
KONUTTAN FINANSA 9 SEKTÖRDE çALisIYORLAR ding merkez binasindaki panoya asi
lan ilanlarla karsilamyor. Panodaki
yaziyi okuyan personel, durumu bir
yakimna bildiriyor ve referans vere
rek ise alinmasim sagliyor.

Üretimsart
Günümüzde basarili isadami 01

mamn ölçüsünü, müridi olunan
seyh veya tarikatla belirledigine
dikkat çeken Sadik Delipinar
sunlari söylüyor:

"Seyhin, sihin, tarikatin müridi
olmak basari degil. Bu basari ka
lici olamaz. Bir isadaminin ger
çekten basarili olmasi için mutla
ka bir seyler üretmesi gerekiyor.

çocugum sirf benim soyum
dan geldigi için degil, bir seyler
ürettigi zaman basarili olur. Ar
tik feodal iliskilerin dagilmasi
ve bilimin cehaletin yerine geç
mesi gerekiyor. Biz bu konuda,
egitime yatirim yaparak üzeri
mize düseni yapiyoruz."

Egitim kooperatifi
Delipinar'a göre, Türkiye'de

egitim alaninda yapilacak daha
epey is var. ünlar da zaten bu konu
da bir ilke imza atmaya hazirlam
yorlar: egitimde kooperatif devri.
Delipinar, bize oldukça yabanci olan
bu kavrami söyle açikliyor:

"Bu bir ~nlamda egitimde halka
açilma. ümerli'de
150 dö-

Sirket Kurulus yili

Entel insaat

1987

Entel insaat Malzemeleri

1990

Entel Turizm

1994

Entel Saglik Hizmetleri

1995

Entel Hizmet isletmeleri

1995

Standart Yapi Malzemeleri

1996

Ömür Sigorta ve Aracilik

1996

Entel Dis Ticaret

1996

Entel Finans

1996

Kurucu üyeler daha çok mühendis
kökenli, kendilerini entellektüel diye
tammlayan kisiler ... Harita,. insaat ve
insaat mühendisi olan entelektüeller,
kisa sürede 3 bin konuta imza attilar.

Entel Insaat konut sektöründe
hizla büyürken, 1990 yilinda Entel
Insaat Malzemeleri sirketi kurul
mus. Daha sonra devreye giren
Standart Yapi Malzemeleri firmasi
ise üretici. PVC kapi ve pencere sis
temleri ve hazir mutfak konusunda
üretim yapiyor.

Ortakliklari sürüyor
Entel Insaat'i kuran 10 entelektü

el, bugün de sirketin ortagi. Ancak
zaman içinde ortaklik oranlari de
gismis. Bugün holdingin yüzde
60'lik kismi dört ortagin elinde.
Elektrik mühendisi olan Sadik Deli
pinar'in yam sira, Sadik Duman,
Kenan Gültekin ve Hakki Koç bü

yük hisse sahibi.
Delipinar'a göre, basarilari

mn temelinde, ortaklar arasin

" daki l,lyum bulunuyor. Delipi
~~ nar, "Isten anlayanlarin sorum-

luluk anlayisi bir baska oluyor.
i Elleri tasin altinda oldugu için,

kendilerini basarili olmak zo
runda hissediyorlar" diyor.

Entellerin holdinginin bir
baska ilginçyam ise çalisanlarin
önemli bir kisminin birbirinin
akrabasi olmasi. Çünkü, perso

çagin dersanesi, Entel'in egitim sektöründeki ilk isi. nel ihtiyaci, Maltepe'deki hol-
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Her isi Entel
olan isadamlan

___ Bundan 10yil
önce, Sadik Delipinar
öncülügünde 10
entelektüelin kurdugu
Entel Insaat, artik 30
milyon dolar cirosu olan
bir holdingin çatisi altinda.
çogu mühendis olan
arkadaslarin olusturdugu
Entel Holding, simdiye
kadar 3 bin konut üretti.
Son olarak Ömerli'de 150
dönümlÜk arazi üzerinde
bir egitim kompleksi
insasina baslayan holding,
buradakikampüsün
yüzde 49'unu kooperatif
üyeligiseklinde
halka açacak

10 yil önce, 10 "entelektüel", 10'ar
milyar lira sermaye koyarak "Entel"
adi altinda bir insaat sirketi kur
mustu ... Entel Insaat bugün, bünye
sinde konuttan egitime, dis ticaret
ten finansa birçok alanda faaliyet
gösteren dokuz sirket bulunduran,
30 milyon dolar cirolu bir holding.
Yönetim kurulu baskam ise entelek
tüel gençlerin önderi durumundaki
Sadik Delipinar.

