perspective
extending from the painting to the sculpture,
from architecture to cultures, with the language of
ceramic material. Woodman, who brings new forms
of expression to the art of ceramics using different
disciplines and cultures in an intertwined manner,
has advanced the limits of the ceramic material
by the inspirations she has received from history,
culture, paintings, sculptures and architecture.
She has added new forms of decoration to
her functional products by building ceramic
installations with the influences she received from
significant masterpieces of the history of art. In

ürünlerine yeni süsleme biçimleri katmıştır. Etrüsk
Sanatı, İznik Seramikleri, İtalyan Mayolikaları, Barok
Mimarlığı gibi zengin kültürlerin yanısıra Gauguin,
Bonnard ve Matisse gibi önemli ressamlardan aldığı
etkileri seramiğin bünyesinde homojen bir yapı içinde
sunarak disiplinlerarası etkileşimi doruk noktasına
ulaştırmıştır.

addition to rich cultures like Etruscan art, Iznik
Ceramics, Italian Majolica and Baroque Architecture,
offering the influences she took from significant
painters like Gauguin, Bonnard and Matisse within a
homogeneous structure in the body of ceramic has
taken interdisciplinary interaction to its peak point.

Amerika’da 1948-50 yılları arasında Alfred Üniversitesi,
Seramik Bölümü’nden mezun olan Woodman, burada
bir dönem ders veren Uzakdoğu seramiklerinin anlam
ve önemini yaymaya çalışan Bernard Leach’ın torna
derslerini izledi. 1 Daha sonra 1970’lerde “Pattern ve
Dekorasyon” adı altında önemli bir sanat hareketi
içinde kendini gösterdi. Türkçeye ‘Motif Resmi’ olarak
çevrilen bu hareket 1970-80 yılları arasında ABD’de
II. Dünya Savaşı Sonrası dönemin sanat dünyasında
“dekoratif” kelimesinin hor görülmesine hatta hakaret
kabul edilmesine bir tepki olarak doğmuştu. Bu
hareket içinde yer alan sanatçılar, özellikle Kelt ve
İslam uygarlıklarının ince örneklerine dayanarak
bu inancı yok etmeye çalışan eylemin içinde yer
aldılar. Böylece, başka bir çok adlandırmanın tersine
otantik bir hareketin adı doğmuş oldu. Özellikle
Robert Zakanitch’in önderliğinde Brad Davis, Joyce
Kozloff, Robert Kushner, Kim Mac Connel, Ned Symth
gibi sanatçılar dönemin sanatsal etkinlikleriyle
ilgilenmemişler, sanatta dekoratif unsurları bir araya
getirmeye özen göstermişlerdir. 2

Woodman, who graduated from Alfred University
Ceramics Department in 1948-50 in US, observed
the wheel courses of Bernard Leach who was an
instructor there for a period, trying to spread the
meaning and significance of Far East ceramic ware.
1
Later, she took part in a significant art movement
under the name of “Pattern and Decoration” in
1970s. This movement, translated into Turkish as
‘Motif Picture’ has come to life as a reaction to
humiliation, even been taken as an insult, of the
word “decorative” in art world of the Post World War
II Period in the US in 1970-80. Artists, who took part
in this movement, tried to destroy this belief relying
on fine examples of especially Celtic and Islamic art.
Hence, the name of an authentic movement was
born in contrast to many other names. Especially,
artists like Brad Davis, Joyce Kozloff, Robert
Kushner, Kim Mac Connel and Ned Symth lead by
Robert Zakanitch were not interested in the artistic
activities of the period, striving to bring together
decorative elements in art. 2

Bu topluluk sanatçıları arasında bulunan Woodman,
geleneksel motiflerden ilham alarak çağdaş seramik
sanatında dekoratif unsurları canlandırmaya yönelik
işler üretmiştir. Canlı renklerin, süslü motiflerin iç
içe olduğu işlevsel seramik çalışmalarıyla dikkat
çekmeye başlamıştır. Yetmişli yılların başında yaptığı
seramik çalışmalarının süslemeleri ressam eşi George
Woodman’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra
Betty Woodman çalışmalarını tamamen kendi başına
sürdürmüştür. 3

Woodman, who was among the artists of this
group, has created works trying to reanimate
decorative elements in the contemporary art of
ceramics inspired by traditional motifs. He started
to get attention with his functional ceramic works
where vivid colors and decorative motifs were
intertwined. The decorations of the ceramic works
she made in early seventies were undertaken with
the contributions of her painter husband George
Woodman. Later on, Betty Woodman has pursued
her work totally on her own. 3

Resim 1 Tang Dönemi etkisinde yapılan Yastık Sürahi, 52x61.5x, 36.5cm,1981
Picture 1 Pillow Pitcher built under the influence of Tang Period, 52x61.5x, 36.5cm,1981

Resim 2 Persli Yastık Sürahi, 55x55x30cm, 1975-76
Picture 2 Persian Pillow Pitcher, 55x55x30cm,1975-76
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Resim 3 Desen, Kağıt, Terra Sigillata, mürekkep, parafin, 140x225cm, 2005
Picture 3 Design, Paper, Terra Sigillata, ink, paraffin, 140x225cm, 2005
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1975 yılında Woodman, ağızları birbirine gelecek
şekilde birleştirilmiş kendine özgü, yana yatık iki
kaptan oluşan ‘yastık sürahi’ adlı çalışmalarıyla
ünlenmiştir. Kapların birleşme noktası üzerinde tepede
sürahinin ağzının yer aldığı bu yeni form anlayışıyla
Woodman, Tang Hanedanı Dönemi’nin (618-907) 4
kızıl kahve ve yeşilinin kullanıldığı ürünlerden aldığı
etkiyle döneminin en popüler çalışmalarını yapmıştır.
Yıllar içerisinde gerçekleştirdiği benzer formlarda
(Resim 2) ortaya çıkardığı seramiklerinde farklı sır ve
ağız biçimleriyle alternatif denemeler yapan sanatçı,
seramiğin kap sanatı olduğu ilkesine gönülden bağlı
bir anlayışla çalışmıştır. Arabesk kıvrımlarla yüklü
kulplar, içsel sır uygulamalarıyla daha çok toparlak
ve simetrik form anlayışında seramiklerini üretmeye
devam etmiştir.
Sanat kariyerinde “yastık sürahi” formlarıyla
ilerlemeyi sürdüren Woodman, rengi ön planda
tutarak soyut, kaligrafik fırça vuruşlarıyla yeni
formlar ortaya çıkarmıştır. Kesilmiş vazo form olarak
adlandırabileceğimiz bu çalışma serileri üzerinde
renkli geometrik biçimleri yan yana getirerek
kolaj yöntemiyle kendine özgü bir süsleme tarzı
geliştirmiştir. Form-dekor bütünlüğünü vazonun
etrafında sürekli olarak dolaşan bir fırça hareketiyle
sağlayan Woodman, sonsuz çeşitlikte vazo formları
oluşturmuştur. Ressam Jackson Pollock’un tuvalin
etrafında bir ayin yapıyormuşçasına dolanarak
yaptığı eylemle örtüşen sanatçı, içselliğini her zaman
önemsemiştir. Renk kullanımı, hacim, sergileme
teknikleri ve süslemeye yönelik olarak çalışmalarını
sürekli olarak yenilemiştir. Max Protetch Galerisi’nde
sergilediği, Terra sigillata ile boyadığı ve tuvallere
yerleştirmek suretiyle gerçekleştirdiği bir dizi duvar
çalışmasında farklı malzemelerin birlikteliğinden
yararlanmıştır. İki ayrı maddenin karışımından meydana
gelen ve karıştırıldığı zaman dayanıklı plastik bir
malzeme olan epoksi reçine boyayla seramiği iç içe
kullanmıştır. (Resim 14)
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In 1975, Woodman made a name for herself with
her original works titled ‘pillow pitchers’ composed
of two side leaning containers joined so that their
mouths are opposed to each other. With this new
concept of form where the mouth of the pitcher is
at the top on the juncture point of the containers,
Woodman has produced the most popular works
of her period under the influence by products
where red brown and green of the Tang Dynasty
Period (618-907) 4 were used. The artist, who tried
alternative works with different glaze and mouth
forms in her ceramics she produced in similar forms
through the years (Picture 2) has operated under a
concept connected from the heart to the principle
that ceramic is an art of containers. She has
continued producing her ceramic ware mostly in
round and symmetrical form concepts with handles
loaded with arabesque curves and interior glazing
applications.
Continuing to advance in her art career with “pillow
pitcher” forms, Woodman has created new forms
by abstract and calligraphic brush strokes holding
color in the forefront. She developed an original
style of decoration by the collage technique
bringing together colored geometrical forms on
these series of works which we may call cut vase
forms. Woodman, achieving form-decor integrity
by the movement of a brush continuously going
around the vase has created an infinite variety of
vase forms. The artist, who corresponds to works
produced by painter Jackson Pollock going around
the canvas as if in a ritual, has always emphasized
her internalization. She has continuously renewed
her works through her use of color, volume
display techniques and decoration. She has taken
advantage of the union of different materials in a
serious of wall works she produced by placement
on canvases painted with Terra sigillata displayed
in Max Protetch Gallery. She has used epoxy resin
paint, which is a mixture of two separate materials,
forming a resistant plastic material when mixed and
ceramic in an intertwined manner. (Picture 14)

25 Nisan-30 Haziran 2006 tarihleri arasında New York’ta
Metropolitian Sanat Müzesi’nde açılan Woodman
retrospektif sergisinde, kil boyalı kağıt (Resim 3)
veya tuval üzerinde yapılmış çalışmaların yanında
Gauguin, Bonnard ve Matisse’in resim çalışmalarından
etkilenerek gerçekleştirdiği seramik heykelleriyle sanat
çeşitlemelerinde üst noktada bir başarıya ulaşmıştır.
Woodman renkli, bol güneşli uzak ülkelerin anılarını
resmeden 1886 yılında Chapelet’in atölyesinde
seramikler üreten Gauguin’in çalışmalarından aldığı
esinle, seramik formlarının yüzeyini süslemiştir.
Ressamlardan etkiyle yaptığı seramik çalışmalarında
epoksi reçine boya ve vernik kullanan sanatçı, renk
ve form bütünlüğünü zengin malzeme seçimiyle
sağlamıştır. (Resim 4)

In the Woodman retrospective show opened in
Metropolitan Art Museum in New York from April
25 to June 30, 2006, Woodman has achieved a top
performance with her ceramic sculptures in art
diversifications built under inspiration by Gauguin,
Bonnard and Matisse’s paintings beside her works
on clay painted paper (Picture 3) or canvas.
Woodman has decorated the surfaces of ceramic
forms under the inspiration of the works by
Gauguin who produced ceramic ware in Chapelet’s
studio in 1886, painting the memories of covered
sunny distant countries. The artist, using epoxy
resin paint and varnish on her ceramic ware she
built under inspiration from painters, has achieved
color and form integrity by a rich material selection.
(Picture 4)

Resim 4 Gauguin’in Nü’lerinden aldığı etkiyle yaptığı seramik çalışma, 74x147x28cm, 2005
Picture 4 Ceramic work inspired by Gauguin’s Nudes, 74x147x28cm

Post İzlenimcilerin ustası olarak kabul
edilen Art Nouvea akımının çizgi ritmini
ve süsleme özelliklerini kullanan ressam
Bonnard’ın iç mekan resimlerinin izleri,
Woodman’ın kesilmiş seramik vazo
formlarında birbirine karşıt renklerle
gerçek mekana yayılmaktadır. Bol ışıklı
sıcak renklerle Bonnard’ın sakin ev
içi resimlerine gönderme yapan kolaj
tekniğiyle birleştirilmiş vazolarda, eve
ait hisler, pencereden görünen bahçeyle
aktarılmaya çalışılmıştır. (Resim 5)

The traces of interior
pictures of painter
Bonnard recognized
as the master of
post impressionists
employing the line
rhythm and decorative
features of the Art
Nouvea movement
spread over the real
space in contrasting colors in Woodman’s cut
ceramic vase forms. Sentiments on home were
attempted to be conveyed through the garden
viewed from the window in vases joined with the
collage technique, emulating the serene interior
pictures of Bonnard with warm colors full of light
(Picture 5).

Resim 5 Bölünmüş Vazolar-Bonnard’ın Penceresi adlı çalışmanın ön ve arka yüzü, 97x100x14.5cm, 2006
Picture 5 Divided Vases – Front and back of Bonnard’s Window 97x100x14.5cm, 2006
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Woodman’ın, iç mekan ile dış dünya arasındaki
birlikteliği taşıyan “Bölünmüş Vazolar–Bonnard’ın
Penceresi” adlı seramik çalışmasında, (Resim 5)
Bonnard’ın ev içi resimlerinde vurguladığı huzurlu,
sakin mekandan manzaraya uzanan görüntülerine
bire bir gönderme yapmıştır. Burada Woodman, rengi
bezemesel bir anlayışla bölünmüş vazolar arasındaki iç
boşluğu mekana yayarak kullanmıştır.

