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Türk OTOmOTiv SanayiSinde 
Gurur Günü

 
Türkiye’nin küresel Ticari araç üreTim üssü haline gelmesinde 

kiliT rol üsTlenen ve Tofaş’Ta gelişTirilip üreTilen 
doblò modelinin abd ve kanada’ya ihracaTı başladı. 
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Ö N S Ö Z

başarılarımızı 
global arenaya 
taşıyoruz
 Koç Topluluğu’nun değerli üyeleri, 

2014 yılının başında, “Zamanın Ruhunu 
Okumak” temasıyla yola çıkmıştık. Dünyada 
ve ülkemizde olup bitenleri anlamanın her 
zamankinden daha önemli olduğu bir yılın 
sonunda, bu temanın ne kadar isabetli oldu-
ğunu bir kez daha gördük. Geride bırakmaya 
hazırlandığımız 2014 yılında çevre ülkelerde 
yaşanan gelişmeler kaçınılmaz olarak 
Türkiye’yi de etkiledi. 

Çevremizdeki bu olumsuz gelişmelere rağ-
men, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte 
sınırlı da olsa toparlanmanın sinyallerini verdi. 
Böyle bir ortamda Koç Topluluğu yılın ilk 
dokuz aylık döneminde konsolide bazda top-
lam 51,3 milyar TL satış geliri elde ederken, 
kombine yatırım miktarı da 5 milyar TL’ye 
ulaştı. Yurt içinde tarihinin en büyük organik 
yatırım döneminden geçen Topluluğumuz, 
Tüpraş Fuel Oil Dönüşüm Projesi ile 
Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük 
sanayi yatırımını da tamamladı. 

Tüpraş’ın iskele ve demiryolu bağlantıları ile 
finansman gideri dahil toplam 3 milyar dolara 
mal olan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin test 
aşamasına başarıyla geçildi. 

Global hedeflerimiz doğrultusunda yurt dışın-
da da önemli girişimlere imza attık. Kasım 
ayında iki yeni model müjdesi daha veren 
Tofaş, Doblò modelinin otomotivin anavatanı 
ABD’ye ve Kanada’ya ihracatına başladı. Bu 
gururlu günümüzde yanımızda olan Sayın 
Başbakanımıza, değerli bakanlarımıza ve tüm 
misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Doblò’nun 

bu yeni yolculuğunun ülkemize, Tofaş’a, Koç 
Topluluğu’na hayırlı olmasını diliyoruz. Yine 
otomotivdeki gurur kaynaklarımızdan Ford 
Otosan da Dubai ve Riyad’da açtığı Ford 
Trucks tesisleri ile Orta Doğu’daki yapılanma-
sını daha da güçlendirecek adımları attı. Bu 
başarıların yanı sıra Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve 
Türkiye’den basın mensupları, geçtiğimiz ay 
Arçelik’in Güney Afrika’daki yatırımı Defy’ın 
Topluluğumuz bünyesinde katettiği aşamayı 
yerinde görme fırsatı buldular. 

Topluluk olarak başarımızın yalnızca ekono-
mik sonuçlarla değil, çevresel ve toplumsal 
fayda ile de yakından ilişkili olduğuna inanı-
yoruz. Bu inançla Türkiye’ye kazandırdığı-
mız iki önemli kurum olan VEKAM ve 
Rahmi M. Koç Müzesi başarılarla dolu bir 
20 yılı geride bıraktılar.

Geleceğe inanarak yaptığımız yatırımlar, ulu-
sal ve uluslararası alanda da takdir toplamaya 
devam ediyor. Son olarak dünyanın en say-
gın kuruluşlarından FIRST tarafından Şeref 
Başkanımız Sayın Rahmi M. Koç’a verilen 
“Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülü” 
Topluluğumuzun toplumsal duyarlılığının en 
somut göstergesi oldu.

Önemli projelere imza attığımız 2014 
yılını tamamlarken yaklaşan yeni yılın 
Koç Topluluğu’nun değerli üyeleri ve aileleri 
için yeni mutluluk ve başarılara vesile olma-
sını diliyorum.  

Dergimiz yayına hazırlanırken Topluluğumuza 
uzun yıllar emek veren ve son olarak İcra 
Kurulu Başkan Vekilliği görevini başarıyla 
yürütmüş olan emekli yöneticilerimizden Uğur 
Ekşioğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 
Topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz. 
Ruhu şad olsun. 

Sevgi ve saygılarımla,

Turgay Durak 
CEO 
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Koç Topluluğu şirketlerinden Tofaş, otomotiv sanayisinde önemli bir gurur 
projesine imza attı. Bursa Fabrikası’nda üretilen Doblò aracı Amerika’ya 
ihraç edecek olan Tofaş’ın, 2021 sonuna kadar 175 bin araç ihraç etmesi 
hedefleniyor.
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Rahmi M. Koç’a “Yaşam Boyu 
Sorumlu İş İnsanı” Oscar’ı

Koç Holding 9 Ayda 5 Milyar TL 
Yatırım Yaptı

Tek Seferde Yapılan En Büyük 
Yatırım Tamamlandı

Ford Otosan Bayi Atağını Kasım’da 
da Sürdürdü

Ford Trucks Orta Doğu’da Büyüyor

Yılın Traktörü, Türk Traktör’den...

CUBIC ’ten Yapı Kredi Bankacılık 
Akademisi’ne Ödül
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TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNDE
GURUR GÜNÜ

 
TÜRKİYE’NİN KÜRESEL TİCARİ ARAÇ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELMESİNDE 

KİLİT ROL ÜSTLENEN VE TOFAŞ’TA GELİŞTİRİLİP ÜRETİLEN
DOBLÒ MODELİNİN ABD VE KANADA’YA İHRACATI BAŞLADI. 
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Ankara ve çevresinin kültürel 
mirasının, tarihinin ve ekonomisinin 
araştırılması, belgelenmesi ve 
korunmasına yönelik akademik 
çalışmalar yürüten Vehbi Koç 
Ankara Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (VEKAM) 20. 
yılını kutluyor. 

26 Yaşayan Tarih, 
Paha Biçilmez Miras

42 İnsanlığın En Kalıcı 
İzlerinden Biri: 
Mevlevilik
Konya bu yıl Aralık ayında 
741’inci  kez Mevlana’nın Vuslat 
Yıldönümü anma törenlerine ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım 
Müzesi geçici sergi programı 
kapsamında düzenlenen 
“Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonundan” isimli sergi, 31 
Mayıs 2015 tarihine kadar Osmanlı 
ayakkabı meraklıları için açık 
kalacak.

38 Pabucun Geçmişine 
Yolculuk

44 “Her Şeyden Önce 
Resim Vardı Benim 
Hayatımda”
Zerrin Tekindor, çocukluğundan 
söz ederken, bugün edindiği 
başarının arkasındaki 
kahramanı da ele veriyor aslında. 
Yeteneklerini ortaya koyması için 
her türlü olanağı sunan annesi.... 

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın 
ise en büyük üçüncü beyaz 
eşya şirketi olan Arçelik; 
global pazar dinamiklerini ve 
gelişmeleri yakından takip 
ederek Koç Topluluğu’nun global 
büyümesinde öncü rol oynuyor.

Türkiye’de özel müzeciliğin 
kilometre taşlarından biri 
olan ve ilk sanayi müzesi olma 
özelliğiyle de tarihe geçen 
Rahmi M. Koç Müzesi, 20. 
yılını kutluyor. Bu yirmi yılda 
zenginleşen koleksiyonu ve artan 
ziyaretçi sayısıyla bu alanda 
yeni başarılara imza atmaya 
devam eden Müze, Ankara’ya ve 
Ayvalık’a kadar uzandı.

20 22Arçelik Global 
Büyümede Öncü

Her Şey Bir Marklin 
Oyuncak Trenle 
Başladı

26

44
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Türk OTOmOTİv 
SanayİSİnde 
Gurur Günü

Koç Topluluğu şirKeTlerinden Tofaş, oTomoTiv sanayisinde önemli bir 
gurur projesine imza aTTı. bursa fabriKası’nda gelişTirilip üreTilen 
doblÒ modelini ameriKa’ya ihraç edeceK olan Tofaş’ın, 2021 sonuna 
Kadar 175 bin araç ihraç eTmesi hedefleniyor.
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Türk otomotiv sanayisinde önemli bir ba-
şarıya daha imza atan Tofaş, Türkiye’nin 
küresel ticari araç üretim üssü haline 
gelmesinde kilit rol üstlenen Doblò 
modelinin ABD ve Kanada’ya ihracatı-
na başladı. Tofaş’ta geliştirilip üretilen 
Doblò Amerika modeli; Tofaş’ın Bursa 
Fabrikası’nda gerçekleştirilen törenle 
uğurlandı. Törene; Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bursa 
Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Türk 
Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, 
Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding 
CEO’su Turgay Durak, Koç Holding 
Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Temel Atay, FCA EMEA Bölgesi İş Geliş-
tirme Başkanı Silvia Vernetti, FCA EMEA 
Bölgesi Üretim Başkanı Alfredo Leggero, 
Tofaş CEO’su Kamil Başaran katıldı. Koç 
Holding, Fiat-Chrysler Auotomobiles ve 
Tofaş üst düzey yöneticileri ile çok sayıda 
davetlinin hazır bulunduğu törenle Kuzey 
Amerika’ya yolcu edilen Fiat Doblò, 
Amerika’da “Ram” markası altında “Pro-
Master City” ismiyle satışa sunulacak.

başbaKan ahmeT davuToğlu: 
“Tüm TürKiye için gurur 
günü yaşıyoruz”
Bursa’daki Tofaş Türk Otomobil 
Fabrikası’nda düzenlenen “Doblò 
Amerika Üretime Başlangıç ve İhracat 
Töreni”nde konuşan Başbakan Ahmet 
Davutoğlu bugünün hem Koç Holding, 
Tofaş ve Fiat Chrysler için hem de Bursa 
ve Türkiye için bir gurur günü olduğunu 
söyledi. Bu gurur gününe katkıda bu-
lunan yetkililere ve emekçilere teşekkür 
ederek sözlerine devam eden Ahmet 
Davutoğlu: “Rahmetli Vehbi Koç burada 
olsaydı, ‘Ülkem varsa ben de varım’ 

sözünün somut göstergesinin hayata 
geçmesinden büyük bir memnuniyet du-
yardı. Gerçekten bugün bir gurur günü, 
Doblò Amerika’nın ihracatına başlaması 
adına düzenlenen törene katılmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Benimle 
paylaşılan rakamlara göre Amerika’ya 
175 bin Doblò ihraç edilecek. Türkiye’ye 
baktığımızda 2002’de toplam 357 bin 
araç üretiyorduk. Yani 2002’de üretilen 
araç sayısının neredeyse yarısını, sadece 
‘Doblò Amerika’ olarak Amerika’ya ihraç 
edecek” dedi. Bu sayede toplam Doblò 
ihracatının 3,2 milyar dolar olacağını 
ifade eden Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu, otomotiv sektörünün 2002 yılında 
‘Türkiye’deki ihracatı ise 3,3 milyar dolar 
olduğunu hatırlatarak sözlerine devam 
etti: “Yani 2002’de ihraç edilen bütün 
otomotiv sektörü ihracatının neredey-
se toplamı kadar sadece Doblò ihraç 
edilmiş olacak” dedi. Bu rakamların Türk 
ekonomisinde ve otomotiv sektöründe 
ölçeğin ne kadar büyüdüğünü gösteren 
çok önemli rakamlar olduğunu söyleyen 
Davutoğlu, Koç Holding’i; reel sektör-
deki canlanma ve üretim kapasitesi, 
Türkiye ihracatına katkısı ve ihracatın 
yapıldığı bölgenin önemi açısından tebrik 
ettiğini belirtti. 

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, bugünün hem 
Koç Holding, Tofaş ve 
Fiat Chrysler için hem 
de Bursa ve Türkiye için 
bir gurur günü olduğunu 
söyledi.
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haftada yaşıyor olmamız hem ülke 
bazında hem Tofaş’ımızın bir sanayi 
kuruluşu olarak bu performansta 
sağladığı katkı açısından çok önemli, 
güzel bir tesadüf.”

başbaKan yardımcısı 
bülenT arınç: “bu, sadece 
bursa’nın değil, büTün 
TürKiye’nin Kazancıdır”
Törende sözlerine, Bursa Demir-
taş doğumlu olduğunu söyleyerek 
başlayan Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, “Törenin ekonomik yönü, Koç 
Topluluğu şirketlerinden Tofaş’ın 
Kuzey Amerika’ya ihracatı Türkiye 
açısından fevkalade konulardır ama 
bu gelişmenin burada doğduğum için 
benim için ayrı bir önemi vardır. Tofaş, 
Demirtaş bölgesinin amiral gemisidir. 
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 
(DOSAB) içinde 100’den fazla fabrika 
var. Bunların her biri, tekstilden diğer 
sektörlere kadar çok büyüktür, önem-
lidir, Bursa ekonomisine ve Türkiye’ye 
çok şeyler kazandırmaktadır. Yıllar 
önce Bursa’yı ve Demirtaş’ı tercih 
eden Tofaş, burada binlerce ürünüyle 
hem kendi kazanmış hem de bölgeye 
önemli bir katkı sağlamıştır.” 

Konuşmasında Türkiye’nin bugün gel-
diği ekonomik konumu da değerlen-
diren Başbakan Davutoğlu, üretim açı-
sından bakıldığında, Türkiye’de son 12 
yılda gerçekleşen gayrisafi milli hasıla 
büyümesinin, 3,5 misli artan yani 250 
milyar dolarlardan 820 milyar dolarlara 
çıkan büyümenin iç dengelerine bakıl-
dığında, aslında Türkiye ekonomisinin 
yükselen bir güç olarak kendini dünya 
ekonomisine entegre ederken, sanayi-
nin gösterdiği performansı takdirle yad 
etmek gerektiğini vurguladı.

“Son birkaç gün içinde aslında 
ekonomimizin yine küresel ekonomi 
içindeki performansı bakımından 
çok güzel gelişmelere şahit olduk” 
diyen Davutoğlu: “Geçen cuma günü 

İstanbul Borsası yüzde 7,5 yükse-
lişle dünyada yükselen 3. borsaydı. 
Endekste de en yüksek performans 
gösteren 3. borsaydı. Bu performans-
la son 15 ayın en yüksek düzeyine 
ulaştık. Bunlar çok olumlu göstergeler 
ama hepimizi gururlandıran bir başka 
önemli gelişme, 1 Aralık 2014’ten 
itibaren G-20 dönem başkanlığını 
üstlenmiş olmamız... Bu olağanüstü 
bir gururdur. G-20 dönem başkanlığı 
ile küresel ekonominin tabiri caizse bir 
yıl için patronluğunu, yönlendiriciliğini 
üstlenmekle bugün burada Doblò 
ihracatının gerçekleşme törenini aynı 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Kuzey Amerika’ya gerçekleştirilen 
ihracatın Türkiye açısından çok önemli 
bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Ahmet Davutoğlu konuşmasında,  
AR-Ge ve tasarıma yapılan tüm 
yatırımları destekleyeceklerini 
söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, törenin 
sonunda “Artık yerli üretim vakti gelmiştir” 
diyerek Doblò aracı imzaladı. 

Türkiye G-20 dönem 
başkanlığı ile küresel 
ekonominin 1 yıl için 
patronluğunu üstleniyor. Bu 
gelişme ile Doblò ihracatının 
aynı tarihe denk gelmesi çok 
güzel bir tesadüf.”
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Koç Topluluğu’nun Fiat markası ile 
birlikte Demirtaş’ta imza attığı bu 
başarıların ve ihracata katkılarının 
önemine dikkati çeken Arınç, “Tofaş, 
kendisi kazandığı gibi Bursa’ya da 
kazandırıyor, Türkiye’ye de kazan-
dırıyor. Bu, sadece Bursa’nın değil, 
bütün Türkiye’nin kazancıdır” ifadesini 
kullandı.

Konuşmasında Tofaş’ın sosyal so-
rumluluk projelerine de değinen Bülent 
Arınç, Tofaş’ın sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamında yaptığı Fen Lisesi’nin 
de açılışına bizzat katılmak istediğini 
söyledi. Özellikle Tofaş gibi bir devin, 
Bursa’ya sosyal sorumluluk kapsa-
mında başka hizmetler de getirmesini 
arzu ettiğini belirtti. 

musTafa v. Koç: “Tofaş’ın 
hiKâyesi, TürK insanının 
bir hedefe inanaraK, 
omuz omuza verereK 
çalışmasının en güzel 
örneKlerinden biri”
Doblò Amerika Üretime Başlangıç 
ve İhracat Töreni’nde konuşan Koç 
Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, “Bundan 46 
yıl kadar önce, kurucumuz merhum 
Vehbi Koç’un ‘Türk insanını otomobil 
sahibi yapma’ vizyonuyla temelini attığı 
Tofaş, sektörün gelişiminde öncü 
oldu ve önemli roller üstlendi. Tofaş 
bugün uluslararası pazarlara sunduğu 
araçlarla, ülkemizi küresel ölçekte 
başarıyla temsil ediyor. Otomoti-
vin beşiği, sektörün ana oyuncusu 
Amerika’ya araç geliştirip ihraç ediyor. 
Bugün bir arada bulunma sebebimiz 
olan Yeni Doblò’nun, otomotiv sektö-
ründe tüm çalışanlarımızla ulaştığımız 
başarının önemli bir göstergesi oldu-
ğuna inanıyorum. Tofaş, Doblò’nun 
yenilenmesiyle başlayan yatırımlarına, 
biri yeni sedan, diğerleri station wagon 
ve hatchback olmak üzere 3 yeni 
binek araç projesiyle devam ediyor. 
Süregelen yatırımlarımız haricinde, 
sadece yeni modellere yaptığımız top-
lam yatırım miktarı 1,4 milyar dolara 
ulaşıyor” dedi.

