Bakış / Vision

Seramik Türkiye Dergisi’nin değerli okurları,
İnsanın yeteneklerini geliştirmesi ve hayata daha
sıkı tutunabilmesini sağlayacak bilgi ve becerilerle
donatılması için iyi bir eğitim alması gerekir. Kalkınmanın
temelinde eğitim vardır. Gelişmekte olan ülkelerde ilk
verilecek eğitim okur yazarlığın yaygınlaştırılması ile
olur. Ülkelerdeki eğitim sistemleri, o ülkelerin gelişmişlik
standardının göstergesidir.

okulda seramik sanatı ve bilimi üzerinde yoğunlaşmış
eğitim veren fakülteler mevcuttur. Gerek güzel sanatlar
dalında ve gerekse malzeme bilimi dalında yapılan bu
eğitimler sanatımıza ve sanayimize önemli katkılarda
bulunmaktadır. Sektörümüz bu üniversitelerle üniversitesanayi işbirliğini başarıyla sürdürmekte ve Türk seramik
eğitiminin yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Ülkemizde her yıl öğrenci seçme sınavına giren 2 milyona
yakın gencin büyük bir bölümünün üniversitelere
yerleştirilemediğini ve üniversitelerden mezun olan bir
çok gencin eğitim gördükleri dallarda iş bulamadıklarını
görüyoruz. Bu yüzden gençlerin meslek liselerine
yönlendirilmesi gerekmektedir. Meslek liselerinden teknik
donanıma sahip olarak mezun olan gençler hem ülke
ekonomisine katkıda bulunacaklar hem de işsizlik sorunu
kısmen çözülmüş olacaktır.

Teknolojik gelişmeler ve ekonomilerdeki büyümeler
küresel değişimi hızlandırmaktadır. Böylece küresel
ekonomiler hızla birbirine yaklaşmaktadır. Uluslararası
düzenlenen fuarlar, kongreler, sergiler bu yakınlaşmalara
öncülük yapmaktadır. 2007 yılında yurtdışında
düzenlenen kongrelerde, fuarlarda ve sergilerde modern
Türk seramik sanatının ve seramik endüstrisinin global
platformda hak ettiği yerlere ulaştığını görüyoruz. İtalyan
Seramik Derneği Confindustria Ceramica tarafından
oluşturulmuş bir prestij ödülü olan ve her yıl seramik
dünyasına önemli katkılar yapmış olan bir işadamına
verilen “Aldo Villa” ödülü 2007 yılında Kale Grubu Şirketleri
kurucu murahhas azası Sayın Dr. İbrahim Bodur’a verildi.
Bu Türk seramiğinin dünya üzerinde bulunduğu yeri işaret
etmektedir ve ülkemiz adına kutlanacak bir olaydır.
Büyük fırsatlarla dolu olan dünya küçüldükçe atılan
adımların büyümesi gerekiyor. Bunun için de çok
çalışmak ve araştırmak lazım. Biz Türk seramikçileri bunun
bilincindeyiz ve gençlerimizin eğitiminden sanayimizin
gelişimine kadar her safhada adımlarımızı gittikçe uzun ve
hızlı atmaktayız.

Çağdaş Türk seramik sanatının gelişmesi de seramik
eğitiminin yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Bu sanat dalı her
ne kadar seramikçilerin iç güdülerine ve kişisel çabalarına
bağlı olsa da, teknoloji ile bağımlı bir sanat dalıdır.
Örneğin günümüzde sırlama, pişirme, şekillendirme
teknikleri teknolojinin yardımı ile gelişmekte, sanatçılara
yeni bakış açıları ve yeni imkanlar getirmektedir.
Eğitimlerini yurtdışında yapan sanatçıların eserleri
eğitim aldıkları ülkelerin etkisinde kalınarak üretilmiş
yapıtlardır. Öz kültürümüzün, seramik sanatında işlenmesi
için ülkemizde seramik eğitiminin yaygınlaştırılması
gerekir. Yurdumuzdaki pek çok üniversite ve yüksek
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Bakış / Vision

Saygılarımla

Dear readers of the Magazine Seramik Türkiye,
One has to get a good education for him to develop his
skills and to be equipped with knowledge and skills,
allowing him to get a better grip on life. Education is the
foundation of development. The first education to be
provided in developing countries can take place with
making literacy prevalent. The education systems in
countries are the indicators of standard of development
in those countries.

the art of ceramics. There are faculties offering courses
concentrated on the art and science of ceramics in
universities and higher schools in our country. Such
programs in the field of fine arts and also in the field of
material sciences make major contributions to our art
and industry. Our sector maintains the university-industry
collaboration successfully with these schools, serving
Turkish ceramic education becoming widespread.

We see that a major part of close to 2 million youth
taking the student selection tests every year in our
country cannot be placed in universities and a large
number of youth graduating from universities cannot
get jobs in the disciplines they study. Therefore, youth
have to be directed towards vocational high schools.
Youth graduating from vocational schools with technical
knowledge will both contribute to the country’s economy
and also the problem of unemployment will be solved in
part.

Technological developments and the growth in
economies accelerate global change. Hence, global
economies are getting close to each other rapidly.
International trade fairs, conventions and exhibitions
are pioneers in such rapprochements. We saw that
modern Turkish ceramic art and ceramic industry reached
the positions they deserved in the global platform in
conventions, trade fairs and exhibitions held abroad in
2007. The “Aldo Villa” award, which is a prestige award
created by Italian Ceramic Association Confindustria
Ceramica given to a businessman who has made major
contributions to the world of ceramic each year, went to
Mr. Dr. Ibrahim Bodur, the founding managing director of
Kale Group of Companies, in 2007. This marks the place
where Turkish ceramics stands in the world and is an
event to be celebrated in the name of our country.
As the world, which is full of great opportunities, gets
smaller; the steps taken must grow. This requires a lot of
effort and research. We, Turkish ceramicists, are aware
of this and we are taking out steps in every stage from
the education of our youth to the advancement of our
industry, increasingly longer and faster.

The advancement of Turkish contemporary ceramic art
is dependant on ceramic education becoming more
prevalent. Although this art discipline is based on the
intuitions and personal efforts of ceramicists, this is
a discipline of art which is linked to technology. For
example, today; glazing, firing and shaping techniques
are progressing with the aid of technology, bringing new
perspectives and opportunities for fine artists.
The works of artists who study abroad are those created
under the influence of the country where they get their
education. Ceramic education must become popular
in our country so that our own culture is addressed in
2

Adnan Polat
Seramik Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

Chairman, Board of Directors
Ceramics Federation

My best regards,
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Yazım Kuralları
Seramik malzemelerle ilgili (Cam, Çimento, Emaye dahil) orijinal araştırma, davetli makale, derleme, teknik rapor ve haber türündeki
yazılar bilgisayarda yazılmış olarak PC Word belgesi formunda e-posta ile iletilmeli, ayrıca kağıt çıktısı da Federasyon adresine
gönderilmelidir. Mümkünse yazının ingilizcesi’nin de yazar tarafından yazılması gerekmektedir. Yazar, makalesinde yer alacak
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belgesi olarak CD ile gönderilmelidir. Kullanılan kaynaklar metin içinde numaralandırılmalı, metin sonunda mutlaka toplanmalıdır.
Gönderilen ya da istenilen her yazının kabul edilip edilmemesi ya da düzeltme istenmesinde Yayın Kurulu tam yetkilidir. “Sanatsal ve
Bilimsel” başlığı altında değerlendirilecek makaleler mutlaka en az bir hakem tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu’nca
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Editörden / Editorial

Değerli okurlarımız,
Sıcak ve kurak bir yazı, zorlu bir şeçim sürecini, ülkemizin
güney doğusunda süren çatışmalarla geçen uzun bir yılı
geride bıraktık. Taptaze, umut dolu bir yeni yıla girdik.
İnşallah 2008 ülkemize huzur ve barış getirir. Büyük
kurtarıcımız Atatürk’ün önemli sözlerinden biri olan Yurtta
Sulh Cihanda Sulh sözü hepimizin isteği ve duasıdır.
Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa ve büyüme
potansiyeline sahip bir ülkedir. Gençler üniversite ve
meslek eğitimi aldıktan sonra iş aramaya başlarlar. Çoğu
üniversite mezununun hayali büyük bir firmada işe
başlamak oluyor. Kişilerin iş hayatında başarılı olması
sadece iyi bir eğitimden geçmekle kalmıyor. Kişinin
kendisine güvenen, azimli, hoş görülü ve olumlu olması
gerekiyor. Bunun yanı sıra çevresi geniş olanların başarılı
olma şansı daha yüksek oluyor.
Kendi işini kurmak çoğu kimsenin hayalidir ama bunun
için girişimci ruhu taşımak gerekir. Girişimci için inancı,
içgüdüsü ve cesareti herşeyin başında gelir. Ülkemizde bu
güne kadar bu tanımda bir çok büyük işadamı yetişmiştir.
Günümüzde bunun en iyi örneklerinden biri de Sayın
İbrahim Polat’tır. Sayın Polat’ın 30 Ekim 2007 tarihinde
tanıtımının yapıldığı “Alnımın Teriyle” isimli kitabında da
anlatıldığı gibi, insanın azmi, sabrı ve çalışması ile büyük
yatırımlar yaparak, iş arayan insanların çalışacakları iş
sahaları açarak hayatta nasıl başarılı olabildiğini okuyoruz.
Sayın Polat’ın kitabında belirttiği son hedefi de İzmir’de
20 derslikli bir seramik okulu açmak. Böylece seramik
eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak istiyor. Seramik
okulları katma değeri yüksek olan seramik sektöründe

çalışacak elemanları yetiştirerek bu sektörün ilerlemesine
yardımcı olacaktır.
Rahatlık ve konforu yaşamımıza getiren teknolojinin baş
döndürücü bir hızla gelişmesi, iş dünyasındaki firmaları
birbirlerinden farklılaştıracak üstün yönetici arayışına
itmektedir. Yüksek performans gösterebilmek için,
yönetici problemleri kolayca çözebilen kişi olmalıdır.
Yönetici yeniliklere açık, yaratıcı olmalı, adil ve cömert
olmalı, yeni rekabet koşullarına uyarak işletmelerinin
karlılıklarını artırmalıdır.
Kasım 2007 başında düzenlenen Türkiye Personel
Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) “15. Ulusal İnsan Yönetimi
Kongresi”nde iyi yönetici yetiştirmenin yöntemlerinden
olan mentör-mentee üzerinde durulmuştur. Mentör sıfatı
iş aleminde, her alanda gençlere yol gösteren, kendi
konularında gelişmelerine yardımcı olan bireyler için
kullanılır. Yol gösterilenlere de mentee denir. Basit bir
anlatımla buna usta çırak ilişkisi de diyebiliriz. Kurumsal
olan tüm şirketler genç yöneticilerini bu sistemle iş
sırasında (on-the job) eğitimden geçirmektedir.
Bu kongrede olduğu gibi küresel rekabetin kıran kırana
geçtiği dünyamızda zirveye ulaşmak için formüller
üretilmektedir. Bence bu formüller başarılı kişilerin
yaşantılarında gizlidir. Biz bu formülleri fırsat buldukça
başarılı iş adamlarının yazdığı kitaplarından öğrenmeye ve
izlemeye çalışacağız.
Saygılarımla

Dear readers,

Germiyan Saatçioğlu

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

germiyan@serfed.com

We left behind a hot and dry summer, a tough election
period and a long year which involved fighting going on
in the south-east of our country. We started a fresh new
year full of hope. We hope 2008 will bring serenity and
peace to our country. The maxim Peace in the Country
Peace in the World, which is one of our great savior
Atatürk’s major statements, is the wish and prayer of all of
us.
Turkey is a country with a young and dynamic population
and growth potential. Young people start looking for jobs
after receiving university and professional education. The
dream of many a university graduate is to start a career
in a large firm. To be successful in business life, it is not
enough just to have a good education. A person has to
be self-confident, ambitious, tolerant and positive. In
addition, those with a broad network of friends have a
higher chance to be successful.
Establishing one’s own business is a dream for a lot of
people but one has to have the spirit of an entrepreneur
to achieve this. For an entrepreneur; his belief, intuition
and courage come before everything else. There have
been many great businessmen fitting this description
in our country in the past. One of the best examples
of these today is Mr. Ibrahim Polat. As it is described in
Mr. Polat’s book named “With the Sweat of My Brow”,
which was launched on October 30, 2007, one can
become successful in life making great investments with
enthusiasm, patience and effort; opening new areas
of employment for people looking for work. The last
objective Mr. Polat states in his book is to open a ceramic
school in Izmir with 20 classrooms. He wants to contribute

to the development of ceramic education in this way.
Ceramic schools will aid the advancement of this industry
by developing staff who will work in the ceramic sector
which has high added value.
Development of technology which brings relaxation
and comfort to our lives with a head spinning speed,
forces the firms in the business world to look for superior
executives which will make them distinct. An executive
must be the person who can solve problems easily, to
show great performance. An executive must be open
to innovations and creative, must be fair and generous,
and must increase the profitability of his undertakings,
adhering to the new terms of competition.
One of the techniques for developing good executives;
mentor-mentee was discussed in the 15th National
Human Management Convention by Turkish Personnel
Management Association (PERYÖN) in early November,
2007. The title “mentor” is used for individuals who guide
youth in every field, who help them to advance in their
own field in the business world. The one guided is called
the “mentee”. Simply, we can call this a master-apprentice
relationship. All institutionalized companies have their
young managers go through an on-the-job training
under this system.
Formulae are produced for reaching the top in our world
where global competition is ruthless, just as in this
convention. I believe that such formulae are hidden in
lives of successful people. We will try to learn and follow
these formulae from books written by successful business
people whenever we get the opportunity.
My best regards,
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Avrupa’nın 3. büyük fuarı UNICERA,
gövde gösterisine hazırlanıyor...
Europe’s 3rd largest trade fair, UNICERA,
ready to make a statement…

9 – 13 Nisan 2008 tarihlerinde TÜYAP’ta başlayacak
olan 20. Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı (UNICERA),
Avrupa’nın 3. büyük fuarı olması nedeniyle inşaat
sektöründeki profesyoneller ve bireysel tüketiciler
tarafından da dört gözle bekleniyor...
Seramik Federasyonu, Tesisat ve İnşaat Malzemecileri
Derneği (TİMDER) ve TÜYAP’ın işbirliğinde hazırlanan
Unicera, 20. Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı
(UNICERA), 9 - 13 Nisan 2008 tarihleri arasında TÜYAP
Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya
hazırlanıyor.
UNICERA, 2008 yılında 1 milyar dolar üzerinde ihracat
hedefi ile yıldan yıla büyüyerek güç kazanan seramik
sektörünün en büyük ve en kapsamlı fuarı olma
özelliğini taşıyor. Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar’ın
önemli seramik alıcı ve satıcılarını buluşturan ve 51
ülkeden 54.305 ilgilinin ziyaret ettiği UNICERA Fuarı’na,
2008 yılında 20 ülkeden 300’ün üzerinde firma ve firma
temsilcisinin katılması bekleniyor.
8

20th International Ceramic and Bathroom Trade
Fair (UNICERA) which will be held at TÜYAP
April 9 – 13, 2008 is looked forward to by the
professionals in the construction industry and
individual consumers, being the third largest
trade fair in Europe…
Unicera, 20th International Ceramic and
Bathroom Trade Fair (UNICERA) organized
through collaboration of Ceramic Federation,
Building Materials Suppliers Association
(TIMDER) and TÜYAP is getting ready to open
its gates at TÜYAP Beylikdüzü Trade Fair Center
between April 9 – 13, 2008.
UNICERA has the distinction of being the
largest and most comprehensive trade fair of
the ceramic industry which is getting more
powerful each year through growth with an
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Bölgenin en büyük fuarı olup çevre ülkelerin yoğun
ilgisini çekmekte olan ve Avrasya ülkelerini İstanbul’da
biraraya getiren UNICERA, seramik sektöründeki
en son teknolojik, tasarım ve model yeniliklerinin
sergilenmesinin yanı sıra bu sektörde faaliyet
gösteren firmalarla ziyaretçileri ortak bir platformda
buluşturuyor.

UNICERA sektöre katkı sağlıyor
Sektör gelişimine paralel olarak sinerji yaratmaya
devam eden UNICERA, nihai tüketici ve profesyonel
kullanıcı istekleri ile üreticilerin ürün geliştirme
yeteneklerine ivme kazandırıyor, katkı sağlıyor.
Geçtiğimiz yıllarda büyümenin yanı sıra kalite ve
yenilikçi tasarımları ile önemli başarı kaydeden
Türk seramik sektörü modern üretim teknolojileri
kullanılarak üretilen ürünler ile iç pazar talebini
karşılamanın yanı sıra önemli ölçüde ihracat da
gerçekleştirdi.
Sürekli gelişen inşaat sektörü, gayrimenkul yatırım
ortaklıkları, şehirlerde artan konut ihtiyacı ve konut
edinme projelerine paralel olarak geliştirilen yeni
yasal uygulamalar, gelişen ve değişen yaşam tarzları,
seramik, banyo sektöründe yeni yatırımları da tetikliyor.
Ülke ekonomisi için önemli istihdam sağlayan Türk
seramik sektörü, bitmiş ürün ihraç etmenin yanı sıra
geliştirdiği tasarımlar ile rekabette de öne geçerek
dünya seramik sektöründe söz sahibi olmaya devam
ediyor.

Rakamlarla UNICERA
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. 1997 yılından
itibaren TÜYAP ve TİMDER’in işbirliğinde hazırlanın
UNICERA Fuarı, 2001 yılında TİMDER, SERKAP ve
SERSA işbirliğine dönüştü. 2003 yılında ise derneklerin
SERAMİK FEDERASYONU çatısı altında toplanması
sonucunda UNICERA Fuarı, daha da güçlenerek, geniş
bir destek kazandı.
9 – 13 Nisan 2008 yılında TÜYAP’ta 20.’si düzenlenecek
olan UNICERA Fuarı’na 20 ülkeden 300’ün üzerinde
firma ve firma temsilcisinin katılması bekleniyor. TÜYAP
10

export target of over 1 billion dollars in 2008. It
is expected that more than 300 firms and firm
representatives from 20 countries will attend
the UNICERA Trade Fair which brings together
the significant ceramic buyers and sellers in the
Middle-East, Central Asia and the Balkans, visited
by 54,305 parties from 51 countries, in 2008.
UNICERA, which is the largest trade fair in
the region, bringing together the Eurasian
countries in Istanbul, which draws the attraction
of surrounding countries, allows the latest
technological design and model innovations in
the ceramic industry to be displayed and also
brings together the firms operating in this sector
together with visitors on a common platform.

UNICERA contributes to the industry
Continuing to generate synergy in parallel
with the advancement of the sector gives
momentum to the desires of the final consumer
and professional user and the product
development capabilities of manufacturers. The
Turkish ceramic industry, which had significant
success with its quality and innovative designs
alongside of growth in recent years, achieved
a significant volume of exports in addition
to satisfying the domestic market demand
with products manufactured using modern
production technologies.
New legislation developed in parallel with
the ever developing construction sector, real
property investment companies, the increasing
need for housing in cities and home acquisition
projects, the advancing and changing lifestyles,
all trigger new investments in the ceramic and
bathroom sector. The Turkish ceramic industry,
which provides significant employment for the
country’s economy, continues to have a say in
the world ceramic industry going to the front
in competition with the designs it develops in
addition to exporting finished products.

Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7 salonda 40
bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan UNICERA
Fuarı’nda, ziyaretçiler çağdaş yaşam tarzına uygun
tasarımlarla teknolojiyi buluşturan yeni ürünleri görme
şansına sahip olacak.
28 yıllık geçmişi ve deneyimi ile TÜYAP, hazırladığı
fuarlar ve yaptığı yatırımlar ile Avrasya bölgesinde lider
konumunda olan Türkiye ve ticari başkenti İstanbul’un
gelişmesine önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor.

Seramik Onur Ödülleri UNICERA’da
sahiplerini bulacak
Fuar kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da,
Seramik Federasyonu’nun, sektörün sanat, bilim,
sanayi, teknoloji, tasarım ve uygulama ve AR-GE gibi
çeşitli katmanlarında öne çıkmış bireylerine verdiği
‘Seramik Onur Ödülleri’ sahiplerini bulacak. Ödüle
layık görülecek kişiler, SERAMİK FEDERASYONU, TSD,
SERKAP, SERSA, SERHAM, SEREF ve TİMDER tarafından
belirlenecek ve ödüller törenle sahiplerine takdim
edilecek.

UNICERA with figures
UNICERA Trade Fair, which was held on an area
of 3,500 square meters at Istanbul Exhibition
Palace under the title of “Bathroom, Ceramic and
Kitchen Trade Fair” in 1987, 20 years ago for the
first time, was participated in by 42 firms in total;
28 domestic, 14 foreign and was visited by 8,500
persons. UNICERA Trade Fair organized under
the collaboration of TÜYAP and TIMDER since
1997, transformed into a joint project of TIMDER,
SERKAP and SERSA in 2001. The UNICERA Trade
Fair, strengthening further gained wide support
when the Associations gathered under the roof
of Ceramics Federation in 2003.
It is expected that more than 300 firms and
firm representatives from 20 countries will
participate in the UNICERA Trade Fair, the 20th
of which will be held at TÜYAP from April 9 until
April 13, 2008. At the UNICERA Trade Fair which
will be installed on an area of 40,000 square
meters on 7 halls at TÜYAP Beylikdüzü Trade
Fair and Convention Center, the guests will have
the chance to view the new products which
bring together designs fit for the contemporary
lifestyle and technology.
With its history and experience of 28 years,
TÜYAP continues to make significant
contributions to the development of Turkey
which is a leader in the Eurasia region and its
commercial capital city, Istanbul, by the trade
fairs it organizes and investments it makes.

Ceramic Honor Awards to be
handed out at UNICERA
The ‘Ceramic Honor Awards’ given by Ceramics
Federation to the individuals in the sector
which have come to the forefront in the various
fields of the industry like art, science, industry,
technology, design and application and R&D will
go to their winners this year, too, as always on
the occasion of the trade fair. The awardees will
be determined by CERAMIC FEDERATION, TSD,
SERKAP, SERSA, SERHAM, SEREF and TIMDER
with prizes presented to them in a ceremony.
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VitrA and Artema refurbish the
cleaning areas of the boarding
schools in Anatolia

VitrA ve Artema,
Anadolu’daki yatılı
okulların temizlik alanlarını
yeniliyor
YİBO’lar ilk olarak 1939 yılında maddi yetersizlikler nedeniyle eğitim alamayan köy çocukları için açıldı. 1962’de yapılan kanun
değişikliğiyle ülkenin dört bir yanına yayılmaya başladı. 8 yıllık kesintisiz eğitimin uygulandığı son 10 yılda ise sayıları giderek arttı.
Bugün Türkiye genelinde 60 ilde 301 YİBO bulunuyor. Nüfus dağınıklığı ve coğrafi koşullarının zorluğuyla öne çıkan Doğu Anadolu,
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu, bölgelere göre dağılımda başı çekiyor. Halen 75.046’sı erkek, 38.334’ü kız öğrenci olmak üzere
toplam 113.380 çocuk, YİBO’larda devlet tarafından barındırılıyor, besleniyor ve eğitim görüyor.

Modern teknoloji ve çağdaş tasarımlarıyla banyo
kültürü yaratmayı hedefleyen Eczacıbaşı Yapı Grubu,
ülkesindeki tüm çocukların kaliteli ve çağdaş yaşam
koşullarını hak ettiğine inanıyor. Bu inançla, VitrA ve
Artema, YİBO’ların (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları)
tuvaletlerini yenilemek, onlara sağlıklı ve hijyenik
bir ortam sunmak üzere yola çıktı ve Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’nin işbirliğiyle yeni bir projeye
başladı. “YİBO Hijyen Projesi” kapsamında, Anadolu’daki
YİBO’ların banyo ve tuvaletleri projelendirilerek VitrA
ve Artema markalı ürünlerle yenilenecek. Eczacıbaşı
Topluluğu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin
(ÇYDD), öğrencilere çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşam
koşulları sunmak üzere işbirliği yaptığı projeyle ilgili
düzenlenen imza törenine, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su
Dr. Erdal Karamercan ve ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Türkan
Saylan katıldı.
Aralarında Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari,
Muş, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’ın da
bulunduğu şehirlerdeki YİBO’ların tesisat altyapısının
da yenilenmesini sağlayacak çalışma, Eczacıbaşı Yapı
Grubu’nun mimarları tarafından projelendiriliyor.
Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıkların
da destek verdiği proje kapsamında, Eczacıbaşı
Topluluğu şirketlerinden İpek Kağıt da çocuklara
tuvalet ve hijyen eğitimi verecek. Zaman içinde,
topluluğun diğer alanlardaki uzmanlık ve birikiminin
de projenin hizmetine sunulması hedefleniyor. İlk
aşamada 2010 yılına kadar devam etmesi planlanan
proje kapsamında, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun,
Hakkari, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van
gibi şehirler yer alıyor.
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YIBOs were first launched for village children who could not get education due to financial difficulties, in 1939. They started to spread
all over the country with an amendment in law effected in 1962. During the last 10 years where the 8-year uninterrupted education
started to be implemented, their number grew progressively. Today, there are 301 YIBOs in 61 provinces all over Turkey. Eastern Anatolia,
Black Sea and South-Eastern Anatolia regions, which become prominent due to distribution of population and difficult geographical
conditions, are the leading areas. Presently, 113,380 children in total with 75,046 male and 38,334 female students are accommodated,
fed and educated by the government in YIBOs.

Eczacıbaşı Building Group, aiming at creating the
bathroom culture through modern technology
and its contemporary designs, believes that all
children in the country deserve high quality
and contemporary living conditions. To that
end, VitrA and Artema launched a new project
with the collaboration of the Association for
Supporting Contemporary Life for refurbishing
the toilets of YIBOs (Regional Elementary Boarding
Schools) and to offer them a healthy and hygienic
environment. Under the “YIBO Hygiene Project”,
the bathrooms and toilets of YIBOs in Anatolia
will be redesigned and equipped with VitrA and
Artema brand products. Eczacıbaşı Group CEO Dr.
Erdal Karamercan and ÇYDD (The Association for
Supporting Contemporary Life) President Prof.
Dr. Türkan Saylan attended the signing ceremony
of the project where Eczacıbaşı Group and ÇYDD
collaborated to offer contemporary, high quality
and healthy living conditions to students.
The project, which will allow the renewal of the
installation infrastructure in YIBOs in cities including
Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari, Muş, Sivas,
Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli and Van, is designed by
Eczacıbaşı Building Group architects. Under the
project also supported by Governor’s Offices and
Provincial National Education Offices and District
Governors, Eczacıbaşı Group Company Ipek Kağıt
will provide toilet and hygiene education to
children. It is planned that in time, the expertise
and knowledge of the group in other fields will be
made available for the project. Under the project,
scheduled to continue until 2010 in the first stage;
cities like Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari,
Muş, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli and Van will be
covered.
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SERES 2007’nin ardından
After SERES 2007

Prof. Dr. Bekir Karasu

SERES 2007 IV. Uluslararası Katılımlı Seramik,
Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Anadolu
Üniversitesi ve Türk Seramik Derneği
tarafından 26-28 Kasım 2007 tarihleri
arasında, Eskişehir’de gerçekleştirildi.
17-19 Ekim 2005 tarihlerinde yine
Anadolu Üniversitesi’nin büyük desteği
ile Türk Seramik Derneği’nce gerçekleştirilmiş olan
III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve
Boya Semineri (SERES 2005)’nin bir devamı niteliğinde
olan SERES Seminerleri’nde, geniş kapsamlı konu
başlıklarıyla; seramik, cam, emaye, sır ve boya
alanlarında çalışan akademisyenler, sanatçılar,
tasarımcılar ve ilgili sektör çalışanları bir araya
getirilerek, bilgi birikiminin, tecrübelerin paylaşılması
ve işbirliği olanaklarının belirlenmesi amaçlanırken,
birbiri ile ilgili disiplinlerin kucaklaştırılması açısından
bu seminer dizini ayrı bir önem arz ediyor. SERES
2007’de; Seramik sektöründe sır ve boya, seramik, cam,
sır, emaye ve boya hammaddeleri, seramik, cam, sır ve
boyalarda atıkların değerlendirilmesi, seramik, sır ve
boya üretim süreçleri, Arkeolojide seramik, cam, sır ve
boya, dekor ve dekorlama, Mimaride seramik ve cam,
Tasarım, Arkeometri, Kalite kontrol, Çevresel etkiler
konu başlıkları ele alındı.
14

SERES 2007 4th Ceramic, Glass, Enamel,
Glaze and Pigment Seminar with
International Participation was held by
Anadolu University and Turkish Ceramic
Assocation at November 26-28, 2007
in Eskişehir. In the SERES seminars, which were a
continuation of 3rd Ceramic, Glass, Enamel, Glaze
and Pigment Seminar with International Participation
(SERES 2005) which was held by Turkish Ceramic
Association, again with great support from Anadolu
University on October 17-19, 2005; academicians,
artists, designers and applicable sector people
working in the fields of ceramic, glass, enamel, glaze
and Pigment were brought together under themes
with comprehensive range. This series of seminars,
which sought sharing of knowledge and identifying
opportunities for collaboration serving to make
interrelated disciplines embrace each other. In SERES
2007, the following topics were addressed: Glaze and
Pigment in the ceramic sector; Ceramic, glaze, glaze,
enamel and Pigment raw materials; Utilization of
waste in ceramic, glass, glaze and Pigments; Ceramic,
glaze and Pigment production processes; Ceramic,

SERES 2007 katılımcı portföyü
SERES 2007’ye, Seramik Mühendisliği, Metalürji
ve Malzeme Mühendisliği, Seramik, Cam, Tasarım,
Sanat Tarihi Bölümleri, Arkeoloji Bölümleri, Mimarlık
Bölümleri öğretim üyeleri ve öğrencileri, serbest çalışan
sanatçılar, Türk Seramik Federasyonu’na üye firmaların
çalışanları, ilgili devlet kurumları çalışanları ile yurt
içi ve dışından davetli konuşmacılar olmak üzere 450
kişinin üzerinde bir katılım sağlandı.
SERES 2007 aktiviteleri
SERES 2005 ile karşılaştırıldığında sunumu
gerçekleştirilen makale sayısı açısından % 43’lük bir
artış söz konusu. Toplam 131 makalenin prezante
edildiği SERES 2007’de kendi alanlarında önde gelen
seramik ve cam sanatçıları tarafından 7 adet de çalıştay
gerçekleştirildi. Davetli konuşmacı sayısı SERES 2005’e
göre 16’dan 31’e yükseldi. Bunların 16’sı Almanya,
Amerika, Avustralya, Avusturya, Estonya, İngiltere,
İtalya, Japonya, Kore, Mısır ve Polonya’dan katıldı.
Ayrıca, seminere ayni ve nakdi destek veren kurum
sayısı 2005’te 11 iken 2007’de 20’ye yükseldi.
Seminer kapsamında Anadolu Üniversitesi, Kütüphane
Sergi Salonu’nda SERES 2007 “Frig Esintileri” başlıklı
jürili seramik sergisi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM)
bir klasik müzik dinletisi, yine AKM’de Frig Esintileri
konulu, ses ve ışık efektli bir defile sunuldu.

glass, glaze and Pigment in archeology, Decor and
decoration; Ceramic and glass in archeology; Design,
Archeometry, Quality Control, Environmental Impact.

SERES 2007 participant portfolio
Members of faculty and students from Ceramic
Engineering, Metallurgical and Material Engineering,
Ceramic, Glass, Design, History of Art Departments,
Archeology Departments and Architecture
Departments, freelance fine artists, employees
of member firms of Turkish Ceramics Federation,
applicable civil servants and speakers invited locally
and from abroad were among the more than 450
participants in SERES 2007.
SERES 2007 events
Compared to SERES 2005, the number of papers
presented was 43 % greater. Also, 7 workshops were
held by ceramic and glass artists who are leaders in
their own fields in SERES 2007 where 131 papers in
total were presented. The number of guest speakers
went up to 31, from 16 in SERES 2005. Of these, 16
came from Germany, USA, Australia, Austria, Estonia,
Britain, Italy, Japan, Korea, Egypt and Poland. Also, the
number of institutions providing in-kind and financial
support to the seminar went up to 20 in 2007 from 11
in 2005.
A ceramic show with jury titled “Phrygian Inspirations”
SERES 2007 at Anadolu University Library Exhibition
Hall, a classical music performance at Atatürk Culture
Center (AKM) and also a fashion show with sound and
life effects with the team Phrygian Inspirations was
again held in AKM in the context of the seminar.

SERES 2007’ye destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. Tolun Vural SEREL adına verilen plaketi alırken
Plaques of gratitude were given to the representatives of organizations that gave their support to SERES 2007. Tolun Vural receives the
plaque given in the name of SEREL
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Kütahya Seramik
‘‘Hedef Toplantısı’’
Antalya’da gerçekleşti
Kütahya Seramik “Target Meeting”
held in Antalya

Kütahya Seramik’in Belek Spice Otel’de düzenlediği
‘‘Hedef Toplantısı’’ Türkiye’nin dört bir yanından gelen
150 satış ortağının katılımı ile gerçekleşti. Kütahya
Porselen San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral’ın
açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Kütahya Seramik
Pazarlama ve Satış Müdürü Sümer Durmaz’ın, 2007 yılı
genel değerlendirmesi ve 2008 yılı ürün pazarlama ve
satış hedeflerinin sunumu ile devam etti. Kütahya Yapı
Kimyasalları Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Uğur Kavukçuer, 2007 yılı ürün ve pazarlamada
gerçekleştirdikleri yenilikler ve 2008 yılı hedefleri
hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

2008 yılı yeni ürün
koleksiyonları
Kütahya Seramik satış
ortaklarına tanıtıldı
16

The “Target Meeting” organized by Kütahya
Seramik in Belek Spice Hotel was held with
the participation of 150 sales partners arising
from four corners of Turkey. The meeting,
which started with the opening speech of
Kütahya Porselen San. A. Ş. Chairman of the
Board Nafi Güral, continued with Kütahya
Seramik Marketing and Sales Manager Sümer
Durmaz’s overall evaluation for 2007 and the
presentation of the product, marketing and
sales targets for 2008. Uğur Kavukçuer, Kütahya
Building Chemicals Sales and Marketing VicePresident offered information to participants on
the innovations they realized in products and
marketing in 2007 and the targets for 2008.

Year 2008 new product
collections were
introduced to Kütahya
Seramik sales partners

New lines were introduced to Kütahya Seramik
sales partners in the showroom where year 2008
new product collections and Brezza glass mosaic
ware were displayed during the meeting. 25x40
Hollywood where textile and wood is used,
neo classically designed 25x50 Solene, 25x40
Yakamoz where pastel colors and soft surfaces
are used, 25x50 Rigel with textile design and
different colors, 25x50 Select with its ethnical
lines and oriental designed decor, 25x50 Rain
with raindrop effect and extraordinary colors
and 25x40 Eros line telling of romantism in
burgundy and white colors were among the
highest rated pieces in the collection.
Kütahya Seramik soccer tournament, held as
part of the organization, drew great interest
and high participation. Also, Engin Gürkey
Percussion Band offered pleasant hours to
Kütahya Seramik sales partners. The organization
came to an end after the gala evening where
Bülent Serttaş, a masterful voice of pop music,
performed.

Toplantı süresince 2008 yılı yeni ürün koleksiyonlarının ve Brezza cam mozaik ürünlerinin sergilendiği showroom
da yeni seriler, Kütahya Seramik satış ortaklarına tanıtıldı. Tekstil ve ahşabın kullanıldığı 25x40 Hollywood, neo klasik
tarzda tasarlanan 25x50 Solene, pastel renklerin ve soft yüzeylerin kullanıldığı 25x40 Yakamoz, tekstil tasarımı ve farklı
renkleri ile 25x50 Rigel, etnik çizgileri ve oryantal tasarımlı dekoru ile 25x50 Select, yağmur damlası efektli ve sıra dışı
renkleri ile 25x50 Rain, romantizmi bordo ve beyaz renkleri ile anlatan 25x40 Eros serileri koleksiyonun en beğenilen
parçaları arasındaydı.
Organizasyon dahilinde düzenlenen Kütahya Seramik Futbol Turnuvası yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşirken, Engin
Gürkey Perküsyon Topluluğu Kütahya Seramik satış ortaklarına keyifli saatler geçirtti. Halk müziğinin usta seslerinden
Bülent Serttaş’ın sahne aldığı gala akşamının ardından organizasyon sona erdi.
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Adnan Polat’a İtalya Devlet Nişanı
Italy State Medal for Adnan Polat

Polat Holding Chairman
of Board of Directors
Adnan Polat was
awarded Italian State
Medal. The medal named Commendatore
Ordine al Merito della Repubblica Itailana is
given to those serving the society, by Italian
President.
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat,
İtalya Devlet Nişanı’na layık görüldü. Commendatore
Ordine al Merito della Repubblica Itailana adını taşıyan
Nişan, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından topluma ve
cemiyete hizmet eden isimlere veriliyor.
Polat, İtalya Devlet Nişanı’nı Çırağan Sarayı’nda
düzenlenen bir törenle İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu
Massimo Rustiko’nun elinden aldı. Adnan Polat
törende yaptığı konuşmada Atatürk’ün kurduğu
Türkiye Cumhuriyeti’nin son 50 yılda her alanda büyük
atılım içerisinde olduğunu söyleyerek, iş dünyasında
da çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için çalıştıklarını,
bu Nişan’ı, sadece kendi adına değil, Polat Holding ve
Türkiye Seramik Sektörü adına aldığını belirtti. Törende
söz alan İstanbul Valisi Muammer Güler Türkiye ile
İtalya arasındaki dostluğa değinerek iki ülke ilişkilerinin
tarihinin en iyi dönemini yaşadığını söyledi. Adnan
Polat’ı iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yaptığı
katkılardan dolayı tebrik eden Güler, ilişkilerin daha da
gelişeceğine yürekten inandığını belirtti.
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In a ceremony held at Çırağan Palace, Polat
received the State Medal from Italy’s Istanbul
Chief Consul Massimo Rustiko. In his speech at
the ceremony, Adnan Polat, noting that Turkish
Republic founded by Atatürk has shown great
progress in every field in the last 50 years,
stated that they are striving to achieve the
contemporary civilization target also in the
business world and that he received this medal
not only on his behalf but also in the name of
Polat Holding and the Turkish Ceramic industry.
Speaking at the ceremony, Governor of Istanbul
Muammer Güler touched upon the friendship
between Turkey and Italy, stating that the
relations between the two countries were in its
best period of history. Congratulating Adnan
Polat for the contributions he made to the
progress of relations between the two countries,
said that he truly believed that these relations
would advance further.
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İdevit’den yeni yatırım
A new investment by Idevit

İdevit, Rusya’nın Krasnodar eyaletinde
Karadeniz kıyısına 200 km mesafede Armavir
şehrinde seramik karo, vitrifiye ve temizlik
kağıdı yatırımına başladı. Seramik karo ve
vitrifiye yatırımın ilk aşamasında 70.000 m2
kapalı fabrika binasında 7.000.000 m2/ yıl
yer karosu, 7.000.000 m2/ yıl duvar karosu,
3.000.000 m2/ yıl teknik granit olmak üzere
17.000.000 m2/ yıl seramik karo üretimi
gerçekleştirilecek. Halen devam eden bina
inşaatı yanında, makinelerin tamamının
siparişi verildi. Bu yıl sonuna kadar montajın
tamamlanması ve 2009 yılı birinci yarısında
üretime başlanması planlanan tesisin
yatırımının ikinci aşamasında, 1.500.000
parça/yıl kapasiteli vitrifiye üretimi
gerçekleştirilecek, fabrika 2010 yılında
üretime geçerek pazardaki yerini alacak.
Yatırımın üçüncü aşamasında, ilk aşama
seramik karo yatırımı aynen tekrarlanarak
toplam karo üretimi yıllık 34.000.000 m2’ye
ulaşacak. Bu aşamanın tamamlanması 2011
yılında gerçekleşecek.
Bu yatırımın bir parçası olan temizlik kağıdı
üretimine yönelik olarak gerçekleştirilecek
proje kapsamında, Rusya hızlı tüketim
malları piyasası için tuvalet kağıdı, havlu,
peçete, mendil üretimi hedeflendi. Yatırımın
birinci aşamasında 60.000 ton/yıl temizlik
kağıdı üretimi, 2009 yılı ortalarında
hayata geçirildikten sonra, 2011 yılında
hayata geçecek ikinci aşama ile kapasite
ikiye katlanacak. Böylelikle; tesis, kendi
segmentinde Rusya’da tek çatı altındaki en
büyük tesis olmakla beraber dünyada da bu
ölçekteki sayılı tesislerden biri halini alacak.
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İdevit has already started to realize a series of
several fields investments in Russia, what are
located at the province Krasnodar; in Armavir
city who is 200 km away from the black sea. The
first phase of the investment is ceramic tiles
plant. In the 70.000 sqm covered building will be
manufactured;
- 7.000.000 sqm/year floor tiles
- 7.000.000 sqm/year wall tiles
- 3.000.000 sqm/year technical porcellain tiles
All the necessary machinery and equipments
orders have already been placed. The
assembling will be completed by the end of
2008. After start-up and commissioning, plant
will be in operation at the first half of the year
2009. The second phase of the investment will
be sanitary ware. The capacity of the production
will be 1.500.000 pcs/year and the time to be in
the market is, the year 2010; The third phase of
the investment ceramic tiles again. The capacity
of the plant will be exactly the same of the first
phase plant. The total ceramic tiles production
capacity will be 34.000.000 sqm/year in the year
2011.
As a part of this investment a new tissue paper
plant will produce jumbo tissue paper roll for
intermediary users and as well as tissue, napkin,
toilet paper and kitchen towels for end users
with highest and newest technology and will
serve both local and international market.
In the first phase of the investment 60.000 tons/
year production of tissue paper will be produced
in the middle of 2009. In the second phase in
2011 the production will be doubbled.
So the investment will be one of the biggest in
Russia and also in the world.

Imerys Ceramics Turkey, karo üreticilerine
seminer düzenledi
Imerys Ceramics Turkey holds seminar for tile manufacturers
Genel Müdür
General Manager
Adnan Geredeli

Imerys Ceramic firmasının, İstanbul merkezli
şirketi Imerys Seramik Hammaddeleri kuruldu.
Türk pazarına büyük önem veren Imerys Seramik ,
Türkiye’de seramik endüstrisinin büyük gelişimini
göz önüne alarak, Türk müşterilere daha iyi
hizmet etmek için Türkiye’de bir şirket kurmaya
karar verdi.
Imerys Ceramics Turkey, geçen Ekim ayında
Eskişehir ve İzmir’de, Türkiye’deki ana karo
üreticilerine hitap eden iki seminer düzenledi.
Bu bir günlük seminerler, Imerys Tiles Minerals
Yönetim Kurulu’na ve ihracat satış ekibine Türk
pazarı için seçkin hammadde portföylerini ve teknik
geliştirme hizmetlerini sunmak için bir platform
oluşturdu.
Akgün Seramik, Ege Seramik, Ercan Seramik, Graniser,
Kale Seramik, Kütahya Seramik, Seramik Anka, Tamsa
Seramik-Söğüt, Seramiksan, Tamsa Seramik-İzmir,
Termal Seramik, Toprak Seramik, Uşak Seramik,
Vitra Karo, Yurtbay Seramik ve Seramik Araştırma
Merkezi’nden CEO’lar, AR&GE müdür ve teknisyenleri
ve satın alma müdürlerinin katıldığı seminerlerde,
Imerys Ceramics Turkey’nin Genel Müdürü Adnan
Geredeli, Imerys Grubu ve seramik işkolundaki stratejisi
hakkında bir sunum yapan Imerys Tiles Minerals Genel

Müdürü David Besnault’u tanıttı. Imerys Tiles Minerals
Genel Satış Müdürü Jean Maino, İhracat Satış Müdürü
Thierry Josset, ve Pazarlama ve Geliştirme Müdürü
Françoise Allain şirketin kendi üretim yerlerinden
çıkartılan ve işlem gören hammaddeleri sundular.
Imerys Tiles Minerals’ın Türkiye’deki hammadde
pazarına kattığı değer, yerel ürünlerin özelliklerini
artırmak ve karşılamak. Tüm dünyaya yayılmış
endüstriyel mineral ocakları ve Amerika ve Asya
kıtalarındaki şirketleri ile Imerys Tiles Minerals, karo
üreticilerine gereksinim ve proseslerine en uygun
hammadde çözümlerini sağlamayı hedefliyor.