In her ceramic work titled “Divided Vases-Bonnard’s
Window” (Picture 5) bearing the union of the
interior and exterior work, Woodman has emulated
the images extending from a peaceful, calm,
interior cool scenery emphasized in Bonnard’s
interior pictures. Here, Woodman has used color in
a decorative concept by spreading the inner void
between vases through space.

Fovizm akımının öncülüğünü yapmış olan ressam
Henri Matisse resimlerinde temel anlatım aracı olan
rengi çok önemsemiştir. “Matisse’in Gauguin ve Van
Gogh’un yapıtlarını incelemesi, onu resimde üç boyutlu
mekan anlayışından uzaklaştırarak, renk hareketleriyle
tanımlanabilecek yeni bir resimsel mekan arayışına
sürüklemiştir.” 5 Cezayir’e yaptığı gezilerden sonra İslam
sanatının arabesk, çizgisel süslemelerine çalışmalarında
sıkça yer veren Matisse, yaşlandığında bozulan
sağlığı yüzünden enerjisini aktif tutmak için, kağıt
kesme tekniğiyle büyük boyutlu kolaj çalışmalarına
yönelmiştir.

Henri Matisse, who has lead the movement of
fauvism, has emphasized color which is the basic
tool of expression in his pictures. “Matisse’s analysis
of works by Gauguin and Van Gogh has dragged
him to a new search for picturesque space which
may be identified by color movements, distancing
him from the three-dimensional concept of space
in paintings.”5 Matisse, who frequently used the
arabesque linear decorations of Islamic art after his
trips to Algeria, moved to large size collage works
using the paper cutting technique to keep his
energy active due to his ailing health.
Alongside of his paper collages,
Matisse’s work titled “Bathers by the
River” (Picture 6) has become a source
of inspiration for many an artist
coming after him (lead by sculptures
by Antony Caro he made using
colored metal). This masterpiece has
later become the source for the triple
glazed vase works under Woodman’s
new interpretation in 2004 (Picture
7). With this series, Woodman has
drawn attention to the richness of
the union of ceramic painting and
art, producing one-on-one ceramic
interpretations of the Nude in a green
garden.

Resim 6 Matisse, Nehirde Yıkananlar,1909, 1913 ve 1916
Picture 6 Matisse, Bathing in the River 1909, 1913 and 1916

Matisse’in kağıt kolajlarıyla birlikte, “Nehirde
Yıkananlar” (Resim 6) adlı eseri kendinden sonra
gelen pek çok sanatçıya (başta Antony Caro’nun
renkli metal malzemeyle yaptığı heykellerine) esin
kaynağı olmuştur. Bu başyapıt daha sonra 2004 yılında
Woodman’ın yeni yorumuyla üçlü olarak yapılan
sırlı vazo çalışmalarına kaynaklık etmiştir. (Resim 7)
Woodman bu serisiyle yeşil bahçe içindeki çıplakların
bire bir seramik yorumlamalarını yaparak seramik,
resim ve heykel birlikteliğinin zenginliğine dikkat
çekmiştir.
Woodman’ın Metropolitian Müzesi’nde açılan
retrospektif sergisi için Michael Duncan, “Güdülerle
Süslemek” başlıklı makalesinde Woodman’ın parçalı
eserlerinde, parçaların nasıl yerleştireceğini belirlerken
düzensiz formları arasında oluşacak negatif boşlukları
göz ardı etmediğini, sanatçının üç vazonun cephesi
bir araya geldiğinde Matisse’in nülerini anımsatan bir
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Resim 7 Betty Woodman, Nehirde Yıkananlar’ın yeni yorumu, Üçlü, 2004
Picture 7 Betty Woodman, New Interpretation of Bathing in the River, Trilogy, 2004

bahçe tablosunun ortaya çıktığını ama tablonun bu
sefer tuvalde değil kil üzerinde olduğunu yazmıştır.6
Duncan, renkleri bolca, neredeyse müsrifliğe varan
derecede kullanımı konusunda Woodman’ın çağdaş
sanatçılara özellikle de ressamlara özgü oto kontrol
mekanizmalarına yakınlığından kaynaklandığına dikkat
çekmektedir. 7 Sanatçının gerçek bir renk virtüözü
olduğunu vurgulamaktadır.
El yapımı kağıttan tuval bezine, seramikten mekana
yayılan duvar süslemelerinde Woodman iki –üç boyutta
birden çalışan bir sanatçı olmayı sürdürmektedir.
Bu anlayışını Kubist ve Futurist tarzda parçalamayla
ele alan Woodman, bu iki akımın parçalı etkilerini
seramiklerinde kullanarak sırlı seramik yüzeylerde
epoksi reçine boya ve vernik kullanarak eklektik
postmodern bir tavıra yönelmiştir.
Seramik çalışmalarında kullandığı resimsel yaklaşım
izleyicinin çalışmayı tüm yönleri ve açılarıyla algılama
mantığı üzerine kuruludur. Yüzey üzerinde yaratılan
plan, hacim, gerçeklik ve yanılsama sürekli bir değişim
yaratırken seramiği renksel bir yapı olarak ortaya
çıkarır. “Bölünmüş Vazolar: Christmas” adlı çalışmasında
renklerin ileri ve geri çekilen özellikleri yansıtılmıştır.
Çalışmalarının tamamını tornada biçimlendirdikten
sonra kestiği parçalarla yeni bir form oluştururken
tornanın döngüsel hareketinden kaynaklanan izleri
görünür kılmaya özen gösterir. Formlar üzerinde
korunmuş olan döngüsel hareketler, kesin çizgili renkli
çizgilerle yaratılan planların birlikteliğinde iki vazo
arasında bırakılan boşluğu tamamlarlar. (Resim 8)

On Woodman’s retrospective show held in
Metropolitan Museum, Michael Duncan has said in
his article titled “Decorative Impulse” has written
that in her multi-part works, Woodman determines
the set arrangement of components, taking account
of the negative space between their irregular
shapes. Here, the three vase fronts collectively
evoke a garden tableau featuring depicted pottery
surrogates as stand-ins for Matisse’s nudes.6 Duncan
also draws attention to the fact that Woodman’s
formal extravagance and exuberant use of
color enable her to transcend the self-imposed
restrictions that play many contemporary artists –
particularly painters.7 Duncan underscores that the
artist is a true virtuoso of color.
In her wall decorations extending from handmade paper to canvas, from ceramic to space,
Woodman continues to be an artist working in
two-three dimensions concurrently. Woodman,
handling this concept by a cubist or futurist style
fragmentation, has moved toward an eclectic, postmodern attitude using epoxy resin and varnish on
glaze ceramic surfaces, employing the fragmented
influences of these two trends.
Her picturesque approach used in her ceramic
works is based on having the viewer perceive the
work with all its aspects and angles. The plan,
volume, truth and misconception created on the
surface leads to a
constant change,
revealing ceramic as
a work of color. In her
work titled “Divided
Vases: Christmas”,
the back and forth
pull properties of
color were reflected.
She takes care that
traces of the rotary
movement of the
wheel are visible
when building a
new form with
cut out parts after
shaping all her
works on the wheel.
Rotary movements
protected on forms
complete the gap left
between two vases
in the union of plans
created with strict
colored lines.
(Picture 8)

Resim 8 Mayıs Görünümü, 95x100x20cm, 2004
Picture 8 May View, 95x100x20cm, 2004
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‘Soyut Dışavurumculuk’ akımının heykel alanında
öncüsü olan David Smith heykel sanatının resim
sanatıyla olan bağlantısından hareketle paslanmaz
çelik üzerine yazısal fırça hareketlerini sunumlayan
heykeller üretmiştir. Woodman, seramik malzemesini
keserek birleştirerek renkle buluştururken David
Smith’in çalışmalarından da fazlasıyla etkilenmiştir.8
Seramiğin yoğrulabilirliği, belli ısılarda pişirilirken sert
bir malzeme olmasının verdiği olanaklarla renk ve form
arayışlarını seramik, resim, heykel sanatının birleştiği
noktalarda kullanmaya devam etmiştir.
(Resim 9, 10, 11, 12)

David Smith, who is the sculpture leader of the
movement abstract expressionism has created
sculptures presenting script like brush movements
on stainless steel starting from the link of the art
of sculpture to the art of painting. Woodman was
highly influenced by David Smith’s works when
cutting ceramic materials bringing them together
with color.8 She has continued to use her search
for color and form at the junction of painting and
sculpture, thanks to kneadability of ceramics and
the capability afforded by its being a hard material
when fired as specific temperatures.
(Picture 9, 10, 11, 12)

Resim 9 Tırabzanlı Rölyef Vazo,160x228x28cm, 1997
Picture 9 Balustrade Relief Vase,160x228x28cm, 1997

Resim 10, Bahçe Duvarı, 140x135x30cm, 1999
Picture 10, Garden Wall, 140x135x30cm, 1999

Resim11 Etrüsk Üçlüsü, 47x74x18cm, 1988
Picture 11 Etruscan Trilogy, 47x74x18cm, 1988

Resim 12 Portekiz Vazoları, Üçlü, 69x221x18cm, 2005
Picture 12 Portuguese Vases, Trilogy, 69x221x18cm, 2005
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Zaman zaman Amerika’dan ayrılarak İtalya’da da
yaşantısını sürdüren Woodman, bu ülkenin Barok
dönem mimarlığından da esinlenmiştir. Binaların
mimari elemanları olan sütunlar ve yüksek saçakların
çevrelediği kirişlerin dağılımından etkilenmiştir. Klasik
mimaride rastlanmayan kıvrımlardan, eğrilerden
etkilenerek oluşturduğu terra sigillata ile boyadığı ve
tuvallere yerleştirmek suretiyle gerçekleştirdiği 2006
tarihli 6 metrelik “Roma Panosu” adlı çalışmasında
(Resim 13), süsleme öğelerini esnek bir yapı içinde
kullanmıştır. Dekoratif üç ahşap raf üzerine cephesi düz
üç adet vazo yerleştirerek, bu düz cepheler üzerine de
siyah beyaz vazolar resmederek mimariyle olan derin
bağlantısını göstermiştir. İtalyan Barok mimarisinin
süsleme özelliklerine olan yoğun ilgisi Woodman’ın
sanatında sayısız çalışmanın ortaya çıkmasına yol
açmıştır.

Resim 13 Betty Woodman, Roman Panosu, 605x238x33.5cm, 2006
Picture 13 Betty Woodman, Roman Panel, 605x238x33.5cm, 2006

Woodman, who lived in Italy from time to
time, leaving America, was also inspired
by the Baroque period architecture
of this country. She was impressed by
the distribution of columns and beams
surrounded by high eaves which are the
architectural elements of buildings. She
has used decorative elements in a flexible
configuration in her work titled “Roman
Panel” 6 meters long dated 2006 which she
painted with terra sigillata and installed on
canvases inspired by curves not encountered
in classical architecture. By placing three
vases with plain surfaces on three decorative
wooden shelves and depicting black and
white vases on such plain fronts, she has
demonstrated the deed connection with
architecture. Her intense interest in the
decorative aspects of Italian Baroque
architecture has caused countless works to
appear in Woodman’s art.

Resim 14 Roma resimlerinden yapılan seramik çalışma, 249x218x11cm, 2006
Picture 14 Ceramic work made of Roman pictures, 249x218x11cm, 2006
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Resim 15 Betty Woodman’nın İtalya’daki atölyesinden
Picture 15 From Betty Woodman’s studio in Italy

Eklektizmi sanatını besleyen bir tasarım yöntemi olarak
kullanan Woodman temelsiz, gelişigüzel seçilmiş, farklı
kökenlerden gelen imgeleri taklit olarak üretmemiştir.
Sanat tarihinin önemli başyapıtlarından aldığı etkileri
yeniden üretme olarak değil bir çeşit öğrenme
yöntemi olarak seçmiştir. Soyuttan, geometriye,
parça-bütün ilişkisi üzerine, renk kullanımındaki
cesur uygulamalarıyla, desenleri ve yüzey üzerinde
boyama teknikleriyle ve plan arayışlarıyla çağdaş
resim sanatı için de sağlam bir temel kurmuştur.
Sanatlara yaklaşımlarında beslenme çeşitliği ve
eserlerinde onları birleştirme yeteneği onun usta bir
sanatçı olmasını sağlamıştır. 76 yaşını geride bırakan
Woodman, seramik dilini heykel, resim ve mimariden
aldığı spesifik etkilerle sade, silindirik formları, büyüsel,
barok kıvrımlarla hareketlendirirken, yüzey üzerinde
serbest fırça vuruşlarını özgürce kullanarak, seramiğin
sınırlarını genişleterek anıtsal seramik uygulamalarıyla
hep önde kalmaya devam edecektir.
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Woodman, using eclecticism, a design technique
nurturing her art, has not produced unfounded,
randomly selected symbols from different origins
as imitations. She has selected the inspirations
she got from significant masterpieces of history
of art as some type of a learning technique not as
a method of reproduction. She has established a
sound foundation for contemporary art of painting
by her brave applications in use of color from the
abstract to geometry on part/whole relationship,
her designs and surface painting techniques and
searches for plans. The nurturing diversity in her
approaches to art and her talent for joining them
in her works have allowed her to become a master
artist. Woodman, who has left 76 years behind, shall
always continue to stay right at the front with her
monumental ceramic applications using her free
brushstrokes liberally on the surface and expanding
the limits of ceramics while activating the language
of ceramics with plain cylindrical forms and magical
baroque curves under specific influences she got
from sculptures, paintings and architecture.