“Koç Topluluğu olarak, ülkemizin 
gelecek hedeflerine ulaşmasında 
sorumluluk alıyoruz. Bu inançla, 
ülkemiz için çok çalışmak, yatırım 
yapmak, üretmek, istihdam sağlamak 
ve vergi vermek öncelikli hedefimiz” 
diyen Mustafa V. Koç: “2010 yılından 
bu yana otomotiv sektörüne yaptığı-
mız yatırımlar 10 milyar TL’ye ulaştı. 
Tofaş’ın son dönemde imza attığı yeni 
yatırımlar da ülkemize ve geleceğimize 
inancımızın birer göstergesi. Bugüne 
kadar elde ettiği başarılar, toplumsal 
hayata sağladığı faydalar ve benimse-
diği sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, 
Tofaş’ın, ülke ekonomisine ve sektöre 
yarattığı katma değerin artarak devam 
edeceğine inancım tam. Türkiye’ye 
inanan, karşılıklı güven ve uyum içinde 
çalıştığımız, değerli ortağımız FCA’ya, 
Tofaş’a ve ülkemize inancı için teşek-
kür ediyoruz.” 

“TürKiye’yi 2023 vizyonuna 
ar-ge ve sanayi TaşıyacaK” 
Koç Topluluğu’nun Türkiye’nin gelece-
ğine yönelik hedeflerine ulaşmasında 
büyük bir sorumluluk üstlendiğinin altını 
çizen Mustafa V. Koç, “Ülkemizin gele-
ceğine yönelik hedeflerine ulaşmas›nda 
sorumluluk al›yoruz. Bu inançla, ülke-
miz için çok çal›şmak, yat›r›m yapmak, 
üretmek, istihdam sağlamak ve vergi 
vermek öncelikli hedefimizdir. Kuru-

cumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem 
varsa ben de var›m’ felsefesi ile k›sa 
vadeli dalgalanmalar yerine, her zaman 
uzun dönemli hedeflere odaklan›yoruz. 
Bu vesileyle başar›lar›m›z› daimi 
k›lan değerli yöneticilerimize ve 
çal›şanlar›m›za, ürünlerimizi tercih eden 
müşterilerimize, markam›z› en iyi şe-
kilde temsil eden bayilerimize, bizimle 
birlikte yat›r›m yapan yan sanayimize 
ve tüm iş ortaklar›m›za çok teşekkür 
ederim” dedi. 

sılvıa verneTTı: ‘bu gelişme 
hepimiz için önemli bir 
fırsaTı ifade ediyor” 
FCA EMEA Bölgesi İş Geliştirme 
Başkanı Silvia Vernetti de, “Doblò’nun 
Amerika pazarı için üretilip ihracatının 
başlaması, gerek Tofaş, gerekse Koç 
Topluluğu ve Fiat Chrysler Automobi-
les için önemli bir fırsatı ifade ediyor. 
Doblò, bir anlamda Tofaş’ın bugünkü 
ve gelecekteki gücünü temsil ederken, 
aracın Amerika pazarına ihraç edil-
mesi, şirket tarihinde bir kilometre taşı 
olmasının yanı sıra Tofaş’ın ‘Dünya 
Klasında Üretim’ standartlarındaki yet-
kinliklerinin de göstergesi. Tofaş’ın bu 
kabiliyetinin, gelecekte yeni ürünlerin 
yolunu açacağına eminiz” dedi. 

Vernetti, “Tofaş geçtiğimiz yıllarda ileri 
üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlar 
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çalışanları bunun da üstesinden geldi. 
Şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü, en 
sağlam, en rekabetçi Doblò’yu hayata 
geçirdik” dedi.   

“Bugün uğurladığımız Doblò Ame-
rika’larımız Kuzey Amerika’da Ram 
markası altında Promaster City ismi 
ile piyasaya sunulacak. Önümüzde-
ki yıllarda Türkiye ile birlikte dünya 
pazarlarına da sunmaya hazırlandı-
ğımız tüm yeni araçların yatırımıyla 
birlikte ülke ekonomisine, istihdam 
ve daha da önemlisi kalıcı bir Ar-Ge 
ile katma değer yaratmaya devam 
edeceğiz” diyen Kamil Başaran, “Bu 
dönemde tüm yeni ürün projelerimiz 
kapsamında; toplam 2 milyar USD’lık 
ürün yatırımı ile 7 yılda 24 milyar USD 
tutarında ihracat hedefliyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı.

sayesinde, üretim kabiliyetlerini ve 
çalışanlarının bilgi birikimini sürekli 
geliştirmesini sağlayan sürdürülebilir 
bir yapıya kavuştu. Böylelikle geleceğe 
yatırım yaparken Tofaş’ın bugünkü 
konumunu güçlendiriyor, gelecekte 
Türkiye ve dünya pazarlarındaki po-
tansiyel başarılarını da destekliyoruz. 
FCA - EMEA olarak, üretim merkezi 
stratejilerimizi, toplam üretimi artıracak 
ve ihracat adetlerinde belirgin bir ivme 
sağlayacak şekilde kurguluyoruz. 
Türkiye’nin Amerika’ya yapacağı 
Doblò ihracatı da, bu stratejimizi 
hayata geçirmenin önemli bir adımını 
oluşturuyor. Türkiye’nin geleceğine 
duyduğumuz pozitif inancı paylaşan 
Koç Topluluğu ile yürüttüğümüz uzun 
yıllara dayanan başarılı işbirliği saye-
sinde, Tofaş’ın bugün FCA’nın küresel 
stratejisinde kilit bir rol üstlendiğini 
belirtmek isterim” diye konuştu.

Kamil başaran: “ameriKa’ya 
2021’e Kadar 175 bin araç 
ihraç edeceğiz” 
Tofaş CEO’su Kamil Başaran konuş-
masında bugüne kadar Tofaş’ın gelişi-
minin en önemli yapı taşlarından birinin 
Doblò olduğunu belirtti. Başaran: 

“Üretimine 2000 yılında başladığımız 
Doblò ile Fiat, bir modelinin üretimini, 
ilk kez İtalya dışında, tek bir ülkede 
gerçekleştirmeye karar vermiş oldu. 
Proje sürecinde Tofaş Ar-Ge büyük 
sorumluluklar üstlendi. Fiat Doblò 
1. yıl içinde 100 bin adet üretimle 
rekora imza attı ve üretimin yüzde 90’ı 
43 ülkeye ihraç edildi. Ertesi yıl tüm 
Avrupa ülkelerine gönderilen Doblò’lar 
Tofaş’ın toplam ihracatının yüzde 
83’ünü oluşturdu ve zor bir dönemde 
ülke ekonomisine önemli bir katkı 
sağladı” diyerek Doblò üretimin Tofaş 
için önemine değindi. 

Bu süreçte Doblò’nun birçok kez 
ihracat şampiyonu olduğunu söyleyen 
Başaran, aracın defalarca uluslararası 
platformlarda yılın ticari aracı ve çevre 
ödülü aldığının altını çizdi. 2013’te 
içinde Amerika projesinin de yer aldığı, 
360 milyon dolarlık yatırım tutarıyla 
Doblò’nun 4’üncü kez yenilenmesi 
için çalışmaya başladıklarını belirten 
Başaran, “Her neslinde bir önce-
kinden daha iyi bir ürün çıkartarak 
kendi çıtamızı iyice yukarı çıkarmıştık. 
Ancak mühendislerimiz ve işçilerimiz, 
kendileri ile gurur duyduğum Tofaş 

FCA EMEA Bölgesi İş Geliştirme Başkanı 
Silvia Vernetti: “Doblò, bir anlamda 
Tofaş’ın bugünkü ve gelecekteki gücünü 
temsil ediyor.”

Tofaş CEO’su Kamil Başaran: “2021’e 
kadar Amerika’ya 175 bin araç ihraç 
edilecek.”

Türkiye’de üretimine 2000 yılında başlanan  
Doblò, ABD ve Kanada yollarında.
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alanında da sürdüren liderleri onurlandır-
mak için veriliyor. 

Londra’daki Dışişleri Bakanlığı’nda 
300’ü aşkın davetlinin katılımıyla ger-
çekleşen ödül töreninde konuşan İngiliz 
Avam Kamarası Lideri ve Dışişleri Bakanı 
William Hauge, “FIRST’e hem bu ödül 
töreni için hem de bu ödülün dış politika 
üzerinde yarattığı olumlu etki için çok 
minnettarım” dedi. FIRST’ün Jüri Başka-
nı Lord Woolf ise açılış konuşmasında, 
bu yıl farklı kategorilerde 4 olağanüstü 
liderin Sorumlu İş İnsanı ödülüne layık 
görüldüğünü belirtti. Seçim sürecinde 
sosyal sorumluluğu ticari başarılarının 
bir parçası olarak gören ve iş hayat-
larını bu doğrultuda sürdüren liderler 

Uluslararası arenada iş dünyasının en 
prestijli ödülleri arasında yer alan FIRST 
(Forum For Decision Makers) Yaşam 
Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülleri’nin 
15’incisi Londra’da düzenlenen tören ile 
sahiplerini buldu. Bu yıl, “Yaşam Boyu 
Sorumlu İş İnsanı” ödülünün sahibi Koç 
Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç 
oldu. 1984 yılında kurulan ve kamu ile 
özel sektörde dünyanın önde gelen lider-
leri arasındaki iletişimi zenginleştirirken, 
stratejik diyalogu geliştirmeyi amaçlayan 
bir uluslararası ilişkiler kuruluşu olan 
FIRST, İngiliz Kraliyeti’nin en yüksek onur 
dereceleri arasında gösterilen Queen’s 
Award’a da sahip. FIRST Sorumlu İş 
İnsanı Ödülleri ise, 2000 yılından bu yana 
ekonomik başarılarını sosyal sorumluluk 

aradıklarına dikkat çeken Lord Woolf, “4 
olağanüstü lider çok dikkatli ve zor bir 
şekilde özel bir jüri tarafından seçilerek 
bu ödülü almaya hak kazandı” dedi. 
Lord Woolf, Koç Holding Şeref Başkanı 
Rahmi M. Koç’un Türkiye ekonomisi-
ne sağladığı önemli katkıların yanı sıra 
sağlık, eğitim, kültür ve sanat alanında 
Türkiye genelindeki yatırımları ile “Yaşam 
Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülü’ne layık 
görüldüğünü açıkladı. Iberdrola Yönetim 
Kurulu Başkanı Jose Ignacio Sanchez 
Galan, Bankacılık Standartları İnceleme 
Komisyonu Başkanı Sir Richard Lambert 
ve “Gerçekten Yararlı ve İyi Şeyler İçin Ti-
caret Organizasyonu”nun kurucusu Kay 
Allen Obe da ödül alan diğer isimler oldu.

RaHmİ m. KOÇ: “bu öDüLü tevazu 
ve GuRuRLa KabuL eDİyORum”  
Ödül konuşmasında Koç Topluluğu’nun 
bu ödülün işaret ettiği noktalara 
odaklanan bir yaklaşıma sahip olduğunu 
belirten Koç Holding Şeref Başkanı 
Rahmi M. Koç, şöyle devam etti: ”Bu 
ödülü tevazu ve gururla kabul ediyorum. 
Tevazu duyuyorum çünkü bu ödül 
sadece benim değil. Henüz 16 yaşında 
dedemin yanında iş hayatına başlayan 
babam merhum Vehbi Koç ve Koç 
Topluluğu’nun başarısına katkı sağlayan 
herkesin. Bu ödülü gururla alıyorum 
çünkü böyle seçkin ve uluslararası bir 
organizasyonunun Türkiye’den bir başarı 
hikayesine bu ödülü lâyık görmesinden 
ötürü sevgili ülkem ve olağanüstü insanları 
adına gurur duyuyorum.” 

Koç Topluluğu’nda insanların yaşam 
kalitesini artıran, çevreye duyarlı ve 
toplumun farklı kesimleri tarafından 
erişilebilir ürün ve hizmetler geliştirmek için 
çok çalışıldığını belirten Rahmi M. Koç, 
eğitim ve öğretime, Ar-Ge’ye, sağlığa, 
sanat ve kültüre uzun vadeli bir bakış 
açısıyla yatırım yapıldığını anlattı. Rahmi 
M. Koç, “Hatalarımızı görerek öğrenme-
ye ve gelişmeye odaklanıyoruz. 2006 
yılında Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ni imzalamamız sorumluluk 
ve değerlere olan bağlılığımızın gücünü 
yansıtıyor. Bu bağlılık DNA’mızda yer 
alıyor ve öyle olmaya devam edeceğini de 
biliyorum” diye konuştu. 

Rahmi M. Koç’a 
“Yaşam Boyu Sorumlu 
İş İnsanı” Oscar’ı
Dünyaca ünlü uluslararası ilişkiler 
organizasyonu FırsT’ün verDiği “yaşam Boyu 
sorumlu iş insanı ÖDülü”nün Bu yılki sahiBi koç 
holDing şereF Başkanı rahmi m. koç olDu.
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2014 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin 
finansal sonuçlara göre Koç Holding, 
2014 yılının ilk üç çeyreğinde konsoli-
de bazda toplam 51,3 milyar TL satış 
geliri elde ederken aynı dönemde 
gerçekleştirdiği kombine yatırım mik-
tarı da 5 milyar TL’ye ulaştı. Sonuçları 
değerlendiren Koç Holding CEO’su 
Turgay Durak, Türkiye ekonomisinde 
yılın ikinci çeyreğinde oldukça zayıf 
bir görünüm sergileyen yurtiçi talebin 
üçüncü çeyrekte sınırlı da olsa to-
parlanma sinyalleri verdiğini kaydetti. 
Yine de yılın ilk 9 ayında uzun dönem 
ortalamalarının altında kalındığına 
dikkat çeken Turgay Durak, Mer-
kez Bankası’nın Mayıs-Temmuz 
döneminde toplam 175 baz puan faiz 
indirimi ve tüketici güveninde kayde-
dilen kısmi toparlanma ile, üçüncü 
çeyrekte bankacılık sektöründe kredi 
artışlarının hız kazandığını belirtti. Yılın 
ilk 9 ayında kredi büyümesinin yüzde 
13 olarak gerçekleştiğini söyleyen 
Turgay Durak, otomotiv pazarının, 

artan araç fiyatları, ÖTV zammı, 
taşıt kredilerine getirilen sınırlamalar 
gibi faktörler sonucunda yılın ilk 9 
ayında yüzde 19 gibi ciddi ölçüde 
gerilediğini; ihracattaki büyümenin 
bu daralmayı kısmen telafi ettiğini dile 
getirdi. CEO Turgay Durak sözlerine 
şöyle devam etti: “Beyaz eşya pazarı 
da 2014 yılında daralan sektörler için-

de yer aldı. İlk 9 ayda beyaz eşya iç 
satışları senelik bazda yüzde 4 düştü. 
Benzer şekilde beyaz eşya pazarında 
da ihracattaki artış Avrupa’daki olum-
lu seyrin etkisiyle devam etti. 

Petrol fiyatları ise üçüncü çeyrekte 
OPEC dışındaki ülkelerden kaynak-
lanan yüksek petrol arzı ile azalırken, 
Eylül ayını varil başına 95 dolardan 
kapadı. Bu düşüşün, önümüzdeki 
dönemde hem cari işlemler açığı 
hem de enflasyon üzerinde olumlu 
yansımalarının olması bekleniyor. İç 
talep açısından zayıf bir sene olma-
sına ve faaliyet gösterdiğimiz tüketici 
sektöründeki daralmalara rağmen 
Koç Topluluğu olarak yatırımlarımıza 
tüm hızıyla devam ettik.”

“yatıRımLaR üLKemİzİN 
GeLeceğİNe  OLaN 
İNaNcımızıN GösteRGesİ”
Turgay Durak, art arda gelen yatırım 
haberlerinin Koç Topluluğu’nun 
Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeli-
ne olan inancının en büyük göstergesi 
olduğuna dikkat çekti. 

2011-2013 yıllarında Koç 
Topluluğu’nun toplam 11,1 milyar 
TL kombine yatırım gerçekleştirdiğini 
belirten Turgay Durak, toplam yatırım 
tutarı 3 milyar dolara ulaşan Tüpraş’ın 
Fuel Oil Dönüşüm Projesi’nde test 
aşamasına geçildiğini de aktardı. Bu 
projenin, ülkemiz ekonomisine sağ-
layacağı önemli katma değerin yanı 
sıra, devreye alınması ile cari açığı da 
yıllık yaklaşık 1 milyar dolar düşürme-
si beklendiğini hatırlatan CEO Turgay 
Durak, Tofaş’ın iki yeni otomobil 
modeli yatırımının da  Türk mühen-
disliğinin küresel ölçekteki başarısını 
ortaya koyması açısından gurur verici 
olduğunu söyledi. 

