
MANİSA’DA ELGİNKAN VAKFININ  ÖNEMİ 
  
Elginkan Ailesi, Hayriye Ümmehan Hanımefendi ve Ahmet Beyefendinin 2 oğlu olan 
Hüseyin Ekrem Beyefendi ile Hüseyin Cahit Beyefendiden oluşmaktaydı. Elginkan 
Holdingin ve Ekrem, Cahit ve Ahmet isimlerinin baş harflerinden oluşan ECA 
markasının da sahibiydi. 1985 senesinde Hayriye Ümmehan Hanımefendi ve Hüseyin 
Ekrem Beyefendi hayatta iken Elginkan Vakfını kurmuşlardır. 1999 yılında son olarak 
Hüseyin Ekrem Beyefendi vefat etmiş ve açılan vasiyetinde tüm mal varlığını Elginkan 
Vakfına bıraktığı görülmüştür. 19 şirket ve 14 fabrika ile birçok gayrimenkul Elginkan 
Vakfına, yani milletimize bırakılmıştır. Elginkan Vakfı gelirleri ile Manisa Kocaeli ve 
Bolu da faaliyet gösteren mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile hizmet vermekte 
ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanan okullar ve yurtlar, proje yarışmalarına 
verilen destekler ve burslar ile memleketimizin kalkınmasında önemli bir rol 
oynamaktadır.   
  
Manisa’da Elginkan Holding bünyesinde de 10 tane fabrikası bulunan Elginkan Vakfı, 
ilk olarak Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’ni 1994 yılında 
Manisa’da kurmuştur. O sebepten Manisa’da Elginkan Vakfı denince akla ilk önce bu 
mesleki ve teknik eğitim merkezi gelmektedir. 
  
Merhum Hüseyin Ekrem Elginkan Beyefendinin  “ Allah’tan bütün dileğim, kurduğum 
bütün müesseselerin  devamlılığının sağlanması, memlekete  faydalı  birer kuruluş  
olarak insanlara  iş imkanı yaratması, devlete  vergi vermesi  ve bizden sonra  
gelecek  olanlara  da örnek olmasıdır.” temennisiyle  kurulan vakıf, bugüne kadar  
vakfın yönetim kurulu Başkanı  Sayın  Gaye AKÇEN  tarafından vakfın gayesi  ve 
amacı doğrultusunda  titizlikle idare edilerek Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde 
sürdürdükleri eğitim faaliyetleri  ile binlerce değil, yüzbinlerce vatandaşımıza 
karşılıksız mesleki ve teknik eğitimler vererek  meslek kazandırmış, iş ve aş sahibi 
yapmıştır. 
  
Dünya malı, dünyada insanlara faydalı olduğu sürece değer taşır. İnsanlarımızdan 
kazandıklarımızı, eğitim hizmetleri ile insanlarımıza geri vereceğiz” düşüncesinin eseri 
olan bu vakıf, eğitim hizmetlerinin yanında ilimizdeki bir çok tarihi eseri restore etmiş, 
çeşmelerinin kurnalarını aslına uygun musluklarla değiştirmiştir. 
  
Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gaye AKÇEN 
Hanımefendiyi tanımamakla birlikte iyi bir idareci olduğunu  tahmin edebiliyorum.   
Ümmehan Elginkan Mesleki veTeknik Eğitim Merkezi’nin müdürlüğüne öğrencim 
Necati ABALI’dan sonra yine bir başka öğrencim olan  Sayın Murat DOLGUN’u 
getirmesi büyük bir isabet olmuştur. Murat Bey bu yörenin çocuğudur. Yundağı Yayla 
Köyü’ndendir.  Öğretmen bir annenin, Elektrik Teknisyeni işçi bir babanın evladıdır. 
Manisa Lisesi’nden  de yakinen tanıdığım bir öğrencimdir. Saygılı, efendi olmasının 
yanı sıra, kıvrak zekâsı ile de daha öğrencilik yıllarından dikkatimi çeken, istikbal 
vadeden bir öğrencimdi. Nitekim Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 
bölümünü bitirdikten sonra Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde 
Teknik Hizmetler sorumlusu olarak göreve başladı. Sanırım on beş seneyi aşkın bir 
süredir de bu vakıfta çalışmaktadır.  Murat DOLGUN ismi vakıfla da özdeşleşmiş bir 
isimdir. Adeta vakfın demirbaşı haline gelmiştir. 