Resim 16 Betty Woodman, atölyesinde, İtalya, Antella, 2005
Picture 16 Betty Woodman, in her studio, Italy, Antella, 2005
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Allianoi, which accommodates a Roman
period health complex which has managed to
survive surprisingly, lies in km. 18 of BergamaIvrindi highway within the borders of Izmir
Province, Pergamon district right at the middle
of Yortanlı Dam pond at Paşa Spa location.
This archaeological site known as Paşa spa is
at unique heritage which must be conserved
and displayed on site with its antique bridges,
historical spa and other works.

Dünyada şaşırtıcı ölçüde sağlam kalabilmiş bir Roma
dönemi sağlık kompleksini barındıran Allianoi, İzmir
İli, Bergama İlçesi sınırları içinde, Bergama-İvrindi
karayolunun 18. km’sinde, Yortanlı Barajı gölet alanının
tam ortasında, Paşa Ilıcası Mevkii’nde yer almaktadır.
Paşa Ilıcası olarak tanınan bu ören yeri, antik köprüleri,
tarihi ılıcası ve diğer taşınamaz eserleriyle yerinde
korunması ve sergilenmesi gereken eşsiz bir arkeolojik
mirasımızdır.
Yortanlı Barajı’nda su toplanmaya başladığı gün
Allianoi tamamen su altında kalacaktır. Yaklaşık 40-60
yıl arasında ömrü olduğu düşünülen Yortanlı Barajı’nın
gölet alanında birikecek alüvyonun ise bu benzersiz
arkeolojik mirası yaklaşık 12- 15 m.’lik dolgu altında
bırakacağı öngörülmektedir.
Antik dönem yazarlarından P. Aelius Aristides’in Hieroi
Logoi adlı eserinde (III.1 ) buradan bahsedilmektedir.
Bu kaynak haricinde henüz, antik yazarlarda veya
epigrafik buluntularda, Allianoi adına ulaşılamamıştır.
Allianoi’un batısında ormanlık arazide yapılan kazı
çalışmalarında, Eski Tunç Çağı II’ye tarihlenen bir adet
Yortan kabı ele geçmiştir. Çakmak Tepe eteklerinde
ise çok sayıda çakmak taşı eser saptanmıştır. Bunun
yanı sıra dolgu toprak içerisinde iki adet taş balta
ele geçmiştir. Tüm bunlara dayanılarak Allianoi ve
yakın çevresinin tarihöncesi dönemlerde de yerleşim
gördüğü düşünülmektedir. Helenistik Çağ’a ait sadece
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Allianoi will be submerged totally under water
when water retention will start at Yortanlı Dam.
It is believed that the alluvium to accumulate
in the pond area of Yortanlı Dam with an
estimated life span of 40-60 years will place this
unique archeological heritage under a fill of
approximately 12-15 meters.
The site is mentioned in the work titled Hieroi
Logoi by P. Aelius Aristides, an antique period
writer (III.1). The name Allianoi has not been
found in any antique writings or epigraphic
writings other than this source.
One Yortan vessel dated to Ancient Bronze Age
II was found in excavations made in the forest
area west of Allianoi. Large number of flint
stone artifacts were discovered as the skirts of
Çakmak Hill. In addition, two stone axes were
found in the earth fill. Based on all these, it is
believed that there were settlements at Allianoi
and near surroundings in prehistoric times,
too. Only a few archaeological and numismatic
artifacts have been discovered from Hellenistic
Age. It is inferred that in Allianoi in the Roman
Empire period, especially in 2nd Century A.D.,
like in many settlements in Anatolia, a major
public works activity went on from the fact that
a major portion of existing buildings visible at
the site today are from this period. Many works
like bridges, streets, roads, insulas, passages,
propylon and nymphaeum were built in this
period in addition to the spa.

birkaç arkeolojik ve nümizmatik eser ele geçmiştir.
Allianoi’da Roma İmparatorluk Dönemi’nde özellikle İ.S.
II. yüzyılda, Anadolu’nun pek çok merkezinde olduğu
gibi büyük bir bayındırlık faaliyeti yaşandığı bugün
ören yerinde görülebilen mevcut binaların büyük bir
kısmının bu döneme ait olmasından anlaşılmaktadır.
Ilıcanın yanı sıra, köprüler, caddeler, sokaklar, insulalar,
geçiş yapısı, propylon ve nymphaeum gibi pek çok eser
bu dönemde yapılmıştır.
Bizans döneminde de yoğun bir yerleşimin olduğu,
ancak bu dönemin Pergamon’da olduğu gibi
sosyo-ekonomik açıdan zayıf bir dönem olduğu
gözlenmektedir. Kült merkezinde yoğunlaşan Bizans
yerleşimi, Roma Çağı’na ait heykeltıraşlık eserlerini
ve mimarlık kalıntılarını devşirme malzeme olarak
kullanmıştır. Roma Çağı’na ait stoaların ve ana
caddelerin tabanları kullanılmak suretiyle yeni basit
mekanlar yapılmış, Allianoi’un en önemli yapısı
olan ılıca ve nymphaeum da ihtiyaçlara uygun
küçük değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam
etmiştir. Bazilikal planda büyük bir kilise inşa edilmiş,
yerleşmenin içinde ve yakın çevresinde de şapeller
yapılmış, ayrıca bu dönemde metal, seramik ve cam
atölyeleri kurulmuştur.
Osmanlı döneminde Paşa Ilıcası, yer olarak Aydın
Salnameleri’nde geçmektedir. 20. yy’ın başında bölge
Kaymakamı Kemal Bey, ılıcanın büyük havuzunun
bulunduğu yerin kısmen yeniden kullanıma açılmasını
sağlamıştır. Ilıcanın batısındaki Roma köprüsü de,
Osmanlı döneminden 1979 yılına kadar Bergamaİvrindi arasındaki yolun geçişinde kullanılmıştır.
1992 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından
Roma köprüsü, kurul kararı olmaksızın ihale ile
kısmen değiştirilerek üzerine adeta yeni bir köprü inşa
edilmiştir. Aynı yıl ılıcanın restorasyonu İzmir Valisi
tarafından İl Özel İdaresi aracılığı ile ihaleye verilmiş,
bir yıl süren restorasyon işlemleri sırasında ılıcanın
üzerine modern bir bina yapılmıştır. Bu tarihten
itibaren işletmeye verilen ılıca, Şubat 1998’de yaşanan
büyük bir sel taşkını ile yeniden kullanılamaz hale
gelmiştir.

It is observed that there was a busy settlement
in the Byzantine period too, but this was a weak
period socio-economically like in Pergamon. The
Byzantine settlement concentrating at the cult
center has used the sculptures and architectural
ruins from Roman Period as adopted materials.
New simple buildings were built using the bases
of stoas and main streets from Roman Period
and the spa and nymphaeum, which were the
most significant buildings of Allianoi, continued
to the used with small changes, as needed. A big
church was built in basilical plan with chapels
built within and nearby the settlement; metal,
ceramic and glass workshops being established
in this period.
Paşa Spa is mentioned in Aydın Salnames in the
Ottoman period. In early 20th Century, District
Governor Kemal Bey has accomplished partial
reuse of the site where Spa’s great pool lies. The
Roman bridge, west of the Spa, was used for
traffic on the road between Bergama and Ivrindi
from the Ottoman Period until 1979.
In 1992, Roman bridge was modified partly
through tender without a board decision by
General Directorate of Highways Regional Office
and almost a new bridge was built on top of it. In
the same year, the restoration project of the spa
was tendered by Governor of Izmir via Provincial
Special Administration with a modern building
constructed on the spa during the restoration
work which lasted a year. The spa, which was
launched after that date, became unusable once
again due to a major flood in February 1998.

1994 yılında Yortanlı Barajı’nın inşaatı söz konusu
olduğunda Allianoi ören yerinde arkeolojik kurtarma
kazılarına Bergama Müzesi Müdürlüğü’nün
denetiminde başlanmıştır. Kurtarma kazıları 1998
yılından sonra da Yard. Doç. Dr. Ahmet Yaraş’ın
başkanlığında idealist bir ekibin özverili çabalarıyla
baraj gölet alanı ortasında kalan Paşa Ilıcası Mevkii’nde,
Çeltikçi ve Devlet Ormanı sektörlerinde geniş bir
alanda sürdürülmüştür. Kazı ekibi dokuz yıl boyunca
bir yandan mümkün olduğu kadar çok bilgi ve bulguyu
kurtarmak için yoğun bir çalışma sürdürürken diğer
yandan da bu benzersiz Roma ılıcasını sular altında
kalmaktan kurtarmak için her açıdan çaba harcamak
zorunda kalmıştır.1
Bu çabalar doğrultusunda, oluşan sivil toplum
platformunun da desteğiyle ören yerinin koruma
altına alınması için başvurulan II. no’lu İzmir Kültür
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ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 29 Mart 2001
tarihinde 9226 sayılı karar ile “…alanın 1. derece
Arkeolojik Sit olarak tesciline, antik yerleşimin göl alanı
dışına çıkarılmasına ve İlya Çayı’nın su baskınından
korunması için, DSİ tarafından gerekli bilimsel ve
teknik çalışmaların yapılmasına…” hükmetmiştir. Baraj
inşaatının durdurularak Allianoi’u sulara gömmeyecek
şekilde projenin değiştirilmesi gerekirken, ne yazık ki
ilgili koruma kurulu kararı yok sayılarak DSİ ile Kültür
Bakanlığı arasında yapılan protokollere göre baraj
yapımına devam edilmiştir.
Oysa, yürürlükteki 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yasamız, Allianoi (Paşa Ilıcası)
gibi sıradışı nitelikleriyle mutlaka korunması gerekli
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına inşaî ve fizikî
müdahaleyi yasaklamış ve cezaî yaptırıma bağlamıştır.
Bunun yanı sıra, Allianoi ve benzeri tarihi yerler
günümüzde insanlığın ortak kültür mirası olarak kabul
edilmekte olup devletimiz de imzaladığı uluslararası
sözleşmelerle bu nitelikteki kültür mirasının korunması
güvence altına almıştır.
2004 yılına gelindiğinde, 1. derece arkeolojik sit
olarak tescillenmiş bu benzersiz kültür mirasının
sonunu getirecek barajın gövde inşaatının bitmesine
bir yıl kala, “tarihsel değerlerini, kültür varlıklarını
geleceğine aktarmakla kendilerini sorumlu hisseden”
değişik meslek gruplarından duyarlı insanlar bir araya
gelerek Allianoi Girişim Grubu’nu kurmuşlardır. Grup,
Allianoi ile ilgili olarak alınan kararların takipçisi olmuş,
sürekli olarak kamuoyunu bilgilendirmiştir. Allianoi
Girişim Grubu’nun oluşumunda, hukuki girişimlerin
yapılmasında ve sözcülük görevinin yürütülmesinde
uzun süre Av. Arif Ali Çangı’nın büyük emeği ve çabası
olmuştur.2
Allianoi Girişim Grubu’nun 2001 tarihli koruma
kararının neden uygulanmadığını sorgulamasıyla,
Allianoi yeniden İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun gündemine
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When Yortanlı Dam project
became a prospect in 1994,
archaeological rescue
excavations were started at
Allianoi archaeological site
under the supervision of
Bergama Museum. Rescue
work was pursued in a wide
area in Çeltikçi and State
Forest sectors in Paşa Spa
location which remained
in the middle of the dam
pond site through sacrificial
efforts of an idealist team
lead by Assistant Prof. Dr.
Ahmet Yaraş after 1998.
The excavation team, while
making great efforts to
save as much information
and artifacts as possible on
the one hand, had to make
every effort to save this
unique Roman spa to be covered by water on
the other hand, for nine years.1
In line with these efforts, Izmir Cultural and
Natural Asset Conservation Board no. II referred
to for protection of the conservation site with
support of the created non-governmental
platform, has ruled on March 29, 2001 by
decision no. 9226 as follows; “… the site be
registered as degree 1 archaeological area, the
antique settlement be removed outside the
pond ground and the sea pursue necessary
scientific and technical studies for protection
of Ilya River from flooding…”. While the dam
construction should be suspended and the
project revised not to allow Allianoi to be
covered by water, unfortunately the applicable
decision of the Conservation Board was totally
neglected and the construction of the dam
continued based on protocols entered into by
State Hydraulic Works and Ministry of Culture.
In fact, our Act no. 2863 on Conservation
of Cultural and Natural Assets has banned
intervention through construction and
physically in immovable cultural and natural
assets which must be conserved due to their
extraordinary characteristics like Allianoi (Paşa
Spa) imposing sanctions for such action. In
addition, Allianoi and similar historical sites are
deemed to be the common cultural heritage
of humanity today and our state is committed
to conservation of such cultural heritage by
international conventions it has become
party to.
In 2004, with one year remaining to the
completion of the core construction of the dam
which will bring and end to this unique cultural

alınarak, 20.04.2005 tarihli, 742 sayılı karar ile
“Allianoi Antik Kenti ile ilgili İzmir I Nolu KTVKK’ınca
alınan 29.03.2001 gün ve 9229 sayılı kararın geçerli
olduğuna”… karar vermiştir. Koruma Kurulu’nun
bu kararından sonra da ne yazık ki baraj inşaatı
durmamıştır.
Ortada geçerli olan “1. Derece Arkeolojik Sit Kararı”na
uyulmaması üzerine Allianoi Girişimi Grubu üyeleri
sayısı 3 bine ulaşan imzalı dilekçelerle, Mart/2005
ayında, DSİ Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, “Allianoi
ören yerinin Yortanlı Barajı suları altında kalmasının
önlenmesini, bu kapsamda söz konusu baraj projesinde
değişiklik yapılması ya da aks yerinin değiştirilmesi
yolunda işlem tesis edilmesini” istemişlerdir.
Bu isteme karşı, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt
ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın 12 Mayıs 2005 tarihli yazı”
ile verilen yanıtta; “… baraj aksının yukarıya çekilerek
kazı alanının göl alanı dışında bırakılması alternatifinin
baraj göl hacmini ortadan kaldırarak, barajı işlevsiz
bırakacağından bu çözümün teknik olarak mümkün
olmadığı…” belirtilmiş, ayrıca bu belgede “Allianoi’deki
kalıntıların, arkeolojik ve sağlık yurdu yönlerinden,
önemsiz olduğu” şeklinde (!) değerlendirmelerin de
yer aldığı görülmüştür.