Koç Holding 9 Ayda 
5 Milyar TL Yatırım Yaptı
2014 yılının 9 aylık DÖnemine ilişkin Finansal 
sonuçları açıklayan koç holDing ceo’su Turgay 
Durak, “yaTırımlarımıza hız kesmeDen Devam 
eDiyoruz” DeDi.

51,3
İ L K  9  AY DA 

G E RÇ E K L E Ş E N 
KO N S O L İ D E  SAT I Ş  G E L İ R İ

M i lya r  T l

Yurt içi talep üçüncü çeyrekte 
toparlanma sinyali verdi.

KOÇ HOLDİNG 9 AYLIK 
FİNANSAL SONUÇLARI

Koç Holding 
CEO’su Turgay 
Durak: “Koç 
Topluluğu’nun 
gerçekleştirdiği 
yatırımlar 
Türkiye’ye 
inancının 
göstergesidir.”
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yana gerçekleştirilen yatırımlar ile enerji 
sektöründe Türkiye’nin milli bir değeri 
olma misyonunu korurken, dünya 
enerji piyasasının önemli oyuncula-
rından biri haline geldiğini vurgulayan 
Erol Memioğlu, “Bugün Akdeniz’de 
53, Karadeniz’de ise 18 rafineri olmak 
üzere tüm dünya rafinerileri ile rekabet 
ediyoruz. Tüpraş’ın Akdeniz’in en re-
kabetçi rafineri şirketlerinden biri olma 
yolundaki hedefine emin adımlarla 
ilerliyoruz” dedi. 

Bu yeni tesisin başta motorin olmak 
üzere ithal edilen katma değerli ürün-
lerdeki yerli üretimin artmasını sağlaya-
cağını belirten Memioğlu, bu projenin 
Tüpraş’ı rafineri sektöründe önemli bir 

Tüpraş Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin 
hayata geçmesinin Koç Topluluğu ve 
Türkiye adına pek çok önemli anlamı 
bulunuyor. Türkiye’nin tek seferde 
tamamlanan en büyük sanayi yatırımı 
olma niteliği taşıyan bu tesisin tam 
anlamıyla üretime geçmesiyle birlikte 
Türkiye’nin cari açığını da yıllık yaklaşık 
1 milyar dolar düşürmesi bekleniyor. 

Projenin test edilmesi için gerçekleşti-
rilen toplantıda konuşan Koç Holding 
Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, 
Tüpraş’ın Koç Topluluğu’na katılma-
sından bu yana geçen 9 yılda toplam 
5,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını 
belirtti. Tüpraş’ın Koç Topluluğu bün-
yesine dahil olduğu 2006 yılından bu 

pozisyona getireceğinin de altını çizdi. 
Projenin finansal açıdan bir diğer kat-
ma değeri ise Türkiye’nin cari açığına 
etkisi olacak. Tesisin üretime geçmesi 
ile Türkiye’nin cari açığını da yıllık 
yaklaşık 1 milyar dolar düşürmesinin 
beklendiğini söyleyen Erol Memioğlu, 
“Yeni tesisimiz üreteceği beyaz ürün 
miktarı ve bununla ülke için yarattığı 
katma değer göz önüne alındığında 
yeni bir rafineriye eşdeğer” dedi. 

eROL memİOğLu: “yıLDa 
1 mİLyaR DOLaR tüRKİye’De 
KaLacaK”
Türkiye’nin, bugün dizel ihtiyacının bü-
yük bir bölümünün ithalatla karşılan-
dığına dikkat çeken Memioğlu, “Fuel 
Oil Dönüşüm Tesisi’nde üretilecek 2,9 
milyon tonluk motorin ile yerli üretim 
miktarımız da 11 milyon tona yüksel-
miş olacak. Türkiye’nin dizel ihtiyacının 
yüzde 10’unu karşılayacak olan yeni 
tesisimizdeki bu üretim ile yurtdışına 
ödenen 1 milyar Amerikan Doları 
da ülkede kalacak” dedi. Tüpraş’ın 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2014’te 
de 4 milyar dolar ile Türkiye’nin ihracat 
şampiyonluğunu sürdürdüğünü 

Tek Seferde Yapılan 
En Büyük Yatırım 
Tamamlandı
Tüpraş’ın iskele ve Demiryolu BağlanTıları ile 
Finansman giDeri Dahil Toplam 3 milyar Dolara mal 
olan Fuel oil DÖnüşüm Tesisi’nin TesT aşamasına 
Başarıyla geçilDi. projenin hayaTa geçirilmesiyle 
BirlikTe Türkiye’De Tek seFerDe yapılan en Büyük 
sanayi yaTırımı Da Tamamlanmış olDu. 

Koç Holding 
Enerji Grubu 
Başkanı Erol 

Memioğlu: 
“Tüpraş’ın 
Akdeniz’in 

en rekabetçi 
rafineri 

şirketlerinden 
biri olma 

yolundaki 
hedefine emin 

adımlarla 
ilerliyoruz” dedi.
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dönüşüm oranı en yüksek rafinerilerin-
den biri olacağını vurguladı.

Sektöründe performansına özenilen, 
çevre ve yaşam değerlerine saygılı bir 
şirket olmanın her zaman öncelikleri 
olduğunu vurgulayan Yavuz Erkut, 
“Bugüne kadar Tüpraş’ta daha çev-
reci ve daha kaliteli ürün üretmek için 
birçok yatırım gerçekleştirdik. Çevreye 
duyarlı Tüpraş, ülke ve yatırımcısına 
değer yaratmayı bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da artırarak sürdü-
recektir” diye konuştu. 

“İzmİt RafİNeRİsİ, DüNyaNıN 
DöNüşüm ORaNı eN yüKseK 
RafİNeRİLeRİNDeN bİRİ”
Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, 
konuşmasında İzmit Rafinerisi’nin 1 
birim ham petrolden ne kadar yüksek 
katma değerli nihai ürün üretildiğini 
gösteren Nelson Kompleksitesi’ni 
7,78’den, 14,5 seviyesine yüksel-
terek, dünyanın dönüşüm oranı en 
yüksek rafinerilerinden birisi olacağını 
kaydetti. Erkut, Fuel Oil Dönüşüm 
Tesisi’nin toplam 17 ünite, depolama 
tankları ve 780 metre uzunluğundaki 
iskeleden oluştuğunu söyledi. Siyah 
ürünleri İzmir, Kırıkkale, Batman ve 
İzmit Rafinerileri’nden deniz ve de-
miryolu ile yeni tesise getireceklerini 
anlatan Erkut, bu kapsamda T. Esra 
ve T.Aylin adlı iki tankeri de Tüpraş’ın 
iştiraki Ditaş’ın filosuna dahil ettiklerini 
belirtti.

hatırlatan Memioğlu, “Tüpraş, hem 
yaptığı ihracat ile hem de ithalatı azal-
tarak ülke ekonomimizin en hassas 
konularından biri olan cari açığın ka-
panmasına katkısıyla da hepimiz için 
büyük bir değer ifade etmektedir. Yeni 

tesisimiz üreteceği beyaz ürün miktarı 
ve bununla ülke için yarattığı katma 
değer göz önüne alındığında yeni bir 
rafineriye eşdeğer” diye konuştu.  

yavuz eRKut: “Hem ÇevRecİ 
Hem DaHa KaLİteLİ üRüN İÇİN 
yatıRım yapıyORuz”
Tüpraş’ta değişim ve gelişimden 
dönüşüm dönemine geçtiklerini 
vurgulayan Tüpraş Genel Müdürü 
Yavuz Erkut ise, yeni tesisle hem 
Tüpraş’ın 4 rafinerisinin maksimum 
kapasite kullanım oranına ulaşacağını 
hem de çevreci olmayan yaklaşık 
4,2 milyon ton siyah ürünün Euro V 
standartlarında beyaz ürüne dönüş-
türüleceğini de belirtti. Yavuz Erkut 
ayrıca İzmit Rafinerisi’nin 1 birim ham 
petrolden ne kadar yüksek katma 
değerli nihai ürün üretildiğini gösteren 
Nelson Kompleksitesi’ni 7,78’den, 
14,5 seviyesine yükselterek, dünyanın 

1.523 
P RO J E N İ N 

G E RÇ E K L E Ş T İ R İ L D İ Ğ İ 
İ N ŞA AT  A L A N I 

b i n  M 2

342
P RO J E D E  K u L L A N I L A N 

b O Ru  u z u N L u Ğ u 

SAYILARLA FUEL OIL 
DÖNÜŞÜM PROJESİ 

d ö n ü M

Koç Holding Enerji 
Grubu Başkanı Erol 
Memioğlu: “Tüpraş’ın Koç 
Topluluğu’na katılmasından 
bu yana geçen 9 yılda toplam 
5,2 milyar dolarlık yatırım 
yaptık.” 
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Otokoç, ikinci Ford Trucks 4S tesisini 
de İstanbul Sultanbeyli’de hizmete 
sundu. Açılış töreninde konuşan Ford 
Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Y. Koç, ağır ticari araç segmentinde 
hizmet kalitesini ve müşteri memnu-
niyetini artırmak için 4S yapılanması 
ile tüm ihtiyaçların tek çatı altında 
karşılandığını belirtti. 

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün 
Özdemir de yeni yapılanmayla birlikte 
Otokoç’un İstanbul Anadolu yakasında 
ilk kez kamyon servis hizmeti vermeye 
başladığını belirterek Ford Trucks 4S 
plazalarda müşterilerine Otokoç güvenini 
ve yüksek hizmet kalitesini yansıtacakla-
rını belirtti. Özdemir, “İkinci 4S tesisi-
mizle birlikte Ford Trucks satışlarından 
yüzde 20 pay almayı hedefliyoruz” dedi. 

Ford Otosan’ın bayi atağı Kasım 
ayında Erzurum ve İstanbul’da açılan 
iki Ford Trucks 4S ve Ankara’da açılan  
bir 3S bayi ile devam etti. Kasım ayının 
“Ford Trucks” bayi yapılanma atağı, 
Erzurum’da açılan Cindilli Ford Trucks 
4S Plaza ile başladı. Tesisin açılışını 
gerçekleştiren Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, “Doğu 
Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin 
14’üncü kenti olan Erzurum’da otomo-
tiv sektöründeki faaliyetlerimizi Cindilli 
bayimiz ile başarılı bir şekilde devam 
ettiriyoruz. Ticaretin bölgedeki merkezi 
konumundaki Erzurum, ‘Türkiye’nin 
Ticari Gücü’ Ford Otosan’ın güçlü ka-
lelerinden biri olmayı sürdürüyor” dedi. 

OtOKOÇ, İKİNcİ 
fORD tRucKs 4s tesİsİNİ aÇtı 
Ağır ticari vasıta pazarının öncü bayisi 

Ford Otosan 
Bayi Atağını 
Kasım’da da 
Sürdürdü
sulTanBeyli ve 
erzurum’Da iki “ForD 
Trucks” 4s Bayi ile  
ankara’Da ForD oTosan 
3s Tesisi hizmeTe girDi.

Sultanbeyli ve Erzurum ile birlikte Ford 
Trucks 4S bayi sayısı 23’e ulaştı. 

aNKaRa bayİsİ KaRtaş’taN 
yeNİ 3s tesİsİ 
Ford Otosan’ın Ankara bayisi Kartaş 
da yeni 3S tesisini Kasım ayında 
hizmete açtı. Tesisin açılış töreninde 
konuşan Ali Y. Koç; 49 yıllık işbirlikle-
rinden ötürü Karaoğuz ailesine teşek-
kür etti. Ali Y. Koç konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “2014 yılını ‘Ticari Araç Yılı’ 
ilan etmiştik. 2015 yılını da ‘Otomobil 
Yılı’ ilan ediyoruz. Geçtiğimiz haftalar-
da pazara sunduğumuz yeni Focus 
modeli bu önemli değişim süreci-
nin ateşleyicisi olacak” dedi. Ford 
Kartaş’ın 3S standartlarındaki yeni 
tesisi, Toplam 11 bin 360 metrekare 
kapalı alanda hizmet verecek.

Otokoç, ikinci 4S 
tesisi ile birlikte 
Ford Trucks 
satışlarından 
yüzde 20 
pay almayı 
hedefliyor.

Cindilli Ford Trucks Bayi 
açılışını Koç Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Ford Otosan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Y. Koç 
gerçekleştirdi.
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Ford Trucks 
Orta Doğu’da 
Büyüyor
ForD oTosan, DuBai’De 
kurDuğu yeni oFis ve 
açılışını 
gerçekleşTirDiği yeni 
ForD Trucks Tesisleri 
ile orTa Doğu 
yapılanmasını 
güçlenDiriyor. ForD 
oTosan, riyaD ve 
DuBai’Deki ForD Trucks 
Tesisleri ile orTa 
Doğu’Da 3 yıl içinDe 
yüzDe 10 pazar payı 
heDeFliyor.

                                                                                                                                                                                               

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası 
Ford Trucks, Orta Doğu’daki büyü-
mesini desteklemek için Dubai’de 
ofis açtı. Ford Trucks operasyonu 
kapsamında Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’da ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başkenti Dubai’de yeni 
tesisler açıldı.

Riyad’da, Al Jazirah Vehicles Agenci-
es tarafından yapılan yeni Ford Trucks 
tesisinin açılışı; Al Jazirah Vehicles 
Başkan Yardımcısı Şeyh Ahmed 
Al-Muqairain, Koç Holding Otomotiv 
Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Oto-
san Genel Müdürü Haydar Yenigün, 
Ford Otosan Kamyon İş Birimi Genel 
Müdür Yardımcısı Ahmet Kınay, Tür-
kiye Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer 
ve Riyad ABD Büyükelçiliği’nde Mis-
yon Şefi Yardımcısı Tim Lenderking’in 
katılımıyla gerçekleşti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2001 
yılından bu yana Ford markasını temsil 
eden bölgenin en güçlü otomotiv şir-
ketlerinden Al Tayer Motors ile yapılan 
distribütörlük anlaşması ile de Yeni 
Ford Trucks tesisinin açılışı Dubai’de 
gerçekleştirildi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, Ford Trucks uluslararası bayi 
ağını hızla büyüttüklerini vurgulaya-
rak şunları söyledi: “Suudi Arabistan 
Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
başlayan satışlarımızın, çok yakın bir 
zamanda tüm Körfez Ülkeleri ve Orta 
Doğu’yu kapsayarak tüm bölgeye 
yayılmasını planlıyoruz. Ford Trucks 
olarak Ford Ortadoğu ve Afrika bölge 
ofisindeki yapılanmamızı tamamlayarak 
merkezi Dubai olan yapılanmamızı 
başlattık. Artık müşterilerimize daha 
yakın olacağız ve talepleri daha hızlı 
karşılayabileceğiz.”

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde distribütörlük antlaşması 
yaptıkları iş ortaklarının uzun yıllardır 
Ford binek ve ticari araç distribütörleri 
olduğunu hatırlatan Haydar Yenigün, 
“Ağır ticari araç pazarı bu bölgede 
sürekli büyüyor. Suudi Arabistan’da 
Ford’u en fazla satılan markalar 
arasında konumlandıran ve bölgenin 
en güçlü otomotiv distribütörlerinden 
Al Jazirah Vehicles Agencies’in ve 
Ford’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
en çok tercih edilen markalar arasında 
olmasını sağlayan Al Tayer Motors’un 

bu görevleri üstlenmesinden dolayı 
mutluluk duyuyoruz” dedi.
Suudi Arabistan’da Riyad’ın ardından 
Dammam ve Cidde’de de yeni Ford 
Trucks plazaları açılması hedefleniyor. 
Ford Trucks’ın Riyad, Dubai ve Abu 
Dabi’deki tesislerini; Ürdün, Katar, 
Kuveyt ve Irak tesisleri takip edecek. 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Ara-
bistan Krallığı, bölgenin ağır ticari araç 
pazarının yüzde 75’lik kısmını oluştu-
ruyor. Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nin 
Ford Trucks’ın tüm yurt dışı satışları 
içerisinde yüzde 25’lik kısmı oluştura-
cağını öngörülüyor. Ford Trucks, 3 yıl 
içinde ağır ticari araç sınıfında yüzde 10 
pazar payı hedefliyor.
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Yapı Kredi Bankacılık Akademisi,  
Uluslararası Kalite ve Verimlilik Merkezi 
(IQPC) tarafından yapılan değerlen-
dirme sonucunda CUBIC Awards’ta 
“Uluslararası En İyi Kurumsal Üniver-
site” ödülünün sahibi oldu. Finans 
sektörünün en iyi insan kaynağını 
yetiştirme vizyonuyla kurulan bu 

akademi, aynı zamanda “Yetenek Ge-
lişiminde Mükemmellik” kategorisinde 
de büyük ödülü kazandı. 