Imerys Ceramics Turkey is the
recently set up Istanbul based
office of the Imerys group
Ceramics Division. Imerys
ceramics division that pays
great attention to the Turkish
market, considering the huge
advancement of the ceramic
industry in Turkey, decided to
establish a company in Turkey
in order to serve Turkish
customers better.
Imerys Ceramics Turkey held two seminars
addressed to the main tile makers in Turkey last
October, in Eskisehir and Izmir. These one day
seminars provided a platform for Imerys Tiles
Minerals Executive Board of Management and its
export sales team to present their selected raw
materials portfolio for the Turkish market and their
technical development services.
Chief Executive Officers, R&D managers and
technicians, heads of purchasing from
Akgun Seramik, Ege Seramik, Ercan Seramik,
Graniser, Kale Seramik, Kütahya Seramik, Seramik
Anka, Tamsa Seramik-Sogut, Seramiksan,
Tamsa Seramik-Izmir, Termal Seramik,
Toprak Seramik, Usak Seramik, Vitra Karo,
Yurtbay Seramik and the Ceramic Research
Center attended the seminars where
Adnan Geredeli, Managing Director of
Imerys Ceramics Turkey, introduced David
Besnault, Imerys Tiles Minerals, General
Manager who made a presentation about
the Imerys group and its strategy in the
ceramics business. Jean Maino, Imerys Tiles
Minerals General Sales Manager, Thierry
Josset, Export Sales Manager and Françoise
Allain, Marketing & Development Managers
presented the raw materials extracted from and
processed at company owned production sites.
The added value of Imerys Tiles Minerals raw
materials for the Turkish market is to increase and
compensate the local products properties. With
quarries all over the world, and represented in
the American and Asian continents, Imerys Tiles
Minerals, aims to provide tile makers with the best
raw materials solutions that suit their needs and
processes.
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VII. Uluslararası Katılımlı
Seramik Kongresi
VII. Ceramic Congress with
International Participation

VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Türk Seramik
Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği
ile 26-28 Kasım 2008 tarihleri arasında Afyon’da
düzenlenecek. Seramik bilimi, sanatı ve endüstrisinde
çalışan ilgili kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan
kongre kapsamında; Hammaddeler, Mühendislik
Seramikleri, Refrakterler, İnorganik Bağlayıcılar, Tasarım
ve Modelleme, Kompozitler, Nanomalzemeler ve
Geleneksel Seramikler gibi konular tartışılacak. Ayrıca,
kongre süresince bir seramik sergisi düzenlenecek.
Bildiri özeti göndermek için son tarihin
24 Mart 2008 olduğu kongreye
başvuru ve detaylı bilgi için;
Tel: + 90 272 228 14 23- (270-271)
Faks: 0272 228 14 22
Dr. Taner Kavas ve Dr. M. Galip İçduygu

E-posta:
Web siteleri:

seramik2008@aku.edu.tr
www.turkseramikdernegi.org
www.seramik2008.aku.edu.tr

VII. Ceramic Congress with International
Participation will be held with the collaboration
of Turkish Ceramic Society and Afyon Kocatepe
University between 26 -28 November 2008 in
Afyon, Turkey. The Aim of the congress is to
bring the related people working on Science,
Art and Industry of Ceramic together. Topics
such as; Ceramic Raw Materials, Engineering
Ceramics, Refractories, Inorganic Binders, Design
and Modelling, Composites, Nanomaterials and
Traditional Ceramics will be discussed in the
content of congress. Also, a ceramic exhibition
will be organised during the congress.
The deadline for abstract submission is 24th
of May, 2008. For application and further
information please call
+ 90 272 228 14 23- (270-271)
Dr. Taner Kavas and Dr. M. Galip İçduygu

E-mail:
Web Sites:

VitrA’dan S50, her yerde...
VitrA, kaliteden
ödün vermeyen
profesyonellerin
projelere göre değişen
ihtiyaçları için S50’yi
sunuyor. S50 serisi,
kare ve yuvarlak lavabo
çeşitleri, asma klozet,
klozet rezervuar takımı,
pisuvar, bedensel
engellilere özel
tasarlanmış klozet ve
lavabodan oluşuyor.
İnsan trafiğinin
yoğun olduğu otel,
sinema, alışveriş
merkezi, restoran gibi
mekanlarda kullanılan
ve tuvalet tasarımında
işlevsel çözümler sunan
S50, kullanım alanlarını
genişleterek, ferah
mekanlar yaratıyor.
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seramik2008@aku.edu.tr
www.turkseramikdernegi.org
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S50 from VitrA, everywhere…
VitrA presents S50 for
the needs changing
depending on projects
of professionals who
do not compromise on
quality. The S50 line
comprises square and
round basins, suspended
bowls, bowl tank sets,
urinals and bowls,
and basins specifically
designed for the
physically handicapped.
S50 is used in high traffic
areas like hotels, theaters,
shopping centers and
restaurants, offering
functional solutions
in bathroom design
creatinge comfortable
spaces and expanding its
areas of use.
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SEREL; yeni çevre dostu klozeti ile
doğadan aldığını doğaya geri veriyor …
SEREL; gives what it gets from nature back to nature with
its new environmental-friendly wc pan…

Bugün, dünyada yaklaşık 6 litre ile temizlik yapan
düzeneklerin çok daha az miktarları kullanarak,
harcanan suyun minimize edilmesi hedeflenmiştir.
Yıllardan beri özellikle klozetlerin fonksiyonlarında
“içilebilir nitelikte temiz” su kullandığımızdan dolayı,
daha az su ile yıkama nasıl gerçekleştirilebilir sorusuna
cevap üretme ve geliştirmek esas olmalıdır.
Bugün itibarı ile pazardaki mevcut dual-flush (çift
kademeli) rezervuar iç takımlarının neredeyse
tamamı, su seviyesi 6 litreye ayarlandığında, ekonomi
butonuna basılır ise 3 lt boşaltma yapabiliyor.
Bu düzenekler yaklaşık son 15 yıldır, tüketiciler
tarafından bilinmekte ve kullanılmakta…Bu noktada
unutulmaması gereken husus; eğer
klozetin kendisi 3 lt ile fonksiyona
cevap vermiyorsa; rezervuar butonuna
birden fazla basma; dolayısı ile, yıkama
gerçekleşinceye kadar her seferinde
klozete 3 lt temiz su gönderilmesi
zorunluluğu.
Bu noktadan hareketle, SEREL,
yaklaşık 5 yıl önce geliştirdiği yeni
bir klozet ile katı atık, sıvı atık farkı
olmadan; minimize edilmiş 3 lt su
miktarı ile tam ve kusursuz fonksiyon
elde etmeyi başardı. Üstelik bunu
yaparken rezervuar iç takımlarının,
yukarıda belirtilen özelliklerinden
bağımsız olarak, klozetin fonksiyonel
özelliklerini geliştiren bir tasarım ile bu
sonuca ulaştı. Şu an piyasadaki normal
tek parça ve takım klozetleri 4,5 - 6
litre civarında su tüketirken, SEREL’in
yeni klozeti; fonksiyona yönelik sadece
3 litre su tüketimi ile % 50 civarında
su tasarrufu sağlıyor. Daha az temiz
su = daha az atık su = daha az çalışan
arıtma ve atık tesisleri = daha az enerji
tüketimini de beraberinde getiren
ve ekolojik anlamda değer yaratan
bir döngüyü oluşturuyor…Suyun bir
damlasının bile kıymetli olduğunun
bilincini yıllardır taşıyan SEREL;
böylelikle çocuklarımızdan miras aldığı
doğal kaynakların korunmasına katkıda
bulunuyor.
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Today, it is targeted to minimize consumed water,
using much less amount of water by systems
cleaning with approximately 6 liters of water in the
world. Hence, we have used “drinkable clean water”
in the functions of wc pans; commitment should
be made to producing and developing answers to
the question of how washing can be done with less
water.
Almost all dual-flush flushing mechanisms in the
market today are able to discharge 3 liters if the
economy button is pressed, when the water level is
set to 6 liters. These systems are known
and used by consumers in the last 15
years… Here, what should be kept in
mind is that if the wc pan itself does not
respond to the function with 3 liters,
then it becomes necessary to press the
reservoir button more than one; hence,
to send 3 liters of fresh water to the wc
pan each time until washing is achieved.
To than end, SEREL accomplished to
achieve a full and perfect function
with the minimized 3 liter water
amount without solid or liquid waste
difference, by a new wc pan it developed
approximately 5 years ago. In fact, by
doing so, it achieved this result with
a design developing the functional
features of the wc pan, independent of
the characteristics listed above for the
flushing mechanisms. Recently, while
the regular single piece and set wc pans
consume 4.5-6 liters of water, SEREL’s new
wc pan affords about 50 % water savings
while consuming only 3 liters of water to
achieve its function. Less fresh water =
less waste water = treatment and waste
facilities which run less = less energy
consumption is a cycle creating value
ecologically. SEREL, being aware of the
fact that even a drop of water is valuable,
hence contributes to the conservation of
natural resources it has borrowed from our
children.
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Ece Banyo
“Seramik Tabla”
ile banyo
dolaplarının
ömrünü uzatacak
Ece Banyo extends the life
of bathroom cabinets with
“Ceramic Tray”
Ece Banyo, su tasarrufu sağlayan
klozetlerin ardından Türkiye’de bir
ilke daha imza atıyor. Ece Banyo
tarafından üretilen seramik
tablalar, banyolardaki
estetiği artırırken,
banyo dolaplarının
uzun yıllar
dayanmasını sağlıyor.
Seramik tablaların
en önemli özelliği
istendiğinde banyo
dolaplarının üst tezgahı, istendiğinde
tek başına kare ve çanak lavabolarla kullanılması.
Seramik tablalar aynı zamanda banyolarda estetik
bir görünüm sağlayarak, suyun sıçramasını ve banyo
dolaplarının zamanla yıpranmasını engelliyor.
Seramik tablaların 100, 80 ve 65 santimetreden
oluşan üç farklı alternatifi var. Bu tablalar banyo
büyüklüklerine göre hem banyo dolaplarının üstüne
konarak, hem de özel krom kaplamalı metal ayakları ile
duvara lavabo ile birlikte monte edilebiliyor. Seramik
tablalar, beyazın yanı sıra tek veya çift renkli lavabolarla
da kullanılıyor. Seramikten oluşan bu ürün yalnızca düz
seramik bir yüzeye sahip bulunuyor. Ayrıca üzerindeki
sifon delikleri sayesinde kolay ve sağlıklı montaj
sağlanıyor.
Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını belirten Ece
Banyo Pazarlama Müdürü Yakup Fırat;
“Banyolarda klasik 60 santimetre lavabo ve ayak yerine
seramik tezgah ya da banyo dolabı ihtiyacı her geçen
gün artıyor. Özellikle kare ve çanak formlu lavabolar
çok kullanılıyor. Bu lavaboların tek başına veya banyo
dolaplarıyla birlikte kullanımında suyun sıçraması ve
tezgah üzerinden banyo dolabına gelerek dolaplara
zarar vermesi önemli bir problem olarak karşımıza
çıkıyor. Bu problemlerden yola çıkarak seramik
tablalara olan ihtiyacı gördük. Sonuçta da hijyenik ve
fonksiyonel bir ürün olan seramik tablaları üretmeye
başladık.” diyor.
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Ece Banyo undersigns another first in Turkey
after toilet bowls which provide water savings.
Ceramic tray produced by Ece Banyo not only
enhance the aesthetics in bathrooms, they also
ensure that bathroom cabinets last long years.
The most important feature of ceramic trays
is that the top counter of bathroom cabinets
may be used with square and bowl basins or as
stand-alone if desired. Ceramic trays also offer
and aesthetic look in bathrooms, preventing
splashing of water and wear of bathroom
cabinets in time.
Ceramic trays offer three different choices as
100, 80 and 65 centimeters. These trays may
be placed either on bathroom cabinets and
also may be mounted to the wall together
with the basin with special chromium plated
metal pedestals, depending on the size of the
bathroom. Ceramic trays are used with mono
or double colors basins, in addition to white.
This ceramic product has only a smooth ceramic
surface. Installation is easy and hygienic, thanks
to the tap holes on it.
Ece Banyo Marketing Manager Yakup Fırat, who
states that they undersigned yet another first
in Turkey, says: “The need for ceramic counters
or bathroom cabinets in place of the classical
60 centimeters basins and pedestals, grows
day by day in bathrooms. Especially square
and bowl formed basins are very popular.
When these basins are used stand-alone or
together with bathroom cabinets, splashing
of water and water running over the counter
into the bathroom cabinet, causing damage,
are important problems. We saw the need for
ceramic trays as a solution. Hence, we started to
produce ceramic trays which are both hygienic
and also functional.
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Çanakkale Seramik&Kalebodur’dan yapı
sektörünün trendi yükselen ürünü; “Klinker”
“Klinker”, the building sector product
with a rising trend, from Çanakkale
Seramik&Kalebodur

Türkiye yapı sektörünün öncü kuruluşu Çanakkale
Seramik&Kalebodur, farklı tasarım ve renk
seçeneklerinde ürettiği klinker ürünleriyle mimari
ve dekorasyon alanlarında yeni ufuklar açıyor. Yapı
sektörünün trendi yükselen ürünü “klinker” ile binanızı
tepeden tırnağa donatabilirsiniz.
Çanakkale Seramik&Kalebodur, klinker ürünlerini tüm
coğrafi ve iklimsel şartları dikkate alarak deneyimli
teknik uzmanlığı ile üretiyor. Klinker ürünleri, muadili
sayılabilecek kiremit & kotto ürünlere nazaran, granül
yapısı çok daha ince, yüksek derecede pişen ve su
emme oranı %0.5 ile porselen özelliklerine sahip olarak
üretiliyor. Doğal bir seramik ürünü olan klinker, ağır
yüklere yüksek bir dayanıklılık gösteriyor.

Klinker ürünlerinde 50 yıllık
Çanakkale Seramik&Kalebodur tecrübesi
Kaplama malzemelerinde geniş bir yelpazede
kullanılan klinker, kil, kaolin, felspat, kuvarz gibi
doğal hammaddelerin yapısındaki metal oksitlerin
farklı renklerinden yararlanılarak üretiliyor.
Çanakkale Seramik&Kalebodur’un 50 yıllık bilgi
birikimi ile üretilen klinker ürünlerinde, hammadde
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Çanakkale Seramik&Kalebodur, the leading
undertaking of the Turkish building industry
opens new horizons in the fields of architecture
and decoration with its klinker products
produced in various design and color choices.
You can equip your building from top to the
bottom with klinker, the building sector’s
product with a rising trend.
Çanakkale Seramik&Kalebodur produces its
klinker ware with its experienced technical
expertise, taking into account all geographical
and climatic conditions. Klinker ware are
produced with porcelain properties with much
finer granule structure compared to tile and
cotto products, which may be deemed its
counterpart, is fired at high temperature and
has 0.5 % water absorption ratio. Klinker, which
is a natural ceramic product, has high strength
against heavy loads.

tek başına, kompozisyon olarak veya diğer katkı
maddeleriyle birlikte kullanılabiliyor. Ürün, kuru ve
plastik şekillendirme ile üretiliyor ve Türkiye’nin ilk
ve tek porselen özellikli klinkeri olarak diğer yapı
malzemelerinden ayrılıyor. Porselen özellikli klinker
ürünler, özellikle dış mekan uygulamalarında tercih
ediliyor. Dışarıdaki havaya karşı sıcak-soğuk koruma
görevi de yapan porselen özellikli klinkerler, dona
dayanıklı oluşu ile de dikkat çekiyor.

Klinker ile doğal görünümlü daha şık
ve daha dayanıklı kaplamalar…
Mimari ve dekorasyon alanlarında yeni ufuklar açan
klinker ile yepyeni tasarım kavramları geliştiriliyor.
Genelde büyük yapıların iç ve dış mekanlarında
kullanılan, normal karolara göre daha kalın ve yüke
daha dayanıklı olan klinker, yer ve duvarlarda, her
türlü yüzeyde çeşitli biçimlerde kullanılabilmektedir.
Porselen özellikli oluşu ile dış cephe kaplamasında, iç
mekanlarda, merdivenlerde ve dış mekanlarda yaygın
bir kullanım alanı bulan klinker, havuz kenarlarında,
bahçe seramiği olarak da kullanılabiliyor. Ürün, cadde
ve sokaklarda, restorasyon ve renovasyon projelerinde
de doğal bir malzeme özelliği taşıyor.
Klinker ile kaplamalarınız dilediğiniz renkte…
Kullanım alanlarına göre, doğal kil renklerinde
üretilebilen klinker, bu doğal renkleri ile kullanıldığı
restoranlar, iş merkezleri ve sanayi tesislerinin
zeminlerinde kullanıcılarına tabiatın sadeliğini sunuyor.
Kiremit kırmızısı, bej, hardal, moka, beyaz ve gri olmak
üzere 6 renk alternatifi ile ürettiği porselen özellikli
klinkerler, müşteri talepleri doğrultusunda farklı
renklerde de tasarlanabiliyor.

50-year-old Çanakkale Seramik&Kalebodur
experience on Klinker products
Klinker used in a wide spectrum of lining
materials is produced making use of the
differing colors of metal oxides in the
composition of natural raw materials like clay,
kaolin, feldspar and quartz. The raw material
may be used on stand-alone basis, as a
combination or together with other additives
in klinker products produced, thanks to the
50-years of accumulation of knowledge of
Çanakkale Seramik&Kalebodur. The wares are
produced by dry and plastic shaping and are
distinguished from other construction materials
as Turkey’s first and only klinker with porcelain
properties. Porcelain property klinker ware is
especially preferred in outdoor applications.
Porcelain property klinker ware, also serve to
protect against hot and cold against the air
outside and are anti-frost.
Natural look, more elegant and stronger
coverings with klinker…
Brand new design concepts are being developed
with klinker which opens new horizons in the
fields of architecture and decoration. Klinker,
which is mostly used in the interiors and
exteriors of large buildings and are thicker
and stronger than regular tiles, may be used in
various ways on any surface on floors and walls.
With its porcelain-like property, finding wide
use in exterior coverings, interiors, stairs and
outdoors may also be used as garden ceramic
at pool sides. It is used as a natural material in
streets and roads, restoration and renovation
projects.
Your coverings are in the color of your
choice with klinker…
Klinker, which may be produced in natural clay
colors depending on use, offers the plainness of
nature to its users on the floors of restaurants,
office centers and industrial facilities where it
is used. Porcelain property klinkers produced
in 6 color choices as brick, red, beige, mustard,
mocca, white and gray may also be designed in
other colors upon customer request.
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Duravit, yeni Starck X serisiyle gün ışığını
banyolara yansıtıyor…
Duravit reflects sunlight onto bathrooms with its new Starck X series…

Işığı bir fenomen olarak benimseyen Duravit, ışığın
gün doğumu ile başlangıcından ay ışığı ile bitişine dek
günümüzü şekillendirmesinden yola çıkarak tasarlanan
Starck X banyo serisiyle karanlık ve dar banyoların
dönemini kapatıyor.
Zamanın ötesinde, fonksiyonelliği estetik bir çekicilikle
birleştiren, temel ihtiyaçları gözeten tasarıma sahip
yeni Starck X banyo serisinde, kübik tasarıma sahip
16 seramik ürün, 5 mobilya ve 3 küvet bulunuyor.
Seride beyaz lavabolar, klozetler, bideler ve mat
güneş sarısı, parlak platin veya parlak siyah gibi farklı
iç renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Parlak beyaz
mobilyalar ve ışıklandırılmış ayna çerçeveleri serinin
tüm ürünlerinde doğal ışıkla uyum sağlayan konsepti
tamamlıyor. Küvetlerde farklılığı ise su kanalındaki iri
beyaz taşlar, ahşap dolgular veya kendinden ayaklı
modeldeki renkli ışık modülü gibi detaylar yaratıyor.
Işığın hava ve su gibi hayatın kendisi için gerekli ama
aynı zamanda bir lüks olmasına dikkat çeken Duravit
tasarımcıları yeni Starck X banyo serisinde doğanın
bütün bu yüzlerini bir araya getiriyor. Starck X serisi
banyolarda, doğal ışıkla mükemmel bir uyum sergiliyor.
Günboyu değişen güneş ışığı Starck X serisini bütün
güzelliklerini ortaya çıkarıyor.
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Duravit, adopting light as a phenomenon, brings
the age of dark and cramped bathrooms to an
end with its Starck X bathroom series designed
on the concept that light shapes our day from
starting of the day at sunrise and its ending by
moonlight.
There are 16 ceramic products, 5 furniture and
3 bathtubs with cubic design in the new Starck
X bathroom line which joins functionality with
aesthetic appeal, with a design furthering basic
needs beyond time. White basins, bowls, bidets
and matt sun gold, bright platinum or bright
black different interior color choices draw
attention in the series. Bright white furniture
and illuminated mirror frames complement the
concept which is in harmony with natural life in
all products of the series. The difference in bowls
comes from details like large white stones in the
water canal, wooden fills or the colored light
module in the stand-alone model.
Duravit designers, who draw attention to the
fact that light is just as necessary for life as
air and water but that it is also a luxury, bring
together all these aspects of nature in the new
Starck X bathroom series. The Starck X series
displays a perfect harmony with natural light in
bathrooms. Sunlight, which changes through
the day, reveals the Starck X series with all its
beauties.
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3M Easy Clean Coating ile
iz bırakmayan çözümler
Trail free
solutions with
3M Easy Clean
Coating

3M™, Easy Clean Coating (ECC) serisi ürünlerini
tüm dünyada vitrifiye, seramik ve cam duşkabini
üreticilerine sunuyor. 3M™ ECC ürünleri, kalıcı kireç
lekesi ve yağ bazlı lekelerin oluşmasını engelleyerek,
yüzeylerin ilk günkü gibi görünmesini sağlıyor.
Vitrifiye malzemelere, duş kabinleri camlarına ve
banyo aynalarına uygulanan ve kolay temizlenebilir
bir yüzey elde edilmesini sağlayan şeffaf, renksiz bir
nano kaplama olan 3M™ ECC’ ler, flor bazlı polimerik
yapıda malzemelerdir. Bu floropolimer yapı, yüzeyde
çok düşük enerjili bir kaplama oluşturarak, sıvılar ile
kolay ıslanmamasını sağlıyor ve yüzey ile kimyasal
reaksiyona girerek, aşınmaya dayanıklı, suyu ve yağları
iten kalıcı bir yapıyı oluşturuyor. 3M™ ECC, cam ve
seramik yüzeylerde, kireç, klor ve kalsiyum gibi korozif
bileşenlerin barınmasını engellerken ayrıca şampuan,
sabun, krem, duş jeli gibi temizlik ürünlerinde bulunan
yağ bazlı bileşenlerin de yüzeye tutunmasına izin
vermiyor ve bunların zamanla birikerek kalıcı tabaka
oluşturmalarını önlüyor.
3M™ presents the products in the Easy Clean
Coating (ECC) line to the vitreous ware, ceramic
and glass shower cabin manufacturers all over the
world. 3M™ ECC products allow surfaces to look like
how they were the first day, preventing formation
of permanent lime stains and oil based stains. 3M
ECC products; which are transparent, colorless,
nano coatings applied on vitreous ware, the glasses
of shower cabins and bathroom mirrors, allowing
obtaining an easy-to-clean surface, are fluorine
based polymeric materials. This fluoropolymeric
structure creates a very low energy coating on the
surface¸ allows it not to be wetted by liquids easily
and going into a chemical reaction with the surface,
forms a permanent structure which is corrosionfree, repelling water and oils. 3M™ ECC prevents
retention of corrosive components like lime,
chlorine and calcium on glass and ceramic surfaces,
and also does not allow oil-based components
which may be found in cleaning products like
shampoos, soaps, creams and shower gels to hold
onto the surface and their forming a permanent
layer accumulating in time.
34

Yepyeni lavabo modellerinden
biri mutlaka sizin için…

One of the brand new basin
models is surely for you…

Çanakcılar offers first of all confidence to the
consumer with its products in full compliance
with quality standards as it pursues its
efforts in the vitreous ware sector as
it has done so for more than a quarter
of a century. Basins bearing the
Creavit signature draw attention with
their original designs, plain lines and ease
of use.
Counter top and under counter basins are
elegant offerings from the Creavit collection
for those who think of functionality as a part
of their lives. One can find the answer to the
expectations of those who anticipate a lot
from their bathrooms with dresser and cabinet
matching basins...
The basins making a difference in bathrooms
with their minimalist style not only provide ease
of use with maximum solutions, but also create a
quiet and simple relaxing style in wet spaces, by
their plain lines.

Çanakcılar çeyrek asrı aşkın bir süredir vitrifiye
sektöründe çalışmalarına devam ederken kalite
standartlarına tam uygunluk gösterdiği ürünleriyle
her şeyden önce tüketiciye güven sunuyor. Creavit
imzalı lavabolar özgün tasarımları yalın çizgileri
ve kullanımda sağladığı kolaylık ile dikkatleri
çekiyor.
Fonksiyonelliği hayatının bir parçası olarak
düşünenler için tezgah üstü ve tezgah altı
lavabolar yine Creavit koleksiyonundan şık
öneriler. Banyosundan çok şey bekleyenlerin,
beklentilerinin karşılığını etajerli ve dolap uyumlu
lavabolarda bulmaları mümkün..
Minimalist çizgisiyle banyolara fark katan lavabolar,
maksimum çözümlerle kullanım kolaylığı sağlarken
yalın çizgileriyle ıslak mekanlarda sessiz ve sade
rahatlatıcı bir tarz oluşturuyor.
35

SEREL’den
yeni yaklaşımlar

New approaches
from SEREL
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SEREL’in son dönem banyo takımları “Orca” ve “Verda”
ile uyumlu olarak tasarlanan “SEREL Aida” banyo
mobilyalarınının kapsamı ve skalası, farklı modüler
ünitelerin kombinasyonları ile onlarca seçeneğin
yaratılabildiği daha kompakt, boyutsal anlamda daha
küçük yeni bir sistem ile genişliyor. Aida MINI…Tıpkı
Aida serisinde olduğu gibi; Aida MINI serisinde de son
kullanıcının isteğine bağlı olarak üniteler azaltılabiliyor
veya arttırılabiliyor.
Aida MINI, çevre dostu, modern malzemeler
kullanılarak üretiliyor. Böylelikle ekolojik anlamda
katma değer yaratırken; aynı zamanda ahşabın
bünyesinde suya endeksli oluşabilecek bütün kaygıları
en başında minimize ediyor. Banyo mobilyaları
kendileri ile uyumlu aydınlatma çözümleri ile beraber
sunuluyor.
Değişik dolap , etajer, çekmece birimleri ile saklama
özellikleri üst seviyelere taşınan “SEREL Aida MINI”
banyo mobilyaları; beraber kullanıldığı SEREL seramik
sağlık gereçleri ile ıslak hacimlerde yaşam konforunu
üst seviyelere taşımak üzere tasarlandı.
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The scope and scale of “SEREL Aida” bathroom
furnitures, designed in to use with SEREL’s next
generation bathroom sets “Orca” and “Verda”,
are expanded by a new system which is more
compact and dimensionally smaller, where
tens of choices can be created through the
combination of various modular units. Aida
MINI… Just as in the Aida system, units may be
decreased or increased depending on the wish
of the end user in the Aida MINI line.
Furniture is produced using environmentally
friendly modern materials. Hence, not only
ecological added value is created but also all
water indexed concerns are minimized in wood.
Bathroom sets are offered together with lighting
solutions compatible with them.
“SEREL Aida MINI” bathroom furniture, the
safekeeping features of which are taken to
higher levels with various cabin and dresser
units, are designed to bring the comfort of life
in wet spaces to higher levels with the SEREL
ceramic sanitary ware they are used together
with.
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Çanakkale Seramik&Kalebodur’dan iki yeni
seri birden; Kristal ve Etnik Serileri
Two new lines together from Çanakkale Seramik&Kalebodur;
Kristal and Etnik Series

Kristal

Yeni tasarım ve ürünleriyle dünya yapı sektöründe
trend belirleyen Çanakkale Seramik & Kalebodur, yeni
bir seramik serisini daha pazara sundu: Kristal serisi.
Parlak ve ışıltılı görünümü ile Kristal serisi, 50X50
boyutlarında sırlı porselen karo olarak üretiliyor.
Bu seri; evlerin banyo, antre, yatak odası ve oturma
odalarının yanı sıra restoran, mağaza, otel, ofis ve
alışveriş merkezlerinin yer ve duvar kaplamasında ideal
bir ürün olarak öne çıkıyor. Dizayn olarak minimalist
etkiye sahip olan yeni ürün serisi Kristal, dokunanda
rölyef etkisi uyandırıyor. Deforme olmuş minik kareler
olarak tasarlanan üründeki rölyeflik, serinin üretiminde
kullanılan özel bir malzemeden geliyor. Kristal, 6
renkten oluşuyor. 6 renk kendi içinde krem-karamelmoka, beyaz-gri-antrasit kombinasyonları şeklinde
gruplanabiliyor.
Diğer bir yeni seri olan Etnik ise deri görünümlü. Son
dönemlerde tasarımda ana konsept olarak doğadan
ilham alan Çanakkale Seramik&Kalebodur, Etnik
serisi ile bu kez kaplumbağa kabuğunu ürünlerine
işledi. Etnik serisi Kaleseramik bünyesinde 50X50 cm
ebatında, mat ve bölgesel parlatılmış (lapparutalı)
yüzeyler olarak üretiliyor. Etnik serisinde, bölgesel
parlatılmış ürünler sadece rektifiyeli yani kenarları
karelenmiş olarak kullanıma sunuluyor. Kaplumbağa
kabuğundan esinlenilerek tasarlanan ve sırlı
porselen niteliğindeki Etnik serisindeki ürünlerde
dokunulduğunda hissedilen kabartma, kalıptan değil
üretimde kullanılan özel malzemeden kaynaklanıyor.
Etnik serisinde ürünler kil, lav, vizon, kızıl, kanvas
ve kum olmak üzere altı renk seçeneği ile sektör
profesyonellerinin ve tüketicilerin kullanımına sunuldu.
38

Çanakkale Seramik & Kalebodur, setting trends
in the world construction industry with its new
designs and products, launched yet another
ceramic line: The Kristal Series. The Kristal Series
comes in glazed porcelain tile in size 50x50 with
its bright and glittering look. This series comes
forward as an ideal product in floor and wall
coverings of restaurants, shops, hotels, office
buildings and shopping centers in addition to
the bathrooms, lobbies, bedrooms and living
rooms of homes. The new product line Kristal,
which has a minimalist effect in terms of design,
creates a relief effect when touched. This relief
effect in the product design as deformed tiny
squares comes from a special material used in
the production of the series. Kristal comprises 6
colors. These 6 colors may be grouped in creamcaramel-mocha and white-gray-anthracite
combinations within themselves.
Another new line, Etnik, has the leather look.
Çanakkale Seramik&Kalebodur, which is inspired
by nature as the main concept of design in
recent times; this time processed the turtle
shell on its products with the Etnik series. The
Etnik series is produced in size 50x50 in matt
and regionally finished (lapparuta) surfaces. The
regionally finished products are offered only
in rectified form; that is, the edges squared in
the Etnik series. The relief effect felt by touch
in the Etnik series, designed inspired by turtle
shell which is glazed porcelain, comes not
from the mould but the special material used
in production. The products in the Etnik series
is offered to the professionals and consumers
with 6 color options as clay, lava, mink, crimson,
canvas and sand.

Etnik
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Hayallerinizdeki banyolar için SEREL’den
yepyeni alternatifler…
Brand new alternatives from SEREL for the bathrooms in your dreams…

SEREL, always a leader in the ceramic tile sector,
offers different ceramic tile choices to consumers
in the new year. The collection comprises 6 lines
as “Petra, Dante, Luce, Verda, Orca and Morella”.
Ceramic tile is preferred today not only in wet
spaces but also in halls due to its ease of use and
aesthetic look. Ceramic tiles, which make spaces
appear wider than their actual size, may be used
for years since they have an easy to clean and air
resistant structure. SEREL floor tiles come in 33x33
and 40x40 and wall tiles in 25x33 and 25x40 sizes.
SEREL, not forgetting its customers who opt for
non-square tiles, will launch 25x50 and 30x60 tiles
in early 2008.

Holistic elegance in bathrooms with SEREL
bathroom products and accessories
SEREL ceramic tiles draw attention with their
being compatible with SEREL bathroom products
and accessories, too. SEREL, reflecting the textile
patterns which have been trendy all over the world
recently, offers granite products as a different
choice for its customers who enjoy concept
Dante

Seramik kaplama malzemelerinde sektöründe her
zaman öncü olan SEREL yeni yılda tüketicilerine, farklı
seramik kaplama alternatifleri sunuyor. Koleksiyon;
“Petra, Dante, Luce, Verda, Orca ve Morella” olmak
üzere 6 seriden oluşuyor. Seramik kaplama günümüzde
sadece ıslak mekanlarda değil; kullanım kolaylığı,
estetik görünümü ile salonlarda dahi tercih ediliyor.
Mekânları olduğundan daha geniş gösteren seramik
kaplamalar temizlenmesi kolay ve aşınmayan bir yapıya
sahip olması sebebiyle yıllarca kullanılabiliyor. SEREL
yer karoları 33x33 ve 40x40; duvar karoları ise 25x33 ve
25x40 olmak üzere farklı ebat seçenekleri ile tüketici
ile buluşuyor. Dikdörtgen ölçülere sahip karoları
tercih eden müşterilerini de unutmayan SEREL 2008
yılı başında 25x50 ve 30x60 ebatlarında karoları da
piyasaya sunacak.

SEREL banyo ürünleri ve aksesuarları ile
banyolarda bütünsel şıklık
SEREL seramik kaplama malzemeleri SEREL banyo
ürünleri ve aksesuarları ile uyumlu olmasıyla da
dikkat çekiyor. Son dönemde tüm dünyada trend
olan tekstil desenlerini ürünlerine yansıtan SEREL,
konsept banyolardan hoşlanan müşterilerine de farklı
40

Morella

Orca

Verda

bir alternatif olarak granit ürünler sunuyor. Değişik
renk ve görünüm seçenekleri ile sunulan teknik
porselen “lappato”, yani granit ürünler 50x50 ve 60x60
ebatlarında üretiliyor. Taş desenlerinin hakim olduğu
karolar ile birlikte kumaş desenleri ve modern seriler de
SEREL koleksiyonunda yer alıyor.

bathrooms. Technical porcelain “lappato” granite
products offered in various color and look choices
come in 50x50 and 60x60 sizes. Alongside of tiles
with stone patterns; fabric designs and modern
lines are part of the SEREL collection.

Aşınmaya ve lekelenmeye karşı dayanıklı
Aşınmaya, çizilmeye ve lekelenmeye karşı dayanıklı
oluşu, kaymazlık özelliği, şık görünümleri, ürün
çeşitliliği, zengin ebat ve renk alternatifleri nedeniyle
SEREL granit kaplamalar, konut içi dekorasyonların
yanı sıra bahçe, balkon ve teras gibi mekânlarda da
kullanılabiliyor. SEREL, yeni yılda açacağı İstanbul,
Ankara ve Antalya mağazalarında yeni seramik
kaplama serileriyle birlikte ithal ürünlerini de
sergileyecek.

Wear and stain resistant
SEREL granite coverings may be used in spaces
like gardens, balconies and terraces alongside of
interior decorations; thanks to their wear, scratch
and stain resistant and anti-slip features, their
elegant looks, product diversity and rich size
and color choices. SEREL will show its imported
products together with the new ceramic tile lines in
its Istanbul, Ankara and Antalya stores it will launch
in the new year.

Luce
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SeraHome ile yenilenen evinizin keyfini çıkarın...
Enjoy your home renewed by SeraHome…
Teknik porselende uzun yıllara dayanan tecrübe
ve kaliteyi birleştiren Seranit, SeraHome ile sizi
hayallerinizdeki ev ile buluşturuyor. Granit seramikte
dünya markası Seranit, dünyanın en prestijli tasarım
ofisleriyle birlikte geliştirdiği ve ‘Serahome’ adını verdiği
ev serisiyle, başta banyo ve mutfaklar olmak üzere tüm
iç mekânlarda kullanılabilen ürünleri ile evlere farklı
dokunuşlar getiriyor. Birbirinden farklı renk efektlerine,
ebatlara sahip olan yeni seri, aralarında İtalya’nın
ve İspanya’nın önde gelen tasarım firmalarının da

Textile Serisi

Seranit, which merges long years of experience and
quality in technical porcelain, brings you together
with the home of your dreams with SeraHome.
A world brand in granite ceramic, Seranit brings
different touches to homes with its products
which may be used in all interior spaces lead by
bathrooms and kitchens, with its home series it calls
‘Serahome’ it developed together with the most

Cavallino Serisi

bulunduğu Gamma Due, Creativa, Ego Design,
Vetriceramici firmaları tarafından tasarlandı.

SeraHome dünyası, sizi 15 farklı serisiyle
karşılıyor...
Dilerseniz birini, dilerseniz seçtiklerinizi farklı
kombinlerle bir arada kullanabileceğiniz, zevklerinizi
özgür bıraktığınız bir dünyayı SeraHome ile yaratın.
Yalnızca Seranit’e özel efektlere sahip yeni seriler,

Desert Serisi

mermer, çizgili ve cam dokulu ürünler, farklı ihtiyaçlar
için “30x30”, “30x60”, “60x60”, “46x46” ve “60x120”
ebatlarında üretildi. Sahip oldukları efektlere göre
adlandırılan ürünler; Seramarmi, Seralux, Textile, Skin,
Dark, Metal Fabric, Kromiatex, Seraform, Cavallino, Soft,
Arc, Riverstone, Serarock, Desert ve Stone serilerinden
oluşuyor.

Evinizin her köşesinde...
SeraHome’un balkon, teras, avlu ve bahçe gibi dış
koşullara maruz kalan mekanlar için tasarladığı Stone
Age serisi ile birlikte evinizin dış mekanları da bu
dünyanın büyüsüyle buluşuyor. SeraHome sadece
yer ve duvar karoları ile değil tasarladığı modern
bordürlerin zarafetiyle de etrafınızı sarıyor.
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Arc Serisi

prestigious design offices in the world. The new
series, which has color effects and sizes all different
from each other, are designed by Gamma Due,
Creativa, Ego Design and Vetriceramici which are
among the leading design firms of Italy and Spain.

The world of SeraHome meets you with its 15
different lines…
Create a world where you leave your tastes free
with SeraHome where you can use any one or a
combination of its lines. The new lines with special
effects only Seranit has, come in “30x30”, “30x60”,
“60x60”, “46x46” and “60x120” sizes for different
needs as marble, glass, striped and glass textured
products. These product names according to their
effects are Seramarmi, Seralux, Textile, Skin, Dark,
Metal Fabric, Kromiatex, Seraform, Cavallino, Soft,
Arc, Riverstone, Serarock, Desert and Stone.
In every corner of your home…
The outdoor spaces of your home meet the magic
of this world with the Stone Age line designed
by SeraHome for spaces exposed to outdoor
conditions like balconies, terraces, yards and
gardens. SeraHome embraces you not just with its
floor and wall tiles but also with the elegance of the
modern border tiles it designs.
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Termal Seramik’ten yeni bir ebat; 25x50 cm…
A new size from Termal Seramik; 25x50 cm…
Termal Seramik; Porselen, Duvar ve Yer karolarındaki
yeni ürün yelpazesiyle 2008 yılında fark yaratacak. Yeni
ürünlerinin hareketli, modern, minimal tarzlarıyla, 11
çeşit Duvar ve Yer Karosu, 14 çeşit Sırlı Porselen Karosu
ile 2008 yılnda tüketicilerin ürün gereksinmelerine
25x50, 30x60, 50x50 gibi yeni ebatlarıyla cevap
verecek. Bu ürün çeşitlerinde, renk, doku, desen ve
doğal tasarımlar ağırlık gösterecek.

Wona
Termal Seramik’in klasik tarzı sevenler için modernize
ederek tasarladığı yeni ürünü. Çizgili dokularla, bej,
gri, venge renklerinde tasarlanan bu ürün, soft ve tüm
aksesuarlarınızla uyumlu mekanlar yaratmak için ideal.
Kendisine ait Yer Karoları da bulunan Wona, kabartmalı
ve yer yer gümüş yaldız içeren çiçek bordürlerinin
yanısıra iki farklı bordür çeşidini daha tüketicinin
alternatifleri arasında sunuyor..

Wona
The new product by Termal Seramik,
designed through modernization for
those who like the classic style. This
product designed in striped textures in
beige, gray and venge colors is ideal for
creating soft spaces matching all your
accessories. Wona, which also has its own
floor tiles, offers to the consumer two
different types of border tiles in addition
to the floral ones with silver gilding in
places.
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Termal Seramik will make a difference in 2008
with its new product range in porcelain, wall and
floor tiles. It will respond to the product needs
of consumers in 2008 with the moving, modern
and minimal styles of its new products, its 11
types of Wall and Floor Tiles, 14 types of Glazed
Porcelain Tiles in new sizes as 25x50, 30x60 and
50x50. Color, texture, pattern and natural design
will be predominant in these product types.

Bambu
Bambu, ağaç kabuğu dokusundaki Duvar ve Yer
Karoları, bambu motifleri ile bezenmiş iki farklı renkte
Flower Dekoru ve yine iki farklı renkte tasarlanmış hasır
bordürleriyle banyolarınızda doğal ortam ferahlığını
yaşatacak... Bu ürünün Duvar ve Yer Karosunda; Bone,
açık bej, mavi, kahve, dekor ve bordürlerinde ise mavi,
kahve renk alternatifleri bulunuyor...

Bambu
Bambu Wall and Floor Tiles with tea
bark texture will allow you to live the
comfort of a natural environment in your
bathrooms with its Flower decor in two
different colors decorated with bamboo
motifs and its wicker border tiles designed
again in two colors… The Floor and Wall
Tiles of this series come in bone, light
beige, blue and brown; and its decor and
border tiles offer the color choices of blue
and brown.

Your bathrooms are clearer and
more reliable with RocaKale

Banyolarınız RocaKale ile
daha temiz, daha güvenli
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RocaKale offers a smart solution for the cleaning
of your bathrooms with special Easy Clean
coating which is a nano-technology product it
applies on vitreous ware.

RocaKale, vitrifiye ürünlerine uyguladığı nanoteknoloji
ürünü özel Easy Clean kaplama ile banyolarınızın
temizliğine akılcı bir çözüm sunuyor.
Sudaki kireç ve diğer korozif bileşenler (klor, kalsiyum,
magnezyum) ile şampuan, sabun, duş jeli gibi temizlik
malzemeleri, ürün üzerinde zamanla birikerek bir
tabaka oluşturuyor. Şeffaf ve renksiz özel bir kaplama
olan Easy Clean sayesinde seramik lavabo, klozet ve
bide yüzeyleri sıvı itici bir hale geliyor ve kirlenmeye
neden olan maddelerin ürün üzerinde tutunmasını
engelliyor. Böylece tüm RocaKale vitrifiye ürünleri ilk
günkü gibi temiz ve parlak bir şekilde kalıyor.
Easy Clean sayesinde daha hızlı ve kolay temizlenen
ürünlerle banyolarınızda istediğiniz hijyeni
yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca Easy Clean çevreye zararlı
ağır temizlik maddelerinin kullanımını önlediğinden
dolayı doğa dostu özelliği ile RocaKale’nin çevreye
duyarlı yaklaşımını bir kez daha yansıtıyor.
46

Lime and other corrosives in water (chlorine,
calcium, magnesium) and shampoo, soap,
shower gel and similar care products form a
layer on the product through accumulation in
time. Thanks to Easy Clean which is a transparent
and colorless special coating, the surfaces of
ceramic basins, toilet bowls and bidets become
liquid repellant, preventing substances causing
dirtiness to hold onto the product. Thus, all
RocaKale vitreous ware remain clean and shiny
just as they were when brand new.
Thanks to Easy Clean, you can capture the
hygiene you desire in your bathrooms with
faster and easy to clean products. Also, since
Easy Clean eliminates the need for use of heavy
duty cleaners which are hazardous to the
environment, it reflects once more RocaKale’s
environmental-friendly approach, with its nature
friend feature.

Umpaş 2008’de de yeniliklerin
adresi olmaya devam ediyor
Umpaş continues to be the address for innovations in 2008

Seramik sektöründe
üretime geçtiği 2000
yılından bugüne
kazandırdığı yeniliklerle
adından sıkça söz
ettiren Umpaş Seramik,
2007’de katıldığı
Unicera Fuarı’nda
da müşterilerin ilgi
odağıydı. Umpaş
Seramik, portföyündeki
çağın trendlerini yansıtan mevcut ürünlere ilave olarak
geliştirdiği ebatlarla Unicera Fuarı’na damgasını vurdu.
Türk seramik sektörünü her yıl dünya piyasasıyla bir
araya getiren Unicera Fuarı’nda sergilediği ürünleriyle
dikkatleri üzerinde toplayan Umpaş Seramik, müşteri
beklentilerinden esinlenerek hazırladığı ürünleriyle
Türk seramik sektörüne 2008’de de farklı bir soluk
getiriyor.

2008’de Umpaş yenilikleri
2008 Unicera Fuarı’nda yeni ürünlerini sergileyecek
olan Umpaş Seramik, farklı ebatlarda hazırladığı
ürünleriyle günümüz trendlerine uygun yeni
koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunacak.
Teknolojide liderlik, yaratıcı tasarım çözümleri
ve uygulamada farklılık getirecek ebatlara sahip
ürün çeşitleriyle, farklı temaları öne çıkaran Umpaş
koleksiyonu, tarzını ortaya koyarak geçmişten
günümüze süregelen yaratıcı çizgisiyle 2008 Unicera
Fuarı’nda yerini alacak.

Umpaş Seramik, which has
been frequently talked about,
thanks to its innovations
since 2000 when it started
production in the ceramic
industry, was the focus
of attention of customers
in Unicera Trade Fair it
participated in, in 2007. In
addition to the existing products
in its portfolio reflecting the
trends of the age, Umpaş Seramik
put its stamp on the Unicera Trade Fair
with the new sizes it developed.
Umpaş Seramik, drawing attention with the
products it exhibited at the Unicera Trade Fair
bringing the Turkish ceramic sector together
with the world markets every year, brought a
different breath to the Turkish ceramic industry
in 2008 with its products inspired by customer
expectations.

Umpaş innovations in 2008
Umpaş Seramik, which will exhibit its new
products in 2008 Unicera Trade Fair, will present
its new collections in line with current trends
with its products it prepared in different sizes.
The Umpaş collection, emphasizing different
themes with its leadership in technology,
creative design solutions and sizes to make a
difference in application, will take its place in
the 2008 Unicera Trade Fair with its creative line
spanning the past and the present.
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Ege Seramik ile
“farklı çizgilerin mükemmel uyumu”
Harpasa banyo takımları
“Perfect harmony of different lines” with
Ege Seramik Harpasa bathroom set

Ege Seramik’in Harpasa Banyo Takımı,
dikdörtgen ve yuvarlak hatların iç içe
kullanıldığı son derece yalın ve net çizgilerden
oluşuyor. 65 ve 80 cm.lik Harpasa lavabolar;
yarım ayaklı ve açık sifonlu alternatiflerinin
yanısıra, banyosunda ahşabın sıcaklığından
vazgeçemeyenler için banyo mobilyalarıyla
uyumlu kullanılabilir şekilde tasarlandı.
Harpasa Bathroom Set by Ege Seramik is
formed by extremely plain and clear lines in
which rectangular and circular lines are used
concentrically. The 65 cm and 80 cm Harpasa
basins are designed for use compatible with
bathroom furniture for those who cannot give
up the warmth of wood in their bathrooms,
alongside of the half pedestal and the open
siphon choices.

Harpasa Takım’ın duvara sıfır olarak monte edilen
klozet ve bide alternatifleri dışında asma klozet
ve asma bide alternatifleri de mevcut. Duvara
sıfır sistemler geniş banyolar için görsel zenginlik
sağlarken, asma tip klozet ve bide ürünleri küçük
mekanlar için son derece pratik ve fonksiyonel
çözümler oluşturabiliyor. Klozetlerin formu ile
uyumlu tasarlanan klozet kapakları ise yavaş
kapanma özelliği sayesinde, banyolarımızı
gürültüden ve kapaklarımızı kırılma riskinden uzak
tutarken özellikle çocukları kapağın hızlı kapanması
kaynaklı olası kazalardan koruyor.
Harpasa Set has suspended toilet bowl and
suspended bidet choices in addition to the wall
flush mounted toilet bowl and bidet options.
The wall flush systems provide a visual richness
of spacious bathrooms with suspended type
toilet bowl and bidet products offering extremely
practical and functional solutions for small spaces.
The bowl covers designed in harmony with the form
of the bowl keep our bathrooms away from noise
and the risk of breaking of covers.
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Banyo mobilyası uyumlu yepyeni
tezgahüstü lavabolar
Ege Seramik Sağlık Gereçleri, banyolara
fonksiyonellik katan en önemli ürünlerden
biri olan banyo mobilyaları ile uyumlu ürün
zenginliğine yıllardır sahip olmakla beraber
farklı tasarım özelliklerine sahip ve çeşitli
boyutlardaki yepyeni banyo mobilyası uyumlu
ürünleriyle bu serileri geliştirmeye devam
ediyor.
Newest counter top basins matching
bathroom furniture
Ege Seramik Sanitary Ware has had a product
range matching with bathroom furniture
which are among the most important
products adding functionality to bathrooms
and continues to develop such lines with
its newest bathroom furniture compatible
products in various sizes.