asset registered as a first degree archaeological
site concerned people from various professions
“who deemed themselves responsible for
conveying historical and cultural assets to the
future” have come together setting up Allianoi
Initiative Group. The group has pursued the
decisions adopted on Allianoi informing the
public continuously. Arif Ali Çangı, Attorney
at Law, has made great efforts for a long time
in setting up of Allianoi Initiative Group and
in initiation of legal remedies and acting as a
representative for the cause.2
When Allianoi Initiative Group inquired why
the conservation ruling of 2001 was not
implemented, Allianoi was reintroduced in
the agenda of Izmir no. II Regional Board of
Conservation of Cultural and Natural Assets and
decision of 20.04.2005, no. 742 was adopted
which stated “Ruling dated 29.3.2001, no. 9229
adopted by Board for Conservation of Cultural
and Natural Assets no. I Izmir on Allianoi Antique
Town”… was in effect. Unfortunately, the
construction of the dam has not stopped after
this ruling of the Conservation Board either.

DSİ’nin bu olumsuz idari işleminin yürütmesinin
durdurulması ve iptali için iki ayrı dava açılmıştır.
Vatandaşların açtığı davada, İzmir Barosu’na kayıtlı 33
avukat (kendileri davacı oldukları gibi, diğer davacıların
da avukatı oldular) ile birlikte toplam 73 kişi davacı
olmuştur. İlgili kurumların açtıkları ikinci davada ise
Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği, Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, TMMOB
Mimarlar Odası ile İzmir Turist Rehberleri
Odası davacı olmuşlardır.

When the valid first degree archaeological site
was not adhered to, the members of Allianoi
Initiative Group applied to General Directorate
of State Hydraulic Works in March 2005 with
petitions with three thousand signatures asking
that “Coverage by Allianoi Archaeological Site by
the waters of Yortanlı Dam be prevented; hence
either the design of the said dam is changed or
the site of axis be changed”.

İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma
istemini reddedince, bu karara karşı
itirazın yapıldığı İzmir Bölge İdare
Mahkemesi yürütmeyi durdurma
konusunda karar verilmeden önce
mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi
yapılmasına karar vermiştir.
Kurumların davasında duruşmalar
sürdürülmüş, yurttaşların davasında
da Allianoi’ye (Paşa Ilıcası) gidilerek
mahallinde keşif yapılmıştır.

General Directorate of State Hydraulic
Works Survey and Planning Department has
responded this request with a letter dated May
12, 2005 stating “… Since the alternative option
of pulling the dam axis upwards leaving the
excavation site outside the pond grounds would
eliminate the dam pond rendering the dam
dysfunctional, this solution was technically
not possible…”; also it was observed that
this document contained assessments
that “the ruins in Allianoi were immaterial
archaeologically and in terms of hygienic
domicile (!)”.

Koruma Kurulu’nun kararının
ardından, kültür varlıklarını korumakla
yükümlü ve sorumlu olan bakanlığımız
sorunun çözümü için; “bugüne kadar
ortaya çıkan kalıntıların üzerinin mil
tabakası ile kaplanması” önerisinde
bulunmuş, Devlet Su İşleri (DSİ) de öneriyi
kabul etmiş. İzmir II Numaralı Koruma
Kurulu’nun 20.04.2005 tarihli “Allianoi’un
1. Derece Arkeolojik Sit olduğuna ilişkin
29.03.2001 tarihli kararın geçerli olduğuna”
ilişkin kararının ardından, mille kaplama
önerisi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve

Two separate lawsuits were initiated for staying
and cancellation of execution of this adverse
administrative transaction by State Hydraulic
Works. Thirty-three lawyers registered with
Izmir Bar were among the 73 Plaintiffs in the
lawsuit initiated by citizens (these lawyers
were plaintiffs themselves and also attorneys
for other plaintiffs). In the second lawsuit
initiated by applicable institutions, Association
of Archaeology and Archaeologists, Turkish
Economic and Social History Foundation,
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TMMOB Chamber of Architects and Chamber of
Izmir Tourist Guides acted as Plaintiffs.
When the Administrative Court denied the
motion for stay of execution, Izmir Regional
Administrative Court where the said ruling was
challenged, has decided that a survey should be
done on site before a decision was rendered on
staying of execution. Hearings were continued
in the lawsuit by institutions and in the lawsuit
by citizens, an on-site survey was conducted
visiting Allianoi (Paşa Spa).

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü tarafından koruma kurulunun
gündemine yeniden getirilmiştir.
Koruma Kurulu “…Allianoi’un korunmasına
yönelik farklı önerilerin ve yöntemlerin bu konuda
uzmanlaşmış kurum ve/veya kuruluşlara bilimsel
olarak incelettirilerek kurula iletilmesine, konunun
bundan sonra değerlendirilmesine…” karar vermiştir.
Bu karar doğrultusunda, oluşturulan beş kişilik bilimsel
heyet; “…Allianoi olarak adlandırılan tescilli arkeolojik
sit alanının, kültür tarihimize katkıları nedeniyle
korunması tartışmasızdır, ancak bu amaçla sunulmuş
olan koruma önerilerini alanın korunması konusunda
gerçekçi bir çözüm getirmemektedir, (…) on binlerce
yıllık süreçten geçerek bize ulaşan bir kültür varlığını
yok etme hakkına sahip olmadığımız gibi, bunları
gelecek nesillere aktarma yükümlülüğümüzün
olduğu da kesinlikle unutulmamalıdır. Bu nedenle
anlık çözümler aramak yerine, alanın bütüncül ve
kalıcı olarak korunması ve sergilenmesi için daha fazla
zaman kaybetmeden harekete geçilmelidir, ulusal
ve uluslararası sorumluluğumuzun gereği budur…”
sonucuna varan bir rapor vermiştir.
Mille kaplanması önerisini değerlendiren 18.07.05
tarihli rapordan sonra Allianoi’un korunması konusu,
İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu 28 Eylül 2005 tarihinde Koruma
Kurulu üyeleri tarafından Allianoi’da inceleme
yapılmasına karar verilmiştir. Koruma Bölge Kurulu
üyeleri tarafından 13 Ekim 2005 tarihinde Allianoi’da
inceleme yapılmış ve antik sağlık yurdunun üzerinin
“mille kaplanması” tartışmalarını bir anlamda sonuca
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Right after the decision of the Conservation
Board, our Ministry, which is mandated to
conserve and is in charge of cultural assets,
has proposed that “the artifacts unearthed so
far are covered by a layer of silt” for solution
of the problem; State Hydraulic Works (DSI)
has accepted the proposal and following the
decision by Izmir No. II Conservation Board
dated 20.04.2005 stating that “the decision of
29.03.2001 on Allianoi’s being an archaeological
site is in effect”, the proposal for covering with
silt was reintroduced to the agenda of the
Conservation Board by General Directorate of
State Hydraulic Works and Ministry of Culture
and Tourism General Directorate of Cultural
Assets and Museums.
The Conservation Board has decided that “…
Various recommendations and techniques
for conservation of Allianoi be reviewed
scientifically by agencies or institutions
specialized in this field and conveyed to the
Board and the matter be evaluated thereafter”.
In line with this decision, the scientific
committee of five people has issued a report
concluding; “… It is indisputable that the
registered archaeological site named Allianoi
must be conserved due to its contributions to
our cultural history. However, the conservations
proposals submitted to that end do not bring
any realistic solutions for conservation of the
site, (…) we neither have the right to destroy a
cultural asset which has survived going through
a process of tens of thousand years, nor should
it be forgotten that we also have the obligation
of conveying these to future generations. Hence,
instead of seeking instantaneous solutions,
action must be taken without losing further
time for conservation of and exhibition of the
site as a whole and permanently; this is what
our national and international responsibility
requires”.
Following the report dated 18.07.05 discussing
the proposal of silk coverage; the conservation
of Allianoi was re-discussed by the Izmir no.

bağlayan 13.10.2005 tarih ve 1453 sayılı kararda;
“…İzmir İli, Bergama İlçesi, Paşa Ilıcası Mevkii’nde
bulunan Allianoi (?) antik termal kalıntılarının kültürel
değer taşıdığı, dünya mirası literatürüne girebilecek
nitelikte korunması gerekli Kültür Varlığı olduğu, buna
karşın Yortanlı Barajı baraj gövdesinin tamamlanma
aşamasında olduğu, su tutma aşamasına çok yakında
geleceği ve de barajın tamamlanması ile yörenin
sosyo-ekonomik yapısının etkileneceği dikkate
alınarak bu konuda baraj gölet alanı içinde kalacak
termal yerleşmenin korunmasına yönelik nitelik ve
niceliklerin ve de teknik uygulamaların kurulumuzun
ihtisas alanı dışında olduğu ortaya çıktığından,
kurulumuzun 01.06.2005 gün ve 968 sayılı kararı ile
Genel Müdürlükten temini istenen teknik raporun
korumaya ilişkin gerekli ve yeterli öneri ve çözümleri
içermediği de dikkate alınarak konunun ve korumaya
yönelik önlemlerin Bakanlığımızca çözümlenmesine,
çözüm üretilene kadar barajda su tutulmamasına, karar
verildi…” şeklinde hüküm verilmiştir.
DSİ tarafından bu kararın iptali için bu sefer Kültür ve
Turizm Bakanlığı aleyhinde dava açılmıştır. Davada,
karardaki Allianoi sözcüğünden sonraki (?) işaretinden
yola çıkılarak burasının Allianoi olup olmadığı(!...)
tartışılmıştır. Sanki bu denli önemli arkeolojik değerlere
sahip ören yerinin adı Allianoi olmasa korunmaması
gerekirmiş gibi abesle iştigal edilen bir tutum
sergilenmiştir. İlgili Mahkeme DSİ’nin yürütmeyi
durdurma istemini reddetmiştir. Bu gelişmeler
sonucunda dava Allianoi’un korunması doğrultusunda
sürmüştür.
Koruma Kurulu’nun kararı gereğince Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından oluşturulan bir Bilim Kurulu 25
Şubat 2006 günü ören yerinde inceleme yaparak altı
alternatif öneri getirmiş ve yazdıkları raporlarında
böyle bir ören yerinin sular altında kalma gibi kararı
kendilerinin veremeyeceğini açıkça belirtmiştir.
Kamuoyuna duyurulmayan bu raporu hazırlayanlar
sanki akademik yetkililer değilmişçesine bu
değerlendirmenin ardından 3. Akademik Bilim
Komisyonu’nun kurulmasına karar verilmiştir. Gene
raporu kamuoyundan gizlenen bu komisyondan ne
yazık ki Allianoi’un sular altında kalması yönünde
karar çıkmıştır. Bu kararın komisyonda yer alan
arkeoloji bilim dalını temsil eden akademik üyenin