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nin 
bu başarısını değerlendiren Yapı 
Kredi İnsan Kaynakları Genel Müdür 
Yardımcısı Cihangir Kavuncu, lider bir 
kurum olabilmenin kendileri için insan 
kaynağının sürekli geliştirilmesi anlamı-
na geldiğini ifade etti. Bu düşünceden 
hareketle 2008 yılında Yapı Kredi 
Bankacılık Akademisi’ni kurduklarını 
hatırlatan Kavuncu, “Yapı Kredi’nin 
bankacılık alanındaki gelenek ve kül-

türünü, yeni trendler ve uygulamalarla 
harmanladığımız Akademimiz, kurul-
duğu yıl yine CUBIC Awards tarafın-
dan “En İyi Yeni Kurumsal Üniversite” 
seçilmişti. Yapı Kredi Bankacılık Aka-
demisi bu ödüllerle birlikte kurulduğu 
günden bu yana 13. ödülünü de almış 
oldu” dedi. “Kurumsal gelişim konu-
sunda en iyi uygulamaları öne çıkaran 
CUBIC Awards’tan aldığımız ödüllerle 
en iyi insan kaynağını yetiştiren lider 
gelişim merkezi olma vizyonumuzu 
desteklemiş olduk” diyen Kavuncu, 
bu vizyonla daha büyük hedeflere 
odaklanacaklarının altını çizdi.

Tarım sektörünün en saygın ödülleri 
arasında gösterilen ‘Yılın Traktörü 2015’ 
ödül töreni İtalya’nın Bolonya kentinde 
yapıldı. Türkiye’de Türk mühendis ve iş-
çisi tarafından geliştirilen ve Türk Traktör 
tesislerinde üretilen New Holland TTJ 
serisi, tarım sektörünün en saygın ödül-
leri arasında gösterilen “Yılın Bağ-Bahçe 
Traktörü 2015” ödülüne layık görüldü. 
Törende ödülü alan Türk Traktör Genel 
Müdürü Marco Votta, “2014 yılı, Türk 
Traktör’ün 60 yıllık tarihinin en önemli 
yıllarından biri. Haziran ayında ikinci 
üretim tesisimizle gururlandık. Şimdi ise 
Türk Traktör üretim hattından çıkarak 
T3F adı ile ihraç edilen New Holland 
TTJ ile tarım sektörünün en önemli 
ödüllerinden birini almanın haklı guru-
runu yaşıyoruz. Bu ödül Türk Traktör 
mühendislerinin ve çalışanlarının zaferi 
olmakla birlikte, New Holland’ın bağ-
bahçe traktörü alanında mükemmeliyet-
çi yaklaşımının bir göstergesidir” dedi. 
Marco Votta, “Son yıllarda Türk Traktör 
olarak Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar ile 
önemli bir rekabet avantajı yakaladık. 
Avrupa’nın en büyük traktör üreticilerin-
den biri konumuna ulaştık” dedi.

Yılın Traktörü,
Türk Traktör’den... 
Türk TrakTÖr neW hollanD TTj ile ‘yılın TrakTÖrü 
2015’ ÖDülünü alDı. Türk TrakTÖr genel müDürü 
marco voTTa, “sekTÖrün en Önemli ÖDüllerinDen 
Birini almanın haklı gururunu yaşıyoruz” DeDi.

CUBIC ’ten Yapı Kredi 
Bankacılık Akademisi’ne Ödül 
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“Bizim markamızı seçen müşterileri-
mizin en iyi tasarımı, en iyi teknolojiyi, 
en yüksek kaliteyi, müşteriye değer 
katan en güçlü inovasyonu hak 
ettiğine yürekten inanıyoruz. İşte bu 
sebeple, durmadan, yorulmadan 
ve aşkla en iyi ürünleri geliştiriyoruz. 
Yıllardır pazarda güçlü liderliği-
mizi sürdürmemizin temel sebebi 
tüketicimizin bize duyduğu güven 
ve sevgidir. Bu ödül de tüketicimizin 
bizi kalbinde kategoriler üstü bir yere 
koyduğunun somut bir göstergesi-
dir. Türk tüketicisi bu ödülle bizi bir 
kez daha taçlandırdı.” 

Arçelilk, BrandWeek İstanbul kapsa-
mında gerçekleştirilen “Türkiye’nin 
Lovemarkları” araştırmasından ödül-
lerle döndü. Araştırmada “Türkiye’nin 
En Sevilen Markası” seçilen Arçelik, 
ayrıca beyaz eşya ve ev elektroniği 
kategorilerinde de Türkiye’nin en 
çok sevilen markası oldu. Arçelik’in 
ödülünü Koç Holding Dayanıklı Tüke-
tim Grubu Başkanı ve Arçelik Genel 
Müdürü Levent Çakıroğlu, ABD’li TV 
Yapımcısı Martha Stewart’tan aldı. 

Levent Çakıroğlu ödül töreninde 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

Türkiye’nin En Sevilen 
Markası: Arçelik
arçelik, her yıl gerçekleşTirilen Türkiye’nin 
lovemarkları araşTırması kapsamınDa Bu yıl ilk 
kez verilen “Türkiye’nin en sevilen markası” 
unvanına layık gÖrülDü. 

                                                                                                                                                                                               

Levent Çakıroğlu ödül töreninde yaptığı 
konuşmada, “Türk tüketicisi bu ödülle bizi 
bir kez daha taçlandırdı” dedi.

Arçelik, Koç Holding “Ülkem İçin Engel 
Tanımıyorum” Projesi’ne farklı çalış-
malarla desteğini sürdürüyor. Bugüne 
kadar “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum”  
Projesi kapsamında Alternatif Yaşam 
Derneği (AYDER)’nin desteğiyle “Gö-
nüllü Eğitmen Eğitimlerini” tamamla-
yan Arçelik çalışanları yaklaşık 14 bin 
çalışana ‘Engelliliğe Doğru Yaklaşım’ 
seminerleri verdi. Sesli kütüphane 
için kitap okuyarak görme engellilere 
destek veren Arçelik çalışanları ayrıca, 
bedensel engelli bireylerin özel bir ilgi 
alanı oluşturmasına katkı sağlamak 
üzere “Bedensel Engelli Bireylere Yö-
nelik Fotoğrafçılık Eğitimi” düzenledi. 

Arçelik’in “Ülkem İçin Engel 
Tanımıyorum” Projesi’ne 
Desteği Sürüyor

Şirket proje kapsamında son olarak, 
Türkiye’de çok kısıtlı sayıda olan işaret 
dili eğitmeni sayısını artırmak üzere 
gerçekleştirilen “İşaret Dili Öğretmeni 
Yetiştirme Yönetimi”  projesine de 
destek verdi. 

İşaRet DİLİ eğİtİmİNİN 
yayGıNLaştıRıLması  
HeDefLeNİyOR
“Türk İşaret Dili Öğretmeni Yetiştirme 
Yöntemi” programı; İşitme Engelliler 
ve Aileleri Derneği (İED), Boğaziçi 
Üniversitesi ile Setur, Ford Otosan, 
Koçtaş ve Opet işbirliğiyle 5 Eylül–19 
Ekim tarihleri arasında hayata geçirildi. 

Arçelik’in işitme engelli iki çalışanı da 
çok zor bir sınavdan başarıyla geçerek 
bu kursa katılmaya hak kazandı. 
Toplam 106 saat süren kursa 3 işitme 
engelli öğretmenin yanı sıra Boğaziçi 
Üniversitesi öğretim görevlileri de eği-
timci olarak katıldı. Eğitim programını 
tamamlayanlar düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı. 
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Koç Üniversitesi ve George Was-
hington Üniversitesi (GW), her iki üni-
versiteden öğrencilerin bir akademik 
yıla kadar diğer kurumda öğrenim 

görmesine olanak tanıyan lisans öğ-
renci değişim anlaşmasını imzaladı. 
Anlaşma, İstanbul’daki Elgiz Çağdaş 
Sanat Müzesi’nde düzenlenen 

“GW Mezunlar Resepsiyonu”nda 
duyuruldu. 150’den fazla George 
Washington Üniversitesi mezununun 
katılımıyla gerçekleşen resepsiyonda 
konuşan ve kendisi de 1984 yılında 
GW İşletme Bölümü’nden mezun 
olan Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, şunları 
söyledi: “Hepinizi burada görmekten 
ve yeniden GW’nin bir parçası oldu-
ğumu hissetmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. Okulumuz geleceğin 
liderlerini mezun etmeye devam 
ediyor. Washington’un kalbindeki 
George Washington Üniversitesi, 
öğrenci ve öğretim üyelerine ben-
zersiz öğrenme ve çalışma olanakları 
sunuyor.”

Türkiye’deki akademik kurumlarla 
yaptığı çok sayıdaki ortaklığa büyük 
değer verdiğini belirten George 
Washington Üniversitesi Rektörü 
Steven Knapp da “Bu yeni anlaşma, 
öğrencilere sunduğu eğitim olanakla-
rıyla onları geleceğin küresel liderleri 
olarak aktif ve üretken bir hayata 
hazırlayacaktır” şeklinde konuştu.

Koç ve George Washington  
Üniversiteleri, Öğrenci 
Değişim Programı Başlattı

Koç Üniversitesi’nin Avrupa’nın önde 
gelen işletme okulları ile ortaklaşa 
düzenlediği “Endüstride Mükemmellik 
Ödülü” için başvurular 31 Aralık’ta 
sona eriyor. Endüstride Mükemmellik 
Ödülü, Avrupa’nın önde gelen işletme 
okullarından INSEAD ve WHU-Otto 
Beisheim School of Management iş-
birliği ile ilk defa 1995 yılında Fransa ve 
Almanya’da hayata geçirildi. Yarışma, 
2014 yılından itibaren Koç Üniversitesi 
işbirliği ile Türkiye’de de düzenlenme-
ye başladı. 

Şirketler, 
Mükemmellik 
İçin Yarışacak Koç Topluluğu şirketlerinden Bilkom, 

“Tarih 3 Boyutlu Canlanıyor” kurumsal 
sosyal sorumluluk projesiyle katıldığı 
Mediacat Felis Ödülleri’nde bu yıl “En 
İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve 
“En İyi Teknoloji ve Telekomünikasyon 
Sektörü PR” dalında iki ödüle birden 
layık görüldü. Proje kapsamında ilk 
olarak antik alanların 2 boyutlu çizimle-
ri ArchiCAD programı üzerine aktarı-
larak 3 boyutlu hale getirildi, ardından 
modellemeler Artlantis programıyla 
tarandı ve Bilkom’un “iVisit Anatolia” 
uygulamasına yüklendi. Tablet bil-
gisayarlar ve akıllı telefonlar üzerin-

den kolaylıkla erişilebilen uygulama 
sayesinde Bergama’nın dört ayrı antik 
alanını ziyaret edenler, yapıların orijinal 
halini sanal olarak görebilme imkanına 
kavuştu.

Bilkom’un “3 Boyutlu Tarih” 
Projesi’ne 2 Felis Ödülü

b İ L G İ  G Ru b u                                                                                                                                          
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“Yetenek Yönetimi” kategorisin-
de ikinci oldu. Yetenek Yönetimi 
kategorisinin birincilik ödülünü ise 
“Her Çalışan Bir Yetenektir” bakış 
açısıyla yola çıkan ve tüm çalışma-
larında bu anlayışı benimseyen Ford 
Otosan aldı. 

Ödüllere bu yıl 4 farklı uygulamasıy-
la katılan Tofaş, “Performans Yöne-
timi” ile “Fark Yaratan Uygulamalar 
/Takdir ve Ödüllendirme” kategori-
lerinde finalistler arasında yer aldı. 
Tofaş “Performans Yönetimi” kate-
gorisinde en iyi uygulama seçilerek 
Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

İnsan Yönetimi alanında 40 yılı 
aşkın süredir faaliyet gösteren ilk 
sivil toplum kuruluşu PERYÖN’ün 
her yıl insan kaynakları alanında 
başarılı uygulamaları ödüllendirmek 
amacıyla düzenlediği “PERYÖN 
İnsan Yönetimi Ödülleri”nde Koç 
Topluluğu şirketlerinden Arçe-
lik, Ford Otosan ve Tofaş ödüle 
layık görüldü. Ödüllerde bu yıl 
iki kategoride aday olan Arçelik, 

değerlerini yansıtan işveren markası 
konumlandırması ve yaptığı fark 
yaratan global uygulama ve iletişim 
faaliyetleriyle “Proje ve Fark Yaratan 
Uygulamalar/İşveren Markası 
Oluşturma” kategorisinde birinci-
lik ödülünü almaya hak kazandı. 
Arçelik, şirket stratejileri paralelinde 
yeteneklerin çekilmesi, belirlenmesi, 
geliştirilmesi ve elde tutulmasına 
yönelik başarılı uygulamalarıyla da 

Koç Topluluğu’nun 
Beş  Şirketi, BİST 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

PERYÖN’den Arçelik, Ford Otosan ve Tofaş’a Ödül

Borsa isTanBul’Da işlem gÖren ve kurumsal 
sürDürüleBilirlik perFormansları üsT seviyeDe 
olan şirkeTlerin yer alacağı BisT sürDürüleBilirlik 
enDeksi’ne koç holDing ile BirlikTe arçelik, ToFaş, 
Tüpraş ve yapı kreDi Dahil olDu.

her yıl insan kaynakları alanınDaki Başarılı 
uygulamaları DeğerlenDiren peryÖn, Bu yıl 
arçelik, ForD oTosan ve ToFaş’ı ÖDüle layık gÖrDü.

oluşturulan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi 
hayata geçti. Borsa İstanbul bünyesinde 
hesaplanmaya başlanan Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde BİST 30’da işlem gören 30 
şirketin 15’i yer alırken, Koç Topluluğu 
değerlendirmeye tabi 5 şirketinin tamamı 
ile endekse girmeyi başardı. 

Koç Topluluğu şirketlerinin Sürdürülebilir-
lik Endeksi’ndeki mevcut ağırlığına dikkat 
çeken Koç Holding CEO’su Turgay 
Durak, “Koç Holding olarak Topluluk şir-
ketlerimizle birlikte faaliyet gösterdiğimiz 
coğrafyaların sürdürülebilir kalkınmasına 
hizmet etmek üzere yıllardır çalışmakta-
yız. Topluluk olarak başarımızın yalnızca 
ekonomik sonuçlardan değil, çevresel ve 
toplumsal olarak ürettiğimiz fayda ile ya-
kından ilişkili olduğunun bilincindeyiz. Bu 
nedenle tüm operasyonlarımızda, ürün 
ve hizmetlerimizde bu etkileri gözetmek, 
doğru politikalar ile yönetmek ve elde 
ettiğimiz sonuçları kamuoyuyla şeffaf şe-
kilde paylaşmak üzere çalışıyoruz. Borsa 
İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne ça-
lışmaların başlatıldığı tarih itibariyle BİST 
30’da işlem gören tüm şirketlerimizle 
dahil olmamızı, sürdürülebilirlik stratejimi-
ze yapmış olduğumuz kararlı yatırımların 
mükafatı olarak görüyorum” dedi.

Şirketlerin, küresel ısınma, doğal kaynak-
ların tükenmesi, su kaynaklarının azalma-
sı, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye 
ve dünya için önemli olan sürdürülebi-

lirliğe ilişkin konulara nasıl yaklaştıklarını 
ortaya koyarak, yaptıkları faaliyetlerin 
ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle 
değerlendirilmesini sağlamak üzere 
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2011 yılında Güney Afrika’nın lider 
markası Defy’ın 324 milyon dolar 
yatırım ile Arçelik bünyesinde faaliyet 
göstermeye başlamasıyla, Koç 
Topluluğu’nun yatırım vizyonuna yeni 
bir kıta daha dahil olmuş oldu. Geçen 
üç yıl boyunca Arçelik kıtada faaliyette 
bulunduğu ülke sayısını ikiye katlaya-
rak 19’dan 39’a çıkardı. 

Bugüne kadar 56 milyon dolar yatırım 
yapılan Defy’ın, yıllık 2 milyonun 

üzerinde kapasitesi olan 3 üretim işlet-
mesinde ve 8 satış biriminde (Durban, 
Johannesburg, Bloemfontein, Cape 
Town, East London, Pretoria, Port Eli-
zabeth, Polokwane), 3 bin kişilik insan 
kaynağı ile üretim gerçekleştiriliyor. 
Bugün Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
15 milyonu aşkın Defy markalı ürün 
bulunuyor. Kendisine ait üretim, satış, 
dağıtım ve servis ağı ile hizmet veren 
Defy’ın sadece satış sonrası faaliyetle-
rini gerçekleştiren 400 kişilik bir insan 

kaynağı bulunuyor. 2014 yılında klima 
ve küçük ev aletlerini de ürün gamına 
dahil eden Defy, 6 ana ürün grubu 
toplamında, yaklaşık %40 pazar payı 
ile pazardaki liderliğini sürdürüyor. 
Defy ürünleri; aralarında Nijerya, Zam-
biya, Mozambik, Zimbabve ve Tan-
zanya gibi ülkelerin bulunduğu Afrika 
pazarlarına ihraç ediliyor. Batı - Orta ve 
Doğu Afrika bölgelerinde 2011 -2014 
yılları arasında yaklaşık 6 kat büyüme 
sağlanırken Arçelik’in Afrika operas-

Arçelik Globalde 
Büyümeyi Sürdürüyor
TÜRKİYE’NİN LİDER, AVRUPA’NIN İSE EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ BEYAZ EŞYA ŞİRKETİ OLAN ARÇELİK; GLOBAL 
PAZAR DİNAMİKLERİNİ VE GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR, PAZAR ÇEŞİTLENDİRMESİ HEDEFİ 
DOĞRULTUSUNDA UZAK COĞRAFYALARDA İŞ GELİŞTİRMEYE VE KOÇ TOPLULUĞU’NUN GLOBAL 
BÜYÜMESİNDE ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR. 
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beyaz eşya pazarında, pazar payını en 
çok artıran marka. Yıllardır İngiltere be-
yaz eşya pazarının lider markası olan 
Beko; Polonya beyaz eşya pazarından 
sonra, 2014’ün ilk yarısında Fransa 
solo beyaz eşya pazarında da birinci-
liğe yükselmiş bulunuyor. Avrupa’nın 
en büyük beyaz eşya pazarı olan 
Almanya’da, son beş yılda, pazar 
payını iki katından fazla artıran Beko, 
pazarın en hızlı büyüyen beyaz eşya 
markası olmayı başardı. 