Banyo mobilyası ve banyo mekanı içerisindeki
diğer armatür gruplarına uygun olacak
şekilde tezgahüstü ve duvardan aplike
lavabo bataryası kullanımına uygun lavabo
seçenekleri de ürün portföyünde bulunmakta.
Basin options compatible with counter top
and wall applied basin fixtures matching
bathroom furniture and other fixture groups
within the bathroom space are also in the
product portfolio.

Çocuk dünyasına eğlenceli dokunuşlar...
Tuvalet alışkanlığı kazanma, çocuğun hayatında
önemli bir gelişimsel olay. 1,5-2 yaşlarında başlanan
tuvalet eğitiminin sağlıklı olması çocuğun psikolojik
olarak ileriki yaşlarını etkilediği bilimsel bir gerçek.
Ege Seramik bu süreçte bilinçli anne babalar için özel
bir çocuk ürün grubu oluşturdu. Çocukların rahatlıkla
kullanabileceği boyutlarda klozet ve lavabolardan
oluşan bu serinin fil formundaki tasarımı çocuklar için
tuvalet mekanını eğlenceli bir hale getiriyor.
Entertaining touches on the
world of the children…
Acquiring toilet habits is an important developmental
event in the life of the child. It is a scientific fact that
a healthy toilet training which starts at 1.5-2 years of
age affects the later years of the child psychologically.
Ege Seramik created a special child product group for
educated parents in this process. The elephant shaped
design of the line comprising toilet bowls and basins
in sizes easy to use by children makes the toilet fun for
children.
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“The interest and confidence felt
towards TOKI residences is the
greatest prize for us”

“TOKİ konutlarına duyulan ilgi ve
güven bizim için en büyük ödüldür”

serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren

Röportaj / Interview:
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TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanı Erdoğan Bayraktar
TOKI (Mass Housing Authority) President Erdoğan Bayraktar

1949 Trabzon Of doğumlu.Devlet Mimarlık ve
Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim
Dalı Bölümü’nde; Metropol Şehirlerde Alternatif
Yerleşim Birimleri konusunda Yüksek Lisans derecesi
aldı. 1977-1979 yılları arasında vatani görevinde
İnşaat Kontrol Amir vekilliği (Eskişehir-Afyon-KütahyaBalıkesir’de 6.000 konut Askeri Lojman inşaatı),
1979-1989 yılları arasında Özbay Konut Yapı Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gürpınar
Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı görevlerinde
bulundu. 1973-1994 yılları arasında Türkiye SS Yapı
Kooperatifleri Merkez Birliği (Türkkonut) ve Toplu
Konut kapsamında 3.000 konut üretimini hayata
geçirdi, 1989-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir
ve Eminönü Belediyeleri’nde Belediye Meclis Üyeliği
yaptı. 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi- KİPTAŞ’da Genel Müdürlük görevi sırasında
İstanbul’un 11 değişik bölgesinde 17.000 konuttan
oluşan Yerleşim Birimleri üretimini gerçekleştiren
Bayraktar, aynı yıllarda Toplu Konut Yapımcıları
Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.1999-2000 yılları
arasında ABD’de 10 ay süreyle Yabancı Dil ve İnşaat
Teknolojileri Eğitimi alan, Bükreş Üniversitesi’nde
İnşaat Sözleşmeleri konusunda tez hazırlayan
Bayraktar, Avrupa’da çeşitli ülkelerde konut, işyeri,
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Born in Trabzon, Of in 1949. Graduating from
State Architecture and Engineering Academy
Civil Engineering Department, he received
his Master’s Degree on the topic of Alternate
Settlements in Metropolitan Cities, at Istanbul
University Sciences Institute Civil Engineering
Main Scientific Discipline Department. He
worked as Acting Construction Supervisor
during military service from 1977-1979 (at
construction of 6,000 residence Military
Lodgings in Eskişehir-Afyon-Kütahya-Balıkesir);
served as Vice-Chairman of Board of Directors of
Özbay Housing Cooperative from 1979-1989 and
as Chairman of Gürpınar Residential Building
Cooperative. He launched the production
of 3,000 homes under Turkish SS Building
Cooperatives Central Union (Türkkonut) and
Mass Housing in 1973-1994. He served as
Member of Municipal Assembly in Istanbul
Metropolitan and Eminönü Municipalities
from 1989 until 1999. Bayraktar, who produced
17,000 homes in 11 different parts of Istanbul
when he was General Manager of Istanbul
Metropolitan Municipality-KIPTAŞ, served as
Member of Board of Directors of Mass Housing

kooperatifcilik, gayrimenkul sistemleri hakkında eğitim
ve seminerlere katıldı. 2000-2001 yıllarında Ankara
Büyükşehir Belediyesi METROPOL İmar A.Ş.’de Genel
Müdürlük, 2001-2002 yıllarında Ankara Büyükşehir
Belediyesi PORTAŞ Genel Müdür Danışmanlığı yaptı.
2002 yılının Aralık ayından itibaren TOKİ başkanlığını
sürdürmektedir.

TOKİ’nin kuruluşu
Türkiye’de; 1950’li yıllardan itibaren, sanayileşmenin
de tetiklediği yoğun göç, kentlerimizi nüfus baskısı
ile karşı karşıya bırakmıştır. 1980’li yıllara kadar;
konut talebini karşılamak ve kentleşme sorunlarına
çare bulmak amacıyla geliştirilen politikalar yetersiz
kalmış, ülke geneline yayılan toplu konut uygulamaları

“Üretilmekte olan 287
bin konut, altyapı ve
sosyal donatılarıyla
birlikte nüfusu 100
bini aşkın 12 şehir
demektir”
gerçekleştirilememiş ve gecekondu/kaçak yapılaşma
büyük bir sorun haline gelmiştir. 1984’de konut
sorununun çözülmesi amacıyla çıkarılan 2985
sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonu
oluşturulmuş ve genel idari bütçe dışında, tüzel kişiliğe
sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı
kurulmuştur.

“Düzenli kentleşme hedefi”
TOKİ; ülkemizde konut teknolojisinin ve konut
finansmanının gelişmesinde etkili olmuş; 1983-2002
yılları arasında Toplu Konut Fonu’nun imkanlarıyla,
kooperatif kredileri kapsamında, 549 bini 1989 yılı
sonuna kadar olmak üzere, 940 bin konuta kredi
desteği sağlanmıştır. Aynı süreçte, Emlak Bankası’ndan
devralınan 7 bin 852 konutla birlikte toplam 43
bin 145 konutu bizzat üretmiştir. Ancak tüm bu
olumlu gelişmelere karşın; 1984-1988 yılları arasında
kredilendirilen kooperatiflerin tamamlanma süresi
18 ay iken, 1989-1997 yılları arasında bu süre 72 aya
kadar uzamıştır. Toplu Konut Fonu’nun, 1993 yılında
Genel Bütçe kapsamına alınması, 2001’de ise tamamen
kaldırılmasıyla, İdare konut üretiminden uzaklaşmıştır.
Buna karşın, ülkemizdeki hızlı kentleşme ve ruhsatsız
yapılaşma eğilimi durmamış, dar ve orta gelirli
vatandaşlarımızın nitelikli konut ihtiyacı da artmıştır.
TOKİ, 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal
düzenlemeler büyük bir açılım yaratmış, üretilen
sağlam ve bütüncül politikalarla, Türkiye tarihinde ilk
kez bu kadar büyük çapta bir planlı kentleşme ve konut
atağı başlatmıştır. Ülke nüfusunun ülke coğrafyasına

Constructors Association. Bayraktar, who
received foreign language and construction
technologies training for 10 months in USA in
1999-2000, prepared a thesis on Construction
Contracts at Bucharest University. He attended
training sessions and seminars on Housing,
Office Buildings, Cooperatives and Real Property
systems in various countries in Europe. He
was General Manager of Ankara Metropolitan
municipality METROPOL Imar A.Ş. in 2000-2001
and Consultant to General Manager of Ankara
Metropolitan Municipality PORTAŞ in 2001 and
2002. He has been serving as TOKI Chairman
since December 2002.

Foundation of TOKI
Starting from 1950s, Turkish cities have faced a
population pressure due to the heavy migration
triggered by industrialization. The policies
developed to find remedies to urbanization
problems and to satisfy housing demand were
inadequate until 1980s; the mass housing
practices around the country could not be
realized and slum/contraband buildings became
a major problem. The Mass Housing Fund was
formed under the Mass Housing Act no. 2985
enacted to solve the housing problem in 1984
and the Mass Housing and Public Participation
Administration with a legal entity outside the
general administration budget was founded.
“The target of orderly urbanization”
TOKI has been effective in the development
of housing technology and housing funding
in our country; loan support was given to
940,000 homes; 549,000 of which until 1989,
under cooperative loans by the facilities of Mass
Housing Fund from 1983 until 2002. During the
same period, TOKI has produced 43,145 homes
together with 7,852 residences taken over from

“287,000 residences
under production
together with their
infrastructure and
social facilities
mean 12 cities with
more than 100,000
population”
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dengeli bir biçimde dağılmasına yardımcı olmayı ve
böylece; düzenli kentleşmeye ciddi katkı sağlamayı
hedeflemektedir.

“TOKİ neden konut üretiyor”
TOKİ olarak, kamusal hizmet anlayışı ve ilkesi
doğrultusunda, özel sektörün gitmediği ihtiyaç
bölgelerinde; birbirini tamamlayan ve destekleyen
uygulamalarla; tasarruf gücü ve peşin ödeme
imkanı bulunmayan, alt gelir grubu ve yoksul
vatandaşlarımızın, kira öder gibi uzun vadelerde
ev sahibi olmalarına imkan sağlamak; gecekondu
bölgelerini tasfiye ederek, kentsel yenilemeler
sağlamak. Doğal afetlerde can ve mal kaybının
yükselmesine neden olan kaçak ve plansız yapılaşmaya
set çekmek; şehri cazip kılan olanakları kırsal kesim
insanımızın ayağına götürmek ve göçün hızını kesmek
için konut üretiyoruz.
“Örnek yerleşim birimleri oluşturacağız”
Bugün itibarıyla; 81 İl ve 384 İlçede, 927 şantiyede,
ihale edilen konut sayısı; 287 bin 749, sosyal donatıları
ve çevre düzenlemeleri ile birlikte tamamlanma
aşamasında olan konut sayısı; 155 bindir. 2007 yılı
sonu için hedeflenen 250 bin konut rakamı Nisan ayı
itibariyle aşılmıştır. Ayrıca, önümüzdeki dönem için
500 bin konutluk projelendirme çalışması yapılmış
olup; Gecekondu Dönüşüm / Kentsel Yenileme
Projelerine, Alt Gelir Grubu ve Yoksullara yönelik sosyal
konut üretimine, orta ölçekli il ve ilçelerimizde, örnek
yerleşim birimleri oluşturmaya, eğitim tesisleri,
sosyal donatılar, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi
yapımına ağırlık verilecektir.

Bursa Merkez-Nilüfer Toplu Konut Uygulaması / Bursa Central-Nilüfer Mass Housing Project
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Emlak Bankası itself. However, despite all these
positive developments; while the completion
period for cooperatives for which credit was
provided from 1984 until 1988 was 18 months,
this time period went up to 72 months between
1989-1997. With Mass Housing Fund’s placement
under the general budget in 1993 and total
abolishment of it in 2001, the Administration
has been distanced from production of housing.
Still, the trend for rapid urbanization and
unlicenced buildings in our country have not
stopped and the need for quality housing of our
low and medium income citizens has grown.
The legislation imposed starting from 2003
has lead to a great movement in this regard
for the first time in Turkish history, with such a
major size planned urbanization and housing
campaign being initiated using the produced
sound and holistic policies. TOKI aims at
contributing to distribution of the country’s
population over the lands of the country in a
balanced manner; hence, providing serious
support to orderly urbanization.

“Why does TOKI produce housing”
As TOKI, we try to provide opportunities for
our low income group and poor citizens who
have no saving power and ability to pay cash

to become home owners in the long term
like paying rent; and to liquidate slum areas
and achieve urban renovation by practices
complementing and supporting each other in
the areas of need the private sector doesn’t go
to in line with the public service concept and
principle. We produce homes to prevent the
contraband and unplanned buildings causing
a rise in loss of life and property in natural
disasters, to take the amenities which make
cities attractive to our people in rural areas and
to slow down the speed of migration.

“Gecekondu ve kaçak yapılaşma
bütüncül politikalarla çözülür”
Gecekondu bugünün Türkiye’sinin dış borç ile terörden
sonraki en büyük sorunudur. Gecekondu gerçeğinin
incelenmesi, konut ve kentleşmeye dair sorunların
bir bütün olarak ele alınıp, bütüncül politikalarla
çözülmesi gerekiyor. Bugün illerimizin yarısında
ve nüfusu 70 binin üzerinde olan ilçelerimizde
de gecekondu ve kaçak yapılaşma sorunu vardır.
Bu itibarla, merkez hükümetin desteği ve yerel
yönetimlerle işbirliğiyle, Cumhuriyet tarihimizde ilk
defa bu kadar büyük kapsamlı gecekondu dönüşüm
programı yapılmış ve bu doğrultuda 132 belediye ile
toplam 113 bin 72 konutluk gecekondu dönüşüm
protokolleri imzalanmış, 62 bölgede 28 bin 704
konutluk uygulama başlatılmıştır. Diğer uygulamalarda
ise; TOKİ sosyal konut uygulamaları kapsamında, afet
konutları, tarımköy ve göçmen konutları projelerini de
yürütmektedir.
“Dokusu bozulmuş şehirlerden,
yaşanabilir yapıya kavuşuluyor”
Gelişmiş ülkelerde büyük şehirlerin etrafında banliyöler
oluşurken, geri kalmış veya kalkınmakta olan ülkelerde
ise büyük şehirlerin etrafında gecekondu semtleri
oluştu. Gecekondu dönüşümü son derece, zor, zahmetli
ve sabır isteyen bir iştir. Merkezi otoritenin irade ve
desteğini, yerel yönetimlerin gayret ve beraberliğini
gerektirir. Bunun kadar önemli bir gereklilik de
kamuoyu desteğidir. Kentsel dönüşüm projelerindeki
başarı, ancak vatandaşların ikna edilerek desteklerinin
alınmasıyla atağa kalkabilir. TOKİ’nin kentsel dönüşüm
projesi uygulamalarının önemli bir ayağını, gecekondu

“We will form model settlements”
As of today, the number of homes tendered in
927 construction sites in 81 provinces and 384
districts is 287,749 and the number of housing in
completion stage together with social facilities
and landscaping is 155,000. The target of
250,000 homes for end of 2007 was surpassed
as of April. Furthermore, designs for 500,000
homes have been prepared for the upcoming
period and Slum Transformation/Urban Renewal
Projects, Production of Social Housing for the
Low Income Group and the Poor, formation
of model settlements in our medium scale
provinces and districts and building of
educational and social facilities, forestation and
landscaping will be emphasized.
“Slums and contraband buildings may be
solved through holistic policies”
The problem of slums is the greatest problem
following external debt and terrorism in Turkey.
The slum reality must be reviewed and problems
on housing and urbanization must be taken
as a whole and resolved by holistic policies.
Today, the slums and contraband buildings
problem is present in one half of our provinces
and our districts with more than 70,000
populations. Hence, with the support of the
central government and collaboration of local
administrations, for the first time in the history
of our Republic, such a slum transformation
program of a great scale was prepared and slum
transformation protocols for 113,072 homes in
total were signed with 132 municipalities and
application has been started in 62 regions in
28,704 homes. In other applications; TOKI also
conducts disaster homes, agricultural village and
refugee homes projects, under its social housing
applications.
“From cities with deteriorated texture to a
livable structure”
While suburbs were formed around
major cities in developed countries, slum
neighborhoods were built around major cities
in underdeveloped or developing countries.
Slum transformation is an extremely difficult
job demanding patience. It requires the will
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dönüşümleri oluşturmaktadır. Bu projeler; şehirlerdeki
sağlıksız alanlarda yaşayan vatandaşların yaşanabilir
sağlıklı çevrelerde konut sahibi olmalarına imkan
tanımakla birlikte yeni ve planlı kentsel arsa üretimini
de beraberinde getirerek, dokusu bozulmuş şehirler,
yaşanabilir bir yapıya kavuşmaktadır.

“Cumhuriyet tarihinde bir ilk”
Kuruluşundan 2003 yılı başına kadar geçen 19 yıllık
süreçte; Toplu Konut Fonu’nun imkanlarıyla, kendi
arsaları üzerinde 43 bin 145 konut üreten ve konut
üreticilerine kredi desteği sağlayan TOKİ tarafından,
2003 tarihi itibariyle, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu
kadar büyük çapta “Planlı Kentleşme, Konut Üretim
ve Gecekondu Dönüşüm Programı” başlatılmıştır.
Hükümet programları, gerçekleştirilen yasal
düzenlemeler doğrultusundaki kararlı politikalar
çerçevesindeki açılımlarla; konut üretimi ve
kentleşmenin her boyutuna eğilecek şekilde yeniden
yapılandırılmıştır.
T.C: 58.ve 59. Hükümetlerinin Acil Eylem Planı ve
Programları doğrultusunda başlatılan “Planlı Kentleşme
ve Konut Üretimi Seferberliği” kapsamında TOKİ,
01 Ocak-2003- Ocak 2008 tarihleri arasında, 81 il ve
384 ilçede, 927 şantiyede, 287.749 konut rakamına
ulaşmıştır. Ürettiğimiz konutların 242.856’sı sosyal
konut niteliğindedir. 155 bin konut sosyal donatıları ve
çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasındadır.
Konutlarla birlikte, 357 okul, toplam 10.218 derslik, 61
spor salonu, 35 kütüphane, 282 ticaret merkezi, 227
cami, 15 hastane, 66 sağlık ocağı inşaatları başlatılmış
ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır.

Sonuç olarak;
Üretilmekte olan 287 bin konut, altyapı ve sosyal
donatılarıyla birlikte nüfusu 100 bini aşkın 12 şehir
demektir. 2003-2007 arasında; 1.700 ayrı ihale
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and support of the central authority and the
efforts and unity of local administrations.
Another requirement as important as this is
the support of the public. Success in urban
transformation projects may only gain speed
if citizens are convinced and their support is
obtained. An important leg of TOKI’s urban
transformation project applications is slum
transformation. These projects allow citizens
living in unhealthy areas in cities, to become
home owners in healthy environments, bringing
with it production of new and planned urban
lot production; hence, cities with deteriorated
textures gain a livable structure.

“A first in the history of the Republic”
During the 19-year period from its inception
until early 2003; TOKI, which has produced
43,145 homes on its own lands, giving support
to housing producers with the capabilities of
the Mass Housing Fund, has started a “Planned
Urbanization, Housing Production and Slum
Transformation Program” of such a big scale
for the first time in the history of the Republic.
It was restructured in such a way to address all
aspects of home production and urbanization
under the approaches in the framework of
determined policies in line with Government
programs and legistlation.
Under the planned Urbanization and Home
Production campaign started in line with
Emergency Action Plans and Programs of 58th
and 59th Republic of Turkey governments; TOKI
has achieved 287,749 homes in 927 construction

“TOKİ’yi marka yapan,
çocuklarımıza değerli
bir miras bırakacak
olmanın azmiyle,
olağanüstü bir gayret
ve özveriyle çalışan
mesai arkadaşlarımdır”
gerçekleştirilmiş, yatırım maliyeti 22,5 milyar YTL.
olan uygulama başlatılmıştır. Toplam 8 milyar YTL.
hakediş ödemesi yapılmıştır. İdarenin halen yaklaşık
8 milyar YTL. alacak portföyü bulunmaktadır.
Doğrudan ve dolaylı olmak üzere 800 bin kişilik
istihdam sağlanmıştır. İnşaatlarımızda maksimum
kalite ve emniyeti ön planda tutuyoruz. TOKİ olarak,
tüm faaliyetlerimizi özel sektörle işbirliği içinde
sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda bürokrasiyi en aza
indirerek, özel sektörün pratikliği ve esnekliğiyle,
devlet terbiyesi ve ciddiyetini bir arada tutmaya
çalışıyoruz. Daha önce, bütün müteahhitler TOKİ
ihalelerine girerken, bugün işini ciddi ve sağlam
yapmayan müteahhitler, ihalelerimize girmeye cesaret
edememektedirler. Kaliteden ödün vermeyen TOKİ,
müteahhit firmaları sürekli denetim altında tutarak
faaliyet raporları oluşturmaktadır. Bir tür karne niteliğini
taşıyan bu çalışma bir kitapçık olarak da yayınlanmıştır.
Böylece; işi kaliteli yapanlarla yapmayanlar
objektif bir performans değerlendirmesine tabi
tutulmakta ve kaliteli iş yapmaya özendirilmektedir.
Müteahhitlerimizin teknik ve mali açıdan gelişmesi ve
güçlenmesi sağlanarak, yurtdışı piyasalardaki pazar
paylarının artırılması teşvik edilmektedir. Kontrollük
hizmetlerinde müşavir firmalar da devreye sokularak,
özel sektördeki müşavirlik sisteminin gelişmesine katkı
sağlanmaktadır.

“What make TOKI a
trademark are our
colleagues who work
with extraordinary
effort and sacrifice,
with the enthusiasm
of leaving a valuable
heritage to our children”

sites in 81 provinces and 384 districts from
January 1, 2003 until January 2008. Of the
homes we produced, 242,856 are social housing.
155,000 homes are in the completion stage
together with social facilities and landscaping.
Construction for 357 schools, 10,218 classrooms,
61 sport halls, 35 libraries, 282 business centers,
227 mosques, 15 hospitals and 66 health centers
were started together with the homes and the
major portion of these have been completed.

In consequence;
The 287,000 homes under production means
12 cities with more than 100,000 population,
together with their infrastructure and social
facilities. From 2003 until 2007, 1700 separate
tenders were held and applications were started
with an investment cost of TRY 22.5 billion.
Progress payments totaling TRY 8 billion were
made. The authority presently has a claims
portfolio of approximately TRY 8 billion. Jobs
were created for 800,000 people directly or
indirectly. We are committed to maximum
quality and safety in our constructions. As TOKI,
we pursue all our operations in collaboration
with the private sector. By minimizing
bureaucracy in our works, we try to keep
the practicality and flexibility of the private
sector and the customs and seriousness of
the state together. Previously all contractors
participated in TOKI tenders. Yet, today,
contractors who fail to do serious and sound
work do not bear participating in our tenders.
TOKI, which does not compromise on quality,
generates operations reports, continuously
supervising the contractors. This work, which
serves as a report card, has been published
as a booklet. Hence, those who perform high
quality work and those who do not, go through
an objective performance evaluation and are
encouraged to perform with quality. Technical
and financial development and strengthening
of our contractors encourage them to increase
their market shares in international markets.
Consulting firms are utilized in supervision
services, contributing to development of the
consulting system in the private sector.
Hence, TOKI has become a school for
contractors, consultants, technical staff and
construction supply producers.
At the point we have reached today; TOKI serves
with a concept covering all elements of modern
urbanization.
This, at the same time seeks to strengthen
the concept of the welfare state, reduction
of barriers before the wheels of production,
formation of a state structure serving its
poor citizens, approaching them with justice
and understanding and contributing to the
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“Nüfus hareketleri, hızlı kentleşme, hanenin
küçülmesi ile kentsel arsa üretimindeki
yetersizliklerin kesiştiği nokta, konut sorununun da
başlangıç noktasıdır”

Erzincan Merkez Gecekondu Dönüşüm Uygulaması / Erzincan Central Slum Transformation Project

“The point of intersection of population
movements, rapid urbanization, decrease in
people in households and inadequacies in
production of urban lots is the starting point of the
housing problem”

Dolayısı ile TOKİ; müteahhitler, müşavirler, teknik
elemanlar ve inşaat malzemesi üreticileri için bir “okul”
haline gelmiştir.
Bugün geldiğimiz noktada TOKİ, modern kentleşmenin
tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla hizmet
vermektedir.

56

Bu aynı zamanda; Sosyal devlet anlayışının
güçlenmesine, üretim çarklarının önündeki engellerin
azaltılmasına, yoksul vatandaşına hizmet eden, adalet
ve anlayışla yaklaşan bir devlet yapısının oluşmasına,
Yasalara saygılı vatandaşların devlete olan güveninin
pekiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Pırıl
pırıl yerleşim alanları, sağlam ve kaliteli evler insanlık
hakkıdır. Parklarında çocukların oynadığı, bahçelerinde
yaşlıların dinlendiği, modern hayatın gerektirdiği
donatılarla bezenmiş mekânlar insanların yaşam
hakkıdır. Bu hak modern dünyanın insanlığa sunacağı
en temel olanak olmalıdır.

reinforcement of the trust citizens towards
the government. Right and clean settlements,
strong and high-quality homes are what human
beings deserve. Settlements where children
play in parks, the old rest in gardens, equipped
with amenities required by modern life are what
people deserve. This right must be the most
basic one the world should offer to humanity.
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THE BIG 5 SHOW 2007 FUARI
THE BIG 5 SHOW 2007 TRADE FAIR
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Central Anatolian Exporters Union General Secretariat

Her yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde
düzenlenen The Big 5 Show Fuarı, bu yıl 25–29 Kasım
2007 tarihleri arasında Dubai International Exhibition
Centre’de gerçekleştirildi. 2006 yılında 40.000 kişinin
ziyaret ettiği fuara 2007 yılında 67 ülkeden 2000’den
fazla firma katıldı. Ortadoğu’nun en büyük inşaat,
yapı ve yapı malzemeleri fuarı olan The Big 5 Show
2007 Fuarı’na, Seramik Tanıtım Grubu adına Sheikh
Rashid Hall F 54O’da yer alan 36 m2’lik bir info standla
katılım sağlandı. İnşaat, Su Teknolojileri, Çevre, Cam
ve Metal, Havalandırma ve Soğutma, Temizlik ve
Bakım sektörlerinde en önemli fuarlardan biri olan
“The Big 5 Show Fuarı”na, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Orta
Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Seramik
Federasyonu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan
“Seramik Tanıtım Grubu” faaliyetleri çerçevesinde 4. kez
katılım gerçekleştirildi.
Firmaların kataloglarının sergilenebilmesini teminen
açık raf sistemli broşürlüklerin yer aldığı standa,
katalogların yanı sıra, seramik
karo üretici firmaların
ürünlerinden örnekler de
raflarda sergilendi. Stand
arkalığında “Türk Seramik
Birlikleri” logosu ve “Turkish
Ceramics” ibaresi yazıldı. Fuar
süresince, standa yerleştirilmiş
olan iki plazma TV ile
sektör tanıtım filmi ve firma
görsellerinin yer aldığı DVD
gösterimi yapıldı.
Seramik Tanıtım Grubu info-standını fuar süresince
ziyaret eden 150’den fazla firma temsilcilerine ve
tasarımcılara, Türk seramik sektörünün seramik
kaplama malzemeleri ve vitrifiye üretici firmaları,
ürünleri, dünyadaki konumu, ihracatı hakkında
bilgi verildi. Standı ziyaret eden firmalara, üye
firmalarımızdan temin edilen katalog ve broşürlerin
yanı sıra Turkish Ceramics CD katalogu, Seramik
Türkiye Dergisi ve Unicera 2008
Fuarı’nın broşürlerinin dağıtımı
yapıldı. Ayrıca, Unicera Fuarı’na
ilişkin detaylı bilgi verildi. The Big
5 Show 2007 Fuarı’na 7. Hall’de
Ece Seramik bir stand ile katılım
sağladı. Ortadoğu Bölgesi’nin en
büyük inşaat ve yapı malzemeleri
fuarı olması ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nde devam eden
inşaat potansiyeli de göz önüne
alındığında söz konusu fuara gelecek yıllarda da
katılımların sürekliliğinde fayda görülmektedir.
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The Big 5 Show Trade Fair organized in the city
of Dubai in United Arab Emirates was held at
Dubai International Exhibition Centre this year
from November 25 to November 29, 2007. More
than 2,000 firms from 67 countries attended the
fair in 2007, visited by 40,000 people in 2006.
Participation was made in The Big 5 Show 2007
Trade Fair in the name of Ceramic Promotion
Group by an info stand of 36 m2 located in
Sheikh Rashid Hall at F 540. It was the fourth
time that Turkey participated in the Big 5 Show
2007 Trade Fair, one of the most important
shows in Construction, Water Technologies,
Environment, Glass and Metal, HVAC, Cleaning
and Maintenance Sectors as part of the activities
of the “Ceramic Promotion Group” comprising
Undersecretariat of Foreign Trade, Secretariat
General of Central Anatolian Exporters Unions,
Ceramics Federation and private sector
representatives.
In addition to catalogues, samples of ceramic tile
manufacturers were displayed on the shelves at
the stand with the open shelf system pamphlet
holders. “Turkish Ceramic Associations” logo and
“Turkish Ceramics” legend were visible at the
back of the stand. A DVD show incorporating a
sector promotion film and firm graphics were
offered for the duration of the show by two
plasma TVs placed in the stand.
Information on ceramic tile and vitreous
ware manufacturers in the Turkish ceramic
industry, their products, the global position of
the sector and exports were provided to the
representatives of more than 150 firms and
designers who visited the Ceramic Promotion
Group info stand during the fair. In addition to
catalogues and pamphlets procured from our
member firms, Turkish Ceramics CD catalogue,
Seramik Türkiye Magazine and Unicera 2008
Trade Fair pamphlets were distributed to visiting
firms. Also, Unicera 2008 Trade Fair brochures
were handed out and detailed information was
provided on Unicera Trade Fair to visitors. Ece
Seramik participated in The Big 5 Show 2007
Trade Fair with a stand in Hall 7. It is believed
that continuation of participation in the Fair
in future years will be beneficial considering
that it is the largest construction and building
materials trade fair in the Middle East, and
the construction potential in the United Arab
Emirates.

Eczacıbaşı VitrA Karo Seramik Genel Müdürü Ahmet Tahsin Yamaner;
Eczacıbaşı VitrA Karo Seramik General Manager Ahmet Tahsin Yamaner;

“Tasarımla
farklılaşan
uluslararası
bir marka
olmayı
hedefledik”
“We aimed at
becoming an
international brand,
becoming different by
design”
serife@serfed.com

Şerife Deniz Ulueren

Röportaj / Interview:
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1946 yılında doğan Ahmet Tahsin Yamaner, lisans
eğitimini 1965 – 1969 yılları arasında Batı Almanya’da
Fachhochschule für Keramik’te tamamladı. 1971 yılında
Eczacıbaşı Topluluğu bünyesine katılarak, Eczacıbaşı
Seramik A.Ş.’de sırasıyla Bölüm Şefliği, Teknik Müdürlük
ve Fabrika Müdürlüğü yaptı. Orta Anadolu Seramik
A.Ş. Genel Müdürlüğü yapan Yamaner, 1982 – 1988
yılları arasında ayrılarak, Toprak Seramik Grup Genel
Müdürlüğü yaptı.1988 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’na
Yapı Grubu Koordinatör Yardımcısı olarak dönen
Yamaner, 1991 yılından beri atandığı Eczacıbaşı Vitra
Karo Seramik’in Genel Müdürlüğü ve Yapı Grubu
Karo Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
1999 yılından itibaren Vitra Tiles Ireland’ın Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı, 2002 yılından itibaren de EKY’nin
Murahhas Azalığı görevini yapmaktadır. Ahmet
Yamaner ayrıca SERKAP (Seramik Kaplama Malzemeleri
Üreticileri Derneği) Başkanı, Seramik Federasyonu
Başkan Yardımcısı’dır.
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Born in 1946, Ahmet Tahsin Yamaner
completed his undergraduate studies
at Fachhochschule für Keramik in West
Germany from 1965 until 1969. Joining
the Eczacıbaşı Group in 1971, he served as
Department Head, Technical Manager and
Plant Manager at Eczacıbaşı Seramik A.Ş.,
in chronological order. Yamaner, who was
General Manager of Orta Anadolu Seramik
A.Ş., resigned and served as Toprak Seramik
Group General Manager from 1982 to 1988.
Returning to the Eczacıbaşı Group as Building
Group Deputy Coordinator in 1988, has been
serving as General Manager of Eczacıbaşı Vitra
Karo Seramik and Building Group Vice-President
for Tile since 1991. He has been Vitra Tiles
Ireland’s Chairman of Board of Directors since
1999 and EKY’s Managing Director since 2002.
Ahmet Yamaner is also the President of SERKAP
(Ceramic Tile Manufacturers Association) and
Vice-President of the Ceramics Federation.

“Başarımızın anahtarı
olarak markamızın
Türkiye’deki gücünü
ve değerini ön planda
tutuyoruz”
Şerife Deniz Ulueren: Tüm iş hayatınız seramik
sektöründe geçti. İş kariyeriniz ve şirketiniz hakkında
bizleri bilgilendirir misiniz?
Ahmet Yamaner: Yapı sektöründe faaliyet gösteren
Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerinden VitrA, Türkiye’deki
karo tesislerinde 1991 yılından bu yana, İrlanda’daki
tesislerinde ise 1999’dan beri üretim yapıyor. Şirket;
konutlara yönelik Rezidans ve kurumsal alanlara
yönelik Arkitekt olmak üzere VitrA markalı seramik yer
ve duvar karoları, porselen karolar, havuz parçaları,
yükseltilmiş döşeme ve giydirme cephe sistemleri,
tamamlayıcı parçalar gibi zengin ürün gamı sunuyor.
VitrA, 2005 yılı sonunda, Almanya’daki 100 yıllık karo
seramik üreticisi Engers’in Eczacıbaşı topluluğuna
katılmasıyla kapasitesini ve coğrafi üretim alanlarını
artırdı. 2007 yılında V&B Fliesen GmbH’nin %51’inin
satın alınmasıyla, stratejik pazarlardaki gücünü
artırmayı hedefliyor.
Seramik ve porselenin kaplama malzemesi olarak
kullanıldığı her alana yönelik 1x1 cm’den 60x120
cm’ye kadar uzanan boyutlarda, 4.000’in üzerinde
ürün çeşitliliğine sahip. Satışların büyük çoğunluğunu
seramik yer ve duvar karoları, porselen karolar ve havuz
parçaları oluşturuyor. Grubumuz, bugün bünyesindeki
3 uluslararası marka, Türkiye, İrlanda, Almanya ve
Fransa’daki 6 üretim tesisiyle yılda 35 milyon m2 karo
üretimiyle 300 milyon Euro ciroya sahip. Türkiye’yi ana
üs kabul edip karşılaştığımız fırsatları değerlendirerek,
stratejik pazarlardaki payımızı geliştirmeyi planlıyoruz.
Bunlardan biri olan Rusya’daki seramik sağlık gereçleri
ve karo yatırımı, halen proje safhasında.

Ş.D.U: Yurtdışında üretim yapan ender
firmalardansınız. Neden Avrupa’da bir ülkeyi
değil de, İrlanda Adaları’nı tercih ettiniz, yurtdışı
üretiminiz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
A.Y: İrlanda’nın Arklow şehrinde 1998 yılında kurulan
VitrA Ireland Ltd, bugün halen İrlanda’nın tek karo
üreticisi konumunda. Pazar payının artmasıyla ortaya
çıkan kapasite artırımı ve modernizasyon ihtiyacını
karşılamak amacıyla kurulan yeni tesisle birlikte, yatırım
değeri 20 milyon dolara, üretim kapasitesi ise 1 milyon
750 bin m2’ye ulaştı. Britanya Adaları yani İngiltere ve
İrlanda pazarlarında daha önceden ticari bir altyapı
vardı. 2 ülkede de son 10 yılda meydana gelen talep
artışı, İrlanda’da konuyla ilgili üretici olmaması ve
İngiltere’de önemli rakiplerin bulunmaması, VitrA’yı
yatırım kararı almaya itti.

Şerife Deniz Ulueren: You have spent all your
professional life in the ceramic industry. Could you
tell us about your career and your company?
Ahmet Yamaner: VitrA, an Eczacıbaşı Building Group
company operating in the building sector, has been
carrying out production in its tile facilities in Turkey
since 1991 and in its plants in Ireland since 1999.
The company offers a rich product range as VitrA
brand ceramic and floor wall tiles, porcelain tiles,
pool components, raised floor and casing systems
and complementary pieces under the Rezidans line
for homes and under the Arkitekt line for corporate
spaces. When 100-year-old ceramic tile producer
Engers in Germany joined Eczacıbaşı Group in late
2005, VitrA increased its capacity and geographical
production territories. It aims at enhancing its power
in strategic markets with the purchase of 51 % stake of
V&B Fliesen GmbH in 2007.
VitrA has more than 4,000 diverse products in sizes
ranging from 1x1 cm up to 60x120 cm for every field
where ceramic and porcelain is used as a covering
material. A great majority of sales come from
ceramic, floor and wall tiles, porcelain tiles and pool
components. With 3 international brands, our group
has a turnover of 300 million Euros with tile production
of 35 million m2 per year in its 6 production plants in
Turkey, Ireland, Germany and France. We are planning
to increase our share in strategic markets, making use
of opportunities we face regarding Turkey as our main
base. The sanitary ware and tile investment in Russia,
one of these, is still in its design phase.

Ş.D.U: You are one of those rare firms producing
abroad. Why did you not choose a country in
continental Europe but Ireland? Could you tell us a
litte about your production abroad?
A.Y: VitrA Ireland Ltd organized in the city of Arklow in
Ireland in 1998 currently is the sole tile manufacturer
of Ireland. Together with the new plant established to
satisfy the need for modernization and the capacity
increase owing to the growing market share, the
investment value reached 20 million Dollars with
the production capacity going up to 1,750,000 m2.
A commercial infrastructure existed in the UK, that is
the British and Irish markets. The increase in demand
occurring in the two countries in the last decade, lack
of any manufacturers in Ireland in this field and lack
of significant competitors in England draw VitrA to
making an investment decision.
Ş.D.U: You are committed to design and designers.
You developed the Turkish bath projects after
undersigning great successes with Defne Koz. What
did you target with the bath?
A.Y: Aesthetics is very important in ceramic tile in
addition to technological features. However, one

“We promote our brands,
power and value in Turkey as
the key for our success”
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Ş.D.U: Tasarıma ve tasarımcıya büyük önem
veriyorsunuz. Defne Koz ile birçok başarılara imza
attıktan sonra, Türk Hamamı projelerini geliştirdiniz,
hamam ile neleri hedeflediniz?
A.Y: Karo seramikte teknolojik özelliklerin yanı sıra
estetik çok önemli. Ancak tasarım aşamasında kullanım
avantajlarını göz ardı etmemek gerekiyor. Bu amaçla
Türkiye’de eğitim veren önemli okulların seramik, tekstil
ve grafik bölümünden mezun genç arkadaşları seramik
sanayisinin içine çektik. Onları batıya yönlendirerek
gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. VitrA olarak
bulunduğumuz konum, tasarımla farklılaşma hedefine
yaklaştığımızı gösteriyor. Ayrıca Defne Koz ve Ross
Lovegrove gibi uluslararası sanatçılarla yaptığımız
işbirlikleriyle konumumuzu güçlendirmeye devam
ediyoruz. Ancak bu bitmeyen yarışta tasarıma destek
olacak teknoloji ve pazarlama yatırımlarını da göz
önünde bulundurmak gerekiyor.

should not neglect the use advantages during the
design phase. Hence, we attracted young colleagues
who are graduates of ceramic, textile and graphics
departments of important schools offering education
in Turkey into the ceramic industry. We are trying to
make them grow, directing them towards the West. The
position we find ourselves in as VitrA shows that we
are approaching our target of differentiation through
design. Also, we continue to foster our position with
collaboration with international artists like Defne Koz
and Ross Lovegrove. However, the technological and
marketing investments must be taken into account to
give support to design in this endless race.

Ş.D.U: Could you tell us about your tile production
capacity, market share, your targets and efforts on
exports and investments as VitrA?
A.Y: By the agreement signed in Istanbul in March,

“Benim için çalışmak çok
önemli, küçük ya da büyük
başarılan, her iş beni
mutlu ediyor”
“I am committed to
working, any successful
task, large or small,
makes me happy”
Ş.D.U: VitrA olarak karo üretim kapasiteniz, pazar
payınız, ihracat ve yatırım yönündeki hedefleriniz ve
çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz?
A.Y: Eczacıbaşı Yapı Grubu, Mart ayında İstanbul’da
imzalanan anlaşmayla, dünyanın en eski ve bilinen
seramik markası Villeroy&Boch AG’nin karo seramik
alanındaki iştiraki Villeroy&Boch Karo Bölümü’nün
%51’lik hissesini satın aldı. Bundan böyle, Villeroy&Boch
Karo Bölümü’nün tüm üretim ve pazarlama faaliyetleri
Eczacıbaşı tarafından yürütülecek. VitrA anlaşmayla,
karo seramik üretim kapasitesini yılda 35 milyon m2’ye
yükseltirken, Almanya’daki karo seramik pazar payını
%10’a, Orta Avrupa’daki pazar payını ise %5’e çıkaracak.
Villeroy&Boch Karo Bölümü’nün satın alınmasıyla
birlikte çalışan sayımız 2.500’e yükseldi.
Ş.D.U: Eczacıbaşı ve VitrA olarak bugünlere gelişin
ve büyük başarının anahtarı nedir?
A.Y: Eczacıbaşı Topluluğu olarak inovasyonu yani
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Eczacıbaşı Building Group acquired 51 % stake in
Villeroy&Boch Tile Division which is the subsidiary of
the world’s oldest and best known ceramic brand,
Villeroy&Boch AG in the field of ceramic tile. From
now on, all production and marketing operations
of Villeroy&Boch Tile Division will be conducted by
Eczacıbaşı. Under the agreement, VitrA will raise its
ceramic tile production capacity to 35 million m2 a
year, its ceramic tile market share in Germany to 10
% and its market share in Central Europe to 5 %. The
number of our employees went up to 2,500 with the
purchase of Villeroy&Boch Tile Division.

Ş.D.U: What was the key for the journey to today and
the great success as Eczacıbaşı and VitrA?
A.Y: As Eczacıbaşı Group, we adopt innovation and
creativity as a continuous approach entailing all our
business and production processes. Under the same
concept, we have been holding the “Creative and

yenilikçilik ve yaratıcılığı tüm iş ve üretim süreçlerimizi
kapsayan, sürekli bir yaklaşım olarak benimsiyoruz.
Aynı anlayışla 1999 yılından beri “Eczacıbaşı’nda Yaratıcı
ve Yenilikçi Buluşmalar” etkinliğini gerçekleştiriyoruz.
Etkinlik dahilinde, yaratıcı şirketler ve çalışanları, ürün/
hizmet, verimlilik, e-dönüşüm ve iletişim olmak üzere
4 kategoride yarışıyor ve ödüllendiriliyor. Başarımızın
anahtarı olarak markamızın Türkiye’deki gücünü ve
değerini ön planda tutuyoruz. Tasarımla farklılaşan
uluslararası bir marka olmayı hedefledik. Bilişim
teknolojilerinin sunduğu tüm çözümler ışığında,
çalışmalarımızı yeniden yapılamaya odaklıyoruz.
Ekibimizle sahip olduğumuz maliyet bilinci
doğrultusunda sürekli maliyet düşürücü çalışmalar
geliştiriyoruz.

Ş.D.U: Türk seramiğinin bugün bulunduğu konumu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
A.Y: Eğer bu alanda doğru adımlar atılırsa sektörün
geleceği çok iyi. Asıl sorun, bilinçsiz, pazarı ve ürünleri
incelemeden yapılan aceleci yatırımlar. İhtiyaç duyulan
ise iyi yetişmiş insan gücü ve girişimcilik ruhu. Bununla
beraber, gelecek yıllarda üretimde kullanılan enerji ve
lojistik alanında sorunlarla karşılaşabiliriz.
Ş.D.U: Evimizde, elimizde her yerde Çin malları.
Ülkemizi bu kadar tehdit eden Çin ürünleri
hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
A.Y: Çin malları özellikle büyük ebatlı parlatılmış
porselen karolar için bir tehlike. Türkiye’nin yanı sıra
yurtdışı pazarlarımızda da Türk seramiğinin yükselişini
tehdit ediyor. Tek çözüm, maliyetleri aşağı çekerek
yeni teknoloji ve tasarımla farklılaşmak. Ayrıca Kuzey
Amerika dışındaki bölgelerde sahip olduğumuz lojistik
avantajı en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor.
Ş.D.U: Yurtiçinde Unicera ve yurtdışında birçok fuara
katılıyorsunuz. Fuarların önemi, Türk seramiğinin
gördüğü ilgi, artı ve eksileriyle bir değerlendirme
yapacak olursanız…
A.Y: Katıldığımız yurtdışı fuarlarda ürünlerimiz birçok
firmayla rekabet ediyor. Hedef müşterilerimiz açısından
marka ve ürünlerimizin bilinirliğini sağlamakta çok
gerekli olan fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Ancak
özellikle yurtdışı fuarlarda stand alanı ve tasarımında
israftan kaçınmak gerekiyor. Teşhir ürünlerinin
seçiminde katıldığımız fuarın düzenlendiği yeri ve
hedef kitleyi göz önünde bulunduruyoruz.
Ş.D.U: Seyahatler ve iş yaşamınız görülüyor ki çok
yoğun, bunun dışındaki zamanlarda yaşamınızı
nasıl renklendiriyorsunuz?
A.Y: Kendime zor zaman ayırdığım doğru. Benim
konumumdaki bir yöneticinin daha rahat çalışması
gerekir. Benim için çalışmak çok önemli, küçük ya
da büyük başarılan her iş beni mutlu ediyor. Yine de
tüm bu tempoya rağmen spora ve okumaya devam
ediyorum. Kafaca ve bedence formda olmak çok
önemli. Ayrıca aşırıya kaçmaksızın ailece seyahat
ediyoruz.

Innovative Meetings at Eczacıbaşı” event since 1999.
Creative companies and their employees compete
and win prizes in 4 categories as product/service,
productivity, e-transformation and communication
on the occasion of the event. We promote our brands,
power and value in Turkey as the key for our success.
We aimed at becoming an international brand,
becoming different through design. We are focused to
restructuring our work in light of all solutions offered
by information technologies. We are developing
cost cutting efforts continuously in line with the cost
consciousness we have with our team.