II Regional Board for Conservation of Cultural
and Natural Assets and it was decided by
members on September 28, 2005 that a survey
should be conducted in Allianoi. This survey
was conducted in Allianoi by members of the
Regional Board for Conservation on October 13,
2005 and it was concluded in the ruling no. 1453
dated 13.10.2005 as follows; “… Considering
that Allianoi antique thermal remnants in Izmir
province Bergama district Paşa Spa location
are cultural assets which must be conserved
as they are part of world heritage; however,
the core of Yortanlı Dam was in the stage of
completion with the water retention stage being
imminent and the socio-economic composition
of the region will be affected upon completion
of the Dam as it was found that the technical
applications and characteristics in terms of
quality and quantity for conservation of the
thermal settlement which will remain in the
Dam pond grounds are outside the field of
specialization of our Board; also considering
that the technical report requested from the
General Directorate by the decision of our Board
dated 01.06.2005, no. 968 did not contain the
necessary and adequate recommendations
and solutions for conservation, the subject and
measures for conservation should be resolved
by our Ministry and no water should be retained
in the dam until a solution is produced…”.
State Hydraulic Works has initiated a lawsuit
against Ministry of Culture and Tourism for
cancellation of this ruling. At the trial, it was
debated starting from the (?) sign following
the word Allianoi in the decision whether
this place was Allianoi or not (!...) A totally
primitive attitude was displayed as if this site
with important archaeological assets should
not be conserved if its name was not Allianoi.
The applicable court has denied the motion for
stay of execution by State Hydraulic Works. As
a result of these developments, the lawsuit has
taken course in the direction of conservation of
Allianoi.
A scientific committee comprised by Ministry
of Culture and Tourism as per the ruling of
Conservation Board has conducted an on-site
survey on February 25, 2006, setting forth six
alternative proposals, clearly stating in its report
that they could not adopt the decision for such
an archaeological site to be submerged under
water.
As if those preparing this report, which was
not made public, were not academic officials;
after this evaluation, it was decided that a
3rd Academic Scientific Commission should
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Allianoi’un sualtında kalabileceği yönde verdiği görüşe
dayandırıldığına dair duyumlar ulusal ve uluslararası
bilim çevrelerini derinden etkilemiştir. Ülkemizde bilim
ve koruma etiğini derinden sarsan bu kararın yanı sıra
Allianoi kazı başkanının kurtarma kazılarında fazla alan
açtığı ve doğayı tahrip ettiği gerekçesiyle hakkında
soruşturma açılmasının istenmesi arkeolojik mirasın
tahribinden daha vahim bir olguyu gündeme taşımıştır.
Allianoi, tarihi ılıcası, antik köprüleri ve diğer taşınamaz
varlıklarıyla yerinde korunması ve sergilenmesi
gereken, dünyada eşi olmayan bir ören yeridir.
Ülkemizin bazı temel ihtiyaçlarına yönelik projelerin
uygulanması sırasında tarihi eserler ve doğal değerler
açısından eşsiz bir kültür mirasını göz göre göre yok
etmenin sorumluluğunu iyi irdelememiz gerekiyor.
Ülke yönetiminden sorumlu kişiler, projeleri geliştirip
uygulayan yetkilileri, ilgili yörelerin mülki ve idarî
yöneticileri, hepsinden önemlisi bu ülkenin yaşayan,
düşünen insanları olarak, Allianoi’u korumanın ve
gelecek kuşaklara aktarmanın hem yasal hem de
tarihsel sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız.
Son gelişmelerle Bergama yakınındaki Allianoi (Paşa
Ilıcası)’daki benzersiz arkeolojik miras göz göre göre
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
5. 8. 1999’da T.B.M.M.’nde görüşülerek kabul
edilen, 4434 no’lu, Arkeolojik Mirasın Korunmasına
İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)’nin
onaylanmasının uygun bulunduğu kanun; arkeolojik
mirası koruma sorumluluğun yalnızca doğrudan ilgili
devlete ait olmayıp, sorumluluğun Avrupa ülkelerinin
tümüne ait olduğunun da altını çizmektedir.3
İlgili kanunun, Mirasın Kimliğinin Saptanması ve
Koruma Önlemleri ile ilgili 2, 3, 4 ve 5. maddelerini
dikkate almak ve uygulamak durumundayız. Allianoi’u
yerinde koruyacak ve geleceğe taşıyacak akılcı, kalıcı
bir çözüm projesi bulmamız gerekiyor. Bu aşamada
Allianoi’yi tahrip etmenin sorumluluğunu; Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın, ilgili koruma kurulu üyelerinin,
son komisyondaki öğretim üyelerinin, DSİ yetkililerinin,
ilgili mülki ve idarî yöneticilerin iyi irdelemesi
gerekiyor. Allianoi’un kaderiyle doğrudan ilgili tüm
bu yetkililer gerek ulusal hukuk gerekse uluslararası
taraf olduğumuz anlaşmalar açısından öncelikle
onu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmakla
yükümlüdürler.
134

be set up. A decision on allowing Allianoi
to be submerged under water was issued
by this Commission, reports of which was,
again, hidden from the public. Rumors on this
decision being relied on the opinion of the
academic member representing archaeological
scientific discipline in the commission, stating
that it was OK for Allianoi to be submerged
have greatly impacted the national and
international academic circles. In addition to
this decision which shook the ethics of science
and conservation in our country deeply, the fact
that Allianoi excavation head was subjected
to allegations that he dug excessive areas in
the rescue excavations, destroying nature, was
even more serious than the destruction of the
archaeological heritage.
Allianoi is an archaeological site which is
unique in the world, which must be conserved
and exhibited on site with its historical spa,
antique bridges and other immovable assets.
We should discuss thoroughly the responsibility
of expressively destroying a unique cultural
heritage in implementation of projects seeking
to satisfy basic needs of our company.
People in charge of running the country, the
officials developing and implementing projects,
administrative officers of applicable regions and
most importantly the living, thinking people in
this country should not forget that conserving
Allianoi and conveying to future generations is
our legal and historical responsibility.
With the latest developments, the unique
archaeological heritage in Allianoi (Paşa Spa)
nearby Pergamon is facing the risk of explicit
destruction. Act no. 4434 ratifying the European
Convention on Conservation of Archaeological
Heritage (Reviewed) enacted by Turkish Grand
National Assembly on 5.8.1999 underscores that
the responsibility for conserving archaeological
heritage lies not only with the applicable
state but also with the entirety of European
countries.3
We must consider and implement Articles 2,
3, 4 and 5 of the said Act on Determination of
Identity of Heritage and Conservation Measures.
We must find a rational permanent solution
project which will conserve Allianoi in its
place conveying it to the future. At this stage,
Ministry of Culture and Tourism, members of
the applicable conservation board, members
of academy in the latest commission, State
Hydraulic Works officials and applicable
administrators must thoroughly consider the
responsibility for destroying Allianoi. All these

officials, who are directly related to the fate of
Allianoi, are obliged to conserve it and convey
it to future generations under both national law
and also the international conventions we are
party to.
Bu açıdan Allianoi (Paşa Ilıcası)’un kaderi, Devlet,
Koruma ve Bilim Etiğinin sorumluluğunu her boyutuyla
sorgulamaktadır. Bu sorumluluğu hisseden, ülkemizin
sağduyulu pek çok kesimi tepkilerini her boyutuyla
ortaya koymaktadır.4

Hence, the fate o Allianoi (Paşa Spa) questions
the responsibility of the State and conservation
and ethics of conservation and science in each
respect. Many segments of our population,
feeling this responsibility to reveal their
reactions in every such respect.4

Allianoi’un korunması Türkiye olarak hem yasal hem
de tarihsel bir sorumluluğumuzdur. Ulusal onurumuzu
biraz düşünüyorsak, bugün Berlin’de sergilenen
Bergama Zeus Sunağı’nı Devlet olarak Almanya’dan
geri isterken, Bergama yakınlarındaki, eşdeğerde
bir dünya kültür mirası olan Allianoi’yu (Paşa Ilıcası)
çamura gömüp tahrip etmemeliyiz.

Conservation of Allianoi is Turkey’s legal and
historical responsibility. If we think of our
national honor a little, we should not submerge
in mud Allianoi (Paşa Spa) which is a world
cultural heritage nearby Bergama at a time
when we seek to get the Pergamon Zeus Temple
from Germany as a state.

Dipnotlar / Footnotes

1. Bu konuda bkz: Ahmet Yaraş, “Barajlardaki Kurtarma Kazıları ve Allianoi İkilemi”, Arkeoloji ve
Sanat dergisi, 119 Ocak-Haziran 2005, s. 134-137 ve diğer yazıları için HYPERLINK "http://www.allianoi.org" www.allianoi.org. Bu koruma girişiminin hukuki süreci için bkz: N. Başgelen, Türkiye’de
Arkeolojik Mirasın Korun(ama)ması ve Allianoi, İstanbul 2007.

1. See: Ahmet Yaraş, “Barajlardaki Kurtarma Kazıları ve Allianoi İkilemi”, Arkaeology and Art Journal, 119 January-June, 2005, p. 134-137, also see HYPERLINK "http://www.allianoi.org" www.
allianoi.org. For legal proceedings on these conservation initiatives, see N. Başgelen, Türkiye’de
Arkeolojik Mirasın Korun(ama)ması ve Allianoi, Istanbul 2007.

2. Bu yazının oluşturulmasında Allianoi Girişim Grubu’nun internette oluşturduğu iletişim ağındaki
bilgilerden ve grubun eski sözcüsü Sayın Av. Arif Ali Çangı’dan aldığımız, hukuki süreç ile ilgili
bilgilerden yararlanılmıştır. Girişim, bugüne kadar geniş bir katılımı örgütleyerek, büyük bir özveri
ve başarıyla etkin bir sivil toplum platformunu ülke gündeminde önemli ve saygın bir konuma
getirmiştir. Allianoi özelinde koruma açısından etkin bir yapılanmanın yurdumuzda başarılı bir
öncüsü olmuştur.

2. Information on the communication network set up on the Internet by Allianoi Initiative Group
and information on legal proceedings we receive from Arif Ali Çangı, Attorney at Law, the former
representative of the group were utilized for this article. By organizing a broad participation, the
initiative has brought an effective non-governmental platform to a significant and reputable
position in the agenda of the country with great sacrifice and success. The initiative has become a
successful leader of an effective structure for conserving Allianoi.

3. Bu konuda bkz. N. Başgelen; Türkiye’de Koleksiyonculuk ve Arkeolojik Mirasın Korunması (Ulusal
ve Uluslararası Yasal Mevzuat Ekleriyle) Ek:3 s.15, İstanbul 2007.

3. See N. Başgelen; Türkiye’de Koleksiyonculuk ve Arkeolojik Mirasın Korunması (With National and
International Legislation Annexes) Annex:3 p.15, Istanbul 2007.

4. Akademik çevreden bu konuda etkin bir değerlendirme olarak kitap halinde yayınlanan
çalışma için bkz. A. Vedat Çelgin, İhanetin Darağacındaki Allianoi. İlgili Çevrelere ve Kamuoyuna
Açık Mektup, Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2008.

4. For this study published as a book as an effective discussion by academicians, see A. Vedat
Çelgin, İhanetin Darağacındaki Allianoi. İlgili Çevrelere ve Kamuoyuna Açık Mektup, Archaeology
and Art Publications, Istanbul 2008.
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ÖZET
Doğal minerallerin karbotermal indirgenme
ve nitrürleme prosesi ticari olarak kullanılmasa
da; esas olarak ileri teknoloji seramik tozlarının
sentezlenmesinde yaygın uygulanması olan bir
yöntemdir. Bu çalışmada bu tekniğin kullanım
potansiyeli, güncel ve önceki çalışmaların ışığı
altında vurgulanmaktadır. Bu teknik ile üretilen
tozların saflık düzeyleri açısından sorgulanabilir
oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, bu tozlar düşük
sıcaklık uygulamalarında başarı ile kullanılabilirler.
Diğer bir ifade ile hammaddeden ve/veya
indirgeyici ortamdan gelen bazı küçük miktarlardaki
oksit katışıklıkları düşük sıcaklık ötektikleri
oluşturabileceğinden bu tozlardan elde edilecek
nihai ürünlerin yüksek sıcaklık uygulamalarında
kullanımı sorun olabilmektedir. Ancak, reaksiyon
bileşimleri ve tepkime şartları titizlikle kontrol
edildiğinde yüksek kalitede teknoloji seramik
tozlarının üretilmesi mümkündür.
Kilit Sözcükler: Killer; Kılçıklar, Nitrür’ler,
Karbotermal, Toz-katı hal tepkimeleri
1. GİRİŞ
1.1. Seramik toz üretimi
Şu anda kullanılabilen birçok seramik toz üretim
yöntemi vardır ve halen ticari toz üretiminde
bunların sadece bazıları kullanılmaktadır. Ancak
bu yöntemlerin çoğu laboratuvar ölçeğinde veya
düşük üretim hızlarında kullanılmakta olup sanayi
uygulamalarında yer bulmamıştır. Bugüne kadar
Si3N4 tozlarının sentezlenmesi için bir çok teknik
araştırılmıştır. Bunlar, saf silisyum tozunun doğrudan
nitrürasyonu [1, 2], buhar-fazı tepkimeleri [3], sıvıfazı tepkimeleri [4], lazer sentezi [5], mikrodalga
sentezi [6] ve karbotermal indirgeme-nitrürleme
prosesidir [7-11]. Bunların ilk üçü ticari olarak
kullanılırken; diğerleri küçük ölçekli veya laboratuvar
üretimlerinden öteye gitmemiştir. Bu teknikler
arasında nitrojen tabanlı atmosferde bir indirgeme
136

ABSTRACT
Carbothermal reduction and nitridation process of
natural minerals, if not a commercially performed
one but literally, is a well-exercised method of
synthesising advanced ceramic powders. In this
paper, a potential of using such technique is
highlighted in the light of the current and previous
works. It was pointed out that powders produced
with this technique are questionable in terms of their
purity level. However, they could be successfully used
in the areas of low temperature applications; because
the indigenous oxide impurities, coming from raw
materials and/or reducing atmosphere are important
when the final product is to be used at elevated
temperatures where low melting eutectics could
form. With a carefully controlled constituents and
reaction conditions, powders of high-grade ceramic
materials could be synthesized.
Keywords: Clays; Whiskers; Nitrides; Carbothermal;
Powders-solid state reactions
1. INTRODUCTION
1.1. Ceramic powder production
There are many techniques of ceramic powder
synthesis available now and currently only some
of them are being used for commercial powder
production. Most of them however are in a laboratory
scale or in low production rate so that they have not
been explored widely in industry. Several techniques
have been explored in synthesizing Si3N4 powders.
These are namely direct nitridation of pure silicon
powder [1, 2], vapor-phase reactions [3], liquid-phase
reactions [4], laser synthesis [5], microwave synthesis
[6] and carbothermal reduction-nitridation process
[7-11]. First three are commercially used whereas
others did not progress further than a small scale
or laboratory production. Among these techniques,
the carbothermal reduction of SiO2 (in the form of
quartz or clay mineral) in the presence of a reducing
agent in a nitrogen based atmosphere deserves much
attention due to economic and potential of the mass
powder production with readily available and cheap

ajanı varken uygulanan SiO2’nin (kuvartz veya
kil minerali şeklinde) karbotermal indirgenmesi
kolayca ve ucuz bulunabilir hammaddeler ile kitle
toz üretiminin ekonomisi ve potansiyelinden dolayı
özel bir ilgiyi hak etmektedir. Saflık düzeyindeki
bazı sınırlamaların dışında bu yöntem toz özellikleri
açısından diğerleri ile kıyaslanabilir ve diğer
yöntemlere nazaran en ucuz prosestir.