Entel Insaat'in hikayesi, birçok gi
risimci için örnek olabilecek türden.



-•

gösteriyor.
Entel ortaklarin

en ilginç yatirimla
rmdan biri ise "En
tel" adini verdikleri
barlari. Ayrica iki
restoran da holding
bünyesinde.

Yurtdisina açilma

Holdingin yöneldi-

Entel'i yöneten entel,

Sadik Delipmar, parasi
olanla degil, isi bilenle
ortakliktan yana.
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(Soldan saga) Entel Sile Sitesi,
Entel Yakacik Sitesi, Entel Sariyer
Bahçeköy Sitesi.

gi yeni alan ise finans sektörü. Yük
sek faiz oranlarinin isadam.larmi
"rantiye" olmaya ittigini belirten
Delipmar, yurtiçi insaat piyasasinin
doyum noktasina geldigini vurgulu
yor. Delipmar, Bu yil yurtdisi yati
rimlarina agirlik vereceklerini belir
terek su bilgileri veriyor:

"Kazakistan'da isyeri, Rusya'da Pi
mapen üretimine yönelik yatirimlari
miz için 200 inilyon dolarlik bir bütçe
ayirdik. Ayrica yurtdisina pazarlaya
cagimiz insaat malzemelerinden 50
milyon dolarlik bir gelir bekliyoruz.
Sigorta ve finansa yönelik yatirimla
rimiZ, öncelikle kendi ihtiyacimiza
yönelikti. Bu iki alandaki yatirimlari
miza agirlik verip, Entel Finans'i
bankaya dönüstürmeyi planliyoruz."

Entel Holding, ürettigi insaat
malzemelerinin yüzde lO'unu kendi

bünyesinde degerlendi
riliyor. Geriye kalan
kisim da bayiler
araciligiyla yurtiçi
ve yurtdisi piyasa
larda satiyor. Deli
pmar, holding bün
yesinde bulunan sir
ketlerden Entel Fi
nans'i yil sonunda
halka açabilecekle
rini söylüyor.

Kerem Köfteoglu

"Burayi en geç iki yil içinde hizmete
açmayi planliyoruz. Biz zaten egi
tim sektörünü biliyoruz. Holding
bünyesindeki egitim grubumuza ait
3 bin ögrenci kapasiteli çagin Ders
hanesi, çagin Aksam Lisesi adli ku
ruluslarimiz var" diyor.

"çözüm egitimde ..."

>i Delipmar, egitim konusunu ne
den bu kadar önemsedigini söyle
açikliyor:

"Gerek Güneydogu, gerekse de
varoslarin sorunu basta is ve as, ar
dindan da egitimle çözülebilir. Bu
ülkenin insani olarak da biz bu ko
nuda kendimizi basbakan kadar so
rumlu hissediyoruz."

Entel Holding'in saglikli yasam ve
eglence sektörlerinde de yatirimlari
var. Yeni devreye giren Gold Gym
adli tesis, saglikli yasam sektöründe

faaliyet

...
ENTEL HOLDING'IN ENTELLERI ...

lSad~k-DelTp~narTE~ektnk-Mühendisl)-,-YÖnetim-Küniiu-.~-askam,l
i Sadik Duman (Ii.isaat Mühendisi), Yönetim Kurulu Uyesi,

Kenan Gültekin (Insaat Mühendisi), Yönetim Kurui:u Uyesi,
Hakki Koç (Harita Mühendisi) Yönetim Kurulu Uyesi,

Hidir Kaya (Almanya'da ögr~tim üyesi), ortak,
Ekr~m Karamustafaog~u (Iktisatçi), ortak,

Ibrahim Sürmeli, (Ik,tisatçi), ortak,
Serdar Mahmutoglu,.(Iktisatçi), ortak,
Muharrem Konuk, (Isletmeci), ortak,

Musa Tanrikulu, ortak.

nümlük bir arsamiz
vardi. Otobana yakin
bir yer. Burada bir egi
tim kompleksi kuraca
giz. ;Basvurulari yap
tik. Insaata basladik.
Kampüsün yüzde 49'u
kooperatif üyeligi sek
linde halka açilacak.
Egitim kooperatifi 500
üyeyi kapsayacak.

Üyelik ücreti 500 milyon liradan
baslayacak olan kampüste, ögren
cilere anaokulundan üniversiteye
kadar egitim verilecek. Kampüsün
diger hisseleri de Entel Holding'e
ait olacak. Zaman için-
de burasi para ka

zanmaya basla- ~
yinca ortaklar -.0

payalacak. "
Kampüse

kaynak akta
racaklarini
söyleyen De
lipinar,