Ş.D.U: How do you assess the position of Turkish
ceramics today?
A.Y: The future of the industry is very good if the
right steps are taken in this field. The real problem
is the investments made unconciously without
examining the market and products. What is actually
needed is well developed manpower and the spirit of
entrepreneurship. Still, we can face problems in the
areas of power used in production and logistics in
future years.
Ş.D.U: Chinese goods are all over the place, at our
homes, in our hands. Could we learn your views on
Chinese products which are so threatening for our
country?
A.Y: Chinese goods are a threat especially for large
size finished porcelain tiles. It is a threat for the rise of
Turkish ceramics in our international markets beside
Turkey. The only solution is to become different
through new technologies and designs, cutting costs.
Also, we have to use the logistic advantage we have in
areas other than North America most efficiently.
Ş.D.U: You participate in Unicera domestically and
many trade fairs abroad. If you could make an
assessment on the pros and cons in terms of the
significance of trade fairs and the interest Turkish
ceramic draws…
A.Y: Our goods compete with many firms in the
international fairs we participate in. We will continue
to participate in the trade fairs which are highly
essential for ensuring the recognition of our brands
and products for our target clients. However, one has
to avoid waste in respect of stand space and design
especially in international fairs. We consider the place
where the trade fair we participate in is held and the
target population when selecting our products to be
displayed.
Ş.D.U: Obviously, your travels and business life are
very busy. How do you color your life in your spare
time?
A.Y: It is true that I can spare little time for myself.
An executive in my position has to work more
comfortably. I am committed to working; any
successful task, large or small, makes me happy. Still, I
continue with sports and reading despite all this pace.
To be in shape mentally and bodily is very important.
We also take family trips without going overboard.
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Ufuk Tolga Savaş
seramik sergisi
Ufuk Tolga Savaş
ceramic show

Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü
Öğretim Görevlisi Ufuk Tolga
Savaş, geleneksel yöntemle
oluşturduğu çanak formuna
yeni boyutlar eklediği seramik
sergisini, Ziraat Bankası Kuğulu
Sanat Galerisi’nde Ankaralı
sanatseverlerle buluşturdu.
Tolga Savaş’ın, 2000 yılında
Macaristan Uluslararası Seramik
Stüdyosu Müzesi’nde açtığı ilk kişisel
sergisinin devamı sayılabilecek bu sergisinde
çanak formu; kapalı mekânlar, sınırlandırılmış
boşluklar, tıpkı bir ev ve bir kişisel iç dünyanın
yansımaları şeklinde çıkıyor karşımıza. Bazı çanak
formlarının üzerinde bulunan kuş figürleri de bir
umutlu bekleyişi sembolize eder. Kimi çanaklarda ise
form bir eve dönüşür kapısında süpürgeyle ve gölgesi
uzamış bir ev penceresiyle… Savaş, bütün bu formlar
aracılığıyla içinde yaşadığımız sınırlı boşlukları ve hatta
içimizdeki sınırlandırılmış boşlukları sorgulamakta,
son derece geleneksel ve eski sayılabilecek bir formla
imgelerini oluşturmaktadır.
Sanatçının çalışmalarının tamamı,
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ufukt
adresinden görülebilir.
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Hacettepe University Faculty of Fine Arts
Ceramics Department Member of
Faculty Ufuk Tolga Savaş brought
his ceramic show, where he
added new dimensions to
the bowl form he created
by traditional techniques,
to art lovers of Ankara at
Ziraat Bankası Kuğulu
Art Gallery.
In this exhibition by
Tolga Savaş, which
may be deemed to be a
continuation of his first
solo show held at Hungary
International Ceramic Studio
Museum in 2000, the bowl
form appears before us as an
indoor space, confined spaces, a
home or reflections of a personal inner
world. The bird figures on some of the bowl
forms are symbolizing a hopeful expectancy.
In some bowls, the bowl transforms into a
home with a broom at its door and a home
window with a cast shadow… Savaş questions
the confined spaces we live in and even the
confined spaces within us through all these
forms, creating his images using an extremely
traditional and almost ancient form. The entirety
of the works of the artist may be viewed at
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ufukt.
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Yok Zamanda Yaşamak…
Living in a Non-Existent Time…
The compassion of women may show us the
ways of being saved from the hell of our own
doing in this age where violence is almost an
epidemic and the pollution and destruction of
earth has reached a grave point.
The exhibition titled “Living in a Non-Existent
Time”, which has the woman of today as its
theme and which is the last one of the trilogy on
the historical journey of womanhood by K. Deniz
Pireci who has participated in tens of exhibitions
and biennales locally and internationally, was
opened in December at Bilim Art Gallery. This
time, women appeared before us in porcelain
statues at the show.
Pireci, who is one of the small number of artists
expressing themselves with porcelain statues
in Turkey, describes her works as “I liberate all
intuitions acting as a medium for what clay tells
me to erase the dirty dusts of womanhood in
the archaic layers of the brain of the human
being who is proud to be the creator of the age
of illumination”.
Works of the artist exhibited abroad are among
the 50 works on exhibit; some of the artist’s
works are at VitrA Ceramic Art Workshop,
Korea Museum of WOCEF and in many private
collections.
“Şiddetin bir salgını andırdığı, yeryüzünün kirletilerek
yıkıma uğratılmasının vahim bir noktaya vardığı
çağımızda, kadınların şefkati bize kendi yarattığımız
cehennemden kurtulmanın yollarını gösterebilir.’’
Yurtiçi ve yurtdışında onlarca sergiye ve bienale
katılan K. Deniz Pireci’ nin, kadınlığın tarihsel serüveni
ile ilgili üçlemesinin sonuncusu olan ve günümüz
kadınlarını konu alan “Yok Zamanda Yaşamak” başlıklı
sergisi Aralık ayı içinde Bilim Sanat Galerisi’nde sanat
severlerle buluştu. Sergide kadınlar bu kez de porselen
heykellerde karşımıza çıktı.
Türkiye’nin kendini porselen heykellerle ifade
eden az sayıdaki sanatçılarından olan Pireci son
dönem çalışmalarını “Aydınlanma çağının yaratıcısı
olmakla gurur duyan insanoğlunun beyninin arkaik
katmanlarında yer alan kadınlığa dair kirli tozları silmek
için, çamurun bana söylediklerine aracılık ederek tüm
içgüdüleri özgürleştiriyorum’’ diye tanımlıyor.
Sergilenen 50 eserin içinde sanatçının yurtdışında
sergilenen eserleri de bulunurken, çalışmalarından
bazıları VitrA Seramik Sanat Atölyesi, Kore Museum of
WOCEF ve pekçok özel koleksiyonda yer alıyor.
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Art-Ist 2007-17. Sanat Fuarı’nda
Hacettepeliler’in “Böyle Zamanlar” sergisi

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından bu sene 17.’si
düzenlenen İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul Kitap Fuarı
ile eş zamanlı olarak Tüyap Fuar ve Kongre MerkeziBeylikdüzü’nde açıldı. Türkiye’nin en büyük Sanat Fuarı
olma özelliği taşıyan bu fuara; yurtiçi ve yurtdışından
100 sanat galerisi, sanat kurumu, bağımsız gruplar ve
Türkiye’deki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri
katıldı.
Art-Ist 2007, 17. İstanbul Sanat Fuarı kapsamında,
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
yüksek lisans ve sanatta yeterlilik öğrencisi olan
araştırma görevlilerinin çalışmalarından oluşan 22 yapıt
sergilendi ve fakülte tarafından özel sergi kataloğu
oluşturuldu. Altısı seramik malzemeden üretilmiş bu
yapıtlarda, fakülte bünyesindeki bölümlerin birbiri
arasındaki etkileşimi ve bunun sonuçlarını görmek
mümkün oldu. Öğretim Üyesi Yard. Doç. Mustafa
Salim Aktuğ tarafından düzenlemesi yapılan “Böyle
Zamanlar” başlıklı sergiye; Havva Altun, Melehat
Altundağ, Zeynep Aran, Tanzer Arığ, Haydar Balseçen,
Burçak Bingöl, Burcu Codur, Banu Çolak, Serap
Emmungil, Fırat Engin, Elif Varol Ergen, Engin Esen,
Senem Aker Feyzoğlu, Ekin Kılıç, Nil Köken, İlhan
Marasalı, Serdar Pehlivan, Perihan Şan, Engin Sarı,
Mustafa Sevinç, Funda Susamoğlu ve Barış Yılmaz isimli
öğrenciler katıldı.
Tanzer Arığ

“These Times” show by Hacettepe
people at Art-Ist 2007-17th Art Fair

Burcu Bingöl

Senem Aker Feyzoğlu

Istanbul Art Fair, the 17th of which was organized
by Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. this year, was
held at Tüyap Trade Fair and Convention CenterBeylikdüzü, simultaneously with Istanbul Book
Fair. Hundred art galleries, art institutions and
independent groups, local and international,
and faculties of fine arts of universities in Turkey
participated in this fair which is the largest art fair in
Turkey.
As part of Art-Ist 2007, 17th Istanbul Art Fair, 22
works by research assistants who are Master’s and
Art Proficiency students at Hacettepe University
Faculty of Fine Arts were exhibited with a special
exhibition catalogue created by the faculty. These
works, six of which were built out of ceramic
materials, allowed viewers to see the interaction
between the departments within the faculty and
the results thereof. Students named Havva Altun,
Melehat Altundağ, Zeynep Aran, Tanzer Arığ,
Haydar Balseçen, Burçak Bingöl, Burcu Codur, Banu
Çolak, Serap Emmungil, Fırat Engin, Elif Varol Ergen,
Engin Esen, Senem Aker Feyzoğlu, Ekin Kılıç, Nil
Köken, İlhan Marasalı, Serdar Pehlivan, Perihan Şan,
Engin Sarı, Mustafa Sevinç, Funda Susamoğlu and
Barış Yılmaz participated in the show named “These
Times” organized by Member of Faculty Asst. Prof.
Mustafa Salim Aktuğ.
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Çanakkale’de
3. Uluslararası
Öğrenci Çalıştayı
3rd International
Student Workshop
in Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bulgaristan’ın Sofya Ulusal
Sanat Akademisi arasında imzalanan uluslararası
anlaşma çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde 3. Uluslararası Öğrenci Çalıştayı
düzenlendi. Ev sahipliğini Seramik Bölümü’nün
üstlendiği ve teması “Alternatif Pişirim Teknikleri” olan
bu çalıştayda, katılımcılar raku, sagar ve çukur pişirim
teknikleri ile gerçekleştirdikleri çalışmalarını, 09 Ekim
tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nedime
Hanım Dostluk Evi’nde düzenlenen karma sergi ile
sanatseverlerin beğenisine sundu. Çalıştayın ilk günü
Arkeoloji Müzesi ziyareti gerçekleştirildi ve Sofya’dan
gelen konukların, Çanakkale Bölgesi’ni de içine alan
antik Troas bölgesinin zengin geçmişi hakkında bilgi
edinmeleri sağlandı.. Troia ve Assos gibi antik kentlerde
bulunmuş seramik ürünlerin çeşitliliği ve zenginliği,
üretilen çalışmalarda etkili olurken, gerçekleştirilen
Troia ören yeri gezisi de, kültürel zenginliği ve mitolojisi
ile üretilen seramiklerde etkisini gösterdi.
Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin yer aldığı
çalıştay gurubunda, Sofya Ulusal Sanat Akademisi
Seramik Bölüm Başkanı Prof. Bojidar Bonchev,
öğrencileri ve Türk öğrencilerle birlikte büyük bir
uyum içerisinde çalışmalarını gerçekleştirirken,
Onsekiz Mart Üniversitesi eğitimci ve öğrencilerine
yönelik olarak hazırlamış olduğu konferansında hem
kendi çalışmalarını hem de kendi üniversitelerindeki
çalışmalardan örnekler sunarak, kültürler arasında sıcak
bağlar kurdu.
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3rd International Student Workshop was
organized in Çanakkale Onsekiz Mart University
under the international agreement signed
between Çanakkale Onsekiz Mart University
Faculty of Fine Arts and Bulgaria’s Sofia National
Art Academy. In the workshop hosted by
Ceramics Department with the theme “Alternate
Firing Techniques”, participants displayed their
works they created by raku, sagar and pit firing
techniques at the mixed show organized at
Çanakkale Onsekiz Mart University Nedime
Hanım Friendship House on October 09, to
art lovers. Archaeological Museum was visited
on the first day of the workshop, allowing the
guests from Sofia to be informed on the rich
past of the antique Troas region which includes
the Çanakkale region. The diversity and richness
of the ceramic artifacts found in antique cities
like Troia and Assos were sources of inspiration
in the created works and the cultural richness
and mythology of the visited ruins of Troia
showed their influence on the produced works.
Sofia National Art Academy Ceramics
Department Head Prof. Bojidar Bonchev, his
students and Turkish students created works
in great harmony in the workshop group
where Undergraduate and Graduate students

were members; Bonchev
also established warm links
between cultures, offering
both his own works and
also specimens of works
in their own University at
the conference he gave to
Onsekiz Mart University
academic staff and students.

Eğitim dönemiyle iç içe geçen bu etkinlik, her iki ülke
adına çok yararlı olurken özellikle Türk öğrencileri için
bu tip deneyimler yaşayabilmek, katılımcı olmasalar
bile etkinlikte yardımcı olarak, aynı atmosferi solumak,
eğitim ve gelişimleri adına çok önemli imkanlar
oluşturuyor. İki üniversite arasında bundan sonraki
yıllarda da düzenlenecek olan bu organizasyon, 2008
de Sofya’da tekrarlanacak. Ayrıca gerçekleştirilmesi
planlanan Erasmus projesi ile, bundan sonraki yıllarda
1 öğretim elemanı ve 2 seramik öğrencisinin değişimi
gerçekleştirilecek.

This event, which was
intertwined with the
academic period, was highly
beneficial for both countries.
Experiencing these types of
events, breathing the same
atmosphere even if they are
not participants in the event,
offer very important facilities
for Turkish students in terms
of their education and development. This
organization, which will be held in upcoming
years too between the two Universities, will
take place in Sofia in 2008. Also, one member
of faculty and two ceramic students will be
exchanged under the Erasmus project which
is being planned.
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Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi’nde Karma Seramik Sergisi
Mixed Ceramic Show
at Eskişehir State
Fine Arts Gallery

Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Sergi
Salonu, 19 Kasım- 5 Aralık 2007 tarihleri
arasında, Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nün
düzenlediği Karma Seramik Sergisi’ne ev
sahipliği yaptı. Hoca- öğrenci buluşması
olan sergiye Anadolu Üniversitesi G. S. F.
Seramik Bölümü öğretim elemanlarından
Zehra Çobanlı, Sıdıka Sibel Sevim, Hasan
Başkırkan, Özgür Kaptan, Sadettin Aygün,
Emel Şölenay, Oya Uzuner, Kelam Uludağ,
Ayşegül Türedi Özen, Mürşid Cemal Özcan ve yüksek
lisans ve sanatta yeterlilik öğrencileri katıldı. Sergide 38
katılımcının toplam 114 eseri yer aldı.
Seramiği tanıtmayı ve seramikle ilgili son çalışmaları
sunmayı, böylece Eskişehir’in kültür hayatını
renklendirmeyi amaçlayan sergide, seramiğin değişik
sergileme biçimleri, üç boyutlu işler, duvar panoları
ve enstelasyonlar yer aldı. Sergilenen işler arasında
Saggar pişirim tekniği, Raku pişirim tekniği, kristal sır
kullanımı, elle, alçı kalıp ve torna ile şekillendirilmiş
özgün çalışmalar gibi değişik tekniklerle oluşturulmuş
eserler de izlendi.

Eskişehir State Fine Arts Exhibition Hall played
host to the mixed ceramic show organized by
Anadolu University Faculty of Fine Arts Ceramics
Department from November 19 until December
5, 2007. The exhibition, which was a teacherstudent reunion, was participated in by Anadolu
University F.F.A. Ceramics Department members
of faculty Zehra Çobanlı, Sıdıka Sibel Sevim,
Hasan Başkırkan, Özgür Kaptan, Sadettin Aygün,
Emel Şölenay, Oya Uzuner, Kelam Uludağ,
Ayşegül Türedi Özen, Mürşid Cemal Özcan
and Master’s and Art Proficiency students. 114
works by 38 participants were displayed at the
exhibition.
Various exhibition techniques of ceramic, threedimensional works, murals and installations
were featured at the exhibition which sought
to promote ceramic and the latest studies on
ceramics; hence, adding color to the cultural life
of Eskişehir. Saggar firing technique, Raku firing
technique, crystal glaze application and works
formed by various techniques like hand built,
plaster formed and wheel formed original works
were displayed at the show.
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Işıl İpekçi & Manolya Özyener;
Doğadan Esinler 2
Işıl İpekçi & Manolya Özyener;
Inspirations from Nature 2
ArkeoPera Art Gallery introduced the jewelry
and ceramic show named “Inspirations from
Nature 2” by Işıl İpekçi and Manolya Özyener. Of
the pair, who carried their togetherness which
started at Gorbon Işıl to the present; Işıl Ipekçi
expresses her joy of life with her jewelry, with
Manolya Özyener doing the same thing with her
ceramic ware.
Işıl Ipekçi studied at Saint Michel French High
School and Rüştü Uzel paintings studio. The
artist, who completed her practical training
at Gorbon Işıl, later attended Ayfer Karamani
ceramic studio. Ipekçi, who says that she
expresses herself best with jewelry, mostly sends
her designs abroad.
Manolya Özyener graduated from Applied Fine
Art Ceramic Department in 1987 and started as
a designer at Gorbon Işıl the same year. Özyener,
who went to England in 1989-1991, participated
in a ceramic contest at Musee de Carouge in
Switzerland in 2001. She later founded her own
studio. The artist is presently pursuing her work
in her own studio.

ArkeoPera Sanat Galerisi Işıl İpekçi & Manolya
Özyener’in “Doğadan Esinler 2” ismini verdikleri takı
ve seramik sergisini sanatseverler ile buluşturdu.
Gorbon Işıl’da başlayan beraberliklerini bugünlere
taşıyan ikiliden Işıl İpekçi takılarıyla, Manolya Özyener
seramikleri ile bizlere yaşam sevinçlerini anlatıyorlar.
Işıl İpekçi öğrenimini Saint Michel Fransız Lisesi ve
Rüştü Uzel resim bölümünde yaptı. Stajını Gorbon
Işıl’da tamamlayan sanatçı daha sonra Ayfer Karamani
seramik atölyesine devam etti. Kendini en iyi takı ile
ifade ettiğini söyleyen İpekçi tasarımlarını daha çok
yurtdışına gönderiyor.
Manolya Özyener 1978 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar
Seramik Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Gorbon
Işıl’da tasarımcı olarak işe başladı. 1989-1991 yılları
arasında İngiltere’ye giden Õzyener 2001 yılında
İsviçre’de, Musee de Carouge’da seramik yarışmasına
katıldı. Daha sonra kendi atölyesini kurdu. Sanatçı
halen kendi atölyesinde çalışmalarına devam
etmektedir.
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La Rambla Çömlekçilik ve Seramik Sergisi 2007
Form - Hasan Şahbaz

İspanya’nın Cordoba Bölgesi La Rambla şehrinde,
seramik fuarı bünyesinde La Rambla Sanatçı ve
Zanaatkarlar Derneği tarafından düzenlenen
uluslararası yarışmalı serginin bu yıl 77.’si düzenlendi.
Yarışmaya Türkiye, İsveç, Küba, Meksika, İtalya,
Danimarka, Avusturya gibi ülkelerin yanında
İspanyadan katılım sağlandı. 3 kategoride düzenlenen
yarışmada her dalda iki ödül verildi. Geleneksel bisküvi
formlar dalında Jose Sanches (La Rambla), geleneksel
seramikler dalında Jose Navarette (La Rambla), seramik
tasarımı ve yeni formlar dalında Ricardo Cordero
Diez (Madrid) birincilik aldı. “Seramik Tasarımı ve Yeni
Formlar” kategorisinde Türkiye’den Olgu Sümengen
ve Hasan Şahbaz’ın çalışmaları sergilemeye değer
görüldü.

Exposition of Pottery and
Ceramic of La Rambla 2007

This year, 77th version of the international
exhibition with competition organized by La
Rambla Artists and Tradesmen Association as
part of the ceramic trade fair in the city of La
Rambla in Cordoba Region of Spain was held.
There were participants from Spain in addition
to countries like Turkey, Sweden, Cuba, Mexico,
Italy, Denmark and Austria in the competition.
Two prizes were handed out in each discipline
at the competition held in 3 categories. First
prizes went to Jose Sanches (La Rambla) in
the discipline of traditional biscuit forms, to
Jose Navarette (La Rambla) in the discipline of
traditional ceramics and to Ricardo Cordero Diez
(Madrid) in the discipline of ceramic design and
new forms. Works by Olgu Sümengen and Hasan
Şahbaz were deemed worthy of being displayed
in the category of “Ceramic Design and New
Forms”.

Ülkü Baki & İzzettin Baki Sergisi
Ülkü Baki & Izzettin Baki Show
Ülkü Baki

İzzettin Baki

Meslekte 30. yıllarını dolduran
cam sanatçıları Ülkü Baki’nin
cam takıları ile İzzettin Baki’nin
vitray tasarımları ve uygulamaları
sergisi Bakırköylü Sanatçılar
Derneği Galerisi’nde, 6 - 19 Şubat
tarihleri arası izleyici ile buluşacak.
Sanatçıların Eskişehir’de yeni
kurulan Cam Müzesi’ndeki Cam
Sanatçıları Sergisi’nde de eserleri
sergilenmeye devam ediyor.
The show featuring glass jewelry
by Ülkü Baki and stained glass
designs and applications by
Izzettin Baki, glass fine artists who
completed their thirtieth year in
their careers, will be on display
for viewers from February 6 until
February 19 at Bakırköy Artists
Association Gallery. Works of the
artists are also on display at the
Glass Artists Exhibition held at the
new Glass Museum which is newly
founded in Eskişehir.
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İnsana Dair
Kaan Canduran’ın “İnsana Dair” adlı
5. kişisel seramik sergisi Erciyes
Üniversitesi, Zafer Bayburtluoğlu
Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin
beğenisine sunuldu. Halen Erciyes
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölüm Başkanı olan sanatçı,
seramik yanında metal plakalar,
teller ve hazır metal objelerin bir
arada kullanıldığı sergide “İnsana
Dair” olan her şeye atıflarda
bulunuyor.

On the Human Being
Kaan Canduran’s 5th solo
ceramic exhibition titled “On the
Human Being” is offered to art
lovers at Erciyes University Zafer
Bayburtluoğlu Art Gallery.The fine
artist, who is presently the Head of
Erciyes University Faculty of Fine
Arts Ceramics Department, refers to
everything “On the Human Being”
at the show where he used metal
plates, wires and ready made metal
objects together, alongside of the
ceramic.

Burcu Öztürk Karabey’in seramikleri
Ankaralı sanatseverlerle buluştu
Burcu Öztürk Karabey’s ceramic works
meet art lovers of Ankara
Tutsak Ruhlar - 2007 / Slave Souls – 2007

Hacettepe Üniversitesi G.S.F. Seramik Bölümü’nde
Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olan ve seramik
çalışmalarına içinde yaşadığımız anların verilerini
ve yaşamdan duyumsadıklarını aktarmaya çalışan
Burcu Öztürk Karabey’in seramik sergisi 5-28 Aralık
tarihlerinde Aysel Gözübüyük Sanat Evi’nde Ankaralı
sanatseverlerle buluştu.”
The ceramic show by Burcu Öztürk Karabey
who serves as a member of faculty in Hacettepe
University F.F.A. Ceramic Department and strives
to convey the givens of the moments we live
and what she feels out of her life to her ceramic
works met Ankara art lovers at Aysel Gözübüyük
Art House December 5-28.
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Seres 2007 çalıştayları
Seres 2007 workshops
SERES 2007-IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam,
Emaye, Sır ve Boya Semineri, Anadolu Üniversitesi ve
Türk Seramik Derneği tarafından 26– 28 Kasım 2007
tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirildi. 4.’sü
düzenlenen SERES semineri kapsamında T.C. Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde poster
sunumları, çalıştaylar ve “Frig Esintileri” adında jürili
bir seramik sergisi düzenlendi. Seramik çalıştaylarını
Avustralya’dan Graham Hay, Amerika Birleşik
Devletleri’nden Suzanne Wolfe, Japonya’dan Fumio
Shimada ve Nobuyuki Fujiwara, Polonya’dan Kazimerz
Pawlak, Estonya’dan Mare Saare ve Türkiye’den Güngör
Güner gerçekleştirdi.
Yaşadığımız coğrafyada yaşamış ve kültürlerinde
seramiğin çok önemli bir yer tuttuğu Frig Uygarlığı
konulu ve jürili bir karma seramik sergisi olan ‘Frig
Esintileri’ seramik sergisine 20 sanatçı katılmaya hak
kazandı.
Seres 2007’nin katılımcılar tarafından büyük heyecanla
karşılanan etkinlik ise Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü ve Seramik Bölümü’nde
düzenlenen çalıştaylar oldu. Graham Hay, yeni bir
malzemenin vereceği estetik olanaklar, Fumio Shimada
geleneğin, sabrın ve seramiğin sanatçının teknik
uzmanlaşması, Güngör Güner paper clay üzerine
transfer baskı ve Suzanne Wolfe da eleştirel bir şekilde
yaklaştığı reklam sloganlarının, heykel ve resim
sanatlarının birleşim noktası olarak gördüğü seramik
sanatında kullanımını öne çıkardılar.
Graham Hay’in çalıştayı paper clay (Kağıt seramik) adını
verdiği kağıt seramiklerle ilgiliydi. Paper clay, Graham
Hay’in öğrenciliği sırasında üzerine çalışmaya başladığı
daha sonra da dünyaya tanıtmaya başladığı bir
seramik türü. Seramiğin kağıt lifleri ile güçlendirilmesi
malzemenin temel yeniliği. Çalıştayda önce
malzemenin tanıtımı, özellikleri, sunduğu olanaklar
anlatıldı. Daha sonra, malzemenin nasıl hazırlanacağı
anlatılarak gösterildi ve hazırlanan malzeme ile
uygulamalar yapıldı.
Graham Hay malzemenin özelliklerini anlatırken
Graham Hay describes the properties of the material

SERES 2007 – 4th International Ceramic, Glass,
Enamel, Glaze and Dye Seminar was held in
Eskişehir on November 26-28, 2007 by Anadolu
University and Turkish Ceramic Association.
Poster presentations, workshops and a ceramic
exhibition with jury under the title of “Phrygian
Inspirations” was organized at R.T. Anadolu
University Faculty of Fine Arts on the occasion
of this 4th SERES seminar. Ceramic workshops
were chaired by Graham Hay from Australia,
Suzanne Wolfe from U.S.A., Fumio Shimada and
Nobuyuki Fujiwara from Japan, Kazimerz Pawlak
from Poland, Mare Saare from Estonia and
Güngör Güner from Turkey.
The ‘Phrygian Inspirations’ which was a mixed
ceramic show with jury with the theme of
Phrygian Civilization which lived in this land,
in the culture of which ceramic has a very
important place, were participated in by 20
artists.
An event, which drew great enthusiasm from
participants in Seres 2007, was the series of
workshops held at Anadolu University Faculty
of Fine Arts Glass Department and Ceramics
Department. Graham Hay emphasized the
aesthetic opportunities a new material can
present; Fumio Shimada emphasized the effect
of tradition, patience and ceramic on the artist’s
technical specialization; Güngör Güner talked
about transfer prints on paper clay and Suzanne
Wolfe discussed the use of advertisement
slogans on the art of ceramics which she sees as
the point of intersection of the arts of sculpture
and painting.
Graham Hay’s workshop involved paper
ceramics he called paper clay. This is a type of
ceramic Graham Hay started to work on when
he was a student, which he began to introduce
to the world later on. The basic innovation of the
material is the reinforcement of ceramic with
paper fibers. First, the material was introduced;
its characteristics and the opportunities it
presented were first explained in the workshop.
After than, how the material was to be prepared
was shown and applications were made with the
prepared material.
Güngör Güner’s workshop was also on paper
clay. Transfer prints were made on paper clay in
this workshop. How the material was prepared
were explained on specimens which were made
ready in advance. The paper clay prepared by
Güngör Güner was made based on chamotte
clay. After it was prepared, paper clay was
poured on plaster as a fine layer. Afterwards,
photographs were transferred on this layer. In
these prints, ceramic dye was used. The result
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Güngör Güner’in çalıştayı da paper clay üzerineydi.
Bu çalıştayda paper clay üzerine transfer baskı
yapıldı. Malzemenin nasıl hazırlandığı daha önceden
hazırlanan örnekler üzerinde açıklandı. Güngör
Güner’in hazırladığı paper clay, şamotlu çamur temel
alınarak yapılmıştı. Paper clay hazırlandıktan sonra alçı
tabakanın üzerine ince bir katman halinde döküldü.
Daha sonra bu tabaka üzerine fotoğraflardan transfer
baskı yapıldı. Yapılan baskılarda seramik boyası
kullanıldı. Transfer baskı ile seramik malzeme üzerinde
elde edilen sonuç fotoğraf etkisindeydi. Negatif- pozitif
görüntüler yer değiştirdi.

Güngör Güner paper clay üzerinde transfer baskıyı uygularken
Güngör Güner applies transfer print on paper clay

obtained on ceramic material by transfer print
had a photograph effect. Negative and positive
images changed places.
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Fumio Shimada’nın çalıştayı torna teknikleri üzerineydi.
Fumio Shimada farklı biçimlerdeki çeşitli büyüklükteki
kapları tornada biçimlendirdi. En önemli ve zor
bulduğu büyük ve geniş kap çalıştayın son parçasıydı.

The workshop by Fumio Shimada was on wheel
techniques. Fumio Shimada shaped pots of
various types and sizes on the wheel. The big
and wide pot he found to the most important
and difficult was the last piece in the workshop.

zan

Suzanne Wolfe’un çalıştayı ise seramik malzeme
üzerine yapılan elek baskılarla ilgiliydi. Suzanne Wolfe,
seramiğin kendisini cezbeden noktası olarak heykel
ve resim sanatlarının birleştiği bir nokta olduğunu
belirtti. Düzenlediği seramik çalıştayı da bu noktanın
kendi sanatında iyice belirginleştiği çalışmalardan
oluşuyordu. İmgeler ile metinleri bir arada kullanarak
çalışan sanatçı son zamanlarda reklam metinlerini
seçmeye başladığını anlattı.

Suzanne Wolfe’s workshop involved sieve prints
on ceramic material. Suzanne Wolfe explained
that what attracted her in ceramic was its being
the intersection of the arts of sculpture and
painting. The ceramic workshop she organized
comprised works on which this point became
thoroughly distinct in her art. The artist, who
operated using images and texts together,
said that she started to go for advertising texts
recently.

Su

Fumio Shimada torna tekniklerini gösterirken
Fumio Shimada shows wheel throwing techniques
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ODTÜ Sanat Festivali, Plastik Sanatlar Sergisi
METU Art Festival Plastic Arts Show

Soldan Sağa / Left to right; Ayla Yüce, Güngör Güner, Reyhan Gürses, Ödül Işıtman

ODTÜ Sanat Festivali kapsamında, ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi’nde izlenen plastik sanatlar sergisi,
Erdağ Aksel, Mehmet Aksoy, Adnan Çoker, Reyhan
Gürses, Mürşide İçmeli, Hüsamettin Koçan, Şeyma
Reisoğlu ve Süleyman Saim Tekcan’dan oluşan festival
seçici kurulunun seçtiği 241 sanatçının eserlerinden
oluştu. 26 seramik sanatçısının katıldığı sergiye; Sara
Aji, Yonca Akçay, Beril Anılanmert, Sadettin Aygün,
Bingül Başarır, H.Mutlu Başkaya, Zerrin Ersoy Bilir, Zehra
Çobanlı, Hamiye Çolakoğlu, Canan Dağdelen, Nalan
Danabaş, Alev Ebuzziya, Ferhan Taylan Erder, Esra Carus
Gülaydın, Güngör Güner, Reyhan Gürses, Serdar Gürses,
Ödül Işıtman, Ayfer Kalsın, Mehmet Kutlu, Şehnaz
Oktay, Şeyma Reisoğlu, Yıldız Şermet, Kemal Tizgöl,
Kemal Uludağ ve Ayla Yüce katıldı.
Prof. Dr. Ural Akbulut’un ifadesiyle ilk kuruluş
yıllarından bugüne kadar bir çok ilke imza atan Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, sanata ve kültüre verdiği
önemi simgeleyen ODTÜ Sanat Festivali’nin de
kurucusu oldu, her geçen yıl daha geniş kapsamlı
bir etkinlik haline gelmesi için festivalin sınırlarını
genişletti. On yıl önce, öğrenci burs fonuna katkıda
bulunmak ve eşit eğitim olanaklarının yaratılması
yönünde kaynak yaratmak amacı ile düzenlenen
festival, bugün Ankara kültür yaşamındaki saygın yerini
aldı.
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The Plastic Arts Show viewed in METU Culture
and Convention Center as part of METU Art
Festival comprised the works by 241 artists
selected by the festival selection committee
made up of Erdağ Aksel, Mehmet Aksoy,
Adnan Çoker, Reyhan Gürses, Mürşide İçmeli,
Hüsamettin Koçan, Şeyma Reisoğlu and
Süleyman Saim Tekcan. Sara Aji, Yonca Akçay,
Beril Anılanmert, Sadettin Aygün, Bingül Başarır,
H.Mutlu Başkaya, Zerrin Ersoy Bilir, Zehra
Çobanlı, Hamiye Çolakoğlu, Canan Dağdelen,
Nalan Danabaş, Alev Ebuzziya, Ferhan Taylan
Erder, Esra Carus Gülaydın, Güngör Güner,
Reyhan Gürses, Serdar Gürses, Ödül Işıtman,
Ayfer Kalsın, Mehmet Kutlu, Şehnaz Oktay,
Şeyma Reisoğlu, Yıldız Şermet, Kemal Tizgöl,
Kemal Uludağ and Ayla Yüce participated in the
show where 26 ceramic fine artists displayed
their works.
Middle East Technical University, which
undersigned many firsts since its inception
in the words of Prof. Dr. Ural Akbulut, was
the founder of also METU Art Festival which
symbolized its commitment to art and culture,
expanding the boundaries of the festival so that
it became a more comprehensive event each
passing year. The festival organized ten years
ago for making a contribution to the student
scholarship fund, creating funds for generating
equal opportunities in education, gained its
reputable place in Ankara’s cultural life today.

Hasan Şahbaz seramik sergisi
Hasan Şahbaz ceramic exhibition

The fourth solo show of ceramic fine artist
Hasan Şahbaz was on display for art lovers from
November 13 until December 01, 2007 at Türkiye
Iş Bankası Iş Sanat Izmir Gallery. Şahbaz, striving
to protect the natural color of clay in his forms
and panels he builds under inspiration from
nature, is in an effort to obtain abstract and
serene forms, forcing the plasticity limits of clay.
He specifically chooses to be removed from any
place of color which exists in the nature of glaze.
The artist applied high temperature firing (1200
C / electric kiln) to his 24 form and 12 panel
works included in the exhibition, coloring the
surfaces of some of his works by applying red
clay.

Seramik sanatçısı Hasan Şahbaz’ın dördüncü kişisel
sergisi 13 Kasım-01 Aralık 2007 tarihleri arasında
Türkiye İş Bankası İş Sanat İzmir Galerisi’nde
sanatseverlerle buluştu. Doğadan esinlenerek
oluşturduğu formlarında ve panolarında, çamurun
doğal rengini korumaya özen gösteren Şahbaz,
çamurun plastiklik sınırlarını zorlayarak soyut, dingin
formlar elde etme çabası içinde, Sır’ın doğasında
varolan tüm renk oyunlarından özellikle uzaklaşmayı
yeğliyor. Sanatçı, sergide yer alan 24 adet form
ve 12 adet pano çalışmasına yüksek derece (1200
C / elektrikli fırında) pişirim uygulamış ve bazı
çalışmalarının yüzeylerini kırmızı kil uygulayarak
renklendirmiştir.

Hasan Şahbaz, who completed his
undergraduate education at Anadolu University
Faculty of Fine Arts Ceramic Department and
his graduate studies with his thesis with the
theme “Minimalism in Modern Ceramic Art” at
the same University in Social Sciences Institute
Ceramic Main Art Discipline, has participated
in numerous mixed shows locally and abroad
and his works are in the collections of various
institutions and individuals. The artist, who
has received 8 awards in total lead by 1st TRT
Ceramic Contest; and 62nd, 63rd, 65th and 67th
State Painting and Sculpture Competitions,
presently serves as a Member of Faculty at Afyon
Kocatepe University Faculty of Fine Arts.

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini
de aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik
Anasanat Dalı’nda “Modern Seramik Sanatında
Minimalizm” konulu tezi ile tamamlayan Hasan Şahbaz,
yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katılmış,
eserleri çeşitli kurum ve şahıs koleksiyonlarında yer
almıştır. 1.TRT Seramik Yarışması, 62., 63., 65. ve 67.
Devlet Resim Heykel Yarışmaları başta olmak üzere
toplam 8 ödülü bulunan sanatçı, halen Afyon Kocatepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim
Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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Filler
ve Kökler

Işıl Tüfekçi

Nihan Okçuoğlu

Elephants
and Roots
Ankara Çağdaş Sanatlar
Merkezi “Filler ve Kökler” isimli
seramik sergisine ev sahipliği
yaptı. Nihan Okçuoğlu ve Işıl
Tüfekçi’nin ortaklaşa açtıkları
sergi izleyicilerden büyük ilgi
gördü. Tüfekçi eserlerini “Fil”in
karakteristik biçimsel özelliklerini
amorf denebilecek seramik
formlarla vurgulamış, Nihan
Okçuoğlu ise “kök”ün organik
yapısını kendine özgü plastik
bir dille yorumlamış. Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik Bölümü’nden
2006 yılında mezun olan genç
sanatçılar halen çalışmalarını
Ankara Atölye Çamurdan’da
sürdürüyor.

Ankara Contemporary Art
Center hosted the ceramic
show titled “Elephants
and Roots”. The show held
jointly by Nihan Okçuoğlu
and Işıl Tüfekçi drew great
interest from viewers. Tüfekçi
has highlighted her works
with amorphous ceramic
forms on the elephant’s characteristic form features with Nihat Okçuoğlu
interpreting the root’s organic structure by an original plastic language.
The young artists, who graduated from Hacettepe University Faculty of
Fine Arts Ceramic Department in 2006, presently pursue their work in
Ankara Atölye Çamurdan.

‘I+Woman’ in Canakkale!

‘Ben+Kadın’ Çanakkale’de!

On 22th January 2008, in Çanakkale, which has
been a ceramics city up till now, Tuba Korkmaz
Öz, one of the newest ceramics artist in modern
ceramics artist in modern ceramic art, meets her
fans in her ceramics exhibition, called ‘I+Woman’.
Korkmaz Öz, deciding to name the exhibition,
which is based upon figures, as ‘I+Woman’,
exposes her questioning of the women and
body in ceramic tablets and sculptures.
The artist graduated from Anadolu University
Fine Arts Faculty, Department of Ceramics,
Zehra Çobanlı Studio in 2002. She did her post
graduated thesis on Women in Modern Ceramic
Arts. Still she continues her works in her own
studio in Çanakkale. Her own exibition called
‘I+Woman’ can be visited in Çanakkale until 5th
February 2008.

22 Ocak 2008 tarihinde, geçmişten bugüne bir seramik şehri olan Çanakkale’de, çağdaş seramik sanatının yeni
isimlerinden Tuba Korkmaz Öz, ‘Ben+Kadın’ adlı seramik sergisinde sanatseverlerle buluşuyor. Figür üzerine kurulu
serginin başlığını ‘Ben+Kadın’ olarak belirleyen Korkmaz Öz, kadın figürü ağırlıklı çalışmalarında kadın ve beden
üzerine sorgulamalarını seramik plakalar üzerinde ve heykellerinde ortaya koyuyor. Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Zehra Çobanlı Atölyesi’nden 2002’de mezun olan sanatçı, 2006’da ‘Günümüz
Seramik Sanatında Kadın Figürlü Seramiklerin Araştırılması’ konulu tezini vererek Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Halen
çalışmalarını Çanakkale’de atölyesinde sürdüren Tuba Korkmaz Öz’ün ikinci kişisel sergisi olan ‘Ben+Kadın’, 5 Şubat
2008 tarihine kadar Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde izlenebilir.
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Uluslararası Avrupa - Anadolu
kültürleri buluşması

International Meeting of
European – Anatolian cultures

Selçuk Üniversitesi, 26-30 Kasım 2007 tarihleri arasında
“Uluslararası Avrupa-Anadolu Kültürleri Buluşması”
etkinliği kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
Bölümü’nün desteği ile sergi, workshop ve konferans
olmak üzere üç ana başlıkta sunumlar düzenledi.
Etkinliğin temel amacı, farklı kültürlerden ve ülkelerden
gelen seramik sanatçılarını bir araya getirerek bilgi/
kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamaktı.
Üniversitenin Kültür Merkezi’nde açılan “İzler” başlıklı
seramik sergisine ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
Bölümü’nün atölyelerinde gerçekleşen sunumlara,
İtalya’dan Francesca Croceti, Çek Cumhuriyeti’nden
Jana Krejzova, Yunanistan’dan Kostas Karakitsos,
Belçika’dan Marc Verbruggen, Türkiye’den Ayşegül
Türedi Özen, Candan Dizdar Terwiel, Candan Güngör,
Emet Egemen Işık Aslan, Kaan Canduran, Lale Avşar
İskenderzade, Mezahir Avşar, Mutlu Başkaya, Naile
Salman Çevik, Olcay Boratav, Ödül Işıtman, Reyhan
Gürses, Yaşar Kuliyev katıldılar.
Sergi, seramiğe bambaşka bakış açıları getiren seramik
eserlerden oluşmuştu. Seramik bölümü öğrencilerinin
yoğun katılımıyla gerçekleşen atölye çalışmaları ve
sunumlar sürerken, Sagar Pişirimi gerçekleştirildi.
Her gün ayrı bir kültürel gezinin yapıldığı etkinlikte,
Mevlana Müzesi, Karatay Müzesi, İnce Minare ve
Çatalhöyük yerleşkesi, Türk sanatçılar kadar, yabancı
sanatçıların da ilgisini çekti.

Selçuk University organized presentations under
three main topics as exhibitions, workshops
and conferences with the support of Faculty of
Fine Arts Ceramics Department as part of the
“International Meeting of European – Anatolian
Cultures” from November 26 until November 30,
2007.
The main objective of the event was to allow
ceramic fine artists coming from different
cultures and countries to come together and
exchange knowledge and culture. Francesca
Croceti from Italy, Jana Krejzova from Czech
Republic, Kostas Karakitsos from Greece, Marc
Verbruggen from Belgium, Ayşegül Türedi Özen,
Candan Dizdar Terwiel, Candan Güngör, Emet
Egemen Işık Aslan, Kaan Canduran, Lale Avşar
İskenderzade, Mezahir Avşar, Mutlu Başkaya,
Naile Salman Çevik, Olcay Boratav, Ödül Işıtman,
Reyhan Gürses and Yaşar Kuliyev from Turkey
participated in the ceramic show titled “Traces”
held in the Culture Center of the University and
the presentations offered at the workshops of
Faculty of Fine Arts Ceramic Department.
The show comprised ceramic works introducing
totally different perspectives to the ceramic.
Sagar Firing was carried out as the workshops
and presentations which were held with big
participation of Ceramic Department students.
Mevlana Museum, Karatay Museum, Ince
Minare and Çatalhöyük settlement attracted the
attention of both Turkish and foreign artists at
the event as part of which a cultural tour was
taken everyday.
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İzmir’de 2. EgeArt Sanat Günleri
2nd EgeArt Art Days in Izmir

The 2nd EgeArt Art Days
organization held as Ege
University President Ülkü Bayındır
its Honorary Chairman, Serpil Utku
as the Chair of Executive Board,
Prof. Mümtaz Sağlam and Assoc.
Prof. Bedri Karayağmurlar as art
directors, M.Tüzüm Kızılcan’ın
and Cavit Atmaca as art advisors
and Bingül Başarır, Faden Suzan
Kudsioğlu, Assoc. Prof. Halil Yoleri
and Sabit Baytan as art committee
members brought together more
than 200 artists and their works
with the art lovers of Izmir in 8
different centers in December.

Maro Kerassoti (Pano) (Panels) ve Violetta Fassbaender (Formlar) (Forms)

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır’ın
onursal başkanlığında, Serpil Utku’nun yürütme kurulu
başkanlığında, Prof. Mümtaz Sağlam ile Doç. Bedri
Karayağmurlar’ın sanat yönetmenliğinde, M.Tüzüm
Kızılcan’ın ile Cavit Atmaca’nın sanat danışmanlığında
ve Bingül Başarır, Faden Suzan Kudsioğlu, Doç. Halil
Yoleri, Sabit Baytan’ın sanat kurulunda yeraldığı 2.
EgeArt Sanat Günleri organizasyonu, Aralık ayında 8
ayrı merkezde 200’ü aşkın sanatçı, eserlerini İzmirli
sanatseverlerle buluşturdu.

Doğan Hızlan, Bedri Baykam, Prof. Kaya
Özsezgin, Ayşe Kulin and Assoc. Prof. Dr.
Zeynep Yasa Yaman participated in the
panels where art was put on the table,
different concepts of art were shared and
discussed in 2nd EgeArt Art Days. As a
special exhibition was held in the name of
very distinguished artists who have made
significant contributions to Izmir’s art and
cultural life, who are not among us any
more; Avni Arbaş, Vedat Mavitan, Ünal Cimit,
Şeref Bigalı, Turgut Pura and Bilal Erdoğan;
Sculptor Burhan Alkar, Painter Halil Akdeniz,
Painter Cavit Atmaca and Ceramic Fine Artist
Mehmet Tüzüm Kızılcan who have made
similar contributions to Izmir’s cultural and
art life were among the doyenne artists who
were given prizes of honor.

2. EgeArt Sanat Günleri kapsamında, sanatın masaya
yatırıldığı, farklı sanat anlayışlarının paylaşıldığı ve
tartışıldığı panellere Doğan Hızlan, Bedri Baykam,
Prof. Kaya Özsezgin, Ayşe Kulin ve Doç. Dr. Zeynep
Yasa Yaman gibi isimler katıldı. İzmir’in sanat ve kültür
hayatına önemli katkılar sağlamış, bugün aramızda
olmayan çok değerli sanatçılar; Avni Arbaş, Vedat
Mavitan, Ünal Cimit, Şeref Bigalı, Turgut Pura ve Bilal
Erdoğan gibi ustaların
anısına da özel sergi
düzenlenirken,
İzmir’in kültür ve sanat
hayatına katkısı olmuş
Heykeltıraş Burhan
Alkar, Ressam Halil
Akdeniz, Ressam Cavit
Atmaca ve Seramik
Sanatçısı Mehmet
Tüzüm Kızılcan gibi
duayen sanatçılara onur
ödülü verildi.