  

Murat DOLGUN,  Elginkan Vakfı’ndaki hizmet  süresi içinde teknik bakım onarım 
ve satın alma işlerini yürütürken, Elginkan Vakfı Kuruluşlarından EMAR A.Ş. 
tarafından belirlenen ve Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 
tarafından organize edilerek verilen yetkili teknik servis eğitimlerinin bir kısmını 
da vermeye başladı. 2 yıl kadar bu eğitimleri vermeyi sürdürdü. Bunun yanı sıra 
bilgisayar kurslarına da hazırlanarak halka açık olan bu kursları da vermeye 
başladı. Eğitim merkezinde verilen seminer eğitimlerine de hazırlanarak 1 

yıl içinde Sorun Çözme Teknikleri Semineri’ni verir hale geldi. Bu konuda 

gerek eğitimler alırken, gerek saha gözlemleri yaparken gerekse ilgili 
yayınları okurken bir hayli uzmanlaştı ve yazılan kitapların yetersiz 

olduğunu düşünmeye başladı. Bir Çin atasözünde “Karanlığa küfredeceğine 
sen de bir mum yak.” şeklinde vurgulanan doğruya göre hareket ederek, 

bu alandaki birikimini aktardığı “Problem Çözme Patikaları” adlı eserini 
kaleme aldı. Bu çalışma sanayi çalışanlarından ve akademik çevrelerden 

oldukça iyi geribildirimler aldı. Hem verdiği eğitimlerle hem de birçok 
eğitime katılarak güçlü bir altyapı kazandı. Bugün kalite, iletişim ve kişisel gelişim 

eksenli çok farklı konularda seminer eğitimleri vermektedir. 2005 yılında eğitim 

merkezinin Kalite Yönetim Temsilcisi görevinden ayrılınca bu görev de kendisine 
verildi. 2006 yılında uzmanlık unvanına terfi etti. 2008 yılında yapılan yeni bir 
düzenleme ile seminer faaliyetlerinin planlanması görevi de görev tanımlarına 

eklendi. 2009 yılı Şubat Ayı’nda Elginkan Holding bünyesinde oluşturulan 
“İç Eğitmen Havuzu”na seçildi. Manisa ve İstanbul’da Elginkan Topluluğu 

çalışanlarına eğitimler verdi. Birçok Avrupa Birliği Projesinin 
hazırlanmasında aktif görev aldı. Bunlardan 2005 yılında kabul edilen ve 

gerçekleştirilen Elektrik Ark ve Oksi-gaz Kaynakçısı Yetiştirme Projesi 
katma değeri yüksek bir proje olmuştur. 2009 yılı sonunda Almanya’da, 

2011 yılı Nisan-Mayıs aylarında Danimarka’da LDV projeleri kapsamında; 
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri, Avrupa Birliğinde sistem ve sosyal yapı 

ve bilişim sistemleri üzerine incelemelerde bulundu. Yine AB projeleri 
kapsamında, 2015 yılında İsveç’te, 2016 yılında Portekiz’de Uzaktan 

Eğitim alanında eğitim ve inceleme gezilerine katıldı. 2010 yılı son 

çeyreğinde Elginkan Vakfı uzaktan eğitim projesinin Manisa ÜEMTEM 
sorumlusu olarak bu sistemin omurgasını oluşturan altyapı programının 

eğitimini aldı. Manisa’da mevcut eğitimcilere bu programın kullanımını 
anlatarak sisteme dahil olmalarını sağladı. Uzaktan Eğitim ortamında 

seminer içerikleri hazırlayarak binlerce kişiye internet üzerinden eğitim 
verdi. Sürekli olarak teknik ve sosyal içerikli eğitimlere katılmakta ve 

kendini yenilemeyi sürdürmektedir. Ayrıca KOSGEB onaylı Girişimcilik 
eğitmenidir. 

 Yazarlığının yanında şiir de yazmakta olup, karikatür sanatçılığı da 

bulunmaktadır. On parmağına on hüner sığdığran bir öğrencimdir. 

 Hayatta iki grup insan kıskanç değildir. Biri anne babalar, diğeri öğretmenlerdir. Biz 
öğretmenler,  öğrencilerimizin başarısını  gördükçe   kendi çocuğumuzun başarısı gibi 
seviniyoruz.  Sayın Murat DOLGUN kardeşimin başarılarını da gururla  gözlüyorum.   



Vakıf müdürlüğüne atanması isabetli olmuştur. Kendisini bu makama layık görenleri 
de kutluyorum.  İnanıyorum ve umuyorum ki Murat DOLGUN, kendisini buraya layık 
görenleri mahcup etmeyecektir. 
 Başarı dileklerimle. 
 
Not:  Köşe yazarımız Kadir Keskin Almanya – Darmustadt ATİB ( Avrupa 
Türk İslam birliği) nin davetlisi olarak  Darmustadt’da Türk işçi 
kardeşlerimizle  beraberdi.

 
 