1.2. Karbotermal redüksiyon-nitrürleme
metodu
Özellikle ucuz, kolayca bulunabilir toprak mineralleri
kullanılarak yüksek teknoloji seramik tozlarının
sentezlenmesinde karbotermal indirgemenitrürleme (CRN) adı verilen bu toz üretim tekniğinin
potansiyel kullanımı olasılığının çok yüksek olduğu
gösterilmiştir. CRN tekniği, oksit tabanlı doğal kil
mineralleri (esas olarak Al-Mg-silikatları) ve ince
kum / kuartz (SiO2)’ye uygulanmaktadır. On yedinci
yüzyıl sonlarında bile CRN prosesi üzerinde bir
hayli delil bulunabiliyor idi ise de [10], bu teknikle
ticari olarak büyük miktarlarda toz üretildiği
söylenemez. Literatürde esas olarak nitrür tabanlı
seramik tozlarının sentezlenmesi için bir teknik
olarak ilgili çalışmalardan bahsediliyor olsa da;
bu teknik kullanılarak ticari olarak sentezlenmiş
tozların kitle üretimi ve özelliklerini gösteren
bilgilere rastlamak pek mümkün değildir. Bunu iki
senaryo ile açıklamak mümkün olabilir; birincisi
pazarlama kaygıları, ikincisi ise tekniğin sanayide hiç
araştırılmamış olması olabilir. Her iki durumda da
bu makale, yapısal uygulamalar ve diğer alanlarda
istenilen özelliklere sahip ileri teknoloji seramik
tozlarının kolayca ve maliyet etkin şekilde üretimi
için bu yöntemin kullanım potansiyelini vurgulamayı
hedeflemektedir.
CRN tekniği, eşzamanlı olarak oksit(ler)in
indirgenmesine ve aşağıdaki basit kimyasal
tepkimelerle atmosfer kontrollü bir ortamda termal
aktivasyon ile ince tozlar halinde seramik bileşimler
oluşturmak üzere nitrojenin sistemdeki kalıntılar ile
tepkimeye girmesine dayanmaktadır:
Si3N4 oluşması için;
3SiO2(k) + 6C(k) + 2 N2(g) => Si3N4(k) + 6CO(g) (1)		
		
ve SiAlON oluşması için;				
[3A12O3 						
· 6SiO2](k) + 15C(k) + 5 N2(g) => 2Si3A13O3N5(k) + 15CO(g)

starting materials. With some limitations in purity
level, the technique is comparable to others in terms
of powder specifications and least expensive process
compared to other techniques.

1.2. Carbothermal reduction-nitridation method
In this study, it is demonstrated that the potential
use of a powder production technique called
carbothermal reduction-nitridation (CRN) in
synthesising high-tech ceramic powders especially
using cheap, readily available earth minerals is very
high. The CRN technique is applied to the oxide
based natural clay minerals (mainly Al-Mg-silicates)
and fine sand / quartz (SiO2). Although many data
could be found about the CRN process as early as the
end of the XVII Century [10], it is hardly found such
powders in huge quantities commercially referred
being produced by this technique. Although much
work was reported in literature on this technique
that for synthesising mainly nitride based ceramic
powders, there is hardly any source of information
found in literature demonstrating mass production
and properties of the powders synthesized
commercially using such technique. There could be
two main scenarios to explain this; it is because of
the marketing concerns or the technique is not being
explored by the industry at all. In either case, this
paper aims to highlight the potential of using such
technique to synthesise easily and cost effectively
ceramic powders with requisite properties for use in
structural and other areas of applications.
The CRN technique is based on the simultaneous
reduction of the oxide(s) and the reaction of the
nitrogen with remainings in the system to form
ceramic compounds in the form of fine powders
with the aim of thermal activation in a controlled
environment following the simple chemical reactions:
for Si3N4 formation;
3SiO2(k) + 6C(k) + 2 N2(g) => Si3N4(k) + 6CO(g) (1)
and for the formation of SiAlON
[3A12O3 · 6SiO2](k) + 15C(k) + 5 N2(g) => 2Si3A13O3N5(k) + 15CO(g)

(2)

Ancak, bu tepkime, bir atmosfer basınç altında
sonuçlanana kadar birkaç ara aşamadan
geçmektedir. Denklem 1’de silika quartz
formundadır veya sentetik silika olarak prosesten
geçmiştir. Bunun yerine, CRN prosesinde yararlı
olduğu görülen çok yüksek spesifik yüzey alanına
sahip sepiolit gibi bazı kil mineralleri de saflaştırma
sonrasında SiO2 kaynağı amaçlı kullanılabilir [7-8].
Yerel ulusal hammadde kaynakları kullanılarak Si3N4
ve SiAlON seramik tozlarının üretimi konusunda
literatürde bulunan çeşitli ciddi araştırmalar bu
ülkede mevcut bilimsel birikim ve kaynaklar
açısından düzeyin potansiyelini göstermektedir [12-18].

(2)

However, these reaction proceeds with several
intermediate steps before finalising in an atmospheric
pressure. In Equation 1, silica is in the form of asreceived quartz or processed like synthetic silica.
Alternatively, some of the clay minerals such as
sepiolite could also be used after purification as a
source for SiO2, since clay minerals provide very high
specific surface area, which was found beneficial
in CRN process [7-8]. A number of serious research
works, found in literature for the production of Si3N4
and SiAlON ceramic powders using local-national
resources of raw materials, show the potential of the
level in terms of the both scientific knowledge and
sources available in this country [12-18].
The commercial method of synthesising Si3N4
is called imide decomposition method, which is
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Si3N4’ün sentezlenmesinin ticari yöntemleri bir
hidrotermal proses olan (sıvı-faz tepkimesi) imid
dekompozisyon yöntemi ve silisyumun doğrudan
nitrürasyonudur [19]. Bu yöntemlerin her ikisi de
ekonomik olarak uygun değildir ve yüksek saflıkta
ara ürünler gerektirmektedir. Her ikisinde de üretilen
tozların sentezlenmesi ve kristalizasyonu için
yüksek sıcaklık uygulaması da gerekmektedir. Bu
sentezleme yöntemlerinin alternatifleri ancak eğer
üretim gereken toz özelliklerinden taviz verilmeden
maliyet etkin olabiliyorsa kabul edilebilir. SiO2
tabanlı hammaddelerin karbotermal indirgenmenitrürlemesi, üretim aşamaları ve hammadde
kullanımı açısından maliyet etkindir. Toz formundaki
son ürünün istenilen özelliklerde elde edilmesi için
üretim sürecinin her aşamasında sistem kolayca
ayarlanabilir.
Bu çalışmada yukarıda vurgulanan ticari proseslere
bir alternatif olarak kullanılabilecek olan CRN
tekniğinin kullanım potansiyelini göstermek üzere
örnek olarak Si3N4 ve türevlerinden olan SiAlON’nun
sentezi gösterilmiştir. CRN prosesi, düşük maliyeti
ve quartz/kil mineralleri gibi hammadeler ile katı
formda indirgeme elemanının kolayca bulunması
nedeniyle uygun bir yöntemdir.

1.3. Si3N4 ve SiAION seramiklerin kullanımı
Silisyum nitrür (Si3N4) ve SiAlON (Si3N4 ve Al2O3 katı
eriyigi) seramikler, ileri teknoloji seramik malzemeler
olarak kullanımları açısından gelecek vaat
etmektedir. Bunun nedeni, bu malzemelerin özellikle
yüksek sertlik, iyi termal ve korozyon dayanımı
göstermesi ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetlerini
korumasıdır. Bunlar, türboşarz rotorları ve bujiler
dahil (Şekil 1) [22] dökme demir ve süper alaşımların
işlenmesi için [21] yüksek hızlı kesici alet uçlarından
güneş bataryalarına kadar [20] değişen geniş bir
kullanım aralığında uygulamalar için büyük miktarda
üretilmektedir. Örneğin silisyum nitrür türboşarz
rotorları, 1980’lerin sonlarından beri Japonya’da
kullanılmaktadır.
Ancak, bu çalışmada tanımlanan yöntem kullanılarak
sentezlenen tozlar; rulmanlar (Şekil 2), kesim
maksatları, tekstil ipliklerinin kesilmesi, bıçaklar,
ekleyiciler, sarma makineleri için emme boruları
ve kalıntı makasları ve iplik kılavuzları ve ipliklerin
oluşturulması ve düzeltilmesi gibi düşük sıcaklıktaki
uygulamalar için parçaların yapılmasında da
kullanılabilir. Sıhhi tesisat için sızdırmazlık ve
regülatör diskleri ve saptırıcılar, CRN ile sentezlenen
Si3N4 tozlarının kullanılabileceği diğer olası
uygulama alanlarıdır. Sentetik SiO2 ile başlandığında
ortaya çıkan Si3N4 tozları ile elde edilen ürünlerin
saflık düzeyi çok yüksektir ve dolayısıyla iyi termal
şok dayanımının ve dayanıklılığın temel istenilen
özellikler olduğu termokupl kılıfları, koruma boruları,
izolasyon boruları ve seramik küreler ve hadde
astarlarında kullanılabilir .
(Bkz. Bu çalışmada Bölüm 3.2)
138

a hydrothermal process (liquid-phase reaction),
and direct nitridation of silicon [19]. Both of which
are economically unfavourable and they require
high purity intermediate products. In both cases,
high temperature application is also required for
synthesising and crystallisation of the powders
produced. Alternative to such synthesising methods
should only be welcomed if the production is costeffective without sacrificing from the required
powder specifications. Carbothermal reductionnitridation of SiO2 based raw materials is costeffective in terms of the production steps and the use
of raw materials. Final powder properties could easily
be adjusted in each stage of the processing so that
required powder specifications to be achieved.
In this paper, the synthesis of Si3N4 and its derivatives,
i.e., SiAlONs, were given as an example to show the
potential of the using such CRN technique which,
could be an alternative to the commercial processes
as highlighted above. CRN process is beneficial due to
the low cost and readily available starting materials,
i.e., quartz/clay minerals and reducing agent in
discrete form.

1.3. The use of Si3N4 and SiAlON ceramics
Silicon nitride (Si3N4) and SiAlON (solid solution of
Si3N4 and Al2O3) ceramics are promisingly being used
as advanced ceramic materials. This is because these
materials characteristically exhibit high hardness,
good thermal and corrosion resistance, and retention
of strength at elevated temperatures. They have been
produced in high volumes for applications in a wide
range of areas ranging from solar cells [20] and for
high-speed cutting tool inserts for machining cast
iron and super-alloys [21] including turbocharger
rotors and glow plugs (Fig. 1) [22]. Silicon nitride
turbocharger rotors, for example, have been used in
Japan since the late 1980s.
However, the powders synthesised using the method
descried in this paper could be used to make parts
for those areas of low temperature applications such
as, bearing balls (Fig. 2) and cutting purposes; cutting
textile threads, cutting blades, splicer, suction tube
and residual tread shears for winding machines and
as well as for thread-guiding, forming and modifying
yarns. Seal and regulator discs for sanitary fittings
and diverters are other areas of possible applications
where Si3N4 powders synthesised by CRN could
be used. When it is started with synthetic SiO2, the
resulting products of Si3N4 powders are very high
in purity level and therefore they can be used in
thermocouple tubes, protection tubes, insulating
tubes as well as ceramic balls and mill linings, where
good thermo-shock resistance and toughness are
main properties to concern (See Section 3.2 in this
paper).