There were many
familiar names
like Halil Akdeniz,
Prof. Hüsamettin
Koçan, Prof. Aydın
Ayan, Atilla Atar,
Hasan Pekmezci,
Mehmet Güleryüz,
Zafer Gençaydın,
Devrim Erbil,
İbrahim Çiftçioğlu,
Cuma Ocaklı, Özdemir
Yemenicioğlu and
Ferruh Başağa among
guests artists who are
known all over the world as

Hem sanatçı olarak dünyaca
tanınan, hem de sanat
eğitimciliği yaparak sanatın
gelişimine katkıda bulunmuş
80

Tüzüm Kızılcan

hocaların da aralarında bulunduğu konuk sanatçılar
arasında Halil Akdeniz, Prof. Hüsamettin Koçan, Prof.
Aydın Ayan, Atilla Atar, Hasan Pekmezci, Mehmet
Güleryüz, Zafer Gençaydın, Devrim Erbil, İbrahim
Çiftçioğlu, Cuma Ocaklı, Özdemir Yemenicioğlu, Ferruh
Başağa gibi pek çok tanıdık isim bulunurken, konuk
olarak katılan Türk ve yabancı seramik sanatçılarından
bazıları ise; Arnold Annen, Ayfer Kalsın, Beril
Anılanmert, Carola Suss, Güngör Güner, Hayal Dimililer
Öznur, Hüseyin Özçelik, İrfan Aydın, Maro Karossoti,
Meltem Kaya, Mustafa Ağatekin, Mutlu Başkaya Yağcı,
Lerzan Özer, Özge Refik Kutsay, Semral Öztan, Sevim
Çizer, Violette Fassbaender ve Zehra Çobanlı’ydı. Bu
sanatçıların dışında katılımcı olarak birçok özel atölye
de Ege Üniversitesi AKM Sergi Salonu’nda yapıtlarını
sergilemiştir.
Ayrıca 2. EgeArt SANAT GÜNLERİ kapsamında, 26 genç
sanatçının yapıtlarından oluşan ve kuratörlüğünü Prof.
Mümtaz Sağlam’ın yaptığı “Mavi–Su” temalı karma
sergi, Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi’nde
izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Ünlü yazar Ayşe Kulin, dünyaca ünlü seramik sanatçımız
Füreya Koral’nın atölyesinde çalışan bugünün değerli
sanatçıları Bingül Başarır, Candeğer Furtun, Mehmet
Tüzüm Kızılcan ve Maçka Sanat Galerisi yöneticisi Rabia
Çapa ile birlikte, Füreya’nın sanatının inceliklerini ve bu
sanatçılarla birlikte yaşadıkları çok özel hatıraları ele
aldığı sunumu gerçekleştirdi.

fine artists and who have made contributions
to the development of art as art instructors and
Arnold Annen, Ayfer Kalsın, Beril Anılanmert,
Carola Suss, Güngör Güner, Hayal Dimililer
Öznur, Hüseyin Özçelik, İrfan Aydın, Maro
Karossoti, Meltem Kaya, Mustafa Ağatekin, Mutlu
Başkaya Yağcı, Lerzan Özer, Özge Refik Kutsay,
Semral Öztan, Sevim Çizer, Violette Fassbaender
and Zehra Çobanlı were among Turkish and
foreign ceramic fine artists who participated as
guests. A large number of private studios also
exhibited their works in Ege University AKM
Exhibition Hall as participants.
Also, as part of 2nd EgeArt ART DAYS, the mixed
show with the theme “Blue-Water”, comprising
the works of 26 young artists with Prof. Mümtaz
Sağlam as curator, was offered to be appreciated
by viewers in Konak Municipality Güzelyalı
Culture Center.
Famed author Ayşe Kulin made a presentation
together with today’s esteemed artists Bingül
Başarır, Candeğer Furtun and Mehmet Tüzüm
Kızılcan who worked at our world renowned
ceramic fine artist Füreya Koral’s studio, and
Maçka Art Gallery Director Rabia Çapa where
she discussed the fine points of Füreya’s art and
the very special memories they have together
with these artists.

Ömür Tokgöz
Ayfer Kalsın
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Gazi Üniversitesi Seramik Eğitimi Anabilim Dalı,
13. Sanat ve El Sanatları Fuarı’na katıldı
Gazi University Ceramic
Education Main Science
Discipline participates in
13th Art and Handicrafts Fair
Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Seramik Eğitimi Anabilim
Dalı 2. ve 3. sınıf öğrencileri, 2006-07 öğretim yılı
içinde Tasarım Yöntemleri I-II, Seramik Atölyesi I-II
ve Dekor Atölyesi I-II dersleri kapsamında yaptıkları
çalışmaların ; saat, ayna, seperasyon, duvar panosu,
su oyunu ve aydınlatma
elemanları ile Ankara AKM’de
açılan Ankara 13. Sanat ve
El Sanatları Fuarı’na davetli
olarak katıldılar.
Öğretim elemanları Yrd.
Doç. Olcay Boratav, Öğr.
Gör.Yüksel Öcal, Araş.Gör.
Betül Aytepe, Araş.Gör.
Emrah Pek, Araş. Gör. Sevinç
Köseoğlu ve Araş. Gör. Ayşe
Gül Çetin sanat eserleriyle
öğrencilerine destek olurken,
Yrd. Doç. Dr. Bülent Baran
ve Raku grubundaki öğrencileri Raku çalışmalarıyla
ziyaretçilerin beğenisini topladı. Etkinlikte “II.Dekor
Şenliği” kapsamında yapılan çalıştaylar izleyicilerin
geniş katılımları sayesinde gerçekleşti. Etkinlik ve
çalıştayları düzenleyen Öğr. Gör. Yüksel Öcal ve 3.sınıf
öğrencilerinin hazırladıkları formların üzerine 2. ve
4. sınıf öğrencileriyle, izleyicilere “Angob Dekorları”, “
Seramik Üzerine Ebru Dekorları” ve “Seramik Çıkartma
Dekorları”nı uygulattılar.

Sophomore and junior students of Gazi
University Vocational Education Faculty Applied
Arts Education Department Ceramic Education
Main Science Discipline were invited to
participate in Ankara 13th Art and Handicrafts
Fair opened at Ankara AKM with clock, mirror,
separation, mural, water play and illumination
elements of works they produced under the
courses Design Techniques I-II and Decor
Workshop I-II during the 2006-2007 academic
year.
Academic staff Asst. Prof.
Olcay Boratav, Instructor
Yüksel Öcal, Res. Asst.
Betül Aytepe, Res. Asst.
Emrah Pek, Res. Asst.
Sevinç Köseoğlu and
Res. Asst. Ayşe Gül Çetin
supported their students
with their art works;
and Raku works by Asst.
Prof. Bülent Baran and
Raku group students
drew accolades from
visitors. Workshops
under the “2nd Decor Festival” took place with
wide participation of viewers at the event.
Viewers applied engobe decors, marbling
decors on ceramic and ceramic transfer decors
with sophomore and senior students on
forms prepared by Instructor Yüksel Öcal who
organized the event and the workshops, and
junior year students.

Plastik Sanatlar’da yılın sanatçıları belirlendi
The artists of the year chosen in plastic arts
Emre Feyzoğlu

Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çetin, Plastik Sanatlar’da yılın sanatçıları
ödüllerini açıkladı. Plastik Sanatlar alanında ödül vermeye 1984 yılında başladıklarını
belirten Çetin, “Bizim ödüllerimizin amacı, toplum içinde sanatın yaygınlaştırılmasıdır”
dedi. Çetin’in verdiği bilgiye göre, Resim dalında Kayıhan Keskinok ve Mustafa Ayaz,
Heykel dalında Yaşar Sami Gökgöz ve Cem Sağbil, Baskı Resim dalında Güler Akalın,
Fotoğraf dalında Sıtkı Fırat, Seramik dalında da Tuğrul Emre Feyzoğlu Plastik
Sanatlar’da yılın sanatçıları olarak belirlendi.
Ilker Çetin, Art Institution Chairman of Board of Directors, announced
the winners of the artists of the year awards in plastic arts. Stating
that they started to offer awards in the field of plastic awards in
1984, Çetin said; “The purpose of our awards is to make art prominent within
society. According to Çetin, Kayıhan Keskinok and Mustafa Ayaz were chosen
as the artists of the year in the field of paintings, Yaşar Sami Gökgöz and Cem
Sağbil in the field of sculpture, Güler Akalın in the field of print, Sıtkı Fırat in
photography and Tuğrul Emre Feyzoğlu in the field of ceramics.
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Harflerin Ezgisi
Ezgi (Melody)
of Letters

Ezgi Okur’un “Harflerin Ezgisi”
adlı seramik sergisi 7 Ocak 2008
tarihinde, Eskişehir Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü’nde Prof. Dr.
Zehra Çobanlı’nın atölyesinde
yetişen sanatçı, 2007 yılında,
Anadolu Üniversitesi Seramik Ana
Sanat Dalı’nda, “Yazının Seramik
Sanatında Tasarım Öğesi Olarak
Kullanımı” konulu sanatta yeterlilik
tezini tamamladı. Sanatçı, bu tez
doğrultusunda, oluşturduğu
çalışmalarında; çeşitli tekniklerle, el
yazısı ve baskı yazısından kesitlere
farklı boyutlar kazandırdı.
Okur, tüm çalışmalarında yazıya
ait öğeleri seramik yüzeylere
taşıyarak dokulara dönüştürmekte,
böylece farklı bir dil oluşturmakta.
Duygularını, yazının okunur değil
estetik özellikleriyle yansıtmayı
tercih eden sanatçı, “Harflerin
Ezgisi” sergisinde, uyku ve rüyaları
simgeleyen seramik yastık
düzenlemeler üzerine yoğunlaştı.

The ceramic show titled “Ezgi of Letters” by Ezgi Okur was opened on January
7, 2008 at Eskişehir State Fine Arts Gallery. The fine artist, who studied in Prof.
Dr. Zehra Çobanlı’s studio in Anadolu University Faculty of Fine Arts Ceramics
Department, completed her art proficiency thesis titled “Use of Script as a
Design Element in the Art of Ceramics” in 2007 in Anadolu University Ceramic
Main Art Discipline. In parallel with this thesis, the artist brought different
dimensions to handwriting and print script sections by various techniques in
her works.
Okur transforms script elements to texture, carrying them to ceramic
surfaces in all her works, hence creating a different language. Artist, choosing
to reflect her feelings with script’s not readable but aesthetic features,
concentrated on ceramic pillow arrangements symbolizing sleep and dreams
in her exhibition titled “Ezgi of Letters”.

Rahmi Aksungur Heykel Sergisi
Heykeltıraş ve akademisyen
kimliğiyle çağdaş Türk heykel
sanatının gelişimine önemli
katkıları bulunan Rahmi
Aksungur’un, heykel sanatına
ilişkin tanım ve algılama
sorunlarını irdelediği sergisi, 19
Şubat – 11 Mart 2008 tarihleri
arasında Evin Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerle buluşuyor.
Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli
sanat etkinliklerinin yanı sıra
grup ve karma sergilerde de yer
alan sanatçının altıncı kişisel
sergisinde, sanatçının son dönem
çalışmalarından örnekler bir araya
getiriliyor. Çalışmalarında mistik
söylemler ile heykel sanatının
temel kavramlarını birleştiren
Rahmi Aksungur, izleyici ile heykeli
aynı düzlemde karşı karşıya
getiriyor.

The exhibition by Rahmi Aksungur
who has made significant
contributions to the advancement
of the contemporary Turkish
sculpture art with his sculpture
and academician identity, where
he discussed the description and
perception problems of the art of
sculpture, meets art enthusiasts at
Evin Art Gallery from February 19
until March 11, 2008. Specimens
of the latest works by the artist
are brought together in this sixth
solo show of the artist who has
participated in group and mixed
shows in addition to various
art events locally and abroad.
Rahmi Aksungur, who combines
mystical messages and the basic
concepts of art of sculpture in his
works, brings the viewer and the
sculpture face to face on the same
plane.

Rahmi Aksungur
Sculpture Show
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Salon 2007, Paris Louvre Müzesi ‘Carrousel du
Louvre - Salle Le Notre Sergisi’
Salon 2007, Paris Louvre Museum ‘Carrousel du Louvre - Salle
Le Notre Exhibition

Fransız ‘Societe National Des Beaux-Arts’ (SNBA),
‘Ulusal Güzel Sanatlar Kurumu’nun her yıl Paris Louvre
Müzesi ‘Carrousel du Louvre – Salle Le Notre’ salonunda
düzenlediği, ‘Uluslararası Plastik Sanatlar’ sergisinde
bu yıl Türk Sanatçı grubu katıldıkları eserlerle büyük
ilgi gördü. 13 - 16 Aralık 2007 tarihleri arasında açılan,
geleneksel ‘Uluslararası Plastik Sanatlar’ sergisinde,
resim, seramik ve heykel dalında adlarını duyurmuş 12
Türk Sanatçının eserleri sergilendi.
‘Uluslararası Plastik Sanatlar’ sergisinde ressam
Nurhilal Harsa’nın delegasyon başkanlığında bu yıl,
İzmir’den ressam Ahmet Rüştü Doğan, Serdar Leblebici,
Korkut Uluğ, Nurhilal Harsa, Feza Çiftçi, Peruze
Yiğit, Mersin’den ressam Ahmet Yeşil, İstanbul’dan
heykel sanatçısı Akın Yıldırım, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi’nden ressam Hakan Esmer, Semih Kaplan,
seramik sanatçısı Kemal Uludağ ve heykel sanatçısı
Selçuk Yılmaz eserleriyle katıldı.
1890 yılında kurulan SNBA-Ulusal Güzel Sanatlar
Kurumu’nun 1909 yılından itibaren her yıl düzenli
olarak gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Geleneksel Plastik
Sanatlar’ sergisi, plastik sanatlar alanında dünyanın en
prestijli sergilerinden biri olarak kabul ediliyor.
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The Turkish artists group drew great attention
this year at the ‘International Plastic Arts
Exhibition’ organized by French ‘Societe National
Des Beaux-Arts’ (SNBA) ‘National Fine Arts
Society’ every year in Paris Louvre Museum at
‘Carrousel du Louvre – Salle Le Notre’ hall. The
works of 12 Turkish fine artists who have made
a name for themselves in the fields of painting,
ceramic and sculpture were exhibited at the
traditional ‘International Plastic Arts’ show held
between December 13-16, 2007.
This year, with painter Nurhilal Harsa as head
of delegation; painters Ahmet Rüştü Doğan,
Serdar Leblebici, Korkut Uluğ, Nurhilal Harsa,
Feza Çiftçi and Peruze Yiğit from Izmir; painter
Ahmet Yeşil from Mersin; sculptor Akın Yıldırım
from Istanbul, Painters Hakan Esmer and
Semih Kaplan, ceramicist Kemal Uludağ and
sculptor Selçuk Yılmaz from Eskişehir Anadolu
University participated with their works in the
‘International Plastic Arts’ show organized.
The ‘International Traditional Plastic Arts’ Show
held regularly every year since 1909 by SNBANational Fine Arts Society established in 1890,
is recognized as one of the most prestigious
exhibitions in the world in the field of plastic
arts.

Prof. Dr. Erdinç Bakla’dan “Tophane Lüleciliği”
“Tophane Lüle Making” by Prof. Dr. Erdinç Bakla

Seramik
sanatçısı
Prof. Dr. Erdinç
Bakla, geleneksel
seramik
zanaatlarından
biri olan lülecilik
üzerine çok uzun
yıllardır yaptığı bir
araştırmayı Antik A.Ş.
tarafından yayın haline
getirdi. “TOPHANE
LÜLECİLİĞİ, Osmanlı’nın
Tasarımdaki Yaratıcılığı ve
Yaşam Keyfi” adlı kitabı, Gazeteciler Cemiyeti tarafından
her yıl düzenlenen Sedat Simavi yarışmasında bu yıl,
sosyal bilimler dalında “Övgüye Değer Eser” ödülünü
aldı.
Lülecilik zanaatı üzerinde 1965’ten bu yana araştırmalar
yapan Erdinç Bakla, bu konuda çok değerli
hocalarla beraber çalışıp, Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’ni taradı. 1600 yılında ilk defa İstanbul’a
gelen tütün bu lüleler ile içilmiş. Böylelikle bütün
İmparatorluğu saran bir halk zanaatı doğmuş. Binlerce
lüleci atölyesi açılmış. 1860’lı yıllarda sigara fabrikasının
kurulması üzerine bu zanaat büyük sarsıntı geçirmiş,
ancak Tophane’nin değerli ustaları evlerde gündelik
kullanılan bazı gereçleri (bunlara evani deniliyordu)
lüleci çamurundan yapmaya başlamışlar. Böylelikle
dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmamış bir
birinden zarif seramikler yapılmaya
başlanmış. Son atölye 1928’de
kapanmış, böylece 330 yıl süren bir
halk zanaatı yok olmuş.

Ceramic fine artist Prof. Dr. Erdinç Bakla turned
a study he carried out over a long period of
time on lüle making, a traditional ceramic craft,
into a publication by Antik A.Ş. His book named
“TOPHANE LÜLECİLİĞİ, Osmanlı’nın Tasarımdaki
Yaratıcılığı ve Yaşam Keyfi” (TOPHANE LÜLE
MAKING, the Ottoman’s Creativity in Design
and Pleasure of Life) won the “Admirable Work”
award in Social Sciences in the Sedat Simavi
contest held each year by the Journalists
Association.
Erdinç Bakla, who has done research on the craft
of lüle making (pipe bowl making) since 1965,
worked with many distinguished professors
in this field, screening the Prime Ministry
Ottoman Archive. Tobacco, which arrived in
Istanbul in 1600 for the first time, was smoked
with these lüles. Hence, a folk craft embracing
the whole empire was born. Thousands of lüle
making workshops were opened. This craft
went through a major turmoil as the cigarette
factory was founded in 1860s; but the craftsmen
of Tophane started to make certain ware used
in daily life (called evani) out of lüle clay. So
ceramic ware all more elegant then each other,
never made in any country in the world, started
to be produced. The last workshop was closed
in 1928, with a folk craft which lasted 300 years
disappearing.
Regarding this study, Erdinç Bakla says; “The
one who started me on this study was our
most value master ceramicist Hakkı İzet who
is the teacher of all of us. Later on, I worked on
this field with Prof. Emeritus Dr. Süheyl Ünver,
Hüseyin Kocabaş and Mesut Hakgüden, Attorney
at Law, and tried to emphasize the Ottoman’s
creativity in design in the new year in which I
will complete my 50th year of art.”

Erdinç Bakla bu çalışma ile ilgili olarak;
“Beni bu çalışmaya hepimizin hocası olan en
değerli üstad seramikçimiz Hakkı İzet
başlatmıştı. Daha sonraları Ord. Prof.
Dr. Süheyl Ünver, Hüseyin Kocabaş
ve Av. Mesut Hakgüden ile birlikte
bu konu üzerinde çalışmalar yaptım
ve 50.sanat yılımı tamamlayacağım
yeni yılda Osmanlı’nın tasarımdaki
yaratıcılığını vurgulamaya çalıştım”
diyor.
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Seçil Nebioğlu
‘Mevlana ve İlahi Aşk’ seramik sergisi
Seçil Nebioğlu ‘Mevlana and Godly Love’ ceramic show
Seramik sanatçısı Seçil Nebioğlu, 25. sanat yılında
‘‘Mevlana ve İlahi Aşk’’ adlı seramik çalışmalarını Cemal
Reşit Rey Fuayesi’nde sergiledi. Ardından konusu
gereği, Mevlana’nın yaşadığı şehre, Konya Mevlana
Kültür Merkezi’nde Şeb-i Aruz Haftası’na giden sergi
Aralık ayında da Konya izleyicisi ile buluştu.
28 adet eserden oluşan, Mevlana ve İlahi Aşk konulu
çalışmaların ağırlıklı olarak seramik panolardan
oluştuğu sergide, sufi heykeller de mevcut. Seramik
çalışmalarla Mevlana’nın 700 yıldır insanlığa ilettiği
sevgi irdeleniyor. İzleyene bu yüce felsefe ve inanışa
giden yolda Mevlana’nın hakikati aşk ile arayışını
toprakla yorumlayarak aktarmak amaçlanıyor. Kufi
tarzda hat çalışmaların seramik panolara semazenlerle
birlikte işlendiği eserlerde, semazenlerin felsefesi,
amacı ve her şeyin kainatta döndüğü ve Allah’a
ulaşmak amacıyla döndüğü vurgulanıyor.
Seçil Nebioğlu sergi ile ilgili duygu ve düşüncelerini
şu sözlerle anlatıyor; ‘‘Mevlana’nın düşüncesi ile
insanın, güzel insana nasıl dönüşebileceğini ve
güzel insanın Allah’a kavuşma arzusunu yorumladım
toprağa, aşkla…Mevlana’nın neyi hoş gördüğünü ve
neyi aradığını, kendini Allah’a aşk ile adayışını…Tüm
insanlığa, hoşgörü ve sevecenlikle davet çıkararak bir
olmaya, birlik olmaya davetini, 700 yıl sonra bile artarak
gelişen evrensel sevgi çemberinin muhteşemliğini
görerek, bana yansıyan Mevlana’yı insanlarla
paylaşmak istedim toprak üzerinde…O, öylesine yüce
bir varlıktı ki ve arayış ve aşkı öylesine muazzamdı ki,
toprağa bile 700 yıl sonra imza attı, tüm sevecenliği,
kapsayıcılığı ve hoşgörüsü ile..Teşekkürler Mevlana…’’

Ceramic fine artist Seçil Nebioğlu Mevlana and
Godly Love” at Cemal Reşit Rey lobby in her 25th art
anniversary. The exhibition, which visited the Şeb-i
Aruz Week in Konya Mevlana Culture Center in the
city where Mevlana lived following the exhibition,
met with Konya viewers in December.
Sufi statues are also part of the exhibition
comprising mainly ceramic panels and of 28 pieces
in total, where Mevlana and Godly Love theme
works are predominant. The ceramic works express
the love conveyed to humanity by Mevlana for 700
years. What is sought is to interpret and convey
to the viewer Mevlana’s search for truth will love
in this path to supreme philosophy and faith. The
philosophy and purpose of whirling dervishes and
that everything revolves and turns for reaching God
in the universe in underscored in the works where
Kufi style calligraphic work is placed on panels
together with the whirling dervishes.
Seçil Nebioğlu’s feelings and thoughts on the
exhibition are as follows; “I interpreted to the earth
with love how a man can turn into a good man and
the desire of the good man to reach God under
Mevlana’s philosophy… What Mevlana tolerated
and what he sought and his dedication to God
with love. I wanted to share with people Mevlana
which is reflected on me, seeing his invitation to
become one, to be unified, issuing an invitation
for humanity with tolerance and compassion,
seeing the magnificence of the universal circle of
love progressively growing even 700 years later.
He was such a magnificent being and his search
of love were so enormous that he placed his
signature even on earth after 700 years with all his
compassion, encompassingness and tolerance…
Thanks Mevlana…”
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Türkiye-Almanya arasında “Medeniyet Köprüsü”
“Bridge of Civilization”
between Turkey and Germany

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
kapsamında kabul edilen ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü tarafından uygulanan “Medeniyet
Köprüsü” isimli proje, 17-24 Eylül 2007 tarihleri arasında
Almanya’nın Hamm şehrinde gerçekleştirildi. Proje,
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
(Ulusal Ajans) tarafından desteklendi. Projenin
grup liderliğini Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
Bölümü’nden Öğr. Gör. Ömer Görkem ve Arş. Gör.
Hakan Ergun yaptı. Seramik bölümünden
12 öğrencinin katıldığı projenin sorumluluğunu ise
Uzman Fadime Okay yürüttü.

The project titled “Bridge of Civilization”
accepted by Afyon Kocatepe University
International Relations Application and Research
Center Directorate under European Union
Education and Youth Programs and applied
by Faculty of Fine Arts Ceramic Department
was realized in the city of Hamm in Germany
September 17-24, 2007. The project was
sponsored by Republic of Turkey Prime
Ministry State Planning Organization European
Union Education and Youth Programs Center
Directorate (National Agency). Instructor Ömer
Görkem and Research Assistant Hakan Ergun
from Faculty of Fine Arts Ceramic Department
acted as group heads of the project. Specialist
Fadime Okay took on the responsibility for
the project participated in by 12 ceramic
department students.

VIII. Uluslararası Manises Seramik Bienali 2007

VIII. Biennal Internacional de Ceramica Manises 2007
Form - Hasan Şahbaz

İspanya’nın Valencia bölgesinde, Manises şehrinde
bu yıl VIII.’si düzenlenen Seramik Bienali kapsamında
uluslararası katılıma açık olarak düzenlenen yarışmalı
seramik sergisine İtalya, Portekiz, Almanya, Porte
Riko, Fransa, Meksika, Şili, Çin, Polonya, Belçika, Mısır,
Kanada, Finlandiya, İsrail, Arjantin, Japonya, Hollanda,
Macaristan, Avusturya, Küba ve İspanya’dan bir çok
seramik sanatçı katıldı. Türkiye’den Hasan Şahbaz’ın
“Form (∞1)” çalışması sergilenmeye değer görüldü.
Sergi 18 Kasım 2007- 14 Ocak 2008 tarihleri arasında
açık kalacak.
Many ceramic fine artists from Italy, Portugal,
Germany, Puerto Rico, France, Mexico, Chile, China,
Poland, Belgium, Egypt, Canada, Finland, Israel,
Argentina, Japan, Holland, Hungary, Austria, Cuba
and Spain participated in the ceramic exhibition with
competition held open to international participation
on the occasion of Ceramic Biennale of which 8th was
organized this year in the city of Manises in Spain’s
Valencia region. The work titled “Form (∞1)” by Hasan
Şahbaz from Turkey was found worthy of being on
display. The show will be open from November 18,
2007 to January 14, 2008.
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İlk ayrıntılı Osmanlı Mimarisi Tarihi’ni yazan,
dünyaca ünlü mimarlık tarihçimiz Doğan Kuban;
“Osmanlı kültürünün yarattığı
en büyük şey mimarlıktır”
Doğan Kuban, our world
known architecture
historian who wrote the
first detailed Ottoman
Architecture History:
“The greatest thing created
by the Ottoman culture is
architecture”

Röportaj / Interview :

Şerife Deniz Ulueren
serife@serfed.com

Fotoğraflar / Photographs :
Mimar-Fotoğraf Sanatçısı / Architect-Photography Artist

Cemal Emdem

Doğan Kuban, 1926 yılında Paris’te doğdu. İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1949
yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi
Kürsüsü’ne asistan oldu. Tezini ‘‘Türk Barok Mimarisi’’
üzerinde yapan Kuban, 1954-55’de İtalya’da Rönesans
mimarisi üzerine çalışarak ‘‘Osmanlı Mimarisi’nde
İç Mekan Teşekkülü ve Rönesans’la Bir Mukayese”
adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1962-63’te Fullbright
bursuyla Amerika’da Michigan Üniversitesi İslam
Sanatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak
bulundu. 1963- 64 yılında Harvard Fellow’u olarak
Washington’da Dumbarton Oaks Bizans Araştırmaları
Merkezi’nde ‘‘Anadolu Bizans Mimarisi’’ üzerine çalıştı.
1965’te ‘‘Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları”
adlı kitabıyla profesör oldu. Kuban, 1967’den sonra
Michigan ve Minnesota Üniversiteleri’nde İslam
88

Doğan Kuban was born in Paris in 1926. He
graduated from Istanbul Technical University
Faculty of architecture in 1949. He became an
Assistant Professor at Architecture History Division
of the same University. Kuban, who prepared his
thesis on “Turkish Baroque Architecture” studied on
Renaissance Architecture in Italy from 1954 to 1955
and became Associate Professor with his thesis
titled “Formation of Interior Space in Ottoman
Architecture and a Comparison with Renaissance”.
He served as a guest member of faculty in USA
Michigan University Islamic Art Department on
a Fullbright scholarship in 1962-63. He studied

on Anatolian Byzantine Architecture as a Harvard
Fellow in 1963-64 at Dumbarton Oaks Byzantine
Research Center in Washington. In 1965, he
became a Professor with his book titled “Sources
and Problems of Anatolian Turkish Architecture” in
1965. He gave Islamic art and architecture courses
in Michigan and Minnesota Universities after 1967
and Islamic Architecture History courses in 1980-81
as Visiting Ağa Han professor at M.I.T. He served
as Director in the excavation and restoration of
Kalenderhane Mosque in Istanbul with Prof. L.
Striker, sponsored by Harvard University, in 1965-75.
He was advisor for restorations of Kalenderhane,
Tahtakale Bath, Yesevi Tumb in Kazakhstan, Sultan
Sancar Tomb in Merv, Turkmenistan. He prepared
the historical environmental historical reports and
projects for cities of Istanbul, Izmir, Gaziantep,
Iznik, Kastamonu, Sivas and Erzurum. He founded
the Architecture History and Restoration Institute
in 1974 and served as its Chairman. He was head
of Architecture History and Restorations Divisions
(1958-93) and Dean of Faculty of Architecture
in I.T.U (1974-77). He was a member of Ağa Han
Architecture Award Execution Committee from
1978 to 1983. He was a member of Real Property
Ancient Works and Monuments Higher Committee
from 1968 until 1983 (Became Deputy Chairman
1981-83). Retiring in 1993, Kuban received Ministry
of Culture, Chamber of Architects and Tübitak
Service Awards. He was elected foreign honorary
member to American Institute of Architects in 1994.
He won an Aydın Doğan Prize with his book “Sinan’s
Art and Selimiye” (1997). Kuban also served as an
advisor to Izmir Metropolitan Mayor Ahmet Priştina
and is an honorary member of TÜBA.
Sanatı ve Mimarisi, 1980-81’de M.I.T.’de misafir Ağa
Han profesörü olarak İslam Mimarisi Tarihi dersleri
verdi. 1965- 75 yıllarında Harvard Üniversitesi’nin
sponsorluğunu yaptığı İstanbul’da Kalenderhane
Camisi kazısı ve restorasyonunda (Prof. L. Striker’le
birlikte) direktör olarak çalıştı. Kalenderhane, Tahtakale
Hamamı, Kazakistan’da Yesevi Türbesi, Türkmenistan’da
Merv kentinde Sultan Sancar Türbesi restorasyonlarının
danışmanı olarak çalıştı. İstanbul, İzmir, Gaziantep,
İznik, Kastamonu, Sivas ve Erzurum kentleri tarihi
çevre koruma raporlarını ve projelerini yaptı. 1974’te
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nü kurdu
ve başkanlığını yürüttü. İ.T.Ü.’de Mimarlık Tarihi ve
Restorasyon Kürsüleri başkanlığı (1958- 93) ve Mimarlık
fakültesi dekanlığı yaptı (1974-77). 1978- 83 arasında
Ağa Han Mimarlık Ödülü yürütme komitesinde çalıştı.
1968- 83 yılları arasında Gayrimenkul Eski Eserler
ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi (1981-83’de başkan
yardımcısı) oldu. 1993’de emekli olan Kuban, Kültür
Bakanlığı, Mimarlar Odası ve Tübitak Hizmet ödülleri
aldı. 1994 yılında American Institute of Architects’e
yabancı şeref üyesi seçildi. ‘‘Sinan’ın Sanatı ve Selimiye’’
(1997) adlı kitabı ile Aydın Doğan Ödülü aldı. Kuban,
aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Piriştina’ya danışmanlık yapmıştır ve TÜBA şeref
üyesidir.

“Ottomans architecture’s place in the
world and Islam architecture”
Kuban says; “In my book Ottoman Architecture, I
tried to describe the scope, formal and aesthetic
development of the architecture produced in
Ottoman Empire which was politically sovereign
over the Mediterranean basin, Near East and the
Balkans for centuries and its place in the world’s and
Islam architecture. Here, I also sought to explain the
relationships between the history of architecture
and the culture of society in more detail than
ever before. Ottoman Architecture History gained
a clearer dimension with the awareness of the
multiple cultural composition of the empire and
with its relations to historical developments. The
links between social structure and architecture
were also explained in detail. This book must be
deemed as a ‘comple-rendu’ of work done in this
area for half a century. I worked on the book for two
years. Preparation of visual documents took three
years.
“Originality of Ottoman Architecture”
Whichever field of culture Turks live in, for example,
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“Osmanlı mimarisinin dünya ve İslam mimarisi
içindeki yeri”
Osmanlı Mimarisi kitabımda yüzyıllarca Akdeniz
çevresi, Yakındoğu ve Balkanlar’da politik egemen
olan Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilen mimarinin
kapsamını, biçimsel ve estetik gelişmesini ve dünya
ve İslam mimarisi içindeki yerini anlatmaya çalıştım.
Burada mimarlık tarihi ile toplum kültürü arasındaki
ilişkilerin şimdiye kadar olandan daha ayrıntılı olarak
açıklamayı da amaçladım. Osmanlı mimarlık tarihi,
imparatorluğun çoklu kültürel yapısının bilinciyle ve
tarihi gelişmelerle ilişkilendirilerek daha açık bir boyut
kazandı. Sosyal yapı ve mimarlık arasındaki ilişkiler
de daha fazla açıklandı. Bu kitap yarım yüzyıldır bu
alandaki çalışmaların bir ‘comple-rendu’sü sayılmalıdır.
Kitabı yazmak için iki yıl çalıştım. Üç yıl da görsel
belgelerin hazırlanması sürdü.
“Osmanlı mimarisinin özgünlüğü”
Türkler hangi kültür alanında yaşıyorlarsa örneğin;
İran’da Selçuklu, Timurlu çağında İran mimarisi var
ama, Selçuklu, Timurlu olarak üslupsal bir özellik
taşıyor. Hindistan’dan da Türklerin egemenliğinde
yaratılan üslup bir Hint-Ortaasya sentezi. Türklerin
egemen olduğu Mısır’da bir Memluk üslubu var. Başka
bir deyişle Türk egemenliğinde yerel mimarilerin bir
Rönesansı var. Türklerin asıl egemen olduğu en büyük
coğrafya Anadolu’dur. Bizim Türk diyebileceğimiz asıl
yaratma Avrasya Bozkırı’ndaki bazı ufak tefek sanat
eserleri dışında Selçuk ve özellikle Osmanlı egemenlik
alanında Anadolu ve Balkanlar’da gelişen mimaridir.
Anadolu’da Roma’nın ve Bizans inşaat geleneklerini
özümsemiş yapı programı İslam’dan geliyor. Yapı
tipolojisinin kökeni İran. Ve Osmanlı dönemi de, diğer
coğrafi egemenlik alanlarında olduğundan daha
fazla, uzun yüzyıllar içinde özgün bir İslam mimari
okulu yaratıyor. İslam dünyasında farklı bir üslup alanı
oluşuyor. Bu İslam dünyasının Avrupa ve Akdeniz
arakesitindeki sınırı, ama eski dünyanın da merkezi.
İslam ile Hıristiyanlık arasında bir yerde antik gelenek
üzerine kurulu, fakat İslam ve Türk yorumu olarak
çıkıyor ortaya. Ve gerçekten de dünyada başka eşi
olmayan bir üslup.
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there is Seljuki in Iran or Persian architecture in the
Timur era but Seljuki has a stylistic characteristic as
Timurian. The style created in India under Turkish
sovereignty is a synthesis of Indian-Central Asian.
There is a Memluk style in Egypt when ruled by
Turks. In other words, local architectures go through
a Renaissance under Turkish sovereignty. The
largest piece of geography Turks basically ruled is
Anatolia. The real creation we can call Turkish is the
architecture developing in Anatolia and the Balkans
under Seljuki and especially Ottoman rule beside
certain small works of art in the Eurasian planes.
The building scheme which has absorbed Roman
and Byzantine construction traditions in Anatolia
is attributable to Islam. The origin of building
typology is Persia and the Ottoman period more
than it has happened in other ruled territories has
created an original Islamic school of architecture
during centuries. A different area of style was born
in the Islamic world. This was the border of Islamic
world with Europe and Mediterranean intersection
but it was also the center of the old world. It
appears as an Islamic and Turkish interpretation
based on the antique tradition in a place between
Islam and Christianity. and this is truly a style with
no match anywhere in the world.

“There is no relationship between past
architecture and contemporary architecture”
When I was studying in technical university at 1943,
there were five hundred architects in Turkey. If you
go back to the 19th Century, you will find two or
three Turkish architects among the architects of the
great buildings built by the Ottomans. They were
all Armenian, French, Italian or Greek. So, there
were just five hundred people 20 years after the
foundation of the Republic, yet now we have 35 to
40 thousand architects. So we really developed an
army of architects but it shouldn’t be forgotten that
there is no relationship between past architecture
and contemporary architecture. New architecture is
one established on other technologies, programs,

“Geçmiş mimari ile çağdaş mimari arasında hiçbir
münasebet yok”
Ben teknik üniversitede iken, 1943 yılında Türkiye’de
beş yüz mimar vardı. 19. yy’a giderseniz, Osmanlıların
yaptığı bütün büyük binaların mimarların içinde
iki veya üç Türk mimar bulursunuz. Hepsi Ermeni,
Fransız, İtalyan, Rum. Cumhuriyetin kuruluşundan 20
yıl sonra kadar beş yüz kişiyken, şimdi 35-40 bin arası
mimarımız var. Dolayısıyla biz gerçekten bir mimarlık
ordusu yetiştirdik. Fakat şunu unutmamak gerekir.
Geçmiş mimari ile çağdaş mimari arasında hiçbir
ilişki yok. Yeni mimari, başka teknolojiler, programlar,
tümden farklı kent vizyonları üzerine kurulu bir mimari.
Dünya ile iletişim neredeyse kesiksiz. Bütün ülkelerde
geçmişten esinlenen dönemler oldu. Bu bizde çok
sınırlı. Fakat bugün etkileşim çok güçlü. Teknoloji ve
malzeme üretimi o kadar ilerledi ki, bugün artık geriye
bakarak bir şeyler yapma olanağı sadece nadir bir lüks.
Dünyayı izliyoruz. Ama oldukça geriden. Çünkü batının
arkasında büyük bir entelektüel ve estetik gelenek
var. Kentlileşmiş bir toplum var. Yasal ve kontrollü
bir uygulama var. Daha gelişmiş bir teknoloji var. Ve
özeleştiri var. Bunlar bizde neredeyse yok. Bazı yapıları,
bir havaalanı ya da gökdeleni yabancıya yaptırıyoruz. O
da zaten uluslararası bir kimlik kazanıyor.
“Mimarlık işlevsel, duyarlı bir sanatkarlık istiyor”
Bugün estetik duyarlılıktan söz etmek zor, ama bu
demek değil ki, iyi mimarlarımız estetik yoksulu.
Yeteneğini göstermek için o duyarlılığı yansıtan bir
yapı yapmak zorunda. Eskiden yapı kısıtlı malzeme
ve az gelişmiş bir teknolojiye dayanıyordu. Şimdi bu
çok değişti. Bunu özgün bir tasarım içinde, belirgin
bir estetik kimlikle gerçekleştirmek kolay değil. Bu
Türkiye’de kopyayı teşvik ediyor. Fakat ekonomik baskı
çok, kalabalık çok, işler sınırlı, özgün tasarım sınırlı.
İş alma politikasının özgün tasarımı, hatta mimarlık
etiğini zorladığını düşünüyorum.
“Usta çırak ilişkisi hiç değişmez”
Her şey iyi bir öğreticiye bağlıdır. Ne kadar iyi yetişmiş
olursa olsun. İyi bir tarihçinin yanında iyi bir tarihçi
yetişir, iyi bir mimarın yanında iyi bir mimar yetişir,
ustasının iyi olması gerekir. Güzel olabilen hep sınırlı
sayıdadır.
“Selimiye Camii’ne büyük bir duygu yoğunluğu’’
En çok etkilendiğim yapı diye bir şey yok. Bazen küçük
bir hacim de çok etkili olabilir. Sicilya’da küçük bir
barok kilisenin Putti’leri insanı sarsabilir. Borobodur
gibi bir Budist tapınak da (Endonezya) insanı sarsar.
Akıllı ve duyarlı sanatçı hassas bir diyapozon gibidir.
Bazı yapıları insan öğrenerek yaşar. Ben dokuz
ay boyunca Edirne’de Selimiye Camii’nin dibinde
oturduğum için onu anladım ve anlatmaya çalıştım,
ders verdim, yabancı dilde yazdım. Cami ile büyük bir
duygu ve ilişkim oldu. Ben oradaki sanatçıyı seviyorum,
tasarımı da çok seviyorum ve onu herkese anlatmaya
çalışıyorum. Selimiye beni görkemli bir doğa gibi
etkiledi. Bunlar tek boyutlu şeyler değil. İnsanın içinde
bulunduğu duygu ve düşünce ortamına bağlı.

totally different urban visions. Communication with
the world is almost continuous. There have been
periods inspired by the past in all countries but this
is extremely limited with us. But today interaction
is very powerful. Production of technology and
materials progressed so much that no now it is
only a rare luxury to be able to look back and do
something. We are following the world. But way
behind. Because the West is backed by a great
intellectual and aesthetic tradition. There is an
urbanized society. There is a legal and controlled
application. There is a more advanced technology
and self criticism. These are almost non-existent
with us. We have certain buildings, airports or
skyscrapers built by foreigners. And it gains and
international identity.

“Architecture requires a functional, sensitive
artisanship”
Today, it is difficult to talk about aesthetic sensitivity
but this doesn’t mean that our good architects lack
aesthetics. They have to build a building reflecting
that sensitivity to display their talent. In the old
times, buildings relied on restricted materials
and an underdeveloped technology. Now, this
has changed a lot. It is not easy to do so with an
original design with a specific aesthetic identity.
This encourages copying in Turkey. But there is a
lot of economic pressures, there are crowds, work is
limited, original design is limited. I believe that the
policy of getting work strains original design, even
the ethics of architecture.
“The master-apprentice relationship never
changes”
Everything depends on a good instructor.
Regardless of how well developed one may be.
A good historian is developed beside a good
historian; a good architect is developed beside
a good architect; the master must be good. The
number of beautiful things is always limited.
“Great intensity of emotion towards Selimiye
Mosque”
There is no building which I can call the one which
impressed me most. Sometimes a small enclosure
may also be very effective. The Putties of a small
baroque chapel in Sicily may share a person. A
Budist temple like Borobodur (Indonesia) also
shakes one. An intelligent and sensitive artist is like
a sensitive diapason. One lives certain buildings
by learning them. Since I sat at the foot of Selimiye
Mosque in Edirne for nine years, I understood
it and tried to describe it, I gave courses on it,
I wrote it in a foreign language. I had a great
feeling and relationship with the Mosque. I loved
the artist there; I also loved the design and try to
tell everyone about it. Selimiye affected me as a
magnificent piece of nature. These are not onedimensional things. They depend on the emotion
and idea environment a person is in.
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“Toplumumuz böyle bir kalabalığın yarattığı
sorunları çözebilecek nitelikte değil”
Dünya çok büyük bir hızla gelişiyor. Teknoloji,
nüfus artışı, kanımca büyük kentlerin sorunları
çözülemeyecek. Özellikle trafik bir kara delik. İstanbul
ben üniversiteyi bitirdiğim zaman 800 bin kişiydi.
Şimdi 12-15 milyon arası. Bu büyüklükler insanın
kavrayabileceği büyüklükler değil. Eskiden sandalla
on beş dakikada Bebek’te oluyordum. Şimdi bir saatte
gidiyoruz. Avrupa ve Amerika bize örnek olmaktan
uzak. Disiplinli, zengin ve kültür düzeyleri yüksek
toplumlar. Amerika’da New York’ta yüzde altmış
insan otomobil kullanmıyor. İstanbul’da herkesin
altında otomobil işe gidiyor. Türkiye’nin kültürleşmesi
gerekiyor. Bizim toplum kültürü ve idareciler böyle
bir kalabalığın yarattığı sorunları çözebilecek nitelikte
değil. İnsanlarımız günde üç saat yolda harcıyorlar,
bir buçuk saatte işe gidiyor, aynı şekilde geri dönüyor.
Yaklaşık ömrünüzde 2-3 yılı yollarda geçirmek demek.
Böyle bir şey toplumun acınacak bir ilkellik içinde
olduğunu ifade eder.

“Seramik malzeme ile mimari arasında
bir uyuşmazlık var”
Güzel bir seramik geçmişimiz var. 16. yy dönemlerinde
üretilen İznik çinilerini, kitabımda da vurguladım.
O seramiğin iki boyutluluğu, zevkleri bugün geride
kalmış olabilir ama hayran olunacak kadar güzel
desenleri var. Etkileyici ve teknik olarak da çok ileri bir
seramik üretimidir. O dönemin desen kalitesi gerçekten
özgün bir soyutlama aşamasıdır. Şimdi seramiğin
deseni kadar teknolojisi de önemli oldu. Estetik boyut
yanına teknolojik boyut geldi. Ancak yeni mimarlar
seramiği çok kullanmıyorlar, iç mekanda sınırlı yerlerde
kullanıyorlar. Gerçi Osmanlı’da bezemesel bir mimari
üslup değildir. Bugün seramik malzeme ile mimari
tasarım arasında bir uyuşmazlık var.
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”Our society is not one to be able to solve the
problems created by such a crowd”
The world is developing at great speed. Technology,
population growth, I think the problems of big
cities cannot be sold. Especially traffic is a black
hole. When I graduated from university, Istanbul’s
population was 800 thousand. Now, it is between
12-15 million. These magnitudes are not those that
can be a human being can grasp. I used to be get
to Bebek in fifteen minutes by boat. Now, it takes
us one hour. Europe and America are far from being
examples for us. These are disciplined, rich societies
with a high level of culture. Sixty percent of people
in New York, USA, don’t drive. In Istanbul, everyone
goes to work in a car. Turkey must
gain culture. Our social culture and
administration are incapable of
solving the problems created by
such a crowd. Our people spend
three hours a day on the road; they
commute to work in one and a half
hours and return in the same way.
This means that you spend 2-3
years of your life on the road. This
only indicates that the society is in
a pathetic primitiveness.
“There is an inconsistency
between ceramic material and
architecture”
We have a nice ceramic past.
I emphasized the Iznik tiles
produced in 16th Century in my
book, too. The two-dimensionality
and tastes of that ceramic may have
been left behind today but they have beautiful
designs which warrant admiration. This is an
impressive and very advanced ceramic production
also technically. The design quality of that period
is truly and original abstraction phase. Now, the
technology of ceramic became as important as its
design. The technological dimension sat beside the
aesthetic dimension. However, new architects don’t
use the ceramic much; they use it in the interiors in
limited spaces. Actually, the Ottoman architectural
style is not decorative. Today, there is inconsistency
between the ceramic material and architectural
design.
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Sakarya Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü
Sakarya University Faculty of Fine Arts
Ceramics Department
Sakarya Engineering and Architecture College,
opened in 1970, has constituted the nucleus of
Sakarya University which aims at developing
individuals fully equipped to be contemporary
people. The University was awarded the threestar perfection recognition prize in quality by
European Quality Management Foundation
(EFQM) in 2006. Sakarya University Faculty of
Fine Arts was founded in 1997. The purpose
of foundation of the Faculty is to develop
individuals with awareness in the fields of art
and design through courses in various fields
of fine arts. The departments of the Faculty
are Painting, Ceramics and Traditional Turkish
Handicrafts. The Faculty, admitting students
by a special aptitude test, is operating at AFA
Center Building at the city core temporarily
as the campus construction has not yet been
completed.