Romanya’da Arctic ile açık ara pazar 
liderliğini sürdüren Arçelik; Balkanlar, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da pek 
çok ülkede pazar lideri konumunu 
devam ettiriyor. Körfez Ülkeleri’nde 
etkinliğini, Güneydoğu Asya bölge-
sinde ihracatını artıran Arçelik, pazar 
çeşitlendirmesi hedefi doğrultusunda 
uzak coğrafyalarda iş geliştirmeye 
devam ediyor. Koç Topluluğu’nun 
global büyüme stratejisine en büyük 
ivmeyi kazandıran şirketi olan Arçelik, 
2015 yılında da markalarının konumu-
nu güçlendirecek çalışmaları hayata 
geçirmek için gün sayıyor.

yonları 2011 yılında tüm ihracatının 
Euro bazında %3,5’i iken 2014 yılında 
bu oran %14,5’e çıktı. Gösterilen bu 
güçlü ve istikrarlı büyüme performans 
ile Arçelik dünya beyaz eşya pazarının 
yarısına denk gelen EMEA (Avrupa - 
Ortadoğu – Afrika) bölgesinde ikinci 
büyük beyaz eşya şirketi konumuna 
yükselmiş bulunuyor. 

Arçelik, Kasım ayı içerisinde Güney 
Afrika Fabrikası’na bir basın gezisi 
düzenledi. Defy’ın Ezakheni’deki so-
ğutucu cihazlar ve Jacobs’taki pişirici 
cihazlar ve çamaşır kurutma makinesi 
işletmesinin kapılarını basın mensup-
larına açan Arçelik, Güney Afrika’da 
global gücünü bir kez daha gösterdi. 
Seyahat, başta Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç 
Holding Dayanıklı Tüketim Grubu 
Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü 
Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dış 
İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direk-
törü Oya Ünlü Kızıl olmak üzere çok 
sayıda basın mensubunun katılımıyla 
gerçekleşti.

Durban’da düzenlenen toplantıda 
konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, “Topluluğu-
muzun global büyüme stratejisine en 
büyük ivmeyi kazandıran şirketimiz 
şüphesiz Arçelik. Şirketimiz, Avru-
pa’daki büyümesine paralel olarak 
gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatı-
rımlar ile gerçek bir küresel oyuncuya 
dönüşüyor. Ülkemizi dünyanın dört 
bir yanında başarıyla temsil ediyor. 
Topluluğumuzun küresel ölçekteki her 
adımını, Türkiye’nin küresel konumu-
nu güçlendirme yolunda bir yatırım 
olarak görüyorum. Çünkü Türk şirket-
lerinin küresel bir oyuncu ve bölgesel 
bir güce dönüşmesi ile Türkiye’nin de 
küresel konumunu güçlendireceğine 
inanıyorum” dedi.

Arçelik’in global hedefleri ve Defy 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Koç 
Holding Dayanıklı Tüketim Grubu 
Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Le-
vent Çakıroğlu ise, Defy satın alması 
sonrası başlayan entegrasyon süreci-
nin başarıyla tamamlandığını açıkladı. 
Çakıroğlu, “Her üç fabrikamızda yeni 

ürün ve teknoloji yatırımları yaptık. 
Ürün ve süreç iyileştirme projelerimize 
ek olarak; Ezakheni fabrikamızda iki 
yeni ürün hattını devreye aldık. Son 
olarak, East London fabrikamızda 
yaptığımız yeni gardırop tipi buzdo-
labı üretim hattımızın resmi açılışını 
gerçekleştirdik” dedi.

Arçelik, sadece Güney Afrika’da değil, 
diğer pazarlarda da birbirinden güçlü 
markaları ile büyüyor. Arçelik’in global 
markası Beko ise, son 7 yılda Avrupa 

Defy, gaz 
ocakları, 
çamaşır 
makineleri, 
kurutucular ve 
fırınlar gibi pek 
çok dayanıklı 
tüketim 
ürününün Güney 
Afrika’daki 
üretiminde öncü 
rol üstleniyor.

Arçelik, Avrupa, 
Balkanlar, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’da 
pek çok ülkede güçlü 
büyümesini sürdürerek 
Koç Topluluğu’nun global 
büyümesine katkı sağlıyor.  
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oyuncaklarla devam eden koleksiyon 
merakı zamanla daha da gelişti. Tabii 
o günlerde ne Rahmi M. Koç ne de 
etrafındakiler bunun Türkiye’nin ilk sa-
nayi müzesine atılan bir adım olduğunu 
bilemezdi. Rahmi M. Koç, o günlere 
ait anılarında; “İlgim giderek buharlı 
makinelere doğru gelişti. Vapura bindi-
ğimizde makine dairesini seyretmeye 
doyamazdım, o yağlı buharın kokusu-

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. 
Koç’un Marklin oyuncak trenle başla-
yan koleksiyon merakı ve bu merakın 
büyük bir emek ve sabırla desteklen-
mesiyle ortaya çıkan Rahmi M. Koç 
Müzesi 20. yılını kutluyor.

Rahmi M. Koç’un henüz 4-5 yaşların-
dayken, babasının hediye ettiği Marklin 
trenlerle başlayan, daha sonra kurmalı 

nu içime çekerdim” diyerek aslında bu 
işe ne kadar büyük bir tutkuyla baş-
ladığını anlatıyordu. Rahmi M. Koç’u 
Türkiye’nin ilk sanayi müzesini kurmaya 
kadar götüren olaylardan biri ise 1955 
yılında Detroit’te yaşanmıştı. Ford 
Otosan’ın kuruluş aşamasında bazı 
makineleri almak için Detroit’e giden 
Rahmi M. Koç, orada 1 ay kalmıştı. O 
günlerden birinde Michigan’da Henry 

Her Şey Bir Marklin 
Oyuncak Trenle Başladı

Türkiye’de özel müzeciliğin kilomeTre Taşlarından biri 
olan ve Türkiye’nin  ilk sanayi müzesi olma özelliğiyle de 
Tarihe geçen rahmi m. koç müzesi, 20. yılını kuTluyor. bu 
yirmi yılda zenginleşen koleksiyonu ve arTan ziyareTçi 
sayısıyla bu alanda yeni başarılara imza aTmaya devam 
eden müze, ankara’ya ve ayvalık’a kadar uzandı.
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Bu mekanlar, endüstriyel miras olarak 
isimlendirilen koleksiyona da çok 
uygun düşüyor. Haliç’te rıhtımın olması 
denizcilik adına büyük avantajlar sağ-
lıyor. Römorkörler, denizaltı ve vapur 
burada yer alıyor. Bugün toplam 28 bin 
metrekare alana yayılmış olan müze-
de,14 bin adetten fazla muhtelif obje 
ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

ikinci müze ankara’da
Geçen sürede koleksiyon daha da 
büyüdü, Hasköy’deki müze yeterli 
gelmemeye başladı. Daha fazla geniş-
leme imkânı da yoktu. İşte bu noktada, 
İstanbul dışında müzeler kurma fikri 
gündeme geldi. Bu kararda müzeye 
olan ilginin gittikçe artıyor olması da etkili 
ve teşvik ediciydi. İstanbul dışında ilk 
müze fikri de Rahmi M. Koç’tan geldi. 
Ankara Kalesi’nde bulunan 1550’de 
yapılmış Çengel Han, Vakıflar’dan 
kiralandı ve restore edildi. Daha sonra 
yanındaki Çukur Han da kiralanarak 

Ford müzesini ziyaret eden Rahmi 
M. Koç, içerisinde Henry Ford’un 
ilk ürettiği ürünler ve Amerika’ya ait 
birçok icat ve farklı objenin yer aldığı 
müzeye hayran kalmış ve “Neden 
biz de böyle bir müze yapmayalım?” 
diyerek yola çıkmıştı. İlk anda sadece 
Koç Topluluğu’nun ürettiği ürünleri 
sergilemeyi düşünse de daha sonra bir 
arkadaşının da tavsiyesiyle bu fikri daha 
fazla insanın ilgisini çekecek şekilde 
geliştirmeye karar verdi. Rahmi M. 
Koç’un buharlı makinelere olan ilgisi de 
bu fikrin çıkış noktası oldu. 

müze için yer aranıyor
Müze kurma fikri olgunlaşınca, müze 
için yer aranmaya başlandı. Rahmi M. 
Koç’ın aklında Tarihi Yarımada vardı. 
Müzenin Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Dr. Bülent Bulgurlu ile birlikte harekete 
geçen Rahmi M. Koç, Sultanahmet’in 
her iki sahil kesiminde tarihi binalar ve 
mekânları inceledi ama rıhtımı da olan 
uygun yerler bulunamadı. Daha sonra 
Bülent Bulgurlu, Haliç Hasköy’de bir 
bina ile karşılaştı. Tekel tarafından 
ispirto deposu olarak kullanılan bu bina 
temelleri 12. asıra dayanan tarihi Len-
gerhane Binası’ydı. O anda oldukça 
perişan ve müze olarak kullanılmaya 
uygun olmayan bu bina, özelleştirme 
kapsamında satın alındı. Büyük emek-
ler ve ciddi masraflarla aslına uygun 
olarak restore edildi ve 1994 senesin-
de açıldı. Rahmi M. Koç, daha önce 
dergimize verdiği bir röportajda Dr. 
Bülent Bulgurlu’yu özellikle anıyordu: 
“Bu binalar tarihi yapılardır. Restoras-
yonları özel bilgi ve beceri gerektirir. Bu 
işlerin gerçekleştirilmesini Dr. Bülent 
Bulgurlu’ya borçluyuz. İyi bir ekiple, 
geceli gündüzlü çalıştılar” diyordu.

hasköy’deki müze büyüyor
Birkaç yıl içinde müze alanı ve depolar 
doldu ve taştı. Alan darlığı yaşan-
maya başlayınca hemen karşıda yer 
alan Hasköy Tersanesi, Dr. Bülent 
Bulgurlu’nun önerisiyle Özelleştirme 
İdaresi’nden satın alındı. Böylece 
büyük bahçesi, binaları ve rıhtımı olan 
bir tesise kavuşulmuş oldu. Büyük 
emek ve para harcanarak bu bölüm de 
7 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 
2001’de ziyaretçilere açıldı.  

Müzecilik, gerek kurarken gerek 
yaşatırken çok meşakkatli ve sürekli 
kaynak gerektiren bir iştir. Müze-
ciliğin diğer bir yönü ise, müzenizi 
gezen insanların beğenisinin ve 
övgülerinin yarattığı hazdır. Bu 
duygu, sarf edilen tüm emek, masraf 
ve zamanın yegane geri ödemesidir.
Müzecilikte birinci esas, koleksiyo-
nunuzun zengin ve ilginç olmasıdır. 
İkincisi düzenli ve sürekli eğitim 

programlarını okullara verebilmeli-
siniz. Üçüncüsü ise, fazla ara verme-
den popüler sergiler açmalısınız. 
Bunlar müzeye olan ilgiyi canlı ve 
devamlı kılar. Müzede ziyaretçilerin 
bir şeyler yiyip içeceği hoş mekanlar 
olmalı, benzer şekilde hatıralık 
objeler alacağı, orijinal ürünlerin 
yer aldığı renkli bir müze mağazası 
da olmalıdır. Bu ikisinin de müzenin 
başarısında önemli yeri vardır. 

Rahmi m. Koç: “müzeciliK emeK ve KaynaK isteR”

Rahmi M. Koç: “Müzedeki 
defterlere yazılanlar 
bizleri mutlu ediyor, 
doğru ve iyi bir iş 
yaptığımızı gösteriyor. 
Haftasonları çocukların 
müze kapanış saatinde 
çıkmak istemediklerini, 
‘Niye müze     bitti?’ diye 
ağladıklarını görüyormuş 
arkadaşlarım.”
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sergilenen ürünler  
rahmi m. koç’un seçimi
Müzede bugüne kadar sergilenen 
koleksiyonun önemli kısmını Rahmi 
M. Koç, şahsen almış ve toplamış. 
Objelerin içinde İngiltere kaynaklılar 
çoğunlukta. Fransa ve Almanya’dan  
da birçok obje var. Rahmi M. Koç, 
dergimize daha önce verdiği röportaj-

butik otel yapıldı. Ankara’nın seçilmesin-
de, Koç Ailesi’nin köklerinin bu şehirde 
olması ve özellikle Rahmi M. Koç’un 
çocukluğunun bu şehirde geçmesinin 
büyük bir rolü vardı. Rahmi M. Koç, 
Ankara’daki müzenin kuruluş süreci ile 
ilgili yaşananları anlatırken, “Biz Ankaralı 
bir aileyiz. Ben küçüklüğümden beri 
Kale’ye çıkardım. Oradan büyük zevk 
ve keyif alırdım. Ayrıca bizim için özel bir 
değere sahipti” diyerek duygularını dile 
getiriyordu. Müze’de Rahmi M. Koç ve 
Semahat Arsel’in kendi yaptıkları bazı 
eserler de yer alıyor. Bunlardan biri de 
Rahmi M. Koç’un sekiz yaşındayken 
yaptığı bir kitre bebek, özel giysileriyle 
köylü kadını figürü…

Çengel Han’daki koleksiyon da zaman 
içinde büyüdü ve alan yetmez oldu. 
Hemen arka tarafta bulunan Safran 
Han isimli başka bir tarihi yapı satın 
alındı ve restore edilmeye başlandı. 
Buradaki yapının da kısa bir süre son-
ra tamamlanması hedefleniyor. Müze, 
Safran Han ve bugünkü kısımlarıyla 
birleştiğinde Ankara’nın en büyük 
müzelerinden biri haline gelecek. 

ayvalık’a bir müze, bir de 
kenT kiTaplığı
Ayvalık, Rahmi M. Koç’un en çok 
sevdiği yerlerden biri… Kendisi bunu 
“Ayvalık’ı çok modern, medeni ve ye-
niliğe açık bir şehir olarak görüyorum. 
Tabii bir de Muhtar Kent var. Babası 
ve annesi Necdet Bey ve Sevim Hanım 
çok aziz dostumdu. Muhtar Kent 
babasının birçok kitabı olduğunu söyle-
yince orada bir kütüphane yapma fikri 
çok anlamlı geldi” diyerek dile getiriyor. 

Ayvalık’taki Sevim ve Necdet Kent 
Kitaplığı’nın hikâyesi böyle başlamış 
oldu. Hemen orada bulunan bir eski 
değirmen restore edildi ve kütüphane 
haline getirildi. Bugün eşsiz manzarası 
ve benzersiz kitapları ile hem turistlerin 
hem de kitapseverlerin yoğun ilgisini 
çeken Kent Kitaplığı, Ayvalık’a ayrı bir 
değer katıyor. 

Ayvalık’taki bu ilgi, Rahmi M. Koç’un 
aklına burada daha fazla şeyler ya-
pılması gerektiği fikrini getirdi. Bülent 
Bulgurlu’nun da önerisi ile Hasköy’de-
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‘Hayallerle Dolu 
Küçük Evler’ 
sergisinde , 
farklı hayat 
tarzınlarını 
anlatan 
minyatür 
parçalar yer 
alıyor.
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Koleksiyondaki 
minyatür evler, 
küçültülmüş 
mobilyalar 
ile dekore 
edilmiş olarak 
sunuluyor.
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yiRminci yıla  
Özel seRgi

“Hayallerle Dolu Küçük Evler” 
sergisi, bu sene 20’nci yılını 
kutlayan İstanbul Rahmi M. 
Koç Müzesi’nde ziyaretçilerin 
beğenisine sunuluyor. 20. yıl 
için özel olarak oluşturulan 
koleksiyonda, 19’uncu yüzyıl-
dan itibaren üretilmiş İngiliz, 
Alman, Fransız ve Amerikan 
yapımı bebek evleri yer alıyor. 
Tarihte oyuncak, koleksiyon 
objesi, hobi malzemesi, vitrin 
süsü olarak kabul edilmiş 
minyatür evlerden oluşan sergi, 
16 Haziran 2015 tarihine kadar 
açık kalacak.  

ki müzenin bir kısmının Ayvalık’a 
taşınabileceği fikri ortaya çıktı. Rahmi 
M. Koç’un tespit ettiği eski Ortodoks 
kilisesi Taksiyaris, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nden kiralandı ve orijinaline 
sadık kalarak onarıldı. Böylece İstanbul 
ve Ankara’dan sonra Alibey Cunda’da 
Rahmi M. Koç Müzesi’nin yeni bir 
binası da açılmış oldu. 