2. MATERIALS AND METHOD
Processing parameters and conditions reffered in
the work for CRN process are given in Table 1. Due to

Şekil 1. Si3N4 seramik türboşarz rotorlar (a) ve dizel motor tapet’leri (sübap iticileri) (b) [22].
Fig. 1. Si3N4 ceramic turbocharger rotors (a), and tappets for diesel engines (cam followers) (b) [22].

2. MATERYAL ve METOD
CRN prosesi çalışmaları için kullanılan proses
parametreleri ve koşulları Tablo 1’de verilmiştir.
Bu yazı kapsamı dolayısıyla burada sadece en iyi
uygulamalardan örnekler verilmiştir. Her bir proses
parametresi ve kullanılan ham maddeler ile bunların
üretilen toz ürünler üzerindeki etkileri konusunda
daha fazla ayrıntı almak isteyenler, literatürdeki
ilgili eserlere veya bu çalışmanın ilgili bölümüne
başvurmalıdır [8, 9, 23-24].
Parametreler
Sıcaklık (oC)
N2-akış hızı (ml/dak.)
Isınma hızı (oC /saat)
Temel tepkenin ortalama büyüklüğü
İndirgeme ajanı parçacık ortalama büyüklüğü ve spesifik
yüzey alanı (değerler braket’lerde verilmiştir, m2/g)
Temel tepkenler
Çekirdekleyici
Parameters
Temperature (oC)
N2-flow rate (ml/min)
Heating rate (oC /h)
Main reactant’s mean size
Reducing agent particle mean size & specific surface area
(values are given in brakets, m2/g)

Şekil. 2. Si3N4 bilyeli rulmanlar. Fig.2. Si3N4 bearing balls.

the scope of this paper, only the best practices are
given here for an example. Any parties interested
in more details of each processing parameters and
raw materials used and their effects on the products
should refer to the relevant works reported in
literature or on the appropriate part of this paper [8,
9, 23-24].

Since high purity level and high specific surface
area of the raw materials are important, the starting
materials should be selected carefully so that product
Değerler
powders after CRN process may be
consistent with the requirements
1300, 1325, 1350, 1400, 1425, 1475, 1500
of structural or other use of ceramic
400, 600, 1000, 1400, 1800, 2000
applications. For the intimate mixture
150, 300
of the components, i.e. quartz (as
-45µm, -63µm, -150+75µm, -100µm
the SiO2 reagent) or kaolinite (as
5µm (110), 30µm (777), 70µvm (60)
the Al-Si-O reagent) with carbon for
example for the synthesising of Si3N4
Kuartz 100, Kil 220 ve Kaolinit 63, Kale Maden A.Ş.
(Çanakkale-TÜRKİYE). Sepiolite, Eskişehir’den (TÜRKİYE).
or SiAlON powders, respectively, the
Ağ.%1-3 α-Si3N4 (NU10, TENMAT Ltd.)
wet method using aqueous slurry fits
well. The wet mixture then is filtered,
dried and lightly grinded before
Values
taking it to the next stage where high
1300, 1325, 1350, 1400, 1425, 1475, 1500
temperature carbothermic reaction
400, 600, 1000, 1400, 1800, 2000
takes place under continuous flow of
150, 300
nitrogen gas.
-45µm, -63µm, -150+75µm, -100µm
5µm (110), 30µm (777),70µm (60)

The main setup is shown in Figure 3
Quartz 100, Clay 220 and Kaolinite 63, from Kale Maden A.Ş. for the CRN process. Figure 4 shows
Main reactants
(Çanakkale-TURKIYE). Sepiolite from Eskişehir (TURKIYE).
the stages for the whole process.
Seeding mat erial
1-3wt.% α-Si3N4 (NU10, TENMAT Ltd.)
Properties and quality of the final
product in the form of fine powders depend on which
Hammaddelerin yüksek saflık düzeyi ve yüksek
processing route taken in this flowchat (Fig. 2). For
spesifik yüzey alanı önemli olduğundan, başlangıç
the sake of simplicity, the degree of conversion values
malzemeleri dikkatle seçilmeli ve CRN sonrasında
were given for Si3N4 synthesis as; the amount of Si3N4
ürün tozlarının seramiğin yapısal uygulamalarda
formed divided by the amount of SiO2 present in the
veya diğer kullanımlardaki gereksinimleri ile tutarlı
charged material and for the SiAlON synthesis as; the
olmalıdır. Bileşenlerin iyi karışması için, sulu çamur
amount of SiAlON formed by the amount of sum of
kullanan ıslak yöntem uygundur; örneğin Si3N4veya
the SiO2 plus Al2O3 present in the charged.
SiAlON tozlarının sentezi için kuartz (SiO2 tepken
olarak) veya kaolinitin (Al-Si-O tepken olarak)
3. RESULTS AND DISCUSSION
karbonla karışımı. Daha sonra ıslak karışım süzülür,
3.1. Carbothermal reduction and nitridation of
kurutulur ve hafifçe öğütülerek bir sonraki aşamaya
natural minerals
geçilir. Orada yüksek sıcaklıkta karbotermik tepkime,
Each parameter given in Table 1 has had its own
sürekli nitrojen gazı akışı altında gerçekleşir.
effect on the formation of final ceramic powders.
Such as, increasing in temperature had strong
CRN prosesi için temel düzen Şekil 3’te
gösterilmiştir. Şekil 4, tüm prosesin aşamalarını
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göstermektedir. İnce toz şeklinde son ürünün
özellikleri ve kalitesi, bu akış şemasında hangi
proses yönteminin kullanıldığına bağlıdır (Şekil 2).
Basitleştirme amacıyla söylenebilir ki; Si3N4 sentezi
için verilen dönüştürüm derecesi değerleri şöyledir:
Oluşan Si3N4 tutarı bölü yüklenen malzemedeki SiO2
tutarı. SiAlON sentezi için ise: Oluşan SiAlON tutarı
bölü yüklenende mevcut SiO2 artı Al2O3 toplamının
tutarı.

influence on the product yield phase up to a certain
limit, after which other phases rather than nitrides
formed, such as silicon carbide. Increase in N2 flow
rate is favourable in increased formation of the
product phases. Gas flow rate however should be
kept at optimum level, above which sweeping of
the intermediate phases in gaseous form may occur.
When other variables were kept constant, specific
surface area of the reducing agent was found to have
Ürün

Isı kaynağı

Gaz akışmetresi

Tepkime alanının izolasyonu

N2 akışı
Egzos gazları

Örnek haznesi

Astar malzeme

Şekil 3. CRN düzeninin şematik gösterimi / Figure 3. Shematic Presentation of the CRN setup.

Hammadde Hazırlanması

Yöntem A

Yöntem B

Geldikleri halindeki malzemenin saflaştırılması

Geldiği haliyle silika veya kil minerali
+
İndirgeme ajanının katılması

Kuru proses
Kuru karıştırma

Islak karıştırma

Islak proses (Acid Leaching, AL)
İndirgeme ajanının katılması

Süzme
Kurutma
Öğütme

Öğütme
veya
bilyeli
değirmende
öğütme

AL öncesi

AL sonrası

Yıkama ve süzme
Kurutma

“Yöntem A” izlenir

Öğütme

CRN Süreci

Fazla karbonun yakılması
Hafif öğütme
Karakterizasyon
İnce toz halinde son ürün (Si3N4 veya SiAlON)
Şekil 4. CRN tekniği için seramik toz hazırlığı proses akış şemaları/ Figure 4. The process flow diagrams of the ceramic powder preparation for the CRN technique
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3. SONUÇLAR VE İRDELEME
3.1. Doğal minerallerin karbotermal
indirgenmesi ve nitrürlenmesi
Tablo 1’deki her bir parametrenin son ürün seramik
tozların oluşmasında kendisine özel etkileri
olmuştur. Örneğin, sıcaklığın belli bir sınıra kadar
artırılması seramik toz üretim miktarına etkileri
olmuş ancak daha yüksek değerlere çıkıldıkça
silisyum karbür gibi nitrür dışındaki fazlar ortaya
çıkmıştır. N2 akış hızındaki artış ise son ürün seramik
toz içerisinde arzu edilen fazlarının artışı lehine
yarar sağlamaktadır. Ancak, gaz akış hızı optimum
düzeyde tutulmalıdır aksi halde daha çok yüksek
gaz akışı sistemde mevcut ara fazların süpürülerek
atılmasına neden olacaktır. Diğer değişkenler sabit
tutulduğunda, indirgeme ajanının spesifik yüzey
alanının CRN prosesinde seramik toz faz formasyonu
ve oluşması üzerinde önemli bir etki yaptığı
görülmüştür.
3.2. CRN tekniğinin sınırları ve avantajları
Si (veya Si ve Al) ve karbonun (indirgeme ajan
kaynağı olarak) hammadde olarak kullanımında
Si3N4 ve SiAlON türü yapısal seramik uygulamaları
için gerekli tozlarının sentezlenmesi için yüksek
spesifik yüzey alanı ve saflık düzeyi gereklidir
[25]. Kurt ve Davies [7,8], çalışmalarında Si3N4
hammadde kaynağı olarak Türkiye menşeli
sepiolit kil mineralinin kullanımını ayrıntılı
olarak incelemiştir. Geldiği halindeki mineralin
hidrometalurjik saflaştırılması sonrasında Si3N4
tozlarının sentezlenmesi için çok yüksek spesifik
yüzeyli sepiolitin (hidrate magnezyum silikat türü
ince parçacıklı kil minerali) iyi bir başlama malzemesi
olduğunu göstermişlerdir.
Teknolojik seramik hammaddesi kaynağı olarak
doğal minerallerin kullanımının temel ve tek
sınırlaması saflık düzeyleridir. Bu yöntemle elde
edilen seramikler içerisinde mevcut safsızlıklar
üretim sürecinden değil başlama ajanlarından
ortaya çıkar. Bunlar esas olarak kalıntı karbon
(ve karbon yüksek CRN sıcaklıklarında oluşan
SiC’den gelir) göreceli olarak yüksek oksijen düzeyi
ve bazı Al ve Mg atomlarıdır. Diğer katışıklıklar
ppm düzeyinde olup, ticari kategori tozlarla
kıyaslanabilir düzeydedir. Si3N4 üretimi için Al ve
Mg yanında biraz oksijen gibi minör bileşenler
sonraki sinterleme aşamasında kullanıldıklarından
yararlıdır. Hammaddeden gelen Fe gibi minör
veya çok küçük miktardaki elemanlar yapısal
seramik uygulamalarında Si3N4 seramiklerinin
kullanımında açısından bir sorun yaratmazlar.
Çünkü bunlar herhangi bir kusura yol açmaksızın
ürün içinde eşit şekilde dağılmış gözükmektedir.
Ucuz hammaddelerden CRN prosesi kullanılarak
sentezlenen tozların tipik morfolojileri Şekil 5’te
gösterilmiştir. Sırasıyla Şekil 5 b ve d’de görüldüğü
gibi, çeşitli morfolojili mikron altı büyüklükte
tozlar eş eksenli yapıdan ince lifsi forma kadar
üretilebilirler. CRN Tekniği ile üretilen tozların türünü
proses parametreleri etkilemektedir. Toz morfolojisi,
bunların büyüklükleri ve spesifik yüzey alanları

a substantial effect on the phase formation and the
yield of the ceramic powder in the CRN process.