Celal Özgür Aybek

Çağdaş olmanın gerektirdiği her türlü donanıma
sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Sakarya
Üniversitesi’nin çekirdeğini 1970 yılında açılan Sakarya
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturmuştur.
2006 yılı Ağustos ayında Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı
(EFQM) tarafından kalitede 3 yıldız, mükemmellikte
kabul ödülü almaya da layık görülmüştür. Sakarya
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997 yılında
Sakarya Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur.
Fakültenin kuruluş amacı; güzel sanatların farklı
dallarında eğitim vererek sanat ve tasarım alanlarında
bilinçli bireyler yetiştirmektir. Fakültede eğitim
verilen bölümler; Resim, Seramik ve Geleneksel
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The Ceramics Department, which is part of
Sakarya University Faculty of Fine Arts, has
started to offer undergraduate courses in
2000-2001 academic year. The department plans
to provide graduate courses when necessary
requirements are met, in addition to providing
courses in new fields like Industrial Ceramic
Design Main Art Discipline and Glass Main Art
Discipline and efforts in this regard are under
way.
Ceramics Department admits students by a
special aptitude test for which students who
obtain a score of minimum 180 in the ÖSS
Test, as in other Universities. The length of
the program in the department which admits
15 students in every academic year is 4 years
(eight semesters). In the first two years of the
undergraduate program, all students in the
department take common courses from basic
disciplines. In the last two semesters, students
elect either industry or art ceramics and
specialize in one of these fields. In studies in

Türk El Sanatları’dır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci
alan fakülte, kampus inşaatı tamamlanmadığı için
geçici olarak şehir merkezinde bulunan AFA Merkezi
Binası’nda çalışmalarına devam etmektedir.

Meryem Kurtuldu

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
bünyesinde yer alan Seramik Bölümü 2000-2001
Eğitim-Öğretim Yılında lisans eğitimine başlamıştır.
Endüstriyel Seramik Tasarımı Anasanat Dalı ve Cam
Anasanat Dalı gibi yeni alanlarda eğitim vermenin
yanı sıra gerekli koşullar sağlandığında lisansüstü
eğitimlerini de başlatmak bulunmakta ve bu konularda
çalışmalarını yürütülmektedir.
Seramik bölümü, diğer üniversitelerde olduğu gibi
ÖSS’den en az 180 puan alan öğrencilerin girmeye
hak kazanabildikleri özel yetenek sınavı ile öğrenci
kabul etmektedir. Her öğretim- eğitim yılında 15
öğrenci alan bölümde eğitim süresi 4 yıl (sekiz
dönemdir). Lisans eğitiminin ilk iki yılında bölümün
tüm öğrencilerine temel disiplinlerden oluşan ortak
bir program uygulanmaktadır. Son iki yarıyılda
öğrenciler endüstri ve sanat seramiği konusunda seçim
yapıp bu konulardan birinde uzmanlaşma yoluna
gidebilmektedir. Son sene çalışmalarında ağırlıklı olarak
diploma projesi seçilmekte ve bu seçime bağlı olarak
mesleki unvanlarını edinmek için gerekli çalışmayı
“Proje Seramik Heykel”, “Proje Artistik Tasarım”, “Proje
Endüstriyel Tasarım” ya da “Proje Teknolojik Araştırma”
disiplinlerinde hazırlayabilmektedirler.
Seramik bölümü lisans programında dersler zorunlu,
zorunlu-seçmeli ve seçmeli olarak yer almaktadır.
Birinci grupta sanat, genel kültür, seramik ve seramik
sanatı ile ilgili teorik bilgiyi desteklemek, özellikle de
mesleki terminolojileri daha iyi aktarmak amacı ile
tasarlanan disiplinler bulunmaktadır. Bu disiplinler
ağırlıklı olarak teorik işlenmektedir. Bu kapsamda yer
alan disiplinlerden bazıları; Teknik Resim ve Perspektif,
Sanat Tarihi, Seramik Sanat Tarihi, Sanat Yorumu,
Seramikte Gelişim Süreçleri, Çağdaş Sanat Seramiği,
Mitoloji ve İkonografi, Türk Sanatı, Sanat Felsefesi ve
Kuramlarıdır. İkinci grup disiplinler teorik ve uygulamalı
olarak ele alınmaktadır ve bu disiplinler; Üretim
İşletme Hesapları, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Tasarım, İleri Torna Teknikleri, Raku Tekniği, İleri
Modelleme ve Kalıplama Teknikleri, Yüzeysel Tasarım,
Karo Tasarımı, Deneysel Seramik Çamurları, Deneysel
Seramik Sırları, Mozaik Teknikleri ve Restorasyon’dur.
Son yıllarda seramik sırları ile aynı gruba giren cam
ve emaye malzemeleri ile ilgili disiplinler de çağdaş
seramik eğitimi veren bölümlerin eğitim programlarına
dahil edilmektedir. Cam ve emaye konularında yeni
disiplinler teorik ve uygulamalı olarak 2007- 2008

2. Sınıf Kalıp Teknikleri Dersi öğrenci çalışması aşamaları

the senior year, a graduation project is chosen
and students may prepare the work required to
receive their professional titles in the disciplines
of “Project Ceramic Sculptures”, “Project Artistic
Design”, “Project Industrial Design” or “Project
Technological Research”.
Courses are either mandatory, mandatoryelective or elective in the undergraduate
program in the Ceramics Department. The first
group incorporates the disciplines designed to
support the theoretical information on ceramics
and ceramic art and especially to convey the
professional terminologies. These disciplines are
offered theoretically predominantly. Some of the
disciplines in this area are Technical Drawing and
Perspective, History of Art, History of Ceramic
Art, Art Interpretation, Development Processes
in Ceramics, Temporary Art Ceramics, Mythology
and Iconography, Turkish Art, Art Philosophy
and Theories. The second group of disciplines
are handled theoretically and with applications.
These disciplines are Production Management
Accounting, Computer-Aided Industrial Design,
Turning Techniques, Raku Technique, Advanced
Modeling and Moulding Techniques, Surface
Design, Tile Design, Experimental Ceramic
Clay, Experimental Ceramic Glazes, Mosaic
Techniques and Restoration. Theoretical and
applied disciplines in the fields of glass and
enamel will be offered starting from 2007-2008
academic year under the titles of Glass Fusion

Year 2 Mold Techniques Course student work stages
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eğitim öğretim yılından itibaren Cam Füzyon Teknikleri, Cam Çökertme
Teknikleri, Kalıpla Cam Şekillendirme Teknikleri, Emaye Teknikleri
başlıkları altında açılacaktır. Eğitim programında yer alan derslerin
içeriklerinden son grupta da seramik mesleğini edinecek adayların
kişisel ve mesleki ifadelerini geliştirmek ve farklı yönlerden de donanımlı
olmalarını sağlamak amacı ile planlanan Desen, Sunum Teknikleri, Tasarım
Hukuku, Yaratıcı Drama ve Fotoğraf gibi seçmeli disiplinlerdir.
Mesleki görgü ve bilgiyi pekiştirmek amacı ile bölüm öğrencilerinin
diploma projesi öncesinde 45 işgünü staj yükümlülüğünü tamamlaması
ve staj komisyonuna kabul ettirmesi gerekmektedir. Staj çalışmasının
birden fazla branşta, farklı yerlerde tamamlanması istenmektedir. Ayrıca
stajlarının üçte birini Bölüm içi çalışmalarla tamamlayabilmektedirler.
Dört yıllık lisans eğitimi süresince Seramik bölümü, seramik fabrikaları,
geleneksel üretim merkezleri gibi mesleki gelişime katkıda bulunacak
yerlere geziler gerçekleştirmektedir.

Techniques, Glass Precipitation
Techniques, Glass Moulding
Techniques and Enamel
Techniques. The elective
courses are those like Design,
Presentation Techniques,
Design Law, Creative Drama
and Photography which are
planned for developing the
personal and professional
expressions of individuals
who will become ceramic
professionals, allowing them
to be equipped fully in these
different aspects as well.
Department students are
required to fulfill a 45 work day
practical training obligation
which will be approved by the
practical training committee
prior to their diploma projects.
Practical training must be
completed in more than one
discipline at different sites.
Students may complete one
third of their practical training
by studies performed in the
department.
Ceramics Department
offers visits to places which
will make contributions to
professional development,
like ceramic factories and
traditional production
centers, during the four-year
undergraduate program.

Öğretim Elemanları Kadrosu / Academic Staff

Prof. Nilgün Bilge (GSF Dekanı), Yrd. Doç. N. Gülgün Elitez (Seramik Bölüm Başkanı), Öğr. Gör. H. Cavit Ünal, Öğr. Gör. Müge Kahyaoğlu, Öğr. Gör. Ayşegül Demirbağ, Öğr. Gör. Mustafa Erden,
Öğr. Gör. Güner Dönmez, Öğr. Gör. Mücteba Kundul
Prof. Nilgün Bilge (FFA Dean), Asst. Prof. N. Gülgün Elitez (Ceramics Department Head), Instructor H. Cavit Ünal, Instructor Müge Kahyaoğlu, Instructor Ayşegül Demirbağ,
Instructor Mustafa Erden, Instructor Güner Dönmez, Instructor Mücteba Kundul
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Afyon Kocatepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü
Afyon Kocatepe University
Faculty of Fine Arts
Ceramics Department

Hüseyin Kabaoğlu

Tarihçe
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik Bölümü 16 Ocak 2001 tarihinde, Prof.
Dr. Şan Öz-Alp, Prof. Dr. Nükhet Saraçoğlu, Prof. Dr. H.
Rıza Aşıkoğlu’nun katkılarıyla kurulmuş ve dekan olarak
sırasıyla Prof. Dr. Nükhet Saraçoğlu, Prof. Dr. Yılmaz
Dündar ve Prof. Dr. Nalan Bayşu görev yapmıştır. Güzel
Sanatlar Fakültesi şu an Prof. Dr. Ali Altuntaş ve Dekan
Prof. Dr. H. Rıza Aşıkoğlu’nun desteğiyle sanat eğitimi
vermektedir.
2001 yılında Ali Çetinkaya Kampusü’nde kuruluş
faaliyetlerine başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi, fiziki alt
yapısı tamamlanarak 2002 yılında Ahmet Necdet Sezer
Kampusü’ne taşınmıştır. Avrupa Kredi Sistemi’ne dahil
olan fakülte 2006-2007 Eğitim-Öğretim döneminde
yürürlüğe giren ECTS sistemi çalışmalarını tamamlamış

History
Afyon Kocatepe University Faculty of Fine Arts
Ceramics Department was founded on January
16, 2001 with contributions from Prof. Dr. Şan
Öz-Alp, Prof. Dr. Nükhet Saraçoğlu and Prof. Dr.
H. Rıza Aşıkoğlu; and Prof. Dr. Nükhet Saraçoğlu,
Prof. Dr. Yılmaz Dündar and Prof. Dr. Nalan
Bayşu have served as dean of the faculty, so far.
Presently, Faculty of Fine Arts offers art courses
with support from Prof. Dr. Ali Altuntaş and Dean
Prof. Dr. H. Rıza Aşıkoğlu
Faculty of Fine Arts, which started to be founded
in Ali Çetinkaya Campus in 2001, has moved
to Ahmet Necdet Sezer Campus in 2002 after
97
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olup, yenilikçi ve yaratıcı bir coşkuyla sanatçı ve
tasarımcı adaylarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Anlayışı
Öğrencilerin kuramsal ve teknik gelişimleri, bölüm
programında yer alan uygulamalı ve kuramsal derslerin
paralelinde düzenlenen seminer, konferans, araştırmainceleme gezileri, konularında uzman sanat ve düşün
adamlarıyla yapılan söyleşiler ve workshoplarla
desteklenmektedir.
Eğitim Programı
Özel yetenek sınavını kazanan öğrenciler 1. ve
2. yarıyılda Temel Sanat Eğitimi,Temel Seramik
Sanat Eğitimi ve bölümün diğer zorunlu derslerini
almakla yükümlüdürler. İlk 4 yarıyılda zorunlu
derslerini tamamlayan öğrenciler son 4 yarıyılda da
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda alan derslerine
yönlendirilmektedir. 8 yarıyıl boyunca öğrencilerin
tamamlaması gereken Mesleki Zorunlu Dersler; Temel
Sanat Eğitimi I-II, Seramik Temel Sanat Eğitimi I-II,
Seramik Teknik Resim ve Perspektif, Sanat Kavramları,
Temel Bilgi Teknolojisi, Yabancı Dil I-II, Türk Dili I-II,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Beden Eğitimi, Güzel
Sanatlar, Alçı Şekillendirme ve Model Kalıp Yönt. I-II,
Kültür Tarihi, Genel Kimya, Seramik Sırlama ve Pişirme
Yönt. I-II, Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I-II, Seramik
Desen I-II, Sanat Felsefesi I-II, Genel Sanat Tarihi I-II,
Çamur Tornasında Şekillendirme, Geleneksel Seramik
Sanatı Tarihi, Teknik Dekor ve Uygulamaları I-II, Yüzeysel
Tasarım I-II, Sanat ve Sanat Kuramları, Çağdaş Seramik
Sanat Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Seminer, Estetik ve
Portfolyo Tasarımı dersleridir.

Hakan Pekyaman

completion of physical infrastructure. The
faculty, which is a member of European Credit
System, has completed the efforts on the ECTS
system which was launched in 2006-2007
Academic year and targets developing potential
artists and designers, with an innovative and
creative enthusiasm.

Academic Concept
The theoretical and technical developments of
students is supported by seminars, conferences,
research-review trips, interviews made with
artists and thinkers who are experts in their
fields and workshops organized in parallel with
the applied and theoretical courses contained in
the department curriculum.
Academic Program
Students, who pass the special aptitude test,
are required to take Basic Art Education, Basic
Ceramic Art Education and the other mandatory
courses of the department in the first and
second semesters. Students who complete
their mandatory courses in the 4 semesters
are directed towards courses in their fields
of interest and skill in the last 4 semesters.
Mandatory Professional Courses the students are
required to complete during 8 semesters: Basic
Art Education I-II, Ceramic Basic Art Education
I-II, Ceramic Technical Drawing and Perspective,
Art Concepts, Basic Information Technology,
Foreign Language I-II, Turkish Language I-II,
Atatürk’s Principles and History of Revolution
I-II, Physical Education, Fine Arts, Plaster
Moulding and Model Moulding Techniques I-II,
History of Culture, General Chemistry, Ceramic
Glazing and Firing Techniques I-II, Ceramic
Technology and Application I-II, Ceramic
Design I-II, Art Philosophy I-II, History of Art I-II,
Wheel Thrown Shaping, History of Traditional
Ceramic Art, Technical Decor and Applications

Emin Kurtuluş
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Serkan Önder

I-II, Surface Design I-II,
Art and Art Theory, History of
Contemporary Ceramic Art, History
of Turkish Art, Seminars, Aesthetics and
Portfolio Design.

Öğrencilerin tamamlaması gereken diğer Zorunlu
Mesleki Seçmeli Dersler; Seramik Teknolojisi I-II-IIIIV, Endüstriyel Seramik Tasarımı I-II-III-IV, Serbest
Seramik Tasarımı I-II-III-IV, Bilgisayar Destekli
Endüstriyel Tasarım I-II, Seramik Sırları I-II-III-IV,
Çamur Tornasında Tasarım Teknikleri I-II-III-IV,
Seramik Desen III-IV, Yüzeysel Tasarım III-IV, Teknik
Dekor ve Uygulamaları III-IV ve Seçmeli Dersler; Gelişim
ve Öğrenme, İletişim Bilimine Giriş, Çevre ve Kentleşme,
Süsleme Sanatı, Fotoğrafçılık I-II, Türk Tiyatro Kültürü,
Sanat Psikolojisi, Temel Resim Eğitimi I-II, Fotoğrafla
Belgeleme I-II’dir. Lisan eğitimini başarı ile bitiren
öğrencilere, Seramik Anasanat Dalında Yüksek Lisans
eğitimi de verilmektedir.

Other professional Mandatory Elective Courses
the students are required to complete are:
Ceramic Technology I-II-III-IV, Industrial Ceramic
Design I-II-III-IV, Free Ceramic Design I-II-III-IV,
Computer Aided Industrial Design I-II, Ceramic
Glazes I-II-III-IV, Design Techniques on Potter’s
Wheel, Ceramic Design III-IV, Surface Design
III-IV, Technical Decor and Applications III-IV and
Elective Courses; Development and Learning,
Introduction to Communication Sciences,
Environment and Urbanization, Decorative
Art, Photography I-II, Turkish Theater Culture,
Art Psychology, Basic Painting Education I-II,
Photography Documentation. Students who
complete their Undergraduate program are
offered Graduate courses in the Main Art
Discipline.

Etkinlikler ve Uluslararası İlişkiler
Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği
MERFES Mermer Sempozyumu ve sempozyum
süresince gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin her
aşamasında Seramik Bölümü öğretim elemanları ve
öğrencileri önemli görevler üstlenmişlerdir. Ayrıca
öğretim elemanları ve öğrencilerin gerçekleştirdikleri
birçok proje üniversite ve kent içinde yüzey ve
alan uygulamaları olarak gerçekleştirilmektedir. Bu
etkinlikler Almanya Hamm Belediyesi ve Kocatepe
Üniversitesi’nin ortak işbirliği neticesinde yurtdışına
taşınmıştır.

Activities and International Relations
Ceramics Department academic staff and
students assume significant tasks in every stage
of MERFES Marble Symposium organized jointly
by Afyonkarahisar Isçehisar Municipality and
Afyon Kocatepe University and art events held
during the symposium. Also, many projects by
academic staff and students are installed as
surface and field applications in the University
campus and the city. These events have gained
an international dimension, thanks to the
joint collaboration between Germany Hamm
Municipality and Kocatepe University.

Öğretim Elemanları Kadrosu / Academic Staff

Yrd. Doç. İsmail Yardımcı (Bölüm Başkanı), Öğr. Gör. Ömer Görkem (Bölüm Başkan Yard.), Öğr. Gör. T. Serkan Rodoslu, Öğr. Gör. S. Veysel Özel, Öğr. Gör. Hasan Şahbaz,
Öğr. Gör. Hakan Pekyaman, Öğr. Gör. Canan Gürel Ak, Öğr. Gör. A. Baha Örken, Araş. Gör. Hakan Ergun
Asst. Prof. İsmail Yardımcı (Department Head), Instructor Ömer Görkem (Department Head Assistant), Instructor T. Serkan Rodoslu, Instructor S. Veysel Özel, Instructor Hasan Şahbaz, Instructor
Hakan Pekyaman, Instructor Canan Gürel Ak, Instructor A. Baha Örken, Res. Asst. Hakan Ergun
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Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü
Erciyes University Faculty of Fine Arts
Ceramics Department

Kaan Canduran

1993 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde Resim, Heykel, Müzik, Seramik,
Grafik Tasarımı, Sahne Tasarımı, Sahne Sanatları ve
Temel Eğitim Bilimleri (Sanat Bilimleri) bölümleri
bulunmaktadır. 1993–1994 Eğitim-Öğretim yılında
Resim ve Heykel Bölümleri, 1995–1996’da Müzik
Bölümü, 2006-2007 yılında da Seramik Bölümü
öğretime başlamıştır. Fakülte bugün her bir bölümü
için ayrı binalarda yer alan modern sanat ve tasarım
atölyeleri, derslikleri, bilgisayar donanımı, akıllı
derslikleri, özel yalıtımlı bireysel çalışma odaları, konser
ve sergi salonları ile sanatçı adayı öğrencilere çağdaş
bir eğitim hizmeti sunmaktadır. Fakültede 4 Profesör,
5 Doçent, 5 Yrd.Doç, 25 Öğretim Görevlisi, 7 Araştırma
Görevlisi, 11 Okutman olmak üzere toplam 57 öğretim
elemanı vardır.
Seramik bölümünün amacı, öğrencilerin eğitimleri
süresince seramik alanında gerekli bilgileri kazanmaları,
gelişen teknolojileri takip etmeleri, araştırma ve tasarım
konularında yeterli beceriye sahip olmaları, sanatsal
düşünce ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Yılda 10 öğrenci alan Seramik Bölümü ve Seramik
Anasanat Dalı’nda 18 lisans ve 7 yüksek lisans öğrencisi
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Erciyes University Faculty of Fine Arts, founded
in 1993, has Painting, Sculpture, Music,
Ceramics, Graphic Design, Stage Design,
Performing Arts and Basic Art Education
Sciences (Art Disciplines) departments. Painting
and Sculpture Departments started offering
courses in 1993–1994 academic year with
Music Department in 1995–1996 and Ceramics
Department in 2006-2007. The faculty presently
offers a contemporary education opportunity
to potential artist students; with its modern art
and design workshops, classrooms, computer
equipment, intelligent classrooms, special
insulation individual study rooms, concert and
exhibition halls situated in separate buildings for
each department. There are 57 academic staff
in total at the faculty as 4 Professors, 5 Associate
Professors, 5 Assistant Professors, 25 Instructors,
7 Research Assistants and 11 Lecturers.
The purpose of the Ceramics Department is
to allow students to acquire the necessary
knowledge in the field of ceramics, to follow
developing technologies, to gain necessary
skills in research and design, and to develop
their artistic thoughts and skills during their
programs. There are 19 undergraduate and 7
graduate students in the Ceramics Department
and Ceramics Main Art Discipline which admit
10 students a year. The four-year undergraduate
program comprises basic design, design,
ceramic technology, applied workshop courses
and theoretical art and culture courses. The
students in the Ceramics Department may
complete their practical training in summer
months in ceramic enterprises as an option.
The department, which is close to the Avanos
region famous for its traditional pottery making,
offers advantageous opportunities to students
in clay preparation, cast plaster moulding,
free style building, decor, silk screen printing,
glazing workshops, technology and computer
workshops, high temperature electrical gas

and open firing facilities. International Applied
Avanos Ceramic Symposium, Privatization
Social Support Project academic consultancy as
part of EU projects, carrying out of “ÜMESTEP”
project with the theme ceramics among Active
Workforce Programs Employment Projects,
workshops, seminars, exhibitions and guest
artist events held regularly are among the
activities of the department.
Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Art Gallery offers
its services to outside artists and institutions
alongside of students and academic staff. The
gallery comprises 3 separate exhibition halls
with modern equipment.
bulunmaktadır. 4 yıllık lisans eğitim öğretim programı
temel tasarım, desen, seramik teknolojisi, uygulamalı
atölye dersleri ile kuramsal sanat ve kültür derslerinden
oluşmaktadır. Seramik bölümü öğrencileri staj
eğitimlerini isteğe bağlı olarak seramik işletmelerinde
yaz aylarını değerlendirerek yapabilmektedirler.
Geleneksel çömlekçiliği ile ünlü Avanos bölgesine
yakın olan bölüm çamur hazırlama, döküm alçı kalıp,
serbest şekillendirme, dekor, ipek baskı, sırlama
atölyeleri, teknoloji ve bilgisayar atölyeleri, yüksek
derece elektrikli, gazlı ve açık pişirim imkânları
ile öğrencilere avantajlı olanaklar sunmaktadır.
Uluslararası Uygulamalı Avanos Seramik Sempozyumu,
AB Projeleri kapsamında yürütülen Özelleştirme Sosyal
Destek Projesi eğitim danışmanlığı, Aktif İş Gücü
Programları İş İstihdamı projelerinden seramik konulu
“ÜMESTEP” projesinin yürütülmesi, düzenli olarak
yapılan çalıştaylar, seminerler, sergiler ve misafir sanatçı
davetleri bölümün etkinliklerindendir.

More detailed and current information on the
Ceramics Department can be accessed at;
http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/seramikbolumu.htm
website.

Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sanat Galerisi, öğrenci
ve öğretim üyelerinin yanısıra dışarıdaki sanatçı ve
kurumlara da açık olarak hizmet vermektedir. Galeri
modern donanıma sahip 3 ayrı sergi salonundan
oluşmaktadır.
Seramik bölümü hakkında daha detaylı ve güncel
bilgilere;
http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/seramikbolumu.htm
web adresinden ulaşılabilir.

Bengütay Hayırsever Kaynak

Öğretim Elemanları Kadrosu / Academic Staff

Yrd. Doç. Kaan Canduran, Öğretim Görevlisi Bengütay Hayırsever Kaynak, Okutman Ebru Çıtak
Asst. Prof. Kaan Canduran, Instructor Bengütay Hayırsever Kaynak, Lecturer Ebru Çıtak
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Maurizio Duranti

Maurizio Duranti 1949’da
Floransa’da doğdu; 1976’da
Mimarlık Fakültesi’nden mezun
olan tasarımcı Cenova’da
Mimarlık Fakültesi’nde ve
Milano’daki Avrupa Tasarım
Enstitüsü’nde 1984’den 1989’a
kadar öğretim görevlisi olarak
çalıştı. Duranti, 1987’den beri
Milano’da yaşıyor ve 1990
yılından bu yana endüstriyel
tasarımla ilgileniyor.

Maurizio Duranti was
born in Florence in 1949.
A designer who graduated from School of Architecture in 1976, served
as a member of faculty
from 1984 until 1989 at
the School of Architecture
in Geneva and European
Design Institute in Milan.
He is involved in industrial
design since 1990 and has
been living in Milan since
1987.
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Duranti’nin çalışmaları arasında; yenilikçi özellikleri dolayısıyla ulusal ve yabancı basında
sıklıkla yayımlanmış olan binaların plan ve
projeleri, sergi standları ve showroom’ların
yerleşimleri var. Tasarımcı, 1990’dan beri
çabalarını endüstriyel tasarıma yoğunlaştırmış
olup; her türlü hammadde ve üretim teknolojilerini kullanarak önde gelen evde kullanılan
ürün imalatçıları için çok sayıda başarılı ürün
yaratmıştır.
1996, ‘97, ‘98, 2003 ve 2005’te ABD’de İYİ TASARIM ÖDÜLLERİ’nde başarı kazanmış ve 1998’de
“18. Milano Altın Pusula Ödülü” verilerek onore
edilmiştir.
Kendisinin tasarladığı çok sayıda ürün, tüm
dünyadaki Chicago’da Athenaeum, Tokyo
Bunkamura Tasarım Koleksiyonu, Monaco
Baviera Neue Samlung Müzesi, Gent Tasarım ve
Dekoratif Sanatlar Müzesi, Londra’da Victoria
& Albert Müzesi gibi tanınmış müzelerin kalıcı
koleksiyonlarında bulunmaktadır. Ulusal ve
dış basında eserleri ile ilgili olarak yayımlanan
makaleler yanında, hakkında kitaplar da
yazılmıştır. “Maurizio Duranti, Design Adventures”, D.Baroni, Agepe 1991 and “Maurizio
Duranti, Designs and Design”, D.Baroni, I MENIR
series, Ed. L’Archivolto, 1993.
Kişisel sergilerinden bazıları: “Handy Articles in
Wood and Ceramic” (Milan 1988), “The Mediterranean Home” (Bologna 1991), “Adventure Planning” (Bologna 1991), “La stanza della sposa” (Bologna 1991), “Household Rituals” Milan 1992 and

Among his realisations are the planning and design of building structures,
the fitting out of exhibition stands and
showrooms which have frequently
been published by the national and
foreign press for their innovative features. Since 1990 he has concentrated
his efforts on industrial design and has
created many successful products for
leading manufacturers of household
products adopting all types of raw
materials and productive technology.
In 1996, ‘97, ‘98, 2003 and 2005, he
received acknowledgements at the
GOOD DESIGN AWARD in the U.S.A.
and was honoured at the award giving
of the “18th Gold Compass of Milan” in
1998.
Numerous products designed by him
are present in permanent collections
of well-known museums throughout
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the world: Athenaeum in Chicago, Bunkamura Design Collection of Tokio, Neue Samlung Museum of
Monaco Baviera, Museum of Design and Decorative
Arts of Gent, Victoria & Albert Museum in London.
As well as many articles published on his works by
the national and foreign press, his monographs
have also been edited: “Maurizio Duranti, Design
Adventures”, D.Baroni, Agepe 1991 and “Maurizio
Duranti, Designs and Design”, D.Baroni, I MENIR
series, Ed. L’Archivolto, 1993.

Frankfurt 1993), Going Home (San Francisco, Houston
1993), Abitare il Tempo (Verona, quasi tutte le edizioni), Good Design (Chicago ‘96, ‘97, ‘98-2003). Kendisi
ayrıca İtalya, Almanya, A.B.D., Japonya, Kore, Avustralya,
İspanya ve Belçika’da çeşitli ortak sergilere katılmıştır.
Üretim prosesleri ve hammaddelerin fiziksel olanakları
üzerinde derin bilgiye sahip olsa da; teknoloji yerine
anlatıcı görüntü türlerini yeğleyen Duranti’nin eserleri
günlük yaşam ile yarışan ironilerle dolu.
Vitrifiye sektörünün öncü firmalarından Çanakcılar
Seramik’in Ceravit markası için Slim Line banyo serisinin tasarlayan Duranti, yarattığı seri için; çok sade,
şık, çarpıcı ve ince hatlara sahip bir tasarım diyor.
Slim’de ortaya koymak istediğinin herkes tarafından
anlaşılabilecek çok basit bir şey yapmak olduğunu
söyleyen tasarımcı, Slim’i sadece Türkiye’de satılması
için yapmadığını, evrensel bir ürün yaratmaya
çalıştığını belirtiyor. ‘Bir tasarımcı için önemli olan
üretim aşamasıdır ve üreticinin tasarımcıyı anlamasıdır’
diyen Duranti, Creavit’te bunu bulduğunu ve geleceğe
dair birliktelik kararı alınırsa Creavit felsefesi ile Maurizio Duranti felsefesinin kesiştiği noktaların artacağını
ve yeni koleksiyonların hayata geçirileceğini belirtiyor.
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Of his personal exhibitions we recollect: “Handy
Articles in Wood and Ceramic” (Milan 1988), “The
Mediterranean Home” (Bologna 1991), “Adventure
Planning” (Bologna 1991), “La stanza della sposa”
(Bologna 1991), “Household Rituals” Milan 1992 and
Frankfurt 1993), Going Home (San Francisco, Houston 1993), Abitare il Tempo (Verona, quasi tutte le
edizioni), Good Design (Chicago ‘96, ‘97, ‘98 e 2003).
He has also participated in several joint exhibitions
in Italy, Germany, U.S.A., Japan, Korea, Australia,
Spain and Belgium. His creations narrate imaginary
stories and are full of irony which compete with
everyday life. Although he has profound knowledge
of productive work processes and the physical possibilities of raw materials, instead of technology he
favours a narrative type of image.
Duranti, who designed the Slim Line bathroom line
for Creavit brand for one of the leading firms in the
vitreous ware sector, Çanakcılar Seramik, describes
the series he created a design very plain, elegant,
striking, having fine lines. The designer, who states
that what he seeks to present with Slim is to create
a very simple thing which can be understood by everyone, says he did not create Slim just to be sold in
Turkey, but that he attempted to generate a universal product. Duranti, who says, ‘What is important
for a designer is the production stage and the producer’s understanding the designer’, adds that he
found this with Creavit and in case of collaboration
in the future, the points where the Creavit philosophy and Maurizio Duranti philosophy intersect will
increase and new collections will be launched.
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Haydarpaşa Garı

Haydarpaşa Central Station

İstanbul’un Anadolu ve Ortadoğu’ya açılan ilk
kapısı (garı) olan Haydarpaşa Gar Binası inşaatına
devrin Osmanlı padişahı II. Abdülhamit (1842-1918)
döneminde 30 Mayıs 1906 tarihinde başlanmış ve
19 Ağustos 1908’de tamamlanarak hizmete girmiştir.
Binanın bulunduğu sahaya Selimiye Kışlası’nın
yapımında büyük emeği geçen Padişah III. Selim’in
paşalarından Haydar Paşa’nın adı verilmiş ve bundan
sonra bu yere yapılan bina da bu adla anılagelmiştir.
Binanın inşaatı ‘Anadolu- Bağdat Şirketi’ adı altındaki
bir Alman şirketi tarafından gerçekleştirilmiş; ayrıca
Şirketin Genel Müdürü Bay Hünken’in teşebbüsü ile
garın önüne bir mendirek inşa edilmiş, Anadolu’dan
gelen ve Anadolu’ya gidecek vagonlar için ticari eşya
yükleme ve boşaltma tesisleri ve silolar yapılmıştır.
Binanın mimari proje etüd safhasında çok çeşitli
etüdler yapılmış, ancak iki Alman mimarı olan Otto
Ritter ve Helmuth Conu tarafından hazırlanan proje
yürürlüğe girmiştir. Binanın inşaatında Alman ustalarla
birlikte İtalyan taş ustaları da çalışmıştır.
Gar binası başlangıçta 2.525 m² alana kurulmuş
ve bugünkü kapalı kısımları ile birlikte 3836 m²’lik
bir alana yayılmıştır. Gar, özellikle binasının mimari
özellikleriyle muhteşem bir sanat eseridir. Gar binası,
Orta Avrupa Barok, Alman Rönesans ve Neo-Klasik
mimarî örneklerinden izler barındırmaktadır. Her biri
21 metre uzunluğunda 1.100 adet suya karşı dayanıklı
ahşap kazık üzerine inşa edilmiş ve bu kazıklar
buharlı şahmerdan ile çakılmıştır. İnşaatta 2.500 m³
lefke taşı, 13.000 m³ beton, 1.140 ton demir, 500 m³
kereste, 19.000 mt sert ağaç ve 6.200 m² arduvaz çatı
kaplaması kullanılmıştır. Binanın çatısı ahşap olup
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The construction of Haydarpaşa Central
Station building, which was Istanbul’s first
gate opening to Anatolia and the Middle East,
was started on May 30, 1906 during the reign
of Ottoman Sultan Abdülhamit II (1842-1918)
and was completed and launched on August
19, 1908. The name of Haydar Paşa (Haydar
Pasha), one of Sultan Selim II’s pashas who
had major contributions to the construction of
Selimiye Barracks, was given to the area where
the building is located; hence the building
constructed in the area has started to be called
by that name.
The construction of the building was carried
out by a German company named ‘AnatoliaBaghdad Company’; a breakwater was built
in front of the station with the initiative of Mr.
Hünken, General Manager of the company, and
also commercial cargo loading and unloading
facilities and silos were built for wagons coming
from and going to Anatolia.
A large number of surveys were done during
the architectural design survey phase of the
building and eventually the plan prepared by
two German architects, Otto Ritter and Helmuth
Conu, being chosen.
Italian masons have worked in the construction
of the building alongside of German craftsmen.
In the beginning, the central station building
was installed on an area of 2,525 m2, spreading

Alman mimarisinde çok kullanılan dik çatı şeklindedir.
Güney cephesinin çatı hizasında yer alan barok düzenli
alınlıkta büyük bir saat yer almaktadır. Tekerlekli
kartal kanadı ile süslü olan saatin kadranı, Alman
Demiryolları’nın simgesi olarak bilinir. Bu motif, daha
sonraları ölçümlenerek Türk Demiryolları’nın da simgesi
olarak kabul edilmiş.
I. Dünya Savaşı’nda Anadolu’ya sevk edilmek üzere
gar binasında depolanan cephaneler 1917 tarihinde
yapılan bir sabotaj sonucu infilak ederek büyük bir
yangın çıkarmıştır. Gar binası yangını ile birlikte garda
harekete hazır bekleyen ve gara girmekte olan cephane
ve asker dolu çok sayıda vagon da bu arada yok olmuş,
binanın çatısı imha olmuş ve diğer bölümleri de hasara
uğramıştır.
Akabinde yapılan bazı onarım ve değişikliklerle gar
binası ve çatısı bugünkü görünümünü almıştır. 1979
tarihinde ise Haydarpaşa mendireğinin biraz açığında
akaryakıt yüklü “Independenta” adlı tankerin bir başka
gemi ile çarpışması sonucu meydana gelen patlamada
O. Linnemann tarafından gerçekleştirilmiş olan çok
değerli kurşunlu vitraylar hasara uğramış ve bu
olaydan sonra pencereler derhal aslına uygun olarak
onarılmıştır.
Hizmete açıldığından beri çok büyük çapta bir
restorasyon geçirmemiş olan gar binası Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerince
eski eseri koruma ve kurtarma çabasında gösterdikleri
teşebbüs sonucu 1976 yılında geniş çapta onarıma
alınarak, 1983 yılı sonunda dört dış cephe ile iki kulenin
restorasyonu tamamlanmıştır.

over 3,836 m2 over its present covered sections.
The station is a magnificent work of art
especially thanks to the architectural features
of the building. The station building bears
traces from Central European Baroque, German
Renaissance and Neo-Classical architecture. It
was built on 1,100 waterproof wooden piers
each 21 meters long; these piers were driven
by a steam jackhammer. 2,500 m³ lefke stone,
13,000 m³ concrete, 1,140 tons steel, 500 m³
wood, 19,000 mt hard wood and 6,200 m² slate
roofing were used in the construction. The roof
of the building is wood in the form of vertical
roof, largely used in German architecture. There
is a large clock on the baroque style fronton
aligned with the roof of the southern façade.
The dial of the clock decorated with a wheeled
eagle wing is known as the symbol of German
Railways. This motif was subsequently measured
and accepted as the symbol of Turkish Railways
as well.
The ammunition stored at the railway station to
be shipped to Anatolia in World War I exploded,
leading to a big fire as a result of sabotage
in 1917. In the fire, many wagons waiting for
departure at the station and entering the station
full of ammunition and soldiers were destroyed
together with the roof of the building and other
parts of the building were damaged.
With certain repairs and changes made
thereafter, the station building and its roof
has gained its present look. In the explosion
which took place in 1979 due to a collision of a
tanker named “Independenta” carrying oil off
Haydarpaşa breakwater, highly valuable lead
stained glasses, the works of O. Linnemann, were
damaged and the windows were immediately
repaired true to their original form after this
incident.
The central station building, which has not gone
through a major restoration since its launch,
was placed under a major overhaul in 1976,
thanks to the initiative of Republic of Turkey
State Railways Authority (TCDD ) officials, as part
of their efforts in the field of conservation and
recovery of historical works, and the restoration
of the four exterior façades and two towers was
completed at the end of 1983.
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Profesör Özdoğan;
“Dünya eğilimlerini gerçek seramik
değerlerini unutmadan
yakından takip eden
Türkiye, kültür seviyesi
açısından çok üst
düzeyde”
Profesör Türker Özdoğan,
yıllar önce çamur aşkı ile
girmeye karar verdiği Tatbiki
Güzel Sanatlar Okulu,
Seramik Bölümü’nden
mezun olduktan sonra
yüksek lisans yapmak
için Amerika’da George
Washington Üniversitesi’ne
girerek, okul ve yaşam
masraflarını beş farklı işte
çalışarak karşılamış, yüksek
lisans (MFA) derecesini
almış. George Washington
Üniversitesi Seramik
Bölümü’nün Başkanı olarak
yaşamını Washington
DC’de sürdürmekte
olan Prof. Özdoğan ile
Türkiye ziyareti sırasında
buluştuk. Yurtdışında yalnız
geçirdiği eğitim yılları ve
çektiği zorluklardan, sanat
tercihlerine ve Amerika ile
Türkiye’de verilen eğitim
arasındaki farklara kadar
uzanan seramik merkezli
bu söyleşiyi, Seramik
Federasyonu’nun merkezinde
gerçekleştirdik.
Türker Özdoğan’ın sanat
eserleri; zaman zaman müzik
temaları, soyut şekillendirmeler
ve klasik seramik sanatının
içi boş olarak yapılması ve
bunun yarattığı iç enerji
dinamiği hep ilgilendiği estetik
anlayışını oluşturuyor.
Ayrıca antropoloji ve
tarih merakı seramik

Transa Geçmiş Şaman (Shaman in Trans)
(Yuksek ısı ve redüksiyonda fırınlanmış, stoneware)
(High temperature and reduction fired, stoneware)
(yükseklik / height: 75 cm, en / width: 35 cm)
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Professor Özdoğan; “Turkey,
which follows world trends
without forgetting about the
true ceramic values, it at a very
high level in terms of culture”
Professor Türker Özdoğan, after graduating from
School of Applied Fine Arts Ceramics Department
which he decided to enroll because of his love
for clay, studied at graduate level in George
Washington University in America, paying
for his school and living expenses working
in five different jobs, receiving his Master’s
(MFA) Degree. We met Prof. Özdoğan who
is serving as Head of George Washington
University Ceramics Department in
Washington DC, during his visit to Turkey.
We held this interview ranging from his lonely
school years and difficulties he faced abroad
and his art preferences, to differences between
the education provided in the US and Turkey,
focusing on ceramics, at Ceramic Federation
headquarters.
Art works of Türker Özdoğan involve from
time to time musical themes, abstract
formations and hollow presentation
of the classical art of ceramics and
the inner energy dynamics these
create. Also his enthusiasm for
anthropology and history displays
itself in his ceramic works.
Anatolian, Central Asian and
Siberian links of the culture and
art found in American natives
all inspire his works. He has
conducted his research and
courses in Turkic Republics
(Azerbaijan, Turkmenistan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan,
and Uzbekistan), Georgia
and Greece. Alongside
of his identity as an
educator; his solo
shows, conferences
and visual
presentations

Röportaj / Interview :

Şerife Deniz Ulueren
serife@serfed.com

yapıtlarında da kendisini gösteriyor. Özellikle Amerikan
yerlilerinde görülen kültür ve sanatın Anadolu, İç Asya
ve Sibirya bağlantıları, yapıtlarına ilham oluşturmakta.
Araştırmalarını ve eğitim olanaklarını Türk
Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan) Gürcistan ve Yunanistan’da da
yürütmüştür. Üniversite eğitimciliğinin yanı sıra, kişisel
sergileri, konferansları ve görsel sunumları sanatçının
etkinlikleri arasında bulunurken, yapıtları Amerika’da
ve uluslararası koleksiyonlarda yer almaktadır.

“Türk seramik endüstrisi dünya çapında”
Türk seramik endüstrisinin dünya çapında yer alması
seramik okulları için de büyük kazanç sağlıyor.
Amerika’da endüstri ile seramik eğitimin bütünleşmesi
henüz bu boyutlarda değil. (Kohler seramik fabrikası
haricinde) Türkiye’de artık her şey bulunuyor, seramik
endüstrisinde çok ileri bir ülke. Türk seramik endüstrisi
bence dünya çapında ve devamlı desteklediği okullar
var. Amerika’da böyle bir destek yok, bütün okullar
kendi yağlarıyla kavruluyor. Türkiye bu konuda çok
şanslı. Herhangi bir okul endüstriden yardım istese,
çok da güzel yardımcı olunuyor. Türkiye’deki seramik
okullarından mezun olan gençler, bireysel sanatçı
ya da fabrikalarda tasarımcı olmaları açısından,
Amerika’ya göre çok daha büyük avantajlara sahipler.
Endüstri çapında tasarımcı oldukları gibi, kendi
sanatlarını da yapabilecek yerleri kurabiliyorlar. Yani
fabrikaların yönlendirdiği tasarımcıların yanı sıra, hem
eğitim alanında hem de bağımsız sanatçı olarak hayata
atılabiliyorlar.
“Neden seramik”
İdealimde gördüğüm okullar aynı caddedeki Yüksek
Denizcilik ve Tatbiki Güzel Sanatlar Okulları idi. Ancak
çamurun cazibesi beni altı gün devam edecek seramik
giriş sınavlarına soktu. Pek çok öğrencinin başvurduğu,
altı gün süren ve sadece 13 kişinin alınabildiği seramik
bölümüne birincilikle girdim. Çoğunlukla resim ve
desen sınavları vardı o dönemlerde.
“Hayatımın unutulmaz yılları”
Okula, sonucu öğrenmeye gittiğim zaman artık
beni tanımış ve adımı öğrenmiş olan hocalar, al
şu tuğlayı ve kesmeye başla, fırın öreceğiz dediler.
Bu sıcak karşılama benim okula kabul edildiğimin
müjdesiydi. Sonra 13 kişi düşe düşe ikinci sınıfta 6
kişiye düşmüştük. Üç erkek üç kız olarak Türkiye’nin en
tenha sınıflarından biriydik. Bu altı kişiden ben hoca
oldum, diğer arkadaşlarımdan bazıları hem fabrika
sahibi oldu, hem de sanatlarını sürdürdüler. Mustafa
Tunçalp, Yıldız Aker, Ülkü Bora, Oktay Aka, Bilge Obuter.
Hayatımızın en unutulmaz anılarını bu küçük sınıfta
yaşadık ve inanılmaz bir arkadaşlık oluşturduk. Ana
ders hocalarımızın çoğu Almandı. Hepimiz mesleğinde
iddialı seramikçiler olduk. Bu da Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu’nun verdiği eğitimi kanıtlamaya yeter.
“Öğrencilik yıllarım çok yönlü ve aktif geçti”
Öğrencilik yıllarımda, bir yandan da müzisyenlik de
yaparak, mali bakımdan kendimi rahatlatıyordum.
Tenor saksafon çalarak, Gökçen Kaynatan, Okan
Dinçer, Erkut Taçkın gibi orkestralarda çalıyordum.

are among his activities with his works included in
American and international collections.

“Turkish ceramic industry is in world scale”
The fact that Turkish ceramic industry is all over the
world is a major advantage for ceramic schools.
Integration of the industry and ceramic education
is not at these levels in the US (except for Kohler
ceramic plant). Now you can find everything in
Turkey; it is a country highly advanced in the
ceramic industry. I think that
Turkish ceramic industry
is in world scale and there
are schools it continuously
supports. There is no such
support in America. All
schools have to do with
what they have. Turkey is
very lucky in this regard.
Whenever some school
asks for help from the
industry, it gets very nice
support. Youth graduating
from the ceramic schools in
Turkey have much greater
advantages compared
to the US in terms of
being visual artists or
factory designers. Not
only are they industry
Gözü Yaşlı Mumya (Mummy in Tears)
scale designers, they can
(Yüksek isi ve redüksiyonda fırınlanmış, stoneware)
set up places where they
(High temperature and reduction fired, stoneware)
(yükseklik / height: 70 cm, en / width: 30 cm)
can perform their art. This
means, in addition to those
designers directed by factories, they can start their
professional lives in either academic field or as
independent artists.
“Why ceramic?”
The schools I idealized were the Higher Marine
School and School of Applied Fine Arts on the same
street. But the attraction of clay made me take the
ceramic entry exams which would last six days. I
enrolled in the ceramic department to which a large
number of students applied which has six day long
tests, admitting only 13 people in first place. There
were mostly painting and sketching tests then.
“The unforgettable years of my life”
When I went to school to learn the results, the
professors who already knew me and learned my
name told me to take a brick and start cutting,
that they were going to build a kiln. This warm
welcome was the sign that I was admitted to school.
Eventually, there were only 6 of us left in the second
grade from the starting 13. We were one of the
sparsest classes in Turkey with three boys and three
girls. Out of these six; I became a teacher, some
of my other friends became both factory owners
and also pursued their art. Mustafa Tunçalp, Yıldız
Aker, Ülkü Bora, Oktay Aka and Bilge Obuter. We
109

Ocak-Mart / January-March 2008/No.24

Sanat / Art
Askerliğimi iki yıl yedek subay olarak yapınca, müzik
de bir yerde bitti. Askerlik dönüşü hocalarım Tatbiki
Güzel Sanatlara hoca olmamı önerdiler. Ancak ben
eğitimimin daha bitmediği inancıyla yurtdışına yüksek
lisans derecesi için müracaatlara başladım. Bu arada
Amerika ve Japonya en üst sırada geliyordu. Her iki
ülkeden de burs kazanmama rağmen, biraz da caz
müziği aşkımdan Amerika’yı tercih etmiştim. George
Washington Üniversitesi’ne öğrenci olarak girdim ve
sürekli burs kazanarak eğitimimi bitirdim.