“Hayallerle Dolu Küçük 
Evler” sergisi, tarihte 
oyuncak, koleksiyon 
objesi, hobi malzemesi, 
vitrin süsü olarak kabul 
edilmiş minyatür evlerden 
oluşuyor. 
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da zamanla bu tutkuyu profesyonel 
bir bakış açısı ile geliştirdiğine işaret 
ederek; “Yurt dışında danışmanlarımız 
var. Bizim için araştırma yapıyorlar. 
Christie’s, Sotheby’s, Bonhams, 
Cambi gibi müzayede evlerinde bizi 
ilgilendiren satışları düzenli olarak takip 
ediyorlar. Biz de onların önerilerini 
dikkate alarak ihtiyacımız olan ve 
bütçemize uygun eserleri koleksiyonu-
muza dahil ediyoruz” diyordu.

Yurt içindeyse, çeşitli kamu ve özel 
sektör kurumlarının, müzeciliğe ve 
endüstri tarihine değer veren duyarlı 
şahısların yaklaşımları Müze koleksiyo-
nunun oluşturulmasına önemli katkılar 
sağlıyor. Müze için bağış yapmak is-
teyenlerin sayısı günden güne artıyor. 
Müze’nin temasına uyması ve aynı 
objenin Müze’de olmaması kaydıyla 

bağış tekliflerini olumlu karşılamaya 
gayret gösteriliyor.

Toplam 380 bin ziyareTçi
Bu yıl Hasköy’deki müze 250 bin zi-
yaretçiyi ağırlarken Ankara Çengelhan 
Müzesi 80 bin, Ayvalık Cunda’da yer 
alan Tarihi Şapel ve Yeldeğirmeni 50 
bin kişiye kapılarını açmış bulunuyor. 

Öğrenciler Müze’ye yoğun ilgi gösteri-
yorlar. Bu ilgiyi gören Müze Yönetimi, 
İstanbul’a gelme imkânları olmayan 
diğer vilayetlerdeki okulların ayağına 
da bizzat gidiyor. Bir öğretmen ve bir 
de yardımcısı, müze koleksiyonundan 
seçilmiş objelerden oluşturulan “Mü-
zebüs” isimli araç ile tüm Türkiye’yi 
dolaşıyor. Müzebüs vasıtasıyla ulaşılan 
öğrenci sayısı da 275 bini geçmiş 
bulunuyor.
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Müze 
koleksiyonunda, 
gramofon 
iğnesinden 
gerçek 
boyutlarda 
gemilere ve 
uçaklara kadar 
uzanan binlerce 
obje yer alıyor.
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Hasköy’deki 
Müze, çok 
sayıda klasik 
otomobile ev 
sahipliği yapıyor.   – 03 –

Bebek evleri, el üretimi ve  atölye işi 
örneklerden, fabrikasyon evlere uzanan 
bir çeşitlilik gösteriyor. 
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müze 
KoleKsiyonunda 
neleR vaR?

Müze koleksiyonu, gramofon 
iğnesinden gerçek boyutlarda 
gemilere ve uçaklara kadar 
uzanan binlerce objeyi içeriyor. 
Yaklaşık 17 bin metrekarelik 
açık alanda ise Fenerbahçe 
Vapuru, Liman II buharlı rö-
morkör, Kont Ostrorog teknesi, 
Tekel 15 takası, Hasköy-Sütlüce 
Demiryolu ve İstasyonu, Elmalı 
Barajı buharlı pompa motorları, 
B-24 uçak ‘Hadley’s Harem’, 
Turgut Alp Maçunası, Jet 
Provost T3A küçük yolcu uçağı, 
DC 3 yolcu uçağı, çift katlı oto-
büs double decker (1962 AEC 
Routemaster–Londra) ve atlı 
karınca ile çocuk oyun alanı bu-
lunuyor. Rahmi M. Koç Müzesi 
20 yıllık tarihinde ayrıca Düş 
Araçları, Leonardo Evrensel 
Deha, Görünmez Müzisyenler, 
Zeugma - Köprü Jale Kudatgo-
bilik, Henry Kupjack Minyatür 
Odalar, 2 Kıta Birleşirken ve 
İşte Güneş gibi birçok önemli 
sergiye de ev sahipliği yaptı.
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VEKAM her ne kadar uygulama ve 
araştırma merkezi gibi görünse de 
aslında Koç Ailesi için oldukça büyük 
bir manevi değer taşıyor. Çünkü bir 
zamanlar Koç Ailesi’nin Ankara’da-
ki yazlık evi olan bu mekân, hem 
Ankara’nın tarihine hem de Koç 
Ailesi’nin köklerine tanıklık ediyor. 
Bugün Ankara’nın kent dokusu 
değişse de VEKAM’ın bulunduğu ev 
özgün halini koruyor. Vehbi Koç Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Semahat 
Arsel tarafından restore ettirilerek 
müze haline getirilen Ankara Bağ Evi 
ise, bağ evi geleneğini bir “Ankara” 
değeri olarak yaşatmayı ve bu mirası 
gelecek nesillere aktarmayı sürdürü-
yor. Kültürel miras olarak tescillenmiş 
bu yapılar; bir yandan Ankara’nın ve 
Türkiye’nin en önemli ailelerinden 
birinin yaşamından kesitler sunuyor 
bir yandan da hızla kaybolmaya yüz 
tutan kültürel mirasımızın değerli eser-
leri olarak Ankara’ya ve Keçiören’e 
özgünlük kazandırıyorlar. 

ANKARA’NIN HAFIZASI
VEKAM, bir anlamda Ankara’nın 
hafızası, kentin geçmişine dair her ne 
varsa, bu merkezin kalbine ve ruhuna 
kazınmış durumda. Tarih öncesi 
dönemlerden beri Orta Anadolu’nun 
önemli merkezlerinden biri olan An-

Yaşayan Tarih,  
Paha Biçilmez Miras
AnkArA ve çevresinin 
kültürel mirAsının, 
tArihinin ve ekonomisinin 
ArAştırılmAsı, 
belgelenmesi ve 
korunmAsınA yönelik 
AkAdemik çAlışmAlAr 
yürüten vehbi koç AnkArA 
ArAştırmAlArı uygulAmA 
ve ArAştırmA merkezi 
(vekAm) 20. yılını kutluyor.
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VEKAM Kütüphanesi, 
Ankara’nın kent belleği 
işlevini üstleniyor. 
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VEKAM’ın 20. Yıl 
Sergisi açılışını 
Vehbi Koç 
Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Semahat 
Arsel ve Koç 
Üniversitesi 
Rektörü 
Umran İnan 
gerçekleştirdi. 
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Vehbi Koç’un Ankara’daki hayatının büyük bir bölümünü 
geçirdiği ve çocuklarının doğduğu ev, şimdi VEKAM’ın 
binası olarak kullanılıyor. 

kara hakkında ne arıyorsanız, burada 
bulmak mümkün... Kütüphanesi ve ar-
şivi ile araştırmacılara Ankara hakkında 
bir hazine vaat eden VEKAM, ayrıca 
kent ile ilgili çalışmaları ve projeleri 
destekliyor ve bunları geniş kitlelerle 
buluşturuyor. Ankara’nın kültürel 
mirası ve tarihi ile ilgili çeşitli sergilerin 
yanı sıra, Ankara Bağ Evi bahçesin-
de bulunan konferans salonunda 
sempozyumlar, paneller, söyleşiler, 
konferanslar, atölye çalışması ve 
belgesel gösterimi gibi faaliyetlere 
ev sahipliği yapıyor. VEKAM, 2 yıldır 
yayımlamakta olduğu bilimsel, hakemli 
Ankara Araştırmaları Dergisi ile önemli 
bir misyon da üstleniyor. 

desteklediği projelerle de 
dikkAt çekiyor
VEKAM’ın direkt olarak yer almasa 
da desteklemiş olduğu projeler de 

oldukça ilgi çekiyor. Bunlardan birisi de 
Ankara’da 1930 -1980 yılları arasında 
Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, 
Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Ge-
liştirme Projesi. Cumhuriyet Dönemi 
Ankara’sını yansıtan bu proje ile 1930-
1980 yıllarında, Ankara’da inşa edilmiş 
sivil mimarlık yapıları için bir araştırma, 
belgeleme ve bu yapıların korunmasına 
yönelik ölçüt geliştirilmesi amaçlanıyor. 
Proje ile mimari kültür mirası kavramı-
na yeni bir boyut getirilerek koruma 
kavramının kapsamının geliştirilmesi ve 
bu yolla sivil mimari bellek oluşturul-
ması da hedefleniyor. VEKAM, proje 
kapsamında bugüne kadar “Tarih 
Yazımında Sivil Mimarlık” ve “Koruma-
da Sivil Mimarlık” olmak üzere iki ça-
lıştay düzenlerken projenin çıktıları da 
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde açılan bir sergiyle ilgililerin 
dikkatine sunulmuş bulunuyor. 

Yarım asırdan beri hayat şartlarımız nedeniyle 
İstanbul’da oturuyor olsak da Koç Ailesi için 
Ankara’nın yeri başkadır. Çünkü ailemizin 
kökleri buradadır. Mustafa Kemal Paşa’nın trenle 
Ankara’ya ilk gelişinin heyecanını ve coşkusunu 
annem ve babam gözleri dolarak anlatırlardı. 
1920’lere kadar Ankara’nın ticaretine Katolik 
Ermeniler ve Museviler hakim oldukları için 
Çankaya’nın ve Keçiören’in en güzel tepe evlerinde 
onlar oturur, iyi giyinir ve kaliteli yaşarlarmış. 
Diğer Ankaralılar gibi yazlık ve kışlık evleri 
olsa da Vehbi Koç, çocuk yaşından beri onların 
Keçiören’deki bu yaşamına imrenirmiş. Büyük 
babam Mustafa Koç’un 1923 yılında Mareşal Fevzi 
Çakmak’tan satın aldığı Keçiören’deki Bağevi ai-
leye çok uğurlu gelmiş. Biz dört kardeş o evde, aynı 
odada doğmuşuz.  Mutlu ve huzurlu çocukluğumuz 
bahçede ağaçların tepesinde geçti.  
1980’li yılların sonunda Keçiören’deki imar deği-
şikliği nedeniyle bağ evimizin istimlak edileceği 
haberi geldiğinde, bağımızın bir parçasını vererek 
evimizi kurtarmıştık. Daha sona bu evi Vehbi Koç 
Vakfı’na hibe ettik. Vehbi Koç Ankara Araştırma-
ları Merkezi (VEKAM) olarak kullanılan bu ev, 
geçen yıl da “VEKAM” VKV İdare Heyeti’nin aldığı 
kararla Koç Üniversitesi kullanımına tahsis edildi. 
Türkiye’nin kalbi Ankara ile ilgili önemli akademik 
çalışmaların gerçekleştirildiği bu merkez zaman 
içinde zenginleşti ve daha da gelişti. Koç Ailesi 
olarak, her zaman, ülkemizin müreffeh bir geleceğe 
ulaşmasında gençlere önemli vazifeler düştüğüne 
yürekten inandık. Bu nedenle bu merkezin birçok 
gence ilham kaynağı olmasını ve araştırmacıları-
mızın gerçekleştirecekleri çalışmalarla Anka-
ra’mıza ve ülkemize önemli kültürel kazanımlar 
sağlamalarını diliyorum.

“Koç Ailesi için 
AnKArA’nın
yeri bAşKAdır”

Semahat arSel 
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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AnkArA’nın kültürel mirAsını  
europeAnA bulutu’nA tAşıyor
Bir Avrupa Birliği (AB) projesi olan 
“Eurapeana Bulutunda Yerel İçerik” 
(Local Content in a Europeana Cloud) 
çalışmasında; proje ortağı ülkelerde 
bulunan ve Europeana’ya aktarılan 
küçük ve orta ölçekli kütüphane, arşiv 
ve müze gibi kültürel miras kuruluşları-
nın kayıtlarının geliştirilerek Europeana 
Bulutu’na taşınması planlanıyor. 1 Mart 
2016’da tamamlanması beklenen proje 
ile 4 milyon yeni dijital kaydın Europeana 
aracılığıyla çevrimiçi erişilebilir olması 
hedefleniyor. Ulusal Koordinatörlüğünü 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent 
Yılmaz’ın yürüteceği projenin uygulama 
kuruluşu olan VEKAM, Ankara’nın kültürel 
mirasını uluslararası bir buluta taşır-
ken aynı zamanda Türkiye Europeana 
Bulutu’nda yer alarak bu alanda nitelikli 
bilgi yönetimi-bulut temelli teknolojinin 
Türkiye’deki ilk örneği olacak.

20. yılA özel sergi
VEKAM kuruluşunun 20’nci yılını 
çeşitli etkinliklerle daha da anlamlı hale 
getiriyor. Bu açıdan 31 Ekim 2014 
tarihi, VEKAM için oldukça gurur verici 
bir gün olarak kayıtlara geçti. Günün ilk 
etkinliği, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Semahat Arsel, Koç Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve Koç 
Üniversitesi VEKAM Direktörü Prof. Dr. 
Filiz Yenişehirlioğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Üniversiteler ve Kent 
Araştırma Merkezleri Sempozyumu’ydu. 
Kent araştırmaları konusunda çok sayıda 
uzman ve çeşitli üniversitelerden aka-
demisyenlerin katıldığı sempozyumda, 
Türkiye’deki üniversitelerde son yıllarda 
kurulan Kent Araştırma Merkezlerinin 
işlevleri ve öncelikleri;  araştırmacıların 
karşılaştığı sorunlar, yerel idareler ve sivil 
toplum kuruluşları ile işbirlikleri gibi önemli 
konuları ele alındı. Sempozyumun hemen 
ardından ise  ‘VEKAM’ın 20 Yılı’ sergi-
sinin açılışı yapıldı. Sergide VEKAM’ın 
kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 
faaliyetleri, yayınları, kütüphane ve arşiv 
koleksiyonları bir araya toplanarak sergi-
leniyor. Tarih ve sanatseverler, VEKAM’ın 
20. yılına özel ‘VEKAM’ın 20 Yılı’ isimli 
bu sergiyi 31 Mart 2015 tarihine kadar 
ziyaret edebilecek.
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20. Yıl Sergisi’nde Ankara tarihine 
ilişkin birbirinden ilginç eserlere 
rastlayabilirsiniz. 
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VEKAM’ın 20. yıl Sergisi’nde yer alan alan ve 
KOÇ ZADE Ticarethanesi’ne ait bir fatura. 
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“20 yıldır 
Projelerimiz heP 
ilgi gördü”
20 yıllık tarihimizde özellikle baş-
kentin kültürel mirası ve Cumhuri-
yet döneminin eğitim reformunun 
Ankara’daki uygulamalarına ışık 
tutan projeler  çok ilgi gördü. Bu 
projeler kapsamında tarihi İpek Yolu 
üzerinde yer alan Ankara’nın üç ilçe-
si Nallıhan, Ayaş ve Beypazarı’nın el 
sanatları, yöresel kıyafetleri ve zen-
gin mutfak kültürlerinin incelendiği 
ve gündelik hayata dair uygulamaları 
içeren örneklerin yer aldığı sergiler 
ve atölye çalışmalarına katılım görül-
meye değerdi. Cumhuriyet dönemi 
eğitim reformu ile ilgili çalışmaları 
kapsayan “Akılçağı Projesi” de dikkat 
çeken projeler  arasında yer aldı. 
1928-1938 dönemine eğitim sistemi-

ni inceleyen bu proje doğrultusunda 
derlenen koleksiyondan bir sergi 
hazırlanarak , Ankara başta olmak 
üzere, Türkiye’nin farklı illerinde 
izleyiciyle buluşturuldu, konunun 
uzmanı akademisyenlerin katıldığı 
paneller düzenledi. Ayrıca projenin 
son aşamasında siyaset bilimci Prof. 
Dr. Ömer Faruk Gençkaya tarafından 
kaleme alınan “Eğitimin Başkenti 
Ankara” adlı kitabı Türkçe ve İngiliz-
ce olarak yayımlandı.

Prof. Dr. filiz Yenişehirlioğlu
VEKAM Direktörü
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Bundan tam 30 yıl önce Muhittin Çetin-
kaya ve Mümtaz Çetinkaya tarafından 
kurulan Çetinkayalar Kollektif Şirketi’nin 
yolu 1987 yılında Ford Otosan markası 
ile kesişti. Öncelikle Elazığ’da binek ve 
hafif ticari araç satış, servis ve yedek 
parça hizmetlerini vermeye başlayan 
Çetinkayalar Otomotiv, 2014 yılında 
faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi ve 
Malatya’daki Ford Trucks 4S plazasını 
açtı. “Ford Otosan, sadece bugünün 
değil, aynı zamanda geçmişin ve gele-
ceğin de markası” diyen Çetinkayalar 
Otomotiv Genel Müdürü Gamze Özbey, 
Ford Otosan bayisi olmanın avantajlarını, 
bu sektördeki uygulamalarını ve 2015 yılı 
hedeflerini Bizden Haberler Dergisi’ne 
anlattı.  