3.2. Limitation and advantages of CRN
technique
In using of the raw materials as a source of Si (or
Si and Al) with carbon (as a source of reducing
agent), high specific surface area and purity level are
essential in order to synthesise Si3N4 and SiAlON type
ceramic powders for structural ceramic applications
[25]. Kurt and Davies [7,8] explored in detail the use
of Turkish origin sepiolite clay mineral for the source
of Si3N4 raw material in their works. They showed
that sepiolite (hydrated magnesium silicate type of
fine-grained clay mineral) with very high specific
surface are provided good starting material for the
synthesising Si3N4 powders after hydrometallurgical
purification of the as-received mineral.
The main and only limitation of using natural minerals
as a source of technological ceramic raw material
is their purity level. The minor elements found in
this method originate from the starting agents not
from the process. These are mainly residual carbon
(and carbon comes from SiC form at high CRN
temperatures), relatively high oxygen level, some Al
and Mg atoms. Other impurities are in ppm level and
comparable with commercial grade powders. For
producing Si3N4, the minor constituents like that of Al
and Mg along with some oxygen are beneficial since
they are used in later stage of sintering. Minor or very
small quantities of elements like Fe comes from the
raw material (that causes risk in using Si3N4 ceramics
in structural applications) had no trouble since
they appear to be evenly distributed in the product
causing no flaw effects. Typical morphologies of the
powders synthesised using CRN process from cheap
raw materials were shown in Figure 5. Submicron
sized powders with various morphologies could be
produced from equiaxed morphology to whiskers
as seen in the Figure 5 b and d, respectively. Process
parameters affect the type of the powders produced
in CRN technique. Powder morphology, their size
and specific surface area maybe adjusted so that the
required powder properties are obtained by carefully
controlling the process. It was observed and reported
elsewhere in detail [7] that the type of reducing agent
affects the yield, phase content and morphology of
the powders in CRN process. An increase in specific
surface area of the precursor resulted in increased
reaction rate in CRN. Fine grain size, high specific
surface area (up to 11.5 m2/g) powders of mainly
β-Si3N4 were obtained using polyacrylonitrile (PAN)
as a carbon source. Silicon nitride whiskers of submicron thickness and hundreds micron in length
were synthesised when PAN was replaced with
discrete charcoal particles. Those whiskers in α-Si3N4
form were produced in very short time than reported
earlier elsewhere [11]. The quantity of α-phase Si3N4
and B’-SiAlON increased by using carbon black with
high specific surface area or using ball-milled fine
charcoal powders as well as by carefully adjusting
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prosesin titizlikle kontrolü sayesinde istenilen
toz özelliklerinin elde edilmesi için ayarlanabilir.
Literatürde ayrıntılı olarak [7] indirgeme ajanının
türünün CRN prosesindeki tozların getirisi, faz içeriği
ve morfolojisini etkilediği gözlemlenmiş ve rapor
edilmiştir. Prekürsörün spesifik yüzey alanındaki
artış, CRN’de tepkime hızının artışına yol açmıştır.
Bir karbon kaynağı olarak poliakronitril (PAN)
kullanıldığında esas olarak β-Si3N4 tozları şeklinde
ince parçacık büyüklüklü yüksek spesifik yüzey alanlı
(11.5 m2/g’ye kadar) tozları elde edilmiştir. Mikron
altı kalınlıkta ve yüzlerce mikron uzunluğunda
silisyum nitrür kılçıkları PAN’ın yerine odun kömürü
tozu kullanıldığında sentezlenmiştir. Bu α-Si3N4
şeklindeki kılçıklar, literatürde belirtildiğinden çok
daha kısa bir süre içinde oluşmuştur [11]. Yüksek
spesifik yüzey alanlı karbon siyahı veya değirmen
öğütmeli odun kömürü tozu kullanıldığında ve
mineralin saflaştırılması ve prekürsörün karbotermal
indirgenme-nitrürlenmesi esnasında deney
değişkenleri dikkatle ayarlandığında α-fazlı Si3N4 ve
B’-SiAlON miktarı artmıştır.
Bu şekilde üretilen tozlar, başlangıç hammaddeleri
içerisinde bulunan ve homojen olarak dağılmış
kalıntı metal (Mg, Al) oksit fazlarından dolayı
kolayca sinterlenebilir. Daha önce yüksek kalitede
yapısal parçalar üretmek amacıyla CRN prosesi
ile sentezlenen tozların ya basınçsız olarak [9]
veya basınç altında yüksek yoğunluklara [25, 26]
kolayca sinterlenebileceği bildirilmiştir. Natansohn
[25], CRN prosesi ile üretilen Si3N4’ün kolayca
teorik yoğunluklara kadar sinterlenebileceğini
(ağırlık olarak % 6 Y2O3 eklenerek) ve sinterlenen
örneklerin yüksek mekanik mukavemet gösterdiğini
göstermiştir. Kalıntı karbon, oksijen veya SiC veya
ara MxOyNz, MxOyN veya MxOxN türü fazlar gibi
diğer fazlar dolayısıyla CRN ile üretilen tozlara
özel sinterleme prosedürü uygulamak gerekebilir.
Bu ikincil fazlar herhangi bir sorun yaratmaz.
Çünkü bunlar homojen olarak dağılmış in situ
halde bulunur ve miktarları azdır. Kaldı ki aynı
veya benzer sinterleme katkıları, Si3N4 ve SiC
sistemleri için kullanılmaktadır. Az miktardaki
oksijen içeriği, genellikle CRN prosesi sonrasında
karbon fazlasının yandığında Si3N4 parçacıklarının
yüzeyinde mevcut oksit fazı olarak ortaya çıkar.
Bu, aynı zamanda, literatürde [27] bildirildiği gibi,
Si3N4 parçacıklarının homojen sinterlemesinde
de yararlıdır. Kurt ve Davies [9] herhangi bir katkı
maddesi kullanmaksızın, saflaştırılmış sepiolit kil
mineralinden CRN ile üretilen Si3N4 tozlarının yüksek
sinterlenebilme derecesini göstermiştir.
İndirgeme ajanının türü ve parçacık büyüklüğü
gibi onun birçok fiziko-kimyasal özellikleri ve kil/
kuartz ile karışım koşulları CRN prosesi ile teknolojik
seramik tozu üretmede önemli faktörlerdir. Örneğin
parçacık morfolojisi, aynı proses koşulları altında
değişik indirgeme ajanları kullanıldığında fark
gösterir. Ayıraçların karıştırılma yönteminin, seramik
parçacıklarının oluşması ve getirisi üzerinde önemli
bir etkisinin olduğu da görülmüştür [23].
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the experimental variables during purification of the
mineral and in carbothermal reduction-nitridation of
the precursor.
Powders produced in this way are readily sinterable
due to the homegenously distributed residual
metal (Mg, Al) oxide phases present in the starting
reagents. It is previously reported that the powders
synthesised by CRN process could be readily sintered
either pressureless [9] or under pressures to high
densities [25, 26] in order to produce high quality
structural parts. Natansohn [25] demonstrated
that Si3N4 produced by the CRN process could be
sintered up to theoretical densities (with addition
of 6 wt% Y2O3) and sintered samples exhibited high
mechanical strength. Sintering procedure may be
needed to adapt to the powder produced by CRN
because of residual carbon, oxygen or some other
phases, such as SiC or intermediate MxOyNz, MxOyN
or MxOxN type phases. However, this does not
exhibit any problem because they are homogenously
distributed, present in-situ form and they are minor
in quantities. Subsequently, same or similar sintering
additives are being used for Si3N4 and SiC systems.
Small amount of oxygen content comes usually when
the excess carbon is burned after CRN process as a
surface oxide of Si3N4 particles. This is also beneficial
in a homogenous sintering of the Si3N4 particles
as reported in literature [27]. Kurt and Davies [9]
demonstrated high sinterablity of Si3N4 powders
produced by the CRN of purified sepiolite clay mineral
without using any additives.
The type of reducing agent and it is physicochemical
properties, such as particle size along with its mixing
conditions with clay/quartz are important factors
in producing ceramic powders via CRN process.
For example, particle morphology differs when
using different reducing agents under the identical
processing conditions. It was found that the way of
mixing reactants also had prefound effect on the
formation and yield of ceramic particles [23].
The main expense of the CRN process is the high
temperature input. Although in the current and
previous works [7] the temperature was acceptably
lowered up to 1400oC, these can be improved
further. Currently, Si3N4 and SiAlON based advanced
ceramics could be sythesised in fine powder form in
high quality at 14000°C during 4 h reaction under
1000ml/min N2-flow rate by this technique. One
of the important points where the research is now
concentrating on is the making of the system further
economic.

4. CONCLUSIONS
It can be concluded that advanced ceramics mainly
Si3N4 and its derivatives such as SiAlON powders
comparable in quality and economically feasible
could be produced easily from widely available raw
materials such as quartz and clay minerals by the
carbothermal reduction and nitridation (CRN) process

CRN prosesinin en büyük maliyet unsuru, yüksek
sıcaklık girdisidir. Mevcut ve önceki çalışmalarda
[7] sıcaklık kabul edilebilir bir şekilde 1400oC’ye
indirilmiş olsa da; bu, daha da geriye çekilebilir.
Halen Si3N4 ve SiAlON tabanlı ileri teknoloji
seramikleri, bu teknikle 1000ml/dak N2-akış hızında
4 saatlik bir tepkime esnasında 1400oC’de yüksek
kalitede ince toz halinde sentezlenebilir. Şu andaki
araştırmaların odaklandığı önemli noktalardan biri,
sistemin daha ekonomik hale getirilmesidir.

Şekil. 5. Kaolinit’in (a - 1475oC, 4 saat), kil (b - 1425oC, 4h), kuartz (c - 1500oC, 4h)
ve sepiolit (d - 1400oC, 4 saat)’ten CRN prosesi ile sentezlenen β`-SiAlON (a & b) ve
Si3N4 (c & d) seramik tozlarının parçacık büyüklükleri ve morfolojileri
Fig. 5. Particle size and morphologies of β`-SiAlON (a & b) and Si3N4 (c & d) ceramic
powders synthesised by CRN process from kaolinite (a - 1475oC, 4h), clay (b - 1425oC, 4h),
quartz (c - 1500oC, 4h) and sepiolite (d - 1400oC, 4h).

4. SONUÇLAR
İleri teknoloji seramiklerin esas olarak, Si3N4 ve
türevlerinin kalite ve ekonomik olarak rantabl şekilde
burada tanımlanan yöntem kullanılarak karbotermal
indirgeme ve nitrürleme (CRN) prosesi ile kuartz
ve kil mineralleri gibi bol miktarda bulunabilen
hammaddelerden kolaylıkla üretilebileceği
sonucuna varılabilir. Bu teknik basit ve kolaylıkla
sanayide kesikli veya sürekli üretim sistemine adapte
edilebilir. Ticari seramik tozu üretiminde CRN
prosesinin kullanılmasındaki temel sorunlar, bunların
başlangıç malzemelerinin yüksek saflık düzeyine
erişmedeki zorlukları ve tepkimenin gerçekleştiği
göreceli yüksek sıcaklıklardır. En iyi sonuçlar 1400oC
ve 1500oC sıcaklık aralığında elde edilir. Seçici
saflaştırma ile ve daha düşük tepkime sıcaklığı ve
süresi kullanılarak ikincil fazın etkilerini minimize
etmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan
ikincisi, CRN prosesinin yerine dinamik karbotermal
indirgeme ve nitrürleme (DCRN) prosesi adı verilen
ve halen geliştirilmekte olan bir proses kullanılması
ile elde edilebilir.
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following the method described here. The technique
is simple and easy to adapt in bunch and continuous
production by the industry.
The main issues of CRN process in using commercial
ceramic powder production are their inferiority in
reaching high purity level of the starting materials
and relatively high temperatures where the reaction
takes place; the best practices are achieved between
1400oC and 1500oC temperature range (see Fig. 5
a-d). Further work is in progress to minimise the effect
of secondary phase by the selective purification and
lower the reaction temperature and time. The latter
aim can be reached through replacing CRN process
with the dynamic one called dynamic carbothermal
reduction and nitridation (DCRN) process, which is
under develeopment.
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AJANDA
NİSAN/ April 2008
MOSBUILD: CERAMIC & STONE, SANITECHNIKA,
TECNOCERAMICA
Annual: 1-4 Nisan/ April 2008 Moscow, Russia
www.mosbuild.com
EXPO BUILD CHINA + CERAMICS, TILE &
SANIRATY WARE CHINA
Annual: 1-4 Nisan/ April 2008 Shanghai, P.R. of China
www.cmpsinoexpo.com/expobuild
UNICERA 20. ULUSLARARASI
SERAMİK VE BANYO FUARI
UNICERA 20th INTERNATIONAL
CERAMIC AND BATHROOM FAIR
Annual: 9-13 Nisan / April 2008 Istanbul, TURKEY
www.unicera.com
www.tuyap.com.tr
KBIS KITCHEN& BATH INDUSTRY SHOW
Annual: 11-13 Nisan/ April 2008 Las Vegas, USA
www.kbis.com
COVERINGS
Annual: 29 Nisan-April/ 2 Mayıs-May 2008 Orlando,
USA
www.coverings.com
TURKEY BUILD ISTANBUL
Annual: 30 Nisan-April/ 4 Mayıs-May 2008
İstanbul, Turkey
www.turkeybuildistanbul.com

HAZİRAN/ June 2008
TILE & STONE SHOW
29 Haziran-June/ 1 Temmuz-July 2008 London, UK
www.thetileandstoneshow.co.uk
2nd International Congress on Ceramics
Palazzo della Gran Guardia - Verona (Italy)
June 29/ July 3, 2008
www.ICC2.org
EKİM/ October 2008
ISH NORTH AMERICA
1-3 Ekim/ October 2008 Chicago, USA
www.ish.messefrankfurt.com
5. TOZ METALURJİSİ KONFERANSI
8-12 Ekim / October 2008
Bildiri Özetleri için
www.turkishpm.org/5pm2008
Detaylı Bilgi: Mustafa Ubeyli
mubeyli@etu.edu.tr
KASIM/ November 2008

MAYIS/ May 2008
CERAMICS CHINA
Annual: 21-24 Mayıs/ May 2008
Guangzhou, P.R. of China
www.ceramicschina.com.cn

VII. ULUSLARARASI KATILIMLI
SERAMİK KONGRESİ 2008
26-28 Kasım / November 2008
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ANS Kampusu, Afyon
www.seramik2008.aku.edu.tr

ISF GULF KITCHEN + BATHROOM
Annual: 25-27 Mayıs/ May 2008 Dubai, UAE
www.ishmessefrankfurt.com
KITCHEN & BATH CHINA
Annual: 25-29 Mayıs/ May 2008 Shanghai, China
www.wes-expo.com.cn/building
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