“Zorlu yıllardan sonra Amerika ikinci ülkem oldu”
İzmit’in tanınmış bir öğretmen ailesinin mensubuyum.
İstanbul’daki müzik hayatımdan sonra Amerika’ya
gelip her şeye yeniden başlamak kolay değildi. Aldığım
bursa rağmen geçimimi de sağlamak zorundaydım,
beş işte daha çalışıyordum. Müzisyenlik, seramik
restorasyonu ve müzede gece bekçiliğinden, Dışişleri
Bakanlığı’nda Türkiye’ye gidecek memurlara kültür ve
lisan dersleri vermeye, son olarak da okulda asistanlığa
kadar çeşitli işler yaptım.
Hepsinden para kazanarak
işlerimi ve okulumu
yürüterek geçimimi
sağladım.
“Yüksek lisans eğitimim
sırasında 2.5 senede 7
sergi açtım”
Özellikle tez sergim
Washington’un en
tanınmış müze ve sanat
galerisi Corcoran’da oldu.
Bundan sonra üniversite
beni seramik bölümüne
başkan olarak alabilmek
için ellerinden gelen her
türlü gayreti gösterip,
çalışma vizemi aldılar.
Dolayısıyla Amerika benim
ikinci ülkem oldu. Şöyle
bir baktığımda inanın
Çaput
(Yüksek isi ve redüksiyonda fırınlanmış, mix media, stoneware) Amerika’da Türkiye’den
(High temperature and reduction fired, mixed media, stoneware) daha çok yaşamışım.
Bu sene Türkiye’ye ziyaretim
(yükseklik / height: 140 cm, en / width: 48 cm)
sırasında tesadüfen, Kale
Seramik’in her beş yılda bir düzenlediği kutlama
programı ve Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nun 50.
yıldönüm kutlamalarına denk gelmesi de çok hoş
oldu. Hatırlanmak çok duygusal bir olay. Hele, eski
arkadaşları tekrar görmek…..
“Türkiye’de öğrenciler çok şanslı”
Türkiye’deki eğitime gelince; o dönemler, okulu
kuranlar Almandı. Disiplin ve her hocanın kendine
has özelliği olması çok yararlı oldu. Amerika’daki
seramik eğitimi, endüstrinin etkisinden uzak ve
daha ziyade sanatçı ve eğitmen yetiştirmek üzere
kurulmuş. Türkiye’deki öğrencilerin çok şanslı olduğunu
düşünüyorum. George Washington Üniversitesi’nde
başkanlığını yaptığım seramik bölümünde en çok
10 öğrencim olabiliyor ve yüksek lisans derecesini
alıyorlar. Yeniden düzenlenen yüksek lisans programı
110

experienced the most unforgettable memories of
our lives in this small class, forming an incredible
friendship. Most of our main discipline professors
were German. We all became ceramicists who are
challengers in their professions. This is enough to
vouch for the education provided by the Higher
School of Applied Fine Arts.

“My school years were
multi-faceted and active”
During my student years, I was supporting myself
financially by playing an instrument on the one
hand. I was playing tenor saxophone in orchestras
like Gökçen Kaynatan, Okan Dinçer and Erkut
Taçkın. When I went for two-year military service
as reserve officer, the music came to an end. When
I came back from military service, my professors
proposed that I become a teacher in Applied Fine
Arts. But, believing that my education was not yet
complete, I started to apply for a graduate study
abroad. America and Japan were the leaders for
me. I opted for America a little bit due to my love
for jazz music although I won scholarships from
both countries. I enrolled in George Washington
University as a student and completed my studies
continuously earning scholarships.
“US became my second country
after tough years”
I am a member of a well known teachers family in
Izmit. It wasn’t easy to start everything from scratch
coming to America after my musical life in Istanbul.
I had to make a living despite my scholarship; I had
to work in five more jobs. I did all kinds of things
from working as a musician, ceramic restorer and
night guard at the museum; to giving culture
and language courses to officers who would go
to Turkey at Secretary of State’s Office, and most
recently as a teaching assistant in school. I made my
living making money from all of these, pursuing my
work and academic studies together.
“I held 7 exhibitions in 2. 5 years
during my graduate studies”
Especially my graduation show was held at

Bering'de Yarış (Bering Race)
(Yüksek isi ve redüksiyonda fırınlanmış, stoneware)
(High temperature and reduction fired, stoneware)
(yükseklik / height: 180 cm, en / width: 60 cm)

‘‘Türk seramik endüstrisinde çok önemli adımlar atıldığına
ve bunun seramik eğitimine büyük katkısı olduğuna inanıyorum.’’

“I believe that many major steps
have been taken in the
Turkish ceramic industry and
this has a major contribution
to ceramic education.”
diğer bölümleri de (resim, heykel ,fotoğraf vb.)
kapsayarak 60 kredilik daha genel bir yüksek lisans
derecesi veriyor. Bunun yanı sıra 100 kadar öğrenci de
üniversite öğrencilerinin almak zorunda oldukları sanat
dersleri için bizim bölümlere yazılıyorlar.

‘‘Türkiye sanat ve kültür seviyesi açısından çok
üst düzeyde’’
Hiçbir geri kalmış tarafımız yok. Seramik dalında da çok
ilerlemiş durumdayız. Ancak fırınlama çeşitliliği yani
redüksiyon ve yüksek ısılı fırınlama, tuz fırınlama ve
özel sır fırınlamaları pek (kristal sırlar gibi) kullanılmıyor.
Bu konu mutlaka geliştirilmeli. Seramikte gayet iyi
desenler yapılıyor, dünya eğilimleri takip ediliyor.
Özellikle geleneksel seramiklerin yani sıra “Installation
art” projeleri ve grup heykel sunumları çok başarılı.
George Washington Üniversitesi seramik programında
bilinen genel seramik derslerinin yanı sıra mozaiğin
seramikte uygulanması, seramik restorasyonu, mimari
ve heykel seramikleri gibi dersler de veriliyor.

Corcoran, Washington’s best known museum
and art gallery. After that, the University made
every effort to get my work permit so that I
could become head of the Ceramic Department.
So, America became my second country.
Looking back; believe me, I have lived longer in
America that I did in Turkey.
During my visit to Turkey this year, by chance,
this visit corresponded to the celebration
program organized by Kale Seramik every five
years and the 50th anniversary celebrations
of School of Applied Fine Arts. It is a very
sentimental thing to be remembered. Especially,
to see old friends once again…..

“Students in Turkey are very lucky”
About education in Turkey, the founders of the
school were German. Discipline and that every
professor had his own characteristics were very
beneficial. Ceramic education in America is set
up rather for developing artists and teachers,
free from the influence of the industry. I believe
that the students in Turkey are very lucky. In
the ceramic department in George Washington
University where I am head, I can have maximum
10 students who get graduate degrees. A
reorganized graduate program awards a more
general Master’s Degree for 60 credits, covering
other departments as well (painting, sculpture,
photography, etc.). In addition, about 100
students are enrolled in our departments for the
art courses University students are required to
take.
“Turkey is at a very high level in
terms of art and culture”
We have no backwards aspect. We are very
advanced in the field of ceramic. However,
kiln diversity, I mean reduction and high
temperature firing, salt firing and special glaze
firing, are not used much (like crystal glazes).
This needs to be advanced. Very good designs
are made in ceramics and world trends are
followed. Especially “Installation art” projects
and group sculpture presentations alongside of
traditional ceramics are very successful.
In the ceramics program of George Washington
University, in addition to the usual general
ceramic courses, ceramic application of mosaic,
ceramic restoration, architecture and sculpture
ceramics are among the courses offered.
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Fas’da Geleneksel
Kesme Çini Mozaikler
Traditional Hand Cut Terra Cotta
Mosaic Tiles in Morocco

Berk Dicle

Yazı ve Fotoğraflar / Text and Photographs:
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Resmi adı Magrib Krallığı olan ve dünyada Morocco
adıyla bilinen bu ülke Fes şehri sebebiyle sadece Türkler
tarafından Fas olarak adlandırılmaktadır. Ülke; Afrika’nın
Avrupa’ya bağlandığı noktada olmasının yanında
Okyanusun, Afrika’nın en yüksek dağları olan karlı Atlas
Dağları’nın, Akdeniz ikliminin ve çöllerin etkilerinde
kalırken Berberi ve Arap nüfusun, ait olduğu kıtanın,
coğrafi yakınlık sebebiyle İspanya Endülüs kültürünün
ve hatta geçmişteki Fransız sömürgeciliğinin etkileri ile
kültür zenginliği içersindedir.
Bu ülke dünyaya adını Kazablanka filmi ile duyurmuş,
başta Marakeş olmak üzere turistik şehirleri ve medina
adı verilen surlarla çevrili tarihi bölgelerindeki daracık
sokakları ile gezginlerin büyülü ve masalsı buldukları
bir ilgi odağı olmuştur.
Özellikle görkemli kapılar Fas kültüründe önemli bir yer
tutmaktadır. Bu kapılarda çoğu zaman en tepede koyu
yeşil renkte sırlı seramikten yuvarlak çatı kiremitleri,
daha sonra tahta oyma işçiliği, alçı oyma işçiliği, kesme
çini mozaikler, oyma taş ve nihayet bronz ya da tahta
işçiliği ile zenginleştirilmiş ana kapı olmak üzere çok
büyük bir emek ve görkem hâkimdir.
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This country is known as Morocco by worldwide
and officially it is the Kingdom of Morocco, only
Turkish people were named as “Fas” because
of the Fez city. Besides the country is located
at the connection point of Europe and Africa,
it is also effected by snowy Atlas mountains
which is the highest of Africa, Mediterranean
climate, deserts, Berber and Arab communities,
the continent which it belongs to and because
of geographical closeness Spanish Andalusia,
even French colonialism, certainly it is in cultural
richness.
This country is well known by all over the
world through the movie; Casablanca, it is also
thought by tourists as magical, mythical and
attractive destination with touristy cities such
as Marrakech and narrow streets in old-towns
surrounded by city walls called medina.
Especially, magnificent Gates are important
in Moroccan culture. Usually these gates

comprised by dark
green glazed ceramic
roof tiles at the top,
than wood carving
arts, plaster carving
arts, masonry arts
and finally main
door panels richly
decorated by bronze or
wooden patterns and
dominated by great
glory and artisan crafts.

Sözünü ettiğimiz kapıların yanında duvarlarda, yerler,
çeşmeler, camiler, mezarlar vb yapıtlarda detaylı bir
kesme çini mozaik sanatı göze çarpmaktadır. Zellige
ismi verilen ve renkli kesme seramiklerden yapılan
mozaikler şeklindeki bu sanat 13. yüzyıldan itibaren
Fas’da popülerlik kazanmaya başlamıştır. Zengin
sınıfların villalarının ve cami duvarlarının dekore
edilmesi amacıyla Fes şehrinde başlamış, daha sonra
Emevi İspanya’ya yayılmıştır. Güçlü bir dizaynın
gerektiği yerler için son derece uygun olan değişik renk
ve şekillerin zengin bir karışım ve birleşiminden oluşur.
“Zellige” terra cotta tarzında sırlı seramik karelerden
kesilen küçük çini mozaik parçacıklarla yapılmaktadır.
Fas mimarisinin ana karakterlerinden biridir. Genelde
duvar, tavan, çeşme, yer, havuz, masa vb için
süslemelerde kullanılan çinilerden oluşan geometrik
mozaiklerdir.
Değişik renklerde pişirilmiş 10x10 terra cotta seramiğin
keski yardımıyla tek tek kırılması veya kesilmesi
yoluyla oluşan çini mozaik parçaları yeniden dizilerek
istenen desenler elde edilmiş ve yüzyıllar boyu
korunabilmiştir. Terra cotta karolar bünyelerinde bol
silis içerdiklerinden kolaylıkla düz kesilebilmektedirler.
Bu yöntemde karmaşık mozaik desenler duvara ya da
yere uygulanmadan önce, kesilmiş seramik parçalar bir
panoda ters olarak dizilmektedir. Dikkatlice bakılırsa
küçük parçaların arkalarının çapraz (incelen tarzda)
kesilmek suretiyle çimento için geniş bir yapışma
yüzeyi bırakıldığı da fark edilebilmektedir.
Günümüzde başta Fes şehri olmak üzere hâlâ
geleneksel yöntemlerle üretim sürmektedir. Bu
geleneksel üretim tarzını aşağıda fotoğraflarla izlemek
olanağı bulacaksınız…

Detailed hand cut terra cotta mosaic arts can
be found on walls, floors, mosques, fountains
etc. besides above mentioned Gates. From
around the 13th century, a new art form grew in
popularity in Morocco - the making of mosaics
from polychrome cut tiles called Zellige. It
started in Fez, with artisans decorating the
walls of mosques and the private villas of the
wealthier classes. The practice then spread
throughout Moorish Spain. It's a combination
of a rich mixture of various colors and shapes
suitable where a strong design element is
required.
Zellige is made of terra cotta squares covered
with enamel in the form of mosaic chips. It is
one of the main characteristics of Moroccan
architecture. It consists of geometrical mosaics
made ceramic used mainly as an ornament for
walls, ceilings, fountains, floors, pools, tables, etc.
Desired designs are achieved by rearrangement
of the mosaic chips made by polychrome
10x10 terra cotta tiles by cutting or shaping
by a chisel one by one, and saved for decades.
Since terra cotta tiles include silica minerals,
they can be cut by lines easily. In accordance
with this technique; cut ceramic tiles are laid in
complex patterns on a board in reverse before
being applied to the wall or floor. If you carefully
observe; you can see that the smallest pieces
are finally cut on the cross (tapering) to enable a
greatest surface for cement catch on the reverse
side.
Traditional production methods are still valid
nowadays including the city Fez. You will have a
chance to follow up this traditional method by
photographs below…
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1-Pişirim sonrasında karolara düz hatlarda çizilip kırılma özelliğine sahip, Jebel Ben
Jeliq’den getirilen ince yapılı özel bir kil hammadde olarak kullanılır
1-Tiles are molded of a special, fine-bodied clay from Jebel Ben Jelliq, which, after
being fired, can be scored and struck to break cleanly along straight lines

2-Hammadde kil, çamur dinlendirme havuzları ve zeytin küsbesi
yakılan fırınların dumanı
2-Raw material clay, mud preparation pools and kiln exhaust
operated with olive seeds

3-Bisküviler
3-Biscuits

4-Sırlama. Sır Meknes’den getirilen yerel kırmızı kumlu bir toprağı içerir. Daha sonra
fırınlanır, öğütülür su ve renk katılır
4-Glazing. The glaze contains a local sandy red soil from Meknes. Then it is kiln-baked,
milled, and mixed with water and pigment

5-Sırlama ve fırına sevk. Sırdaki bazı pigmentlerin yapımında hurda bakırdan yeşil
ve koyu mavi renkler, maden cevherlerinden siyah renkler yerel olarak elde edilirken,
turkuaz, kırmızı ve sarı gibi eskiden bilinmeyen modern renkler ithal edilmektedir
5-Glazing and transfer to kiln.Some pigments in the glaze are made locally, such as
green from recycled copper and dark blue and black from mineral ores, while other,
modern colors unknown in older work, such as turquoise, rose and yellow, are imported

6-İkinci pişirim için fırına yerleştirme
6-Arrangement of biscuits in kiln for second fire

7-İki seviyeli, arıkovanı şekilli zeytin küsbesi ile ısınan fırın
7-Bi-level, beehive-shaped ovens are fueled with olive pomace
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8-Seramikler iki kez fırınlanır, birincisi sırlama öncesinde fırının yüksek ısılı bölümünde
ve renge batırıldıktan sonra üst kısımda
8-The tiles are fired twice, first in the kiln’s hotter lower level before being glazed and
again in the upper story after one face has been dipped in a color bath

9-İşçiler hatları hafifçe çizerler
9-Workers score lightly along the drawn lines

10-Çelik örs üzerinde keski yardımıyla şekil verme
10-Striking with a chisel-headed hammer against steel tongue

11-Elle şekil verme
11-Handcrafting

12-Parçaların kırılarak ilk şeklin elle verilmesi
12-Snapping out the rough shape with hand

13-Elle şekil verme
13-Handcrafting

14-Şekil verilmiş parçalar
14-Shaped pieces

15-Şekil verilmiş parçalar
15-Shaped pieces

16-İşçi 16 ayrı kenar kesmiş olmasına rağmen, hiçbirisi amaçladığı şekilden sapmamıştır
16-The worker has cut along sixteen separate edges, and not one has fractured other
than where he intended
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17-Tersi sivriltilmiş parçalar.
17-Bits with tapered ends.

18-Tersten oluşmuş mozaik desen
18-Mosaic pattern in reverse

19-Tersten oluşmuş mozaik desen
19-Mosaic pattern in reverse

20-Desenlerin oluşması
20-The making of mosaics

21-Herbiri ayrı isme ve anlama sahip 360’ın üzerinde ana desen vardır.
21-There are over 360 main patterns, each with a name and meaning.

22-Çeşme
22-Fountain

23-Yer döşemesi
23-Floor mosaic tile

24-Duvar döşemesi
24-Wall mosaic tile

25-Masa
25-Table

26-Kraliyet saraylarından tarihi örnekler
26-Historical examples in imperial palaces

27-Kraliyet saraylarından tarihi örnekler
27-Historical examples in imperial palaces

28-Kraliyet saraylarından kapı girişi
28-Door side in imperial palaces

29-Kraliyet saraylarından kapı girişi
29-Door side in imperial palaces

30-Kraliyet saraylarından tarihi örnekler
30-Historical examples in imperial palaces

31-Kraliyet saraylarından tarihi örnekler
31-Historical examples in imperial palaces

31-Kraliyet saraylarından tarihi örnekler
31-Historical examples in imperial palaces
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Türkiye’de Seramik Sanatının
Kurumsallaşması
Institutionalization of the Art
of Ceramics in Turkey
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Candan Dizdar Terwiel
Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Ankara
Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Ceramics Department, Ankara

Özet: Cumhuriyetin kuruluşuna paralel sanat
eğitiminde izlenen politikaların bir sonucu olarak,
Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin nasıl
biçimlendirildiği ve günümüzdeki özelliklerinin neler
olduğu konusu, özellikle seramik sanatı açısından
ayrı bir çerçevede ele alınmaktadır. Seramik sanatının
ülkemizdeki öncüleri ve onları izleyen kuşakların
ürettikleri günümüz sanatı açısından ayrı bir yere ve
değere sahiptir. Geleneksel bir üretim anlayışından
endüstriye ve sanata açılan yolda seramik üretmenin
kuralları ve beklentileri değişmekte seramik sanatını bir
yaşama biçimi olarak seçecek olanlara okul, sanayi ve
geleneksel üretim merkezlerinin, serbest sanatçıların,
müzelerin nasıl zengin birer kaynak olabileceği
üzerinde durulmaktadır. Sanatın ancak kurumsallaşma
ile destekleneceği ve gelişebileceği düşünülür.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Cam, Eğitim, Sanat.
Türkiye’de estetik eğitiminin gelişimi özellikle
18.yüzyıldan başlayarak Batılılaşma Hareketi ‘nin
bir yansıması şeklinde olmuştur. Seksendört yıllık
Cumhuriyet geçmişi olan genç Türkiye’de, sanat
eğitiminin temelleri ilk kez İstanbul’da Osmanlı
İmparatorluğu’nun son yıllarında atılmaya başlanmıştır.
İlk resim dersinin bir okulun programında yer alışı,
1795 yılında öğrencilerine mühendislik ve mimarlık
eğitimi veren ve askeri kimliğe sahip bir okul olan
Mühendishane-i Berri-i Hümayun’dur. 1884 yılında
kurulan Harp Okulları’nın programında da resim dersi
görülmekteydi. Batının çoktan tartışıp çözdüğü temel
eğitim ve sanat sorunsallarının ülkemizde tartışılıp,
kurumsal nitelik taşıması ancak 18. yy sonu ve Osman
Hamdi Bey tarafından Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali’sinin
1882 yılında kuruluşu ile olmuştur. Kuruluşundan
yaklaşık bir yıl sonra 2 Mart 1883’te öğretime ilk
olarak erkek öğrenciler ile İstanbul’da başlanmış, kız
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Abstract: The subject of how Faculties of Fine
Arts are shaped in Turkey and what their present
day characteristics are as a result of policies
pursued in art education in parallel with the
foundation of the Republic is discussed under a
separate framework, specifically in terms of the
art of ceramics. The works of the pioneers of the
art of ceramics in our country and generations
which came after them have a separate place
and value from the perspective of our present
art. The rules and expectations of producing
ceramics on the path opening to the industry
and art from a traditional production concept
are changing and it is discussed how schools,
the industry and traditional production centers,
freelance artists and museums may serve as
rich resources for those who will elect the art of
ceramics as a way of life. It is believed that art
may only be supported and developed through
institutionalization.
Keywords: Seramik, Cam, Eğitim, Sanat.
Ceramic, Glass, Education, Art.
The progress of the aesthetics education in
Turkey has been in the form of a reflection of
the westernization movement starting from
especially the 18th Century. The foundations of
art education started to be laid for the first time
in the last years of Ottoman Empire in Istanbul
in young Turkey which has a republican past of
eighty-four years. An art course was included in
the curriculum of a school for the first time at
Mühendishane-i Berri-i Hümayun which was a
military school which offered engineering and

öğrenciler için otuz bir yıl sonra 1914 yılında kurulan
İnas Sanayi-i Nefise Mektebi 1925 yılında, ilk kurulan
okul ile birleştirilerek 1928 yılından itibaren Güzel
Sanatlar Akademisi ismini, 1964 yılında ise “Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi” adını almıştır. Ondokuz
yıl sonra 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi ve
Aralık 2003 yılında da üniversite yönetiminin aldığı
karar ile “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi“
olmuştur. Aldığı son ismiyle de Türkiye’nin ilk Güzel
Sanatlar Üniversitesi olma niteliğini taşımaktadır.
Akademiden Üniversiteye uzanan bu zorlu ama
önemli süreçte, medrese anlayışı ve alışkanlığı
yerine bilimsel anlayışla sanat eğitimi alanında
örgütlenme çabaları bu konuda bir bilincin
oluşması ile başlamış, gerçekleştirilen yeni
yapılanma ve olumlu çabalarla da günümüze
kadar uzanabilen gelişmeler sağlanabilmiştir.
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde seramik eğitiminin
ilk başladığı dönem olan 1930’ da Müdür olan
Namık İsmail 1935 yılına kadar bu görevini
sürdürmüştür. Türkiye’de Seramik alanındaki
atölyenin ilk Türk eğitimcisi olan İsmail Hakkı
Oygar 1929’dan 1970’ li yıllara kadar
(Resim 3), Vedat Ömer Ar 1932’den 1978
yılına kadar Akademi’de seramik eğitimi
vermişlerdir. 1964 yılında Sadi Diren eğitim
kadrosuna atanmış 1994 yılında emekliye
ayrılmıştır [1].
Resim 1. Füreya Koral,Stoneware,Kuşlar,80 cm. 1997.
Picture 1. Füreya Koral, Stoneware, Birds,80 cm.
1997.

Kurumsal yapının dışında Türkiye’de ilk kez özel seramik
atölyesi açıp, sanat anlamında seramik yapan bir diğer
önemli ve öncü isim de 1950’li yıllarda yaptığı cesur
çalışmaları ile Füreya Koral olmuştur (Resim 1). İlk
kişisel sergisini 1951 yılında önce Paris’te arkasından
aynı yıl İstanbul Maya sanat Galerisinde açan Füreya
Koral, seramik sanatını tanıtma ve sevdirmenin yanı
sıra atölyesine gelen Bingül Başarır,Tüzüm Kızılcan ve
Alev Ebuzziya gibi sanatçıların yetişmesine de önemli
katkılarda bulunmuştur.
Kurumsal anlamda Türkiye’de seramik eğitimi
verme amacıyla Ankara’da Akademi’den yirmiüç yıl
sonra, 1952 yılında o zamanki adı ile Gazi Muallim
Mektebi ve Terbiye Enstitüsü ‘ne, (bugünkü adı ile
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi) Hakkı İzet Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara Kimya Teknik
Yüksek Okulu’nun Seramik Bölümü’ ne atanmıştır.
(Resim 2). Hakkı İzet, Mahmut Erkaya ve İhsan Çekmegil
İstanbul’da 1957 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu’nun kurulmasında görev almışlar ve
bu okul 1982 yılında çıkarılan yasa ile tüm Türkiye’de
olduğu gibi Üniversiteye bağlanmış, ismi de Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam
Bölümü olmuştur. Seramik endüstrisinin gelişimi ile bu
okulun kuruluşu paralellik göstermiş ve ilk kez Eğitim
Programları içerisinde Seramik Teknolojisi ders olarak
Faruk İşman tarafından verilmeye başlanmıştır.[2]

architecture education to its students in 1795.
Art courses were offered in the curricula of
Military Schools founded in 1884 as well. The
discussion and gaining an institutional nature in
our country of the basic education and art issues
debated on and resolved by the West long time
ago, took place only in late 18th Century and
with the foundation in 1882 of Sanayi-i Nefise
Mekteb-i Ali by Osman Hamdi Bey. Education
started initially in Istanbul on March 2, 1883
with male students; approximately one year
after the foundation of the school, the İnas
Sanayi-i Nefise Mektebi which was founded in
1914 for female students thirty-one years
later, was joined with the first school in
1925, taking on the name of Academy of
Fine Arts starting from 1928 and “State
Fine Arts Academy” in 1964. Nineteen
years later, in 1983, it has become Mimar
Sinan University, and by a decision
adopted by University administration, it
took the name of “Mimar Sinan Fine Arts
University” in 1983. With its latest name,
it has become the first fine arts university
in Turkey. The efforts for organizing in
the field of art education in a scientific
concept instead of the medresah
concept and tradition in this tough but
important process extending from the
Academy to the University has started
with formation of a consciousness in
this area and progress which has come to the
present, was achieved through new structuring
and positive development achieved. Namık
Ismail, who became Director in 1930 which
was the initial year of ceramics education in
Sanayi-i Nefise Mektebi, has maintained this
post until 1935. The first Turkish educator of the
studio in the field of ceramics in Turkey, İsmail
Hakkı Oygar, has offered ceramic courses in the
Academy from 1929 until 1970s (Picture 3),
and Vedat Ömer Ar has done so from 1932 until
1978. In 1964, Sadi Diren was appointed as a
member of academic staff, retiring in 1994[1].
Another important and pioneer name who
opened a private ceramic studio in Turkey
outside the institutional structure, producing
artistic ceramics, was Füreya Koral with brave
works she built in 1950s (Picture 1). Füreya
Koral, holding her first solo show in 1951 first
in Paris, then in Istanbul Maya Art Gallery in the
same year, has made significant contributions
to the development of artists like Bingül Başarır,
Tüzüm Kızılcan and Alev Ebuzziya who came to
her studio, in addition to promoting the art of
ceramics and making it popular.
Twenty-three years after the Academy, with
the purpose of providing ceramic education
institutionally in Turkey, Hakkı Izet was
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Batıdaki gelişmelerin etkisi ile kurulan bu yeni sanat ve
eğitim kolları Türkiye’de Cumhuriyet sonrası izlenilen
politikalarla doğrudan ilgili olup, estetik eğitiminin
temellerini de oluşturmuştur denilebilir. Ulusal
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatın her
alanıyla ilgili işaret ettiği konular 1920’li yıllarda ciddi
birer devlet politikası olarak düşünülmesine rağmen
geçen süreç bize, sanat üretmenin ve sanat eğitimini
tüm topluma yaymanın, ne kadar da çetrefil bir iş
olduğunu göstermektedir.
Kurumsallaşmanın temelleri atıldıktan sonradır ki,
20 Temmuz 1982 yılında çıkarılan 41 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, üniversitelerde güzel sanatlar
fakültelerinin açılmasını sağlamış, böylece üniversite
düzeyinde farklı sanat dalları buluşturulmuş ve
her alanın uzmanı sayılabilecek yeni sanatçıların
yetiştirilmesi amacıyla öğrenciler bu okullara kaydolup
mezun olmaya başlamışlardır. Sanat eğitiminin
üniversite çatısı altında yer almasının olumsuz
yanları sürekli tartışılmakla beraber,1980’ler sonrası
üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinden mezun
olan ve yaşamını sanatla sürdüren genç kuşaklar,
ülkenin sanat anlayışında da yavaş ama etkileyici bir
değişime yol açmışlar, uluslararası yarışma, bilgi şöleni,
sergi ve bienallerde seramik alanında önemli bir varlık
gösterebilmişlerdir.
Seramik sanatı açısından önemli sayılabilecek ilklere de
değinmek gerekirse; Türkiye’nin ilk seramik profesörü
unvanını alan sanatçı 1985 yılında Jale Yılmabaşar,
seramik alanında ilk Devlet Sanatçısı
unvanını alan ise 1991 yılında Sadi
Diren olmuştur. Dünya çapında
seramik sanatçıları için önemli
olan ve merkezi İsviçre’de bulunan
Uluslararası Seramik Akademisi’nin
ilk Türk üyesi 1960’lı yıllarda
İsmail Hakkı Oygar olmuş, geçen
sürede akademiye üye olanların
sayısı arttığı gibi kurumsal
üyelikler de söz konusu
olabilmiştir. Eczacıbaşı Sanat
Atölyesi gibi. Türk seramik
sanatçılarının ortak bir
sergi ile kendilerini
gösterdikleri
uluslararası
ilk yarışmalı
organizasyon
1962 yılında

Resim 2. Hakkı İzet,Porselen Soyut Kuş.
Picture 2. Hakkı İzet, Porcelain Abstract Bird
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appointed to Ceramics Department of Ankara
Chemistry Technical Higher School by Ministry
of National Education in Gazi Teachers School
and Education Institute, as it was previously
called in 1952 (Today, Gazi University Education
Faculty) (Picture 2). Hakkı Izet, Mahmut Erkaya
and Ihsan Çekmegil served in foundation of
State Higher School of Applied Fine Arts in 1957
and this school was made part of the University,
as in whole Turkey by an act launched in 1982,
changing its name to Marmara University
Faculty of Fine Arts Ceramics and Glass
Department. In parallel with the foundation of
this school, Turkish ceramic industry has started
to advance and Ceramic Technology Education
Course was started to be offered by Faruk Işman
for the first time in this school. [2]
These new art and education disciplines
founded with the impact of the developments
in the West are directly related to the policies
pursued after the proclamation of the Republic
in Turkey and it can be said that they have
formed the foundations of aesthetics education
as well. The topics pointed out by our national
leader Mustafa Kemal Atatürk in connection
with every field of art, were considered to be
formal state policies in 1920s; yet, looking back,
we can see that how difficult a task is to create
art and to spread art education to the whole
society.
After the foundations of institutionalization were
laid, the law decree no. 41 enacted on July 20,
1982 has allowed the opening of faculties of fine
arts in universities, hence various art disciplines
were brought together at university level and
students were enrolled in these schools for
developing new artists who could be deemed
to be experts on each discipline. Although
the negative aspects of the inclusion of art
education in University academic programs are
being debated continuously, young generations,
graduating from fine arts faculties of Universities
after 1980s, who started to make a living by art,
have lead to a gradual but impressive change in
the art concept of the country and were able to
prove themselves in international competitions,
knowledge festivals, exhibitions and biennales
in the field of ceramics.
Here we would like to touch upon some firsts
which may be deemed significant in terms of
the art of ceramics: In 1985, Jale Yılmabaşar
has gained the title of first Ceramic Professor in
Turkey and in 1991, Sadi Diren has received the
title of first State Artist in the field of ceramics.
The first Turkish member of the International
Ceramic Academy, based in Switzerland, which
is important for ceramic artists worldwide,
has become Ismail Hakkı Oygar in 1960s, with
the number of academy members increasing

Resim 3. İsmail Hakkı Oygar, Form, h:42cm, R:28cm
Picture 3. İsmail Hakkı Oygar, Form, h:42cm, R:28cm

Çekoslovakya’nın Prag şehrinde
gerçekleştirilmiş ve içlerinde
İsmail Hakkı Oygar, Füreya Koral,
Bingül Başarır gibi isimlerin
yer aldığı Türk seramik
sanatçıları altın madalya
ile ödüllendirilmişlerdir.
Devlet Resim ve
Heykel Sergileri’nin
başlangıcı 1939
yılı olmakla
beraber bu köklü
etkinliğe seramik
sanatının ayrı bir
alan olarak dâhil
edilişi 1989 yılında
olmuştur. Halen
Kültür ve Turizm
Bakanlığımızca
düzenlenen bu
etkinlik her sanatçı
için önemli bir kariyer
ölçütü olmaya devam
etmektedir.

since then, also with some institutional
memberships. Like Eczacıbaşı Art Studio.
The first organization with competition and
at international level where Turkish ceramic
artists were able to present themselves
in a joint exhibition was held in the
city of Prague of Czechoslovakia
in 1962 and the Turkish ceramic
artists including Ismail Hakkı
Oygar, Füreya Koral and Bingül
Başarır were awarded the
golden medal. The starting
year of State Paintings and
Sculptures Exhibitions was
1939. The inclusion of the art
of ceramics in this established
event as a separate event was
in 1989. This event, organized
presently by our Ministry of
Culture and Tourism, continues to
be a significant career criteria for
each artist.

Akademisyen ve sanatçı
kişiliği ile saygın bir yere
sahip olan Sadi Diren’ in
yanı sıra seramik sanatının
yaygınlaşması ve gelişmesine
ortaya koydukları özgün eserleriyle
katkıda bulunan Nasip İyem, Seniye Fenmen, Ayfer
Karamani, Melike Abasıyanık Kurtiç, Hamiye Çolakoğlu
(Resim 4) , Atilla Galatalı, Ünal Cimit, Bingül Başarır,
Beril Anılanmert, Candeğer Furtun, Erdinç Bakla,
Tüzüm Kızılcan, Güngör Güner, Mustafa Tunçalp, Jale
Yılmabaşar, Tülin Ayta gibi sayılabilecek önemli isimler
sadece seramik alanında değil, ülkemizin çağdaşlaşma
savaşında sanat ve kültür yönünden atılan adımlarda,
seramik sanatı aracılığıyla büyük özveri ile çalışan
sanatçılar olup, uluslararası başarıları ve ürettikleri
eserlerle ülkemizin kültürel zenginliğine büyük katkılar
sağlamışlardır. Aslında genel olarak bu sanatçılarımızı
II. Dünya Savaşı sonrası Türkiyesi’nde yetişen bir kuşak
diye görebilmek de olasıdır. Genellikle 1930 ‘lu yıllarda
doğan bu sanatçılar ülkemizin en zorlu koşullarında
sanat üretmek gibi önemli bir amacı seramik aracılığıyla
üstlenmişler ve yaşadıkları şehirlere ve ülkemize yeni
bir soluk getirebilmişlerdir.

In addition to Sadi Diren, who has a
respectable position as an academician
and with his artist identity; import
names like Nasip İyem, Seniye Fenmen,
Ayfer Karamani, Melike Abasıyanık Kurtiç,
Hamiye Çolakoğlu (Picture 4), Atilla Galatalı,
Ünal Cimit, Bingül Başarır, Beril Anılanmert,
Candeğer Furtun, Erdinç Bakla, Tüzüm Kızılcan,
Güngör Güner, Mustafa Tunçalp, Jale Yılmabaşar
and Tülin Ayta who have contributed to the
popularization and development of the art
of ceramics by their original works have been
artists who performed with great sacrifice via
the art of ceramics in steps taken as regards
art and culture in the fight for becoming
contemporary of our country, making great
contributions to the wealth of our country with
their international successes and the works
they produced. In fact, it is possible to call these
artists as a generation raised in Turkey following
World War II. These artists, who were mostly born
in 1930, have taken on a significant purpose like
producing art under the toughest conditions in
our country via ceramics, bringing a new breath
to the cities they lived in and to our country.

Kurumsallaşma ile beraber,1950’li yıllarda geleneksel
yöntemlerle seramik üreten merkezler ve sanayi
kuruluşları da ayrı bir önem kazanmıştır.Böylece
seramik eğitimi alan öğrencilerin okul dışında da
beslenip, zenginleşebildikleri kurumlarla da işbirliği
olanağı doğmuştur. Sanat üretmede sadece seramik
sanatçıları için değil tüm dünya sanatçıları için
Anadolu sonsuz esin kaynağı olabilmektedir.Bu
anlamda incelendiğinde Anadolu’nun günümüzden
dokuzyüzbin yıl öncesine Paleolitik Dönemlere uzanan
insanlık tarihi ve kültür birikimlerine bakmak, insanlık
tarihine paralel gelişen seramik tarihini de anlamamızı
kolaylaştırabilecektir.[3]

In parallel with institutionalization; in 1950s,
centers and industrial companies producing
ceramics with traditional techniques have
gained a separate importance. This has allowed
students studying ceramics to collaborate with
institutions where they could be nurtured and
grow outside school as well. Anatolia can be
an endless source of inspiration not only for
ceramic artists but for the artists in the whole
world producing art. Looking at the historical
and cultural accumulations of humanity
extending from today to nine thousand year ago
to the Paleolithic Ages in Anatolia can facilitate
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Resim 4. Hamiye Çolakoğlu; Porselen Heykel
Picture 4. Hamiye Çolakoğlu; Porcelain Statue

Seramik sanatı ve eğitimi için sadece okullar değil
ülkemizin sahip olduğu zengin kültür birikiminin
saklandığı açık - kapalı müzeler de yararlanılacak
önemli merkezler, kurumlar olarak görülmektedir.
Anadolu’nun her müzesinde bulunan ancak toplu
halde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görülebilen
geçmiş kültürlere ait seramik üretiminin sanattan
hiç de uzak olmadığı aksine, dönemlerinin de en
önemli eserleri kabul edildiği anlaşılmaktadır.[4]
Örneğin;Yozgat yakınlarında Eskiyapar’da bulunan
ve kutsal alanın kadın,ekmek ve su ile simgelendiği,
işlevinin ikincil planda kaldığı açıkça görülen sırsız
8.4 cm ölçüsündeki küçük seramik kap günümüzden
3500 yıl evvel Eski Hitit Dönemi’ne ait oluşu ile
hayranlık uyandırmaktadır (Resim 5). Geçmişte
yaşananlar daima seramik uygulamalarla tarihe ışık
tutarlar.
Seramik sanatının kurumsallaşmasına ve gelişimine
paralel olarak, seramikle birlikte anılan ancak
başlıbaşına ayrı birer inceleme alanı olarak
değerlendirilmesi gereken cam, porselen sanayi ve
cam, porselen sanatı önem kazanmaya başlamıştır.
Serbest cam sanatı uygulamaları ile ülkemizde öncü
ve kalıcı bir isim olan Cumhuriyet sonrası kuşak
sanatçılarımızdan Ömür Bakırer, özellikle mimari yapı
ile bütünleşen cam eserleri ile, öykücü, mimar, ressam
Cihat Burak Yıldız Porselen Fabrikası’nda yaptığı ilk
porselen figürler ile [5], aslında karikatür sanatçısı olan
Semih Balcıoğlu karikatürlerine kilden de biçimler
vermesiyle [6] Çağdaş Türk Sanatına önemli katkılarda
bulunmuşlardır. 19.yy’dan başlayarak günümüze
kadar hızla gelişen ve çeşitlenen sanat ve teknolojiler
içerisinde özellikle seramik sanatının konumunu ve
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our understanding of the history of ceramics
which developed in parallel with the history of
the human being. [3]
Not only schools but the outdoor-indoor
museums, where the rich cultural accumulation
of our country is kept, are seen as significant
centers and institutions to be taken advantage
of. It is observed that the ceramic production
in past cultures found in every museum in
Anatolia, which may me seen in the Anatolian
Civilizations Museum collectively, are not
much removed from art; that in fact, they are
deemed to be the most important works of their
periods. [4] For example, one can observe with
admiration an unglazed 8.4 cm small ceramic
contained found in Eskiyapar near Yozgat,
depicting the sacred site by a woman, bread and
water, whose function is secondary, as an artifact
from the ancient Hittite period of 3,500 years
ago (Picture 5). Past experiences always shed
light on history through ceramic works.
In parallel with the institutionalization and
development of the art of ceramics; the glass
and porcelain industry, and glass and porcelain
art mentioned together with ceramics but which
actually should be handled as separate fields of
study, started to gain importance. Ömür Bakırer,
one of our post-Republic generation artists who
is a pioneer name in our country with his free

Resim 5. Kutsal Alanın Simgelendiği Kap,
Yükseklik: 8.4 cm.
Picture 5. Container Depicting Sacred Area,
Height: 8.4 cm.

bu sanat alanı ile yakın
ilişkisi olabilecek porselen
ve cam sanatlarının da
gelişimini, geçmiş ile
günümüzü karşılaştırarak
incelemek ve belgelemek
akademik çalışmalara
da gönül vermiş tüm
sanatçılar için daima ilgi
çekici olabilmektedir.
Ülkemizde sanat ancak
kurumsallaşmanın
sonucunda bir gelişme
göstermiştir. Bu
kurumsallaşmanın
sadece seramik sanatında
değil, seramikle ilişkili diğer alanlarda da üretilen
eserler bakımından da değerlendirilip, sergilenmesi
gerekmektedir. Kalıcı ve gezici müzelerde seramik,
porselen, cam sanat eserlerinin de yer alması ve çağdaş
seramik müzelerinin açılmasıyla sanat eserleri daha
nitelikli yeni mekânlara kavuşabilecek, ülkemiz sanat
belleği de gelecek kuşaklara bu yolla aktarılabilecektir.
Gelinen nokta gelecek için umut vericidir. Yenilik
ve insana yaraşır gelişme, kurumsallaşma ve devlet
politikalarının sanat adına akademik düzeyde ele
alınıp uygulanabilmesiyle ancak gerçekleşebilecek gibi
görülmektedir.
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style glass art applications
especially with his glass
works integrated with the
architectural structure;
story writer, architect
and painter Cihat Burak,
with his first porcelain
figures he made at Yıldız
Porcelain Factory[5];
Semih Balcıoğlu who
is a cartoonist, with his
clay forms [6] have made
major contributions to the
Contemporary Turkish Art.
To study and document
the position of the art of
ceramics among arts and
technologies diversified
rapidly, starting from
the 19tH Century until
present and the progress
of the arts of porcelain and glass which are
closely related to this field of art, comparing
the present with the past has always been an
attraction for all artists who are also interested in
academic studies. Art has only shown progress
as a result of institutionalization in our country.
This institutionalization should be assessed and
exhibited not only in terms of the art of ceramics
but also in terms of works produced in other
ceramic related areas. As ceramic, porcelain
and glass art works are found in permanent
and traveling museums and as contemporary
ceramic museums are opened, art works will be
able to find new better quality spaces and the
art memory of our country may be conveyed
to future generations in this way. The point
reached gives hope for the future. It looks like
innovation and progress fit for the human being
may only be achieved if institutionalization and
state policies are handled and implemented at
an academic level on behalf of art.
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Mevlevihane Kapısı’nın batıdan görünüşü
View of Mevlevihane Gate from the west

Silivrikapı’dan Mevlevihane Kapısı’na doğru 4. ile 5.
burcun arasında, Sigma Kapısı olarak adlandırılan
üçüncü askeri kapı yer alır. Bu kapının üzerinde, yazılı
kaynaklardan 14. yüzyıla kadar durduğu bilinen surları
yaptıran imparator II. Theodosius’un bir heykelinin
olduğu bilinmektedir. Bu sur kesiminde de 4 tane
Bizans Kitabesi yer almaktadır. Bizans devrinde “Pyletou
Resiotu”, bazen de Rhegion Kapısı diye anılmıştır.
Bugünkü adını 16. yüzyılda Merkez Efendi tarafından
kapının yakınında kurulan Mevlevi dervişlerinin
tekkesinden almıştır. Mevlanakapı da büyük ölçüde
onarım görmüştür. 1988 yılı onarımları sırasında
Mevlevihane Kapısı iç ve dış surları arasında 11.-12.
yüzyıla ait olduğu düşünülen bir nekropole ait mezar
bulunmuştur.
Mevlevihane Kapısı ile Topkapı arasında yer alan 15
burç kısmen iyi durumdadır. 9. ve 10. burçlar arasında
4. askeri kapı yer alır. 11. ile 13. burçların arasındaki
bölüm Millet Caddesi’nin açılması sırasında yıkılmıştır.
Yolun iki tarafındaki sur kesimi ise onarılmıştır. Bizans
devrinde “Pyle ton Hagion Romanou” adını taşıyan
Topkapı bugünkü adını Fatih Sultan Mehmet’in fetih
sırasında buraya yerleştirdiği en büyük toptan almıştır.
Topkapı’nın hemen arkasında Mimar Sinan’ın diğer
bir görkemli eseri Kara Ahmet Paşa Camii yer alır.
Gerek mimari, gerekse süsleme özellikleri açısından
İstanbul’da özgünlüğünü koruyan nadir eserlerden
biridir.
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The third military gate named
Sigma Gate lies between the
fourth and fifth bastions in the
direction of Mevlevihane Gate
from Silivrikapı. From literature,
it is known that at statute of
Emperor Theodosius II who built
the walls stood on this gate
until the 14th Century. There
are 4 Byzantine scriptures in this
segment of the walls. The gate
was known as “Pyletou Resiotu”
or sometimes as Rhegion gate at
the time of Byzantines. It takes
its present name from the tekke of Mevlevi
dervishes founded nearby the gate by Merkez
Efendi in the 16th Century. Mevlana Gate has
been greatly repaired. Graves of a necropolis
believed to be from 11th – 12th Centuries were
found between the inner and outer walls of
Mevlevihane Gate during the repairs of 1988.
Fifteen bastions located between Mevlevihane
Gate and Topkapı are partly in good shape.
Between 9th and 10th bastions lies the fourth
military gate. The segment between 11th and
13th bastions was destroyed during the opening
of Millet Street. The segment of walls on two
sides of the street has been repaired. Topkapı,
which was named “Pyle ton Hagion Romanou” in
Byzantine period, gets its name from the largest
canon placed by Sultan Mehmet the Conqueror
during the capture of Istanbul.
Another magnificent work by Mimar Sinan, the
Kara Ahmet Pasha Mosque, stands just behind
Topkapı. It is one of the rare works which has
preserved its originality in Istanbul in terms of
both architectural and also decorative features.