Elazığ’da bulunan Çetinkayalar Oto-
motiv bu sektöre nasıl girdi ve yolu 
Ford Otosan ile nasıl kesişti? 
Çetinkayalar Otomotiv, 1984 yılında 
Muhittin Çetinkaya ve Mümtaz Çetin-
kaya tarafından Çetinkayalar Kollektif 
Şirketi olarak kuruldu. 1987 yılında Ford 

Otosan bayisi olarak hizmet vermeye 
başladı. 2000 yılında Elazığ’da plazada 
faaliyet göstermeye başlayan Çetinka-
yalar, 2014 yılında ise Malatya’da Ford 
Trucks plazanın açılışını gerçekleştirdi.

Çetinkayalar Otomotiv için Ford 
Otosan bayisi olmanın avantajları 
nelerdir? 
Çetinkayalar Otomotiv olarak ticareti 
sadece para kazanmak için değil, yeni 
dostlar kazanmak ve insanımıza daha iyi 

hizmet verebilmek için yapıyoruz. Burası 
bir aile şirketi vizyonu ile çalışıyor. Biz aile 
şirketi olma özelliğimizi, Koç Topluluğu 
ve Ford Otosan’ın bir üyesi olarak bu 
anlamda pekiştiriyoruz. 

“Ford” denildiğinde herkesin aklına ilk 
seri üretilen otomobil geliyor. Bu marka, 
dünyayı ulaşılabilir fiyatlarla arabaya ka-
vuşturan oldukça köklü bir misyon sahibi 
bir marka. Herkesin hayatı bir yerde 
muhakkak bir “Ford” ile kesişiyor. Ford 
sadece bugününün değil, aynı zamanda 
geçmişin ve geleceğin de markası. 
Bu marka ile çalışmak, böyle bir gücü 
arkamıza almak zaten başlı başına bir 
avantaj.

Çetinkayalar Otomotiv’in bir Ford 
Otosan bayisi olarak Elazığ’daki 
yerini, önemini anlatabilir misiniz? 
Biz yaşadığımız dünyayı, ülkemizi ve 
şehrimizi çok seven bir grubuz. Hep bu 
düşünceyle hareket ediyor ve aile misyo-
numuzu çalışanlarımıza ve müşterileri-
mize yansıtmaya çalışıyoruz. Bu şehrin 

“Ford 
Otosan ile 
Çalışmak 
Bir  
Avantaj”
Elazığ’da Ford oToSaN vE 
malaTya’da Ford TruckS 
bayiSi olarak hizmET vErEN 
ÇETiNkayalar oTomoTiv, 
bir ailE şirkETi. bu 
miSyoNuNu ÇalışaNlarıNa 
vE müşTErilEriNE yaNSıTaN 
ÇETiNkayalar oTomoTiv, 
2015 yılıNda güÇlü bir 
büyümE kaydETmEyi 
hEdEFliyor.

İnsanların gözündeki
erkek-araba bağlantısını 
yıkmak ve kadınların 
 araba ile ilgili 
donanımlarının erkeklere 
eşdeğer olduğunu anlatmak 
zaman alıyor.
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Çetinkayalar Otomotiv olarak 2015 
yılı hedefleriniz nelerdir? 
2014 yılında pazardaki daralmanın 
kısmen hafifleyeceğini tahmin ediyo-
ruz. Bu bağlamda binek ve ticari araç 
satışımızda yüzde 15, ağır ticari araç 
satışında yüzde 10, satış sonrasında 
ise yüzde 20’lik bir büyüme beklentimiz 
var. Şehrimizin gelişme potansiyelini göz 
önünde bulundurursak, bu rakamları 
aşabileceğimize inanıyorum.

Koç Topluluğu şirketlerinin kurum-
sal sosyal sorumluluk faaliyetleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz ve 
şirketlerdeki bu bakış size ne tür 
katkılar sağlıyor? 
Koç Holding’in “Ülkem İçin Kan 
Veriyorum” adlı kampanyasına katıldık. 
Koç Holding’in ülkemize ve halkımıza 
katkı sağlamak için yaptığı faaliyetler 
yeni dostlar kazanmamızı sağlıyor. Koç 
Topluluğu bizim için çalıştığımız bir 
şirketten öte, bir aile. Bu nedenle yapılan 
her türlü sosyal faaliyete katılmak bizi 
mutlu ediyor.

Otomotiv sektöründe kadın genel 
müdür pek sık rastlanan bir şey 
değil. Otomotiv sektörüne girme-
ye nasıl karar verdiniz ve sonra-
sındaki süreç nasıl gelişti?
Otomotiv, daha çok erkeklerin ege-
men olduğu bir alan ama sevdiğiniz işi 
yapınca kadın veya erkek olmanız fark 
etmiyor. Çetinkayalar Otomotiv’de 
1998 yılında satış danışmanı olarak 
işe başladım. 2005 yılından bu 
yana da Genel Müdür olarak görev 
yapıyorum. Bu sektörde çalıştığım için 
mutluyum.

Bu sektörde kadın olmanın herhangi 
bir zorluğu ya da kolaylığı var mı? 
Bu sektörde kadın olarak çalışmanın bir 
nebze zorluğu var. İnsanların gözündeki 
erkek-araba bağlantısını yıkmak ve 
kadınların araba ile ilgili donanımlarının 
erkeklere eşdeğer olduğunu anlatmak 
zaman alıyor. Müşterilerimiz zaman 
zaman benim yanıma geldiklerinde 
“Müdür Bey ile görüşecektik” diyebili-
yorlar. Kadınlar için bu algı her sektörü 
zorlaştıran bir olgu. Ama istek olunca 
başarılamayacak, üstesinden gelineme-
yecek bir şey yok.

insanının iyi araçları kullanması, iyi servis 
hizmetini, uygun fiyata alması bizim için 
önemli bir ilke. Biliyoruz ki bizim Elazığ’ı 
sevdiğimiz kadar Elazığ da bizi seviyor. 
Sanırım bu sevgi, satışlarımız yoluyla da 
anlaşılabiliyor.

Otomotiv sektöründe farklı uygula-
malarınız ve hizmetleriniz bulunuyor 
mu? 
Elazığ’daki tesisimizde Ford Otosan 
marka binek ve hafif ticari araçların satış, 
servis ve yedek parça hizmetlerini su-
nuyoruz. Bunun yanında Malatya Ford 
Truck 4S plazamızda, bölge bayisi ola-
rak Ford Otosan marka ağır ticari araçla-

rın satış, servis ve yedek parça hizmetini 
veriyoruz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçla-
rını karşılamak adına araç dışında başta 
lastik, madeni yağ, araç kiralama ve 
sigorta hizmetleri olmak üzere çeşitli hiz-
met alanlarımız mevcut. Buradaki temel 
amacımız müşterilerimizin tek ortamda 
tüm hizmetlere ulaşabilmesi. Bu geniş 
yelpazemiz müşterilerimizin de takdirini 
kazanıyor. Ayrıca müşteri memnuniyeti 
bizim en hassas olduğumuz konu. Bu 
amaçla tüm elemanlarımızı düzenli ola-
rak eğitiyoruz. Bu eğitimlerin sonuçlarını 
takip edip, müşteri ve çalışan ilişkisinin 
memnuniyet kriterlerine uygun olmasını 
hedefliyoruz. Bu iki husus açısından 
bakacak olursak, biz otomotiv ve ağır 
araç sektöründe ihtiyaç duyulan toplam 
hizmeti, en eğitimli personelle vermeye 
çalıştığımız için farklıyız.

Çetinkaya Otomotiv olarak nasıl bir 
2014 yılı geçirdiniz? 
2014 yılı sonuçlarımız, 2013 yılına göre 
daha düşük çıktı. Bu düşüşün sayısız 
nedeni var. Konjonktürel nedenlerle 
ortaya çıkan bu sıkıntıyı yaşamayan yok 
gibi. 2014 yılında ticari ürün gamının ye-
nilenmesi tamamlandı. Eski üründen yeni 
ürüne geçiş sürecindeki tedarik sıkıntısı, 
döviz kurunun yukarı doğru hareketliliği, 
ÖTV artışları ve kredi mevzuatındaki de-
ğişiklik bizi olumsuz etkiledi. Bunlar bar-
dağın boş kısmı. Dolu kısmında ise, 2014 
yılı bir yenilenme yılı olarak bize önemli 
kazanımlar sağladı. Yeni ürünlerimizden 
Ford Courier ürün gamımızda eksik olan 
bir araçtı ve bu ürünle ürün gamımız daha 
güçlü hale geldi.

% 15
b i n e k  v e  t i c a r i  a r aç 

sat ı ş L a r ı n Da  a rt ı ş 
H e D e F i

% 10
ağ ı r  t i c a r i  a r aç 

sat ı ş L a r ı n Da  a rt ı ş 
H e D e F i

2015 yılında satış ve satış sonrası 
hizmetlerde artış hedefleniyor.

ÇETİNKAYALAR 
2015’TE BÜYÜYEcEK
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BİZDEN

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde doktora öğrencisi olan 
Ozan Kara’nın uzaya olan merakı 
üniversite döneminde başlıyor ve 
çok geçmeden tutkuya dönüşüyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde lisans 
eğitimi görürken katıldığı bir yarışma-
nın ardından bu alandaki uluslararası 
etkinlikleri takip etmeye başlayan Kara, 
bu yıl üçüncü kez Uluslararası Uzay 
Federasyonu’nun Genç Profesyonel 
Çalıştayı’na Türkiye delegesi olarak 
seçildi. Kongreye giden ve birçok 
aktivitede ön plana çıkan Kara, uzay 
alanındaki çalışmalarını ve uluslararası 
kongrelerdeki deneyimini Bizden Haber-
ler Dergisi’ne anlattı. 

Uzay sektörüne olan ilginiz nasıl 
başladı ve gelişti? 
Uzaya olan ilgim üniversite döneminde 
başladı. Üniversite sınavlarında geleceği 
olan daha elit bir meslek olduğu için 
uzay mühendisliğini yazdım. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’ne gittiğimde bu 
bölümü gerçekten çok sevdim. Bu da 

benim hevesimi pekiştirdi ve bölümüme 
sıkı sıkıya bağlandım. Bugün de Koç 
Üniversitesi’nde hocam Yrd. Doç. Dr. 
Arif Karabeyoğlu ile hem sektörü hem 
de akademik çalışmaları geliştirmek için 
var olan gücümüzle çalışıyoruz. 

Uluslararası Uzay Federasyonu 
tarafından düzenlenen Uluslararası 
Uzay Kongresi’nde ne tür deneyim-
ler yaşadınız? 
2012 yılında Uluslararası Uzay 
Federasyonu’nun düzenlediği Uluslara-
rası Uzay Kongresi’ne aday gösterilme-
me rağmen kaynak bulamadığım için 
katılamadım. 2013 yılında katılabildim 
ve Genç Profesyoneller Çalıştayı’nda 
yer aldım. Bu çalıştayda 25-35 yaş ara-

lığında Boeing’de, Airbus’ta, NASA’da 
çalışanlar ve çeşitli üniversitelerde 
okuyan öğrenciler bir araya geliyor 
ve uzay sektörüne ne gibi katkılarda 
bulunabileceklerini, iş gücünü nasıl artı-
rabileceklerini tartışıyorlar. 2014 yılında 
da hem Koç Üniversitesi’nin hem de Arif 
Hoca’nın desteğiyle kongreye katıldım. 
Federasyonun düzenlediği bir çalıştayda 
tartışılan 6 konudan birinde grup lideri 
olarak görev aldım. Orada sunumlar 
gerçekleştirdim ve sunumları yönettim. 

Uzay Jenerasyonu Kongresi nasıl 
geçti ve bu kongrenin sizin için 
önemi ne oldu?
Uzay Jenerasyonu Kongresi’nde daha 
çok öğrencilerin katıldığı bir konsey-

Küçük Uydularla  
Büyük Mesafeler

Ozan Kara, KOç Üniversitesi’nde MaKine MÜhendisliği 
BölÜMÜnde dOKtOra yapıyOr, aynı zaManda dÜnyada 
uzay KOngrelerine KatılıyOr. uluslararası uzay 
FederasyOnu’nun genç prOFesyOnel çalıştayı’na 
tÜrKiye delegesi OlaraK Üç Kere seçilen Kara, Bu alanda 
tÜrKiye’nin adını duyurMayı hedeFliyOr.

Ozan Kaya, 
uzay alanında 
uluslararası 
etkinliklere 
katılarak 
bu konuda 
devamlılığı 
sağlamayı 
istiyor. 
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sunda biraz bilinçsizdik. Orada gördük 
ki doğru bir uydu yapmışız. Georgia 
Tech, MIT gibi büyük üniversiteleri o yıl 
geride bıraktık. Bizim eğitim açısından 
altyapımız çok sağlam ama çalışmala-
rımızın yönetim bazında desteklenmesi 
ve Türkiye’de uzay kültürünün gelişmesi 
gerekiyor. 

Son günlerde uzay sektörü ile 
ilgili çeşitli gündem konuları var. 
Mesela, Avrupa Uzay Ajansı’nın 
(ESA), kuyruklu yıldız yüzeyinde 
inceleme yapacak “Philae” adlı 
modülü kuyruklu yıldız 67P/Chur-
yumov- Gerasimenko’nun yüzeyine 
indi, sonrasında pili bitti. Bunun 
önemi nedir? 
Dünyada ilk kez bir kuyruklu yıldıza iniş 
yapıldı. Pili bitti ama sonda zaten göre-
vini yapmıştı. Toplanan veriler sayesinde 
bundan sonra kuyruklu yıldıza gidilirken 
içeriği bilindiği için daha hazırlıklı gidile-
bilecek. 

de bulundum ve uydu tartışmalarına 
katıldım. Ayrıca bu kongrede Avru-
pa Uzay Ajansı’nın gelişimi üzerine 
bir toplantı grubu belirlendi. Ben 
Türkiye’den delege olarak seçildim. 
Orada 20 kişi civarında kişiyle birlikte 
oluşturduğumuz rapor Aralık ayın-
da Lüksemburg’da Avrupa Uzay 
Ajansı’nın genel konseyinde sunulacak 
ve bizim de orada isimlerimiz geçecek. 
Bunun uzun vadede Türkiye için önemli 
olacağını düşünüyorum. 

Koç Üniversitesi ile uzay sektörü 
ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıyor-
sunuz?
Ben Koç Üniversitesi’ne Şubat ayında 
başladım ve 6-8 ayda çok iyi mesafe kat 
ettik. Kongre temsillerinin ve sunumların 
yanında Koç Üniversitesi’nde roket, itki 
sistemleri, uzay görevi, Ay’a uydu yol-
lamak, uzayın keşfi gibi çalışmalarımız 
var. Biz, şu anda 100 kilonun altındaki 
küçük uyduları Ay’a gönderebilmek 
için çalışıyoruz. Bu uyduları mikro itki 
sistemlerini kullanarak ne kadar sürede 
Ay’a gönderebileceğimize, bunun 
mümkün olup olmadığına dair hesaplar 
ve analizler yapıyoruz. Dünyada bu 
konuda birçok araştırma olsa da üretilip 
uzaya gönderilmiş bir şey yok. 

Tüm dünyada bu alanda yaşanan 
gelişmeler hakkında neler düşünü-
yorsunuz?
Son günlerde gündemde hepimizin 
dikkatini çeken konular var. Mesela, 
NASA’nın roketi patladı, Rosetta görevi 
tamamlandı. Daha geniş bir çerçeveden 
baktığımızda Avrupa Uzay Ajansı’nın 
başkanı değişecek ve idari yönden 
birtakım değişiklikler olacak. Teknik yön-
den baktığımızda, bu ajans önümüzdeki 
sene, 2020’lerde kullanmayı planladığı 
yeni bir roket üretecek. Hindistan geçti-
ğimiz aylarda Mars’a bir araç yolladı ve 
onun üzerine çalışmaları devam ediyor. 
Çin’in Mars’a gitmeyi amaçladığını 
görüyoruz. ABD ayağında ise, özellikle 
NASA’nın ticari şirketlerle işbirliği ve yeni 
Mars görevleri gündemi oluşturuyor. 
Bunun yanında Orion kapsülü Aralık 
ayında test uçuşu yapacak. Astronotları, 
Uzay İstasyonu’na ya da alçak yörünge 
dediğimiz dünyanın yakın yörüngesine 
taşıyabilecek bir kapsül. 

Türkiye’nin bu konuda henüz 
başlangıç aşamasında olduğunu 
söyleyebiliriz. Türkiye’de bu konuda 
neler yapılıyor? 
Türkiye tarafına baktığımızda ise, teknik 
gelişmelere ve bu konudaki kurumsal-
laşma durumuna bakabiliriz. Teknik ola-
rak şirketler ve üniversiteler Türkiye’de 
çeşitli uydu çalışmaları yapıyorlar. 10 cm 
x 10 cm boyutlarında uydular üzerine 
çalışıyorlar. Kurumsallık konusunda da 
benim düşüncem, Türkiye’de uzay bili-
mi, teknolojisi adına bir kültür yaratmak 
gerekiyor. 