From Topkapı to Sulukule Gate
This wall segment going over Bayrampaşa
Creek (aka Lycus creek) was exposed to strong
artillery fire during the fall of Istanbul as it was
the weakest part of the land walls. The accident

Topkapı’dan Sulukule Kapısı’na
Bayrampaşa Deresi (eski ismiyle Lycus Deresi) vadisini
aşan bu sur kesimi, kara surlarının en zayıf bölümü
olmasından dolayı fetih sırasında yoğun topçu ateşi
görmüştür. M.S. 450’de II. Theodosius’un atından
düşerek ölümüne neden olan kaza da burada olmuştur.
Ulubatlı Hasan da Zafer Sancağı’nı bu sur kesimine
dikmiştir. Vatan Caddesi’nin açılması sırasında da bir
bölümü tahrip olmuştur. Edirnekapı yakınlarındaki
kısmen sağlam Sulukule (Pempton) Kapısı
bulunmaktadır.
Edirnekapı’sından Tekfur Sarayı’na
Fatih Sultan Mehmet’in 29 Mayıs 1453’te törenle
şehre girdiği Edirnekapı, İstanbul’un kurulduğu “Yedi
Tepe”nin en yükseğinin üzerinde yer almaktadır.
Fatih’ten sonra Avrupa’ya sefere çıkan padişahlar bu
kapıdan çıktıkları gibi, tahta çıkan padişahların da
Eyüp Sultan Camiisi’nde kılıç kuşandıktan sonra şehre
bu kapıdan girmeleri geleneksel bir anlayış olmuştur.
Osmanlı döneminde Edirne’ye giden yolun başlangıcı
olan kapının hemen arkasında Mimar Sinan’ın bir
eseri Mihrimah Camii yer almaktadır. Kapının içinde
ve dışında surların Osmanlı döneminde geçirdiği
onarımlarla ilgili çeşitli kitabeler yer almaktadır.
Edirnekapı’dan sonra sur bedeninin bir kısmı çevre
yolu bağlantısı için yıkılmıştır. Yolun her iki tarafındaki
burçlar onarılmıştır. Tekfur Sarayı’na kadar 9 burç
vardır. Theodosius surları Tekfur Sarayı’nda son bulur.
Marmara kıyısından bu noktaya kadarki sur uzunluğu
5.632 metredir. Tekfur Sarayı’na gidebilmek için
Edirnekapı’dan içeri girip soldaki ilk sokağa sapıp sur
bedenini içerden bir süre izlemek gerekmektedir.
Tekfur Sarayı’ndan Ayvansaray’a
Bizans dönemi saraylarından günümüze ulaşan önemli
örneklerden biri Tekfur Sarayı, son derece zengin
bir cephe mimarisine, taş tuğla işçiliğine sahiptir.
İki sur duvarı arasındaki üç katlı bu yapının tarihi
tartışmalıdır. Bazı kaynaklara dayanılarak Kontantinos
Porphyrogennetos’a ait olduğu öne sürülmektedir.
Tekfur Sarayı tarihinde oldukça ilginç kullanımlara
da sahne olmuş; bir zaman Topkapı Sarayı’nın fil ve
zürafaa gibi Acaib-ül Mahlukatı’nın
bakıldığı yer olmuş, Lale Devri’nde ise
“çini imalathanesi” olarak kullanılmış,
geçen yüzyılda Robert College’in
kurucusu Cyrus Hamlin yer ararken
bir ara okulunu Tekfur sarayı ve
çevresine kurmayı bile düşünmüş.
Tekfur Sarayı’ndan sonraki surların
ilk kısmı, Manuel Komnenos Suru
adını taşır. Bu surlar bu kesimdeki
Blachernae Sarayı’nı korumak amacı
ile yapılmışlardır. Bu bölümde
son büyük kapı Eğri Kapı ve onun
hemen kenarında Mimar Sinan’ın
Kırkçeşme Maksemi yer alır. Belgrad
Ormanı’ndaki toplama havzalarından
gelen su, bu binada büyük bir
haznede toplanmış ve çevresindeki
kırk delikten şehrin çeşitli semtlerine dağıtılmıştır.
Bitiminde günümüzde büyük ölçüde onarım geçiren

causing the death of Theodosius II by falling
from his horse has taken place here in 450 A.D.
Hasan of Ulubat has driven the victory flag in
this wall segment. A portion of it was destroyed
during the opening of Vatan Street. The partly
sound Sulukule (Pempton) Gate lies near
Edirnekapı.

From Edirnekapı to Tekfur Palace
Edirnekapı where Sultan Mehmet the Conqueror
entered the city with a ceremony on May 20,
1423, lies on the highest one of the “Seven
Hills” on which Istanbul is established on. It
has become a tradition for sultans going on
a war campaign to Europe to leave the city
through this gate after Fatih and for sultans to
be crowned to enter the city from this gate after
wearing their swords in Eyüp Sultan Mosque.
Right behind the gate which is the starting point
of the road to Edirne in the Ottoman period,
lies Mimar Sinan’s Mihrimah Mosque. There
are various scriptures on the repairs the gate
went through during the Ottoman period inside
and outside the gate. Part of the body of the
walls was demolished for the link to collector
roads after Edirnekapı. The bastions on either
side of the road have been repaired. There are
9 bastions until Tekfur Palace. The Theodosius
walls terminate at the Tekfur Palace. The length
of the walls from the shore of Marmara up to this
point is 5,632 meters. To get to the Tekfur Palace,
one has to go in from Edirnekapı, turn left on the
first street and follow the body of the wall for a
while.
From Tekfur Palace to Ayvansaray
Tekfur Palace, one of the significant specimens
of the Byzantine period palaces which have
survived so far, has an extremely rich façade
architecture and masonry workmanship. The
date of this structure with three storeys between

Topkapı’dan Edirnekapısı’na doğru bakış
Looking towards Edirnekapı from Topkapı
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Tekfur Sarayı’nın güneydoğudan görünümü
View of Tekfur Palace from the south-east

ve Zülfü Livaneli’nin “Şahmeran” filmine mekanlık
eden ünlü Anemas Zindanları yer alır. Zindan’ın
hemen arkasında eski Blakherna Sarayı’nın yer aldığı
terasların birinin üzerinde İvaz Efendi Camii yer alır.
Bu anıtsal klasik Osmanlı yapısı Mimar Sinan’ın eseri
olarak kabul edilmesine karşın onun listelerinde adına
rastlanmamaktadır. Mimari özellikleri görülmeye değer
bir yapıdır.
Tekfur Sarayı’nın sonraki sur uzantısı, Manuel I.
Komnenos (1148-1180) tarafından yaptırılmıştır.
Hemen Tekfur Sarayı’nın ötesinden başlar, tek sıra bir
savunma hattından meydana gelir ve önünde hendeği
yoktur. Ancak, bu eksikliği kapatmak istermişçesine,
ana Theodosios Surları’ndan daha kalın ve masif olup
kuleleri de daha güçlü, yüksek ve birbirlerine yakındır.
Dışa bakan yüzleri kapatılmış yüksek kemerlerden
oluşan bu güçlü savunma duvarının dokuz kulesi ve
Kaligaria Kapısı (Eğri Kapı) denilen tek bir kapısı vardır.
Tekfur Sarayı’ndan sayıldığında altıncı ve yedinci kuleler
arasında bulunur. İlk sekiz kule dışta yuvarlak iken,
dokuzuncusu karedir.
Manuel I. Komnenos Suru, Eğri
Kapı’dan sonraki üçüncü kulede
son bulur. Manuel Komnenos
Suru’nda üzerinde tarih bulunan
hiçbir kitabe yoktur, ancak
sonraki kuzey uzantısında
üç tane bulunur: İsaakios II.
Angelos tarafından 1188, bir
diğeri Andronikos II. Palaiologos
tarafından 1317 ve sonuncusu
da İoannes VIII. Palaiologos
tarafından 1441 tarihini
taşımaktadır. Bundan sonra Haliç’e
doğru paralel iki sur hattı uzanır.
İç bölümü İmparator Herakleios
(hd. 610-641) tarafından
yaptırıldığından onun adını
taşımaktadır. Bu bölgedeki kiliseyi korumak amacıyla
yapılmıştır. 100 metre uzunluğunda sur bedeni
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two walls is controversial.
Based on certain sources, it is
argued that it was Konstantinos
Porphyrogennetos’s. Tekfur
Palace was the scene of highly
interesting uses in history,
being a place where Strange
Creatures of Topkapı Palace
like elephants and giraffes
were taken of; was used as
“tile production shop” during
the Tulip Period; when looking
for a place Robert College’s
founder Cyrus Hamlin has
considered to build his school
on and around Tekfur Palace
in the 19th Century. The first segment of the
walls after Tekfur Palace is named the Manuel
Komnenos Wall. These walls were built to protect
the Blachernae Palace in this segment. In this
segment are the largest big gate Eğrikapı and
just beside it, the Kırkçeşme Fountain Group by
Mimar Sinan. Water coming from the collection
basins in the Belgrade Forest was collected in a
big tank in this building, distributed to various
neighborhoods of the city through forty holes
around it. At its end section, there are the
famed Anemas Dungeons which were largely
repaired presently which was the scene for the
film “Şahmeran” by Zülfü Livaneli. There lies
the Ivaz Efendi Mosque on one of the terraces
where the old Blachernae Palace was situated
on right behind the dungeon. Although this
monumental classical Ottoman building is
deemed to be a work by Mimar Sinan, its name
is not found in his lists. It is a structure worthy of
seeing in terms of its architectural features.

Manuel Komnenos Suru’nun kuzeye doğru görünümü, Tekfur Sarayı da arka planda görülmekte
Northern view of Manuel Komnenos Wall, Tekfur Palace is in the background

Kuzeydoğuya doğru, Komnenos Suru’nu sağda, 15. yüzyıla ait bir Palaeologos onarımı da solda görülmekte
A look towards the north-east, Komnenos Wall is on the right, a Palaeologos repair from 15th century on the left

üzerinde üç tane altıgen savunma burcundan oluşmaktadır. Güneyden itibaren birinci ve ikinci kalelerin arasında
Blakhernai Kapısı bulunmaktadır.
V. Leon (hd. 813-820) Bulgar kuşatmasından sonra surların savunma açısından sorunlu Herakleios Suru’nun dışına
yani bir savunma hattı yaptırmıştır. Onun adıyla anılan bu sur hattı Herakleios Suru’na paralel inşa edilmiştir. Tarihi
yarımadayı çevreleyen savunma sistemi daha sonra Haliç kıyısını izleyerek tek beden halinde Sarayburnu’na kadar
kısım kısım yıkılmış bir halde Haliç Surları olarak devam eder.

The wall extension after the Tekfur Palace was built by Manuel Komnenos I (1148-1180). It starts just after
Tekfur Palace, comprises a single row of defence line and there is no ditch in front of it. However, it is thicker
and more massive than the main Theodosius walls with stronger and higher towers which are closer to
each other as if trying to make up for this deficiency. This powerful defence wall, comprising high arches
with faces looking outside covered, has nine towers and a single gate named Kaligaria Gate (Eğri Kapı). It
lies between the sixth and seventh towers counted from the Tekfur Palace. The first eight towers are round
outside, with the ninth one square shaped.
Manuel Komnenos I Wall terminates at the third tower after Eğrikapı. There is no scripture with date on the
Manuel Komnenos Wall. However, there are three of them in its next northern extension: 1188 by Isaakios
Angelos II, 1317 by Andronikos Palaiologos II and 1441 by Ioannes. Palaiologos VIII. After this come two
parallel wall lines towards the Golden Horn. The inner part bears the name of Emperor Heraklios (610-641)
as it was built by him. It was built to protect the church in this area. It comprises three hexagonal defence
bastions on a wall body of 100 meters long. The Blakhernai Gate is between the first and second forts
starting from the south.
After the Bulgarian siege, Leon V (813-820) has built a new defence line outside the Heraklius wall which was
weak defensively. This wall line named after him was built parallel to the Heraklius Wall. The defence system
encircling the historical peninsula then follows the shore of Golden Horn and continues as the Golden Horn
Walls, up to Sarayburnu as a single body with partly collapsed segments.
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Kalesinterflex® Üretimi
Teknolojik Çalışması
Technological Study of
Kalesinterflex® Manufacture
Arman Solaş
A. Aydın Göktaş
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A. Ş. Çanakkale

ÖZET
Kalesinterflex®, 1 m x 3 m ebadında, 3 mm
kalınlığında, doğal hammaddeler kullanılarak kendi
özel teknolojisiyle üretilen, ince ve esnek porselen
levha olarak tanımlanabilir. Üretim prosesi ve
üstün fiziksel/mekaniksel özellikleri bakımından
geleneksel seramik karo konseptine göre farklılıklar
göstermektedir. Bu teknolojik çalışmanın amacı en
iyi ürün özelliklerini elde edebilmek için geliştirilen
bünyelerin analiz ve karakterizasyonlarının
yapılmasıdır. Bu çalışmada ürün özelliklerinin sadece
bünye formülasyonuna ve oluşan reaksiyonlara
değil, aynı zamanda çamurun özelliklerine, granül
karakteristiklerine ve proses şartlarına da bağlı
olduğu belirlenmiştir. Püskürtmeli kurutucu ile elde
edilen granüllerin tane boyut dağılımı ve rutubetinin
önemi presleme ve son ürünün özelliklerine etkisi
açısından açıklanmıştır. Öğütme süreci şartlarının
ürünün fiziksel özelliklerine ve faz oluşumuna etkisi,
optik dilatometre eşliğindeki x ışınları kırınım (XRD)
ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri ile
açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Porselen karo, Üretim Süreçleri,
Karakterizasyon, Kalesinterflex®.
1. GİRİŞ
Porselen karolar üstün özellikleri sayesinde yapı
sektöründe yaygın olarak kullanılan ürünlerdir. Bu
yüzden porselen karolar mekanik, fonksiyonellik ve
estetik görünüm gibi özellikler bakımından kullanım
koşullarının gerekliliklerini yerine getirmelidirler.
Porselen karoların kullanım alanlarının bu denli
geniş olması, bina yüklerinin azaltılması gibi
faydaları da beraberinde getirdiğinden yeni
teknolojilerin geliştirilmesini sağlamaktadır[1, 2].
Yüzeylerin görünüş ve diğer özelliklerini iyileştirmek
adına piyasada ahşap, plastik, metal gibi pek çok
lamine edilmiş ürün bulunmaktadır. Bu malzemelerin
lekelere, kimyasallara, asit ve alkalilere, ateşe, güneş
ışığına dayanıklı olması söz konusu olduğunda
seramiklerin kullanılması en iyi alternatif gibi
görünmektedir. Kalesinterflex®’in geliştirilmesi de bu
özellikleri sağlayan büyük ebatlı ve çok ince seramik
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ABSTRACT
Kalesinterflex® is called as a thin and flexible
porcelain slab which has 3 mm thickness and
size of 1 m x 3 m, manufactured by its specialized
technology using natural raw materials. It is a
unique product which is different from traditional
ceramic tile concept because of its manufacturing
process and superior physical/mechanical
properties. The aim of this technological study
is to analyze and characterize the developed
bodies to find out the right process condition in
order to obtain the best final product in terms of
technological characteristics. It has been given
that the characteristics of the final product depend
not only on the body formulation and particular
reactions that occur, but also on the milling
conditions of the batches and the characteristics of
spray dried granules and process conditions. The
importance of the particle size distribution and the
humidity of the spray dried granules have been
described regarding the homogeneity, compaction
and final product properties. The effect of milling
condition on the physical properties and phase
reaction has been given by XRD and SEM analysis
with the guidence of optical dilatometer.
Keywords: Porcelain tile, Production processes,
Characterization, Kalesinterflex®
1. INTRODUCTION
Porcelain tiles are widely used in building industry
due to their excellent properties. For this reason,
these products have to overcome the service
conditions in terms of mechanical, functional
and aesthetical view properties. The widespread
usage of these products causes new technological
development necessities as reducing the weight of
the buildings[1,2].
In order to improve the appearance and other
characteristics of the surfaces, many laminated
materials especially wood, metal, plastic are widely
used in industry. To improve the properties of such

plaka üretebilme isteğiyle doğmuştur. Porselen
karo kalitesinin seçilmesinin nedeni de yüksek
mukavemet, yoğunluk ve elastisite modülü ile
mevcut ve geniş kapsamlı dekorasyon imkanlarıdır[3].
Amaç en büyük ebatlı ve en ince seramik malzemeyi
üretebilmek olduğundan böyle bir ürünü geleneksel
porselen karo üretim teknolojileri ile üretebilmek
oldukça zordur. Bu yüzden, 1000x3000x3 mm
ebatlarındaki Kalesinterflex®’in üretimine dönük
özel teknikler geliştirilmiştir. Prosesin en zor yönü
geniş yüzey alanına yüksek presleme basıncının
uygulanabilmesidir. 3m2 alana 400 bar basınç
uygulayabilmek için malzemeye 12000 tonluk
net basınç uygulanmalıdır. Bu işlem için 15000
ton gücündeki “compatter” ismindeki sistem
kullanılmaktadır. Sistem, presleme sonrası
genleşmeden kaynaklanan çatlaklar oluşmaması için
herhangi bir kalıp kullanmamaktadır ve tasarımın
anahtarı besleme sistemidir. Granüller, taşıyıcı bant
ile beslenmektedir ve bu bant ile birlikte üst kısmı
sabit, alt kısmı hareketli olan prese girmektedir.
Başta presleme olmak üzere birçok açıdan farklılıklar
gösteren üretim süreçlerinde yaşanan problemler
neticesinde doğru şartları bulabilmek adına
teknolojik çalışma yapılması gereği duyulmuştur.

2. DENEYSEL YÖNTEM
2.1. Malzemeler
Deneyler boyunca birçok kompozisyon
geliştirilmesine rağmen bu çalışmada karşılaştırmak
üzere Tablo 1’de kimyasal analizleri verilen iki
kompozisyon seçilmiştir. Bunlardan biri standart
(STD) kompozisyon, diğeri de türetilen son
kompozisyondur (A).

materials like resistance to stains, chemicals, acids,
alkalis, fire, sunlight; heat and sound insulation,
using ceramics appeared to be the best alternative.
The development was based on the desire for a
large sized ceramic slab with a very low thickness
and outstanding technical values. The porcelain tile
quality was selected by virtue of its outstanding
bending strength, high modulus of elasticity,
good densification and the unlimited scope for
decoration with readily available products[3].
Because the objective is to produce the thinnest
and largest sized material, the production of
porcelain tile with the traditional methods
seemed to be very difficult. Therefore, the product
Kalesinterflex®, which is a thin and flexible porcelain
slab with dimensions of 1000x3000x3mm, has to
be manufactured by its specialized technology.
The most difficult aspect is to apply the extremely
high pressing force over the large surface area in
which to generate the specific pressure of 400 bars
for pressing 3 m2, net pressure of 12000 tons must
be applied to the material. For this reason, the
“compatter” with a nominal force of 15000 tons is
used for pressing. The system does not use a mould
in order to avoid sudden pressing expansion in the
body after removing from the mould and the key
of the design is the filling system. The powder is
fed by a belt conveyor, on which it is compacted
with the lower plate against the upper rigid plate.
But some problems are encountered during
this manufacturing process. The necessity of a
technological study to overcome these problems
is required in order to find out the right process
conditions.

Kompozisyon / Composition

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K2O

A. K.

STD
A

71,0
67,0

18,0
21,5

0,6
0,5

0,6
0,6

0,4
0,3

0,2
0,2

4,5
4,0

1,2
2,0

3,5
3,9

Tablo 1. STD ve A kompozisyonlerinin kimyasal analizleri
Table 1. Chemical compositions of STD and A

Bu kompozisyonlar kil, kaolen, kuvars, sodyum
ve potasyum feldispat karışımlarından formüle
edilerek endüstriyel şartlarda granül haline
getirilmişlerdir. İki kompozisyon arasındaki en
önemli fark feldispat oranlarındaki değişikliğe
bağlı olan alkali miktarlarından kaynaklanmaktadır.
Sodyum feldispat ve kaolen miktarları azaltılarak
potasyum feldispat oranı artırılmıştır. Feldispatlar
gibi ergitici malzemeler söz konusu olduğunda
camsı fazın oluşma sıcaklığı ve oluşan fazın
viskozitesi gibi parametreler seçim yapmada önemli
rol oynamaktadır. Sodyum feldispatlar düşük
ergime sıcaklığına aynı zamanda düşük camsı
faz viskozitesine sahipken, potasyum feldispatlar
yüksek viskozitede daha kıvamlı olduklarından
sinterleme sırasında yapışma ve deformasyonu
önleyici etkileri vardır[4]. Kalesinterflex® ürünü de
kritik boyutlarda bir ürün olduğu için deformasyon
oldukça önemli bir parametre haline gelmektedir.

2. EXPERIMENTAL METHODS
2.1. Materials
Many compositions were studied during these
experiments but two types of compositions, whose
chemical analyses are given in Table 1, are selected
to be discussed during this article. The standart
body called as STD and derived one as composition
A.
These compositions are typically industrial spray
dried powders, formulated from a mixture of clay,
kaolin, quartz, sodium and potassium feldspar.
The main difference between two compositions
is the alkali content caused by the difference of
feldspar ratio. Potassium feldspar ratio is increased
by decreasing the sodium feldspar and kaolin
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Ürünün kolay kesilebilme özelliği de önemli
parametrelerden biridir. 1x3 m2 ebadında üretimi
yapılan plakaların müşterilerin isteklerine göre cam
kesme makineleriyle farklı ebatlara kesilebilmeleri
söz konusudur. Potasyum oksidin, camsı fazı
kontrol ederek kırılganlığa karşı iyi sonuçlar verdiği
ve ürüne kolay kesilebilme özelliği kazandırdığı
düşünülmektedir. Ayrıca, yapılan çalışmalarda
öğütme prosesinin son ürüne etkilerini görmek için
her kompozisyon 63 µm üzerinde düşük kabakum
(~% 0,2) ve yüksek kabakum (~% 0,5) değerleri ile
çalışılmıştır.

2.2. Deneyler
Kalesinterflex® üretiminde, tane ve granül boyut
dağılımı, granül akış karakteristikleri, çatlak oluşumu
ve ilerlemesi gibi bazı süreç parametreleri önem
kazanmaktadır. Dolayısıyla, çamur hazırlama,
granülleştirme, presleme ve sinterleme proseslerine
bazı modifikasyonlar yapılarak geleneksel porselen
karo üretiminden biraz farklılaşması gerekmektedir.
Örneğin, ürünün “compatter” teknolojisi ile yapışma
olmadan preslenebilmesi için geleneksel olarak %
5,5-6,5 olan granül rutubeti % 3,5-4,5 aralığında
olması anlaşılmıştır. Diğer taraftan sinterleme için
başlarda doğal gaz ile denemeler yapılmasına
rağmen, fırın içerisinde homojen olmayan ısı
transferi neticesinde deformasyon problemi ile
karşılaşıldığından elektrikli fırın kullanılmasına karar
verilmiştir.
		
Her proses adımından çıkan ürüne aşağıdaki
analizler uygulanmıştır:
•

•
•

•
•
•
•
•

Tane boyut dağılımı analizleri Mastersizer
cihazı ile 0,01 µm-1000 µm aralığında
gerçekleştirilmiştir ayrıca, granüllerin boyut
dağılımı için kuru elek analizi yapılmıştır.
Presleme işlemi 350 bar basınçta % 3,5-4,5
granül rutubeti aralığında gerçekleştirilmiştir.
Sinterleme 1210, 1215, 1220, 1225 ve 1230°C
maksimum ortam sıcaklıklarında başlangıç
ve bitiş olmak üzere 45-60 dakika aralığında
endüstriyel elektrikli fırında gerçekleştirilmiştir.
Sinterleme sıcaklıkları, Misura 3.32-ODHT-HSM
1600/80 optik dilatometre ile 50°C/dk ısıtma
hızında tespit edilmiştir.
Su emme testi ISO 10545-3 standardına uygun
olarak yapılmıştır.
Mukavemet değerleri ISO 10545-4 standardına
uygun olarak üç noktalı eğme testi ile
gerçekleştirilmiştir.
Ürünlerin mineralojik yapıları hakkında bilgi
sahibi olmak için Panalytical(Philips) X’pert PRO
MPD cihazı ile XRD analizleri yapılmıştır.
Mikroyapıları incelemek için parlatılmış
yüzeylerden ZEISS SUPRA 5VP taramalı elektron
mikroskobu ile görüntü alınmıştır.

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Kalesinterflex® üretim teknolojisinde tane boyut
dağılımının prosesi etkileyen en önemli faktör
olduğu, yüzey alanı arttığında sinterlemenin
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content. In speaking of fluxing materials, mainly
feldspars, understanding of their mineralogical
nature is once again important as the formation
temperature of the vitreous phase and the viscosity
of the formed glass correlate closely with the type
of feldspar: sodium feldspars have low melting
points and low molten material viscosity too, while
potassium feldspars have high viscosity, which
can help in the event of deformation and sticking
problems during firing. The product Kalesinterflex®
has very critical dimensions (i.e.1000x3000x3mm.)
so, the deformation should be eliminated.
Potassium feldspar is believed to reduce fired
deformation because of it’s higher viscosities at
high temperatures compared to sodium feldspar[4].
Cutting behaviour is also an important parameter of
the products since the ceramic slabs manufactured
in 1000x3000x3mm dimensions need to be cut with
glass cutting machines into customer’s ambition.
K2O is believed to enhance this behaviour with
balancing the glassy phase content in terms of
brittleness. Finally, these compositions are prepared
in two subclasses, low residue (~ 0.2 %) and high
residue (~ 0.5 %) on 63 µm sieve, on their own in
order to understand the effect of milling condition
on the properties of final products.

2.2. Experiments
Kalesinterflex® production underlines some special
process parameters like particle size distribution,
humidity, flow characteristics, crack initiation
and propagation. This needs some modifications
to the process steps of raw material batching,
spray drying, pressing and firing which differs
from traditional porcelain tile manufacturing. For
example, to overcome the stacking problem during
compaction with the “Compatter” technology, it
was understood that the granule humidity should
be kept between 3,5 - 4,5%, where traditionally
this value is around 5,5 - 6,5%. In early stages of the
firing operation natural gas was used but, because
of the large sized product and the inhomogeneity
heat transfer inside the kiln caused by the burners,
contributed deformation. So, electrical kiln was
decided to be used to overcome this problem.
The following tests are performed to the products
of each processing step;
•

•

Particle size analyses were made with Malvern
Instruments (Mastersizer) in the range of 0.01
and 1000 µm to supply complete information
on the particle-size distribution of the particles.
Additionally dry sieving is used with the aim to
find out the different particle-size distribution
ranges of the granules.
The pressing operation was carried out using
Compatter press with 350 bars. To overcome
the stacking problem of the powder to the
belts, powder moisture was kept between
3,5 - 4,5 %.

daha etkili olduğu, düşük kabakum ile çalışılan
kompozisyonlardan anlaşılmıştır.

•

Granüllerin etkili ve homojen bir şekilde
banda akabilmeleri için granüllerin tane boyut
dağılımlarının ve morfolojilerinin sürekli olarak
kontrol altında tutulması gerekmektedir. Granül
akışını kontrol eden parametreler arasında granül
tane boyut dağılımı, özgül ağırlık, granül şekli
sayılabilir. Bunların yanında akışı etkileyen en önemli
faktörlerden birinin de granül rutubeti olduğu Tablo
2’de görülebilir.

•

Granül rutubeti (%) / Powder moisture (%)
Hacimce akışkanlık (cm3/sn) / Fluidity relative to volume (cm3/sec.)
Kütlece akışkanlık (g/sn) / Fluidity relative to mass (g/cm3)
Görünür yoğunluk (g/cm3) / Apparent density (g/cm3)

The firing operation was carried out in
industrial, electrical, continuous, fast firing,
single-layer kiln at maximum ambient
temperatures of 1210, 1215, 1220, 1225 and
1230°C. The firing cycle was kept between 45-60
minutes cold to cold.
Maximum sintering temperatures of the
compositions are determined by the help
of Misura 3.32-ODHT-HSM 1600/80 Optical
Dilatometer. Here, the heating rate was 50°C/
min which is almost typical with traditional
kilns.
3,5
16,4
17,1
1,06

5,0
15,5
16,6
1,04

6,0
14,8
15,3
1,03

Tablo 2. Farklı rutubetteki granüllerin akışkanlık değerleri
Table 2. Flowability values for spray dried powders of different residual moisture content

Tablo 3, Tablo 4 ve Şekil 1’de mastersizer ile elde
edilen tane boyut dağılımları ve granüllerin kuru
elek analizleri görülmektedir. (D: Tane Boyutu,
STD: standart bileşim, A: A kompozisyonu) Yapılan
çalışmalarda farklı tane ve granül boyut dağılımına
sahip ürünlerin farklı preslenebilme ve pişme
küçülmesi değerlerine sahip oldukları görülmüştür
(Tablo 5).
Granül dağılım eğrileri diğer geleneksel seramiklerde
olduğu gibi tipik iki pikli karakterdedir ancak istenen
besleme etkinliği ve presleme için granüllerin
çoğunun 125 ile 300 µm aralığında olması önem
arz etmektedir. Püskürtmeli kurutucuda elde edilen
granüller içinde “ortalama” büyüklükte olanların
“büyük” veya “ince” tanelilere oranla daha iyi akış
özellikleri gösterdikleri anlaşılmıştır.
Aynı kabakum değerindeki farklı kompozisyonların
sinterleme sıcaklıkları hakkında bilgi sahibi olmak
için Şekil 2’de görülen optik dilatometre analizi
		
D(v,0.1) µm

STD
1,1

A
1,3

D(v,0.5) µm

6,9

7,7

D(v,0.9) µm

32,1

35,0

Tablo 3. Mastersizer ile elde edilen tane boyut dağılımı analizi
v 3. Particle size distribution data obtained from Mastersizer.

600 µm
425 µm
300 µm
250 µm
125 µm
75 µm
75 µm altı

STD
0,8
13,9
36,7
16,3
28,3
2,5
1,3

Tablo 4. Granüllerin kuru elek analizi sonuçları
Table 4. Particle size distribution data obtained from dry sieving

A
0,5
4,9
27,6
23,2
35,2
4,6
3,3

•
•
•

•

Water absorption values are determined
according to ISO 10545-3.
The modulus of rupture was determined by
three point bending test according to the ISO
10545-4 standard.
XRD analysis was performed with
Panalytical(Philips) X’Pert PRO MPD X-Ray
Diffractometer in order to have knowledge
about mineralogical composition of the
products.
The microstructure was characterised on
polished surfaces by ZEISS SUPRA 5VP Scanning
Electron Microscopy.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this specialized technology it was found that
the key factor of the process was the particle size
distribution. In this regard, it is seen from the low
residue ones that results are greatly influenced by
the contact surface area of the particles.
To obtain the granules with good flow
characteristics, homogeneity and regularity
of filling the belt, particle size distribution and
morphologies of the spray drier powder has to be
kept under control. Conceptually, measurement of
powder flowability involves various factors such
as particle size distribution, specific weight, shape,
mutual adhesions and degree of packing. It has
been observed that the most important factor
influencing powder flowability is the moisture
content of spray dried powder (Table 2).
In regard to the control of the particle size
distribution of the spray dried granules, it is found
that slabs of the same type made by powder with
different particle size distribution, present different
compaction and linear shrinkage. The particle size
distribution results of the granules obtained from
Mastersizer and dry sieving are listed below.
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Şekil 1. Granüllerin tane boyut dağılım eğrileri
Fig.1. Spray dried powder distribution curve

The particle size distribution curve shows typical
two peak character as in the traditional ones but
important parameter here is to keep most of the
particles between 125 and 300 µm in order to
get the desired filling and compaction by the
“Compatter” technology. Because it was understood
that a mix consisting of a preponderance of
“medium” particles flow better than other mixes
classified as “coarse” or “fine”.
In the name of having information about the

yapılmıştır. Burada, sinterleme başlangıç noktaları
aynı olmasına rağmen aynı süre ve sıcaklıkta
A kompozisyonunun sinterleme sonrası daha
yoğun yapıya sahip olduğu görülebilir. Tablo
6’da, maksimum sıcaklıkta (1230oC) 10 dakikalık
bekleme sonrasında A kompozisyonunun, en yüksek
sinterlenme küçülmesinden dolayı teorik olarak
sıfır su emme değerine ulaştığı görülmektedir. Bu
nedenle, seçilen maksimum sıcaklık değerlerinde
üretim denemeleri yapılmasına karar verilmiştir.

Şekil 2. Kompozisyonların optik dilatometre analizleri
Fig.2. Optical dilatometer result of compositions
Sinterleme Sıcaklığı
Firing Temperature
1210 oC
1215 oC
1220 oC
1225 oC
1230 oC

STD (düşük kabakum)
STD (low residue)
9,13
9,22
9,22
9,28
9,35

STD (yüksek kabakum)
STD (high residue)
8,78
8,86
8,92
9,01
9,05

A (düşük kabakum)
A (low residue)
8,98
9,24
9,31
9,37
9,41

A (yüksek kabakum)
A (high residue)
8,80
8,98
9,02
9,07
9,13

Tablo 5. Kompozisyonların farklı sıcaklıklardaki pişme küçülmeleri (%)
Table 5. Shrinkage values of the bodies fired at different temperatures expressed as percentage

Sinterleme Sıcaklığı
Firing Temperature

STD (düşük kabakum)
STD (low residue)

STD (yüksek kabakum)
STD (high residue)

A (düşük kabakum)
A (low residue)

A (yüksek kabakum)
A (high residue)

1210 oC
1215 oC
1220 oC
1225 oC
1230 oC

0,37
0,25
0,15
0,09
0,05

0,51
0,31
0,19
0,11
0,09

0,37
0,19
0,13
0,04
0,00

0,45
0,33
0,17
0,07
0,03

Tablo 6. Kompozisyonların farklı sıcaklıklardaki su emme değerleri (%)
Table 6. Water absorption values of the bodies fired at different temperatures expressed as percentage

Tablo 5 ve 6’da görüldüğü gibi maksimum pişme
küçülmesi ve minimum su emme değerleri, iki
kompozisyonun düşük kabakum ile çalışılanlarında
elde edilmiştir. Bu durum da öğütmenin sadece
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sintering temperatures of the compositions of
the same residue, optical dilatometer was used.
Here, although starting point of sintering was
common for two compositions, we can see the
higher degree of densification of compositon
A at the same temperature. It can be observed

STD(y.k.*) STD(h.r.*)
Kuvars

Quartz

Cam
Müllit
Albit
Kristobalit

Glass
Mullite
Albite
Cristobalite

1225
25
63
8
2,5
1

STD (d.k.*) STD (l.r.*)

1215
25,5
61
8,5
3,5
1

1220
24
62
10
3
0,5

Tablo 7. Sinterlenmiş bünyelerin mineralojik kompozisyonları
Table 7. Mineralogical compositions of the fired bodies.

başlangıç prosesi olmadığını, istenilen özellikleri
elde etmek adına önemli bir parametre olduğunu
ve artan yüzey alanıyla difüzyon reaksiyonlarının
da hızlı gerçekleştiğini göstermektedir. Tablo 7’de
yorum yapılmak üzere seçilen kompozisyonların
mineralojik analizleri ve kütle bazında kantitatif
yüzdeleri görülmektedir (Rietweld yöntemiyle
hesaplanmıştır). Hammaddeler arasındaki
reaksiyonları anlayabilmek, yüksek sıcaklıkta
yalnız başlarına ve karşılıklı etkileşimleri hakkında
bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir[5]. Geleneksel
porselen karoların mikroyapıları çok ince taneli
matris içine gömülü, yüksek saflıkta silika camı
ile çevrelenmiş iri kuvars ve müllit tanelerinden
oluşmaktadır[6]. Müllit miktarı ve şekli, sıcaklık ve
kompozisyonun bir işlevi olarak, içinde çökelip
büyüdükleri camsı fazın akışkanlığı ile kontrol
edilmektedir[6]. Müllit fazının miktarı ve gelişimi
sinterleme mekanizmasını etkilemektedir ancak,
müllit oluşumu hammadde tipiyle de ilgilidir[7].
Müllit miktarı, porselen karolarda başlangıç
hammaddelerinin özellikleri, hızlı pişirim çevrimleri
ve porselen karolardaki düşük sinterleme sıcaklığı
yüzünden, genel olarak % 8 gibi düşük bir değere
sahiptir[8]. Tablo 7’de görüldüğü gibi % 12 civarında
müllit oranı elde edilmesinin nedeni olarak
normal porselen karo üretiminden daha yüksek
sinterleme sıcaklığı uygulanması gösterilebilir.
Kompozisyonların kendi aralarındaki müllit
miktarlarının farklı olmasının nedeni olarak da
kimyasal kompozisyonlarının farklı olması ve A
kompozisyonundaki daha yüksek Al2O3 miktarı
gösterilebilir. Müllit oranı, her farklı harman için,
sinterleme sıcaklığının artmasıyla düşük de olsa
artış göstermektedir. Bu durum Al ve Si iyonlarının
difüzyon hızının artmasına bağlıdır.
Tüm numunelerdeki kristobalit kalıntıları dikkat
çekmektedir. Bunun nedeni olarak çok kısa
süre de olsa işletme şartlarında küçük lokal
tridimitàkristobalit dönüşümlerin olması ve yeterli
yavaşlıkta soğuma süreci gerçekleşmediğinden
kristobalit oluştuğu gösterilebilir. Bu noktadan
hareketle tüm kompozisyonlar için başlangıç
hammaddelerinin aynı karakteristikte olduğu
düşünülünce kuvarsın camsı faz içinde çözünmesinin
maksimum sinterleme sıcaklığı sürecinde oluştuğu
sonucuna varılmıştır. Pişmiş bir bünyedeki ana kristal
faz olan kuvars % 30 civarında bulunabilir, [8] ancak
bu çalışmada bu değer % 20 olarak bulunmuştur.

A (y.k.*) A (h.r.*)

1225
23
63
11
2
0,5

1220
23
62
11
2,5
1

1225
22
63,5
11,5
2
0,5

A (d.k.*) A (l.r.*)

1215
22
63
11
2,5
1

1220
21
64
12
1,5
1

1225
20
65,5
12,5
1
0,5

1230
19,5
66
12,5
1
0,5

(y.k.*): yüksek kabakum (high coarse sand), (d.k.*): düşük kabakum (low coarse sand)
(h.r.*): high residue, (l.r.*): low residue

that after ten minutes of holding time at maximum
temperature, because of maximum shrinkage,
composition A reaches theoretical 0% water
absorption value. For this reason, it was decided
to examine industrial production trials at these
maximum temperatures.
As seen from the Tables 5 and 6, maximum
shrinkage and minimum water absorption
values are obtained from low residue ones of the
compositions A and STD. Hence grinding is not
just a simple, preliminary affair. It is a complex
process that aims to produce a material of a
desired average particle diameter and particle
size distribution appropriate for a specific final
product. Table 7 indicates the mineralogical
compositions and quantitative analyses (calculated
with Rietweld method) of the fired bodies selected
for discussion and comments. The understanding
of raw material attitude requires knowledge of
the mineral behaviour individually and also their
mutual interactions at high temperatures[5]. The
general microstructural features of commercial
porcelains are coarse quartz grains surrounded by
solution rims of almost pure silica glass embedded
in a much finer matrix system and mullite[6]. The size
and shape of mullite is controlled by the fluidity
of the liquid matrix that they precipitate and
grow, which itself is a function of temperature and
composition[6]. The quantity and development of
mullite phase influence the sintering mechanisms,
but mullite formation depends on the raw material
type and is modified by the firing process[7].
Although mullite is typically found in low quantities
(up to ~8 %) because of the starting composition
characteristics, fast firing cycle and low firing
temperature used in porcelain tile manufacture[8],
we obtained values around 12 % when the high
firing temperature was taken into consideration.
The reasons of different mullite content between
the compositions are the different chemical
compositions and higher amount of Al2O3 in
composition A. It can be observed that, mullite
content slightly increases when maximum sintering
temperature increases which can be explained as
the increase of diffusion rate of Al and Si ions.
Traces of cristobalite were found in the samples
which are thought to be caused from small and
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STD kompozisyona karşı A kompozisyonunun ve
düşük kabakum ile çalışılan kompozisyonlarda
gözlenen faz oluşumları temelde elde edilmek
istenen sonuçları özetlemektedir. Başlangıç
reçeteleri değiştirilerek sistemde kalan kuvars ve
reaksiyona girmeyen albit oranı azaltılmış olup, cam
faz ve müllit miktarı iyileştirilmiştir. Ayrıca, düşük
kabakum ile çalışılan kompozisyonler istenilen
özellikler bakımından daha iyi sonuçlar vermiştir.

local tridymiteàcristobalite transformations which
remains because of fast cooling. So, because the
starting particle size of raw materials was constant
in every composition, the rate of dissolution
of quartz into the glassy phase was influenced
by maximum sintering temperature. The major
crystalline phase is quartz, which can amount up to
30 % in the fired body[8] but, values around 20 % are
achieved in this study.

Şekil 3.a-b’de görülen SEM görüntüleri, A
kompozisyonu ile çalışıldığında optik dilatometre,
XRD ve diğer fiziksel analizleri doğrular niteliktedir.
(a)

(b)

Şekil 3 a-b. STD ve A kompozisyonlarının aynı büyütmedeki SEM görüntüleri
Fig.3 a-b. Microstructures of the compositions obtained by SEM at the same magnitude

The phase evolution of composition A versus
STD and low-high residues of each composition
basically summarizes what we tried to do. As seen
in Table 7, by changing the starting raw material
batch, residual quartz and unreacted albite amount
were decreased, glassy phase and mullite quantity
were enhanced. Also in subclasses, low residual
ones of compositions had better desired properties.

Burada aynı şartlarda hazırlanan kompozisyonların
mikroyapısal farklılıkları açıkça görülebilmektedir.
Şekil 3b’de daha az boşluklu ve daha saydam bir
yüzey elde edilmiş olup sinterlemenin yoğunlaştırıcı
etkisi fark edilmektedir.
Üretim koşullarını doğrulamak ve malzemelerin
ne kadar yük taşıyabildiklerini görmek adına Tablo
8’de kırılma mukavemetleri verilmiştir. Burada
düşük kabakum ile çalışılan numunelerde daha
iyi sinterlenmeden kaynaklanan daha yüksek
mukavemet değerleri elde edilmiştir.

Figure 3a-b confirms the optical dilatometer and
other test results like XRD and physical tests about
enhancing the properties when composition
A is used. Here, we can see the microstructural
difference between the compositions prepared at
the same conditions in terms of compaction and
closed porosity. In Figure 3b, more clear with less
porosity microstructure is achieved.

Malzemelerin özellikle elastisite modülü gibi
mukavemet parametreleri yük taşıma, deformasyon,
sallanım özellikleri bakımından bina yapımında
oldukça önemli parametrelerdir. Yukarıda
belirtilen yükler söz konusu olduğunda, diğer tüm
parametreler eşit kabul edilirse düşük elastisite
modülüne sahip malzemeler yük altında deforme
olacağından malzeme seçimi yapılırken dikkat
edilmesi gereken önemli bir özellik haline gelecektir.

Modulus of rupture is carried out to determine the
correctness of the production process in relation to
the desired degree of compactness and consistency
and to determine whether or not the material is
capable of supporting the static and dynamic loads.
It is seen that low residue ones of the compositions
have higher strength (Table 8) due to better
densification.

Kalesinterflex® ürününün özellikle dış cephe
kaplaması olarak kullanılması gibi bazı
Sinterleme Sıcaklığı
Firing Temperature

STD (düşük kabakum)
STD (low residue)

STD (yüksek kabakum)
STD (high residue)

A (düşük kabakum)
A (low residue)

A (yüksek kabakum)
A (high residue)

1210 oC
1215 oC
1220 oC
1225 oC
1230 oC

44,2
47,7
48,6
51,3
53,2

43,4
46,2
47,1
49,3
50,4

45,2
48,5
51,4
55,2
59,5

44,6
46,8
48,5
52,4
55,7

Tablo 8. Numunelerin ortalama kırılma mukavemetleri (MPa)
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Table 8. The average modulus of rupture values of the specimens in MPa.

uygulamalarda cam elyaf ile güçlendirilerek
kompozit malzeme haline getirilmesi söz konusudur.
Farklı cam elyaf türleri ve epoksi, polyester gibi
yapıştırıcılarla yapılan bu çalışmalarda mukavemet,
elastiklik, çarpma dayanımı gibi alanlarda kayda
değer sonuçlar elde edilmiş olup bu çalışmalarla
ilgili detaylı bilgi gelecekteki bildiri ve yayınlarda
verilecektir. Konuyla ilgili ilave fotolar Ek’te
verilmektedir.

Ek Kalesinterflex üretim süreci ile ilgili fotoğraf / Attachment Kalesinterflex production process

4. SONUÇ
Yapılan deneyler reçetede K2O miktarının artmasıyla
ilgili teorik bilgilerin hayata geçirilmesini sağlamıştır.
Bu sayede daha geniş ve güvenli sinterleme aralığı
elde edilerek çatlaksız ve deformasyonsuz seramik
plakalar üretilebilmiştir.
Granüllerin etkili akışı ve homojen bir presleme
için hammaddelerin öğütülmesi, granüllerin boyut
dağılımı ve rutubeti gibi parametrelerin sürekli
kontrol altında tutulması gerekliliği görülmüştür.
A kompozisyonunun 1230 °C’ye kadar sorunsuz
bir şekilde sinterlenebildiği ve bu ürünlerin
kolayca kesilebildiği yapılan çalışmalar neticesinde
saptanmıştır. Bu kompozisyon için endüstriyel olarak
1225 °C’de sinterlenmenin uygun olacağına karar
verilmiştir.

Teknik Düzeltme: Prof. Dr. Z. Engin Erkmen
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The mechanical
characteristics of
the products, and
in particular the
modulus of elasticity
of the constituent
materials, are
important because
they determine the
behaviour of the
structure under
real load bearing
conditions, taking
into consideration
the possibility of deformations caused, for
example, by vibrations or applied loads. When all
other conditions are equal, the material which is
characterized by the lowest values of modulus of
elasticity tend to undergo deformations due to the
types of stress previously mentioned and this must
be taken into consideration during the selection of
the different materials.
The product Kalesinterflex® is thought to be used as
a composite material by reinforcing with glass fiber
in some applications. Different types of glass fibers
and adhesives like epoxy and polyester are being
tried and satisfactory results are obtained about
strength, elasticity and impact resistance. Detailed
information about these composite studies will
be given in coming papers. Additional photos are
given in the attachment.

4. CONCLUSION
These experiments supported the theoretical
knowledge that with increasing K2O percentage in
the recipe, we obtained larger firing interval with
reliable and safer firing conditions, which allows
the easy management and modification of firing
curve without causing any crack and deformation
problem in the ceramic slabs.
Milling condition of the raw materials, particle
size distribution and humidity of the spray
dried granules were found the most important
parameters in terms of smooth flowing of
granules onto the belt and homogeneous
pressing behaviour after modifications that are
discussed above. These parameters should be kept
under control for the success of the process and
production
Composition A seemed to be selected primarily in
terms of cutting process and can be fired up to high
temperatures of 1230 °C without any problems. For
this composition, a working temperature of 1225°C
is thought to be very suitable according to the firing
conditions and experimental results.
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