Teknik konulardaki ve kurumsallaş-
ma yönündeki eksikler Türkiye’yi bu 
alandaki uluslararası etkinliklerde geri 
planda bırakıyor. Biz bunları geliştirebi-
lirsek uluslararası alanda çok büyük bir 
başarı sağlayabiliriz. Biz üniversitede 
Amerika’ya model uydu yarışmasına 
gidip birinci olduğumuzda uyduyu 
yapmıştık ama nasıl yaptığımız konu-
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Ozan Kaya, Genç Profesyonel Çalıştayı’nda 
bu alanda çalışan gençlerle birlikte çalıştı.

  – 03 –

Avrupa Uzay Ajansı’nın “Philae” modülü, 
kuyruklu yıldız 67P’nin yüzeyine inerek 
dünyada bir ilki gerçekleştirdi. 

  – 02 –

Kanada’nın ilk astronotu Chris Hadfield, 
Uluslararası Uzay Kongresi’nde “Gelecek 
Nesiller” paneline katıldı. 

  – 02 –

  – 03 –
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Profesyonel olarak savunma sanayisin-
de çalışan Elif ve Harun Bavunoğlu’nun 
hayatı, katılmayı düşündükleri bir yarış-
ma sayesinde değişti. İşin aslı sadece 
onların hayatı değil, işitme ve konuşma 
engeli olan pek çok kişinin de hayatı bu 
yarışmayla değişmiş oldu. Yarışmaya 
katılmaya karar verene kadar ne yapmak 
istedikleri konusunda pek de fikirleri ol-
mayan bu iki genç girişimci, yarışmanın 
da verdiği motivasyonla engelli bireyler 
ve onların yakınları için fark yaratacak 
bir projeye imza attı. Geliştirdikleri ve 
ardından hayata geçirmek için harekete 
geçtikleri Türk İşaret Dili’ni sese çeviren 
‘Teknolojik Eldiven Projesi’ ile işitme ve 
konuşma engelli bireyler çevreleriyle sesli 

iletişimde bulunabilecek. 
Girişimcilerin bu fikri, onlara farklı 
kapıların da açılmasına olanak tanıdı. 
Fikrin beğenilmesinin ardından Turtela 
Teknoloji isimli bir de şirket kuran ikili, 
şimdilerde İzmir Teknoloji Bölgesi’nde 
projenin geliştirilmesi üzerine çalışıyor.  
İnventram’ın hem finansal hem de 
sosyal sorumluluk alanında desteklediği 
projenin 2016 yılının ortasında tamam-
lanması planlanıyor.

TurTela Teknoloji Çözümleri, 
ODTÜ Teknokent’in düzenlediği 
‘Yeni Fikirler Yeni İşler’ 2013 yarış-
masından sonra doğan bir şirket. 
Bu şirketin kuruluş hikâyesini bir de 

sizden dinleyebilir miyiz? 
Elif Bavunoğlu: Mezuniyetlerimizin 
ardından ben Ankara’da, Harun Ba-
vunoğlu da yurt dışında ve Ankara’da, 
savunma sanayii projelerinde aviyonik 
yazılım alanında görev aldık. 2011 yılında 
İzmir’e yerleşmeye karar verdik ve özel 
bir şirkette çalışmaya başladık. 

‘Yeni Fikirler Yeni İşler’ yarışması ilanını 
17 Nisan 2013 tarihinde şans eseri gör-
dük. Ödüller gerçekten teşvik ediciydi ve 
son gün bu yarışmaya katılmaya karar 
verdik. ‘Konuşan Eller’ fikri de son gün 
yaratıldı. Bu fikri hemen yazıya döktük ve 
son gün son saat yarışmaya başvuru-
muzu gönderdik. 

Elleri Konuşturarak 
Engelleri Aşıyorlar

Elif vE Harun Bavunoğlu, gEliştirdiklEri türk işarEt dilini 
sEsE çEvirEn ‘tEknolojik EldivEn ProjEsi’ ilE işitmE vE 
konuşma EngElli BirEylErin Hayatlarında fark yaratıyor.
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Temennimiz, 
geliştirdiğimiz 
teknolojik çözümlerle 
ve İnventram’ın desteği 
ile Koç Topluluğu’nun 
kampanyalarının bir 
parçası olup daha fazla 
ihtiyaç sahibine ulaşmak.  

dilerine işaret dilini öğrenebilecekler. 
Böylece Konuşan Eller her bölgede 
işaret dilinin aynı içerikle ve aynı 
şekilde kullanılmasına önemli bir katkı 
sağlayacak. 

Konuşan Eller projesinde İnvent-
ram size destek oluyor. Bu sizin 
için ne anlam ifade ediyor ve size 
ne gibi katkılar sağlıyor? 
Elif Bavunoğlu: İnventram ile tanış-
mamız ve desteklerini kazanmamız 
bizim için çok büyük bir şans ve fırsat 
oldu. Konuşan Eller, İnventram’ın 
sadece teknoloji ticarileştirme alanında 
yaptığı yatırımlardan biri olmakla 
kalmayıp sosyal sorumluluk alanına 
yönelik olan ilk proje oldu. 

Projeye ilk katkıları projenin adı oldu. 
Biz farklı bir isimle projeye başla-
mıştık, ancak İnventram’dan Kerem 
Uygurmen’in Konuşan Eller isim 
önerisi çok hoşumuza gitti. Bu şekilde 
devam ediyoruz. İnventram’dan fikri 
haklar ve markalaşma başta olmak 
üzere bir ticari oluşumun özellikle 
bir startup şirketin ayağa kalkma ve 
büyüme sürecinde ihtiyaç duyacağı 
kurumsal yönetim, finans, bütçe yöne-
timi, pazarlama ve stratejik planlama 
konularında destek aldık ve almaya 
devam ediyoruz. 

En önemli katkıları projemize finansal 
anlamda destek olmalarıydı, bizim için 
hayati bir destekti gerçekten. Çünkü 
ani bir cesaretle işlerimizden istifa 
edip TURTELA’yı kurduk ve bu finans 
desteğine ihtiyacımız vardı. İnventram 
çok tecrübeli bir ekip. Bu projede 
İnventram ile birlikte yürüdüğümüz için 
çok şanslıyız, çok da mutluyuz.

Türk işaret dilini sese çeviren bu 
teknolojik eldiven ile işitme/ko-
nuşma engelli insanların ve onlarla 
iletişim içinde olan kişilerin hayat-
larında neler değişiyor, bu eldiven 
onlara ne tür avantajlar sağlıyor? 
Elif Bavunoğlu: İşitme ve konuşma 
engelliler ile iletişim kuruyorlar. Engelli 
olmayıp da işaret dili bilen sayısı yok 
denecek kadar az. Bu nedenle 
başkalarıyla iletişim kurmakta zorluk 
çekiyorlar.

Uzun bir yarışma süreci yaşandı. 
1500’den fazla başvuru yapılmıştı. 
Önce jüri online değerlendirme yaptı 
ve ilk elemeleri gerçekleştirdi. İlk 10’a 
kaldık. Yarı final elemelerinde de ilk 
5’e kalmayı başardık ve finalist olduk. 
Finale kalınca Konuşan Eller fikrimizin 
bir ön prototipini geliştirdik. Tek el 
ile yapılan 15 tane kelimeyi seçtik ve 
algılayıp sese çevirmeyi başardık. 9 
Kasım 2013 tarihindeki finalde birinci 
olamadık ancak ödül ve çok güzel geri 
dönüşler aldık. Aslında final gününe 
kadar şirket kurmak gibi net bir fikrimiz 
yoktu, ancak final günü bunu kesinlikle 
yapmamız gerektiğine karar verdik. 
İzmir’e döner dönmez çalıştığımız 
şirketten istifa ettik şirketimizi kurma 
çalışmalarına hemen başladık. Ocak 
2014’te TURTELA doğmuş oldu.

Konuşan Eller projesi nasıl bir mo-
tivasyonla ortaya çıktı ve gelişti? 
Harun Bavunoğlu: Bu fikrin birden 
fazla motivasyonu var bizim için: 
Teknik olarak bunu geliştirebilir ve 
hayata geçirebiliriz, konuşamayan 
bir insanın gerçekten konuşmasını 
sağlayabiliriz. Çok zor bir proje bir 
olduğunun ve içerisinde aşılması 
gereken birçok teknik engel barın-
dırdığının farkındayız. Ancak bunları 
aşabileceğimizi de biliyoruz, çok kafa 
yorduk, çok emek harcadık üzerinde. 
Bu projede son derece motive olmuş 
bir şekilde ve heyecanlı çalışıyoruz. Bu 
heyecanın bir sebebi de engellilerle 
yaptığımız birebir görüşmeler. İzmir’de 
ve İstanbul’da toplamda 150’den fazla 
işitme engelliyle, işaret dili tercümanı 
yardımıyla görüştük. Tercüman pro-
jemizi konuşma engellilere anlatırken 
tepkilerini dikkatle izledik. Gözlerindeki 
heyecanı görmenizi isterdik. Bundan 
daha büyük bir motivasyon olamaz 
zaten bizim için.

Diğer bir motivasyon kaynağımız da, 
Türk İşaret Dili standardizasyonuna 
gerçekten çok önemli bir katkı sağla-
yacak olmamız. Malesef 1950’lerde 
Türkiye’de Türk İşaret Dili öğretmek 
kullanmak yasaklanmış. İlk öğrenin-
ce çok şaşırmıştık. İşitme konuşma 
engellileri konuşmaya zorlamışlar. 
Bu nedenle Türk İşaret Dili sözlüğü 

ve grameri malesef standart değil 
Türkiye’de, her bölgede farklılaşmış. 
2012 yılında Türk Dil Kurumu ilk defa 
bir sözlük yayınladı. İçerisinde 1986 
kelime var ancak yeterli değil tabii ki. 
Zamanla içeriği artırılacak. Konu-
şan Eller bu sözlüğü tanıyor olacak. 
Ayrıca Konuşan Eller, içerisinde bir 
eğitim modülü de barındıracak. Kişiler 
hareketleri doğru yaparak kendi ken-

‘Ülkem için engel 
tanımıyorum’ 
projesinin katkısı 
bÜyÜk

TurTela Teknoloji’nin Konu-
şan Eller Projesi’nin İnventram 
ile tanışmasında ve projenin 
Koç Topluluğu bünyesinde 
onaylanmasındaki en büyük 
katkı Koç Holding’in sosyal 
sorumluluk projesi ‘Ülkem İçin 
Engel Tanımıyorum’ sayesinde 
oldu. Projenin başından bu yana 
tüm Topluluk şirketlerince 
sahiplenilmesi, farkındalığın 
artırılması için eğitimlerin ve-
rilmesi, fiziksel iyileştirmelerin 
yapılması ve ürün-hizmet geliş-
tirilmesi gibi süreçler Konuşan 
Eller Projesi’nin gerçekleşme-
sinde önemli bir etken oldu.
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Mecburen yazışarak anlaşmaya 
çalışıyorlar. Ama Türk İşaret Dili’ni 
tam olarak Türkçe gibi düşünme-
mek gerekiyor. Dil bilgisi yapısı farklı, 
aslında yok. Yani bir işitme engellinin 
yazdığı bir notu anlamak çok zor, 
aşina olmak gerekiyor. Bu nedenle 
onlarla yazışarak anlaşmak çok zor. 
Aynı şekilde, işitme engelliler yazılanları 
anlamakta güçlük çekiyorlar. Konuşan 
Eller sayesinde, işitme engelliler her 
ortamda kendilerini sesli olarak ifade 
edebilecekler, gerçekten konuşabile-
cekler. Karşıdakinin dediklerini dudak 
okuyarak büyük oranda anlayabi-
liyorlar zaten. Ama hedefimiz ikinci 
aşamada, karşı tarafın söylediklerini al-
gılayıp işaret diline çevirerek Konuşan 
Eller’i çift taraflı bir iletişim aracı haline 
getirmek olacak. 

Proje şu anda ne aşamada? 
Harun Bavunoğlu: Konuşan Eller şu 
anda proje aşamasında. Ön prototip 
geliştirildi, ticari prototipi geliştirmek 
için çalışıyoruz. Konuşan Eller, bireysel 
olarak tüm konuşma engellilerin sahip 
olabileceği ve kolaylıkla kullanabileceği 
bir ürün olacak. Türk İşaret Dili’ni algıla-
yacak ve konuşmaya çevirecek, böylece 
konuşma engelliler her ortamda diledik-
lerini ifade etme şansına sahip olacaklar. 
2016 yılının ortasında Konuşan Eller 
ürününün hazır olmasını planlıyoruz.

Kullanımında insanların alışması 
kolay olacak mı? 
Elif Bavunoğlu: Projemiz tamamlan-
dığında kişisel olarak herkesin ulaşıp 
alabileceği bir ürün olacak. Sahip 
olunduğunda birkaç dakika sürecek 
kullanıcı ayarlarından sonra anında 
kullanılmaya başlanabilecek. Öğrenme 
ya da alışma süreci olmayacak. Ancak 
kullanıcı, işaret dilindeki hareketleri 
yanlış yapıyorsa, eksik yapıyorsa, o 
şekilde öğenmişse, bunları düzeltmek 
zorunda kalacak. Ürün sayesinde tüm 
hareketlerin nasıl yapılması gerektiğini 
de öğrenmiş olacak.

Bu proje ile ne kadar insanın 
hayatına dokunmayı planlıyorsu-
nuz? Bu anlamda kimlerle işbirliği 
yapılabilir? 
Harun Bavunoğlu: Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı İşitme Engelliler 
veritabanına kayıtlı işitme engelli sayısı 
250 binden fazla. İstatistiki verilere 
göre de 500 binden fazla işitme ko-
nuşma engelli mevcut. Konuşan Eller 
projesi tamamlandığında hedefimiz 
konuşamayan tüm işitme engellilere 
ulaşmak olacak.

Koç Topluluğu şirketlerinde en-
gelli bireylerin hayatlarını kolay-
laştırmak, engellerini kaldırmak 
için birçok çalışma yapılıyor. Koç 
Topluluğu şirketlerinin bu konu-
daki bilincini ve çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Harun Bavunoğlu: Koç 
Topluluğu’nun projelerinden, kam-
panyalarından bu projenin öncesinde 
zaten haberdar oluyorduk. Engelli bir 
yakınımız ya da tanıdığımız bulunmu-
yor bizim, ancak proje sayesinde çok 
sayıda işitme ve konuşma engelliyle 
tanışma fırsatı bulduk. Şimdi İnvent-
ram sayesinde de Koç Topluluğu’nun 
bu konudaki çalışmalarını daha da 
yakından takip ediyoruz, yapılan 
çalışmaların ne demek olduğunu belki 
de şimdi daha çok farkındayız. Harika 
işler yapıyorlar, her şeyden önemlisi 
toplumsal farkındalığı artırıyorlar. 
Temennimiz, geliştirdiğimiz teknolojik 
çözümlerle ve İnventram’ın desteği ile 
Koç Topluluğu’nun kampanyalarının 
bir parçası olup daha fazla ihtiyaç 
sahibine ulaşmak. 

İstatistiki verilere göre 
Türkiye’de 500 binden fazla 
işitme konuşma engelli 
mevcut. Konuşan Eller 
projesi tamamlandığında 
hedefimiz konuşamayan 
tüm işitme engellilere 
ulaşmak olacak.

sİsTEM NAsIL ÇALIŞIYOR? 

01

03

04

02

kullanıcı eldivenleri giyip 
işaret dili ile konuşmaya 
başlıyor.

işaretler algılanıp kelimelere 
dönüştürülüyor.

kelimeler dil yapısına 
uygun bir şekilde cümlelere 
dönüştürülüyor.

Cümleler ses olarak dış 
ortama aktarılıyor.
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Türkiye’nin ilk özel müzesi olan 
Sadberk Hanım Müzesi, bugün 
düzenlediği pek çok etkinlikle pek çok 
tarih ve sanatseverin ilgiyle takip ettiği 
müzeler arasındaki yerini koruyor. 
Kuruluşunda yaklaşık 3 bin esere 
sahip olan Müze, bugün 18 bini aşkın 
eseri bünyesinde barındırıyor. Milattan 
önce 6 bin yıllarından Bizans dönemi 
sonuna kadar Anadolu’da yaşayan 
uygarlıkların maddi kültür kalıntılarını 
kronolojik sırayla yansıtan arkeolo-

PABUCUN GEÇMİŞİNE 
YOLCULUK 
Vehbi Koç VaKfı SadberK hanım müzeSi geçici Sergi 
programı KapSamında düzenlenen “pabuç, SadberK 
hanım müzeSi KoleKSiyonundan” iSimli Sergi, 31 mayıS 2015 
tarihine Kadar oSmanlı ayaKKabı meraKlıları için açıK 
KalacaK.
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geleneksel hem de Avrupa modasının 
etkisinin görüldüğü potinler bu sergide 
yer alıyor. 

Koleksiyon, çoğunlukla Osmanlı’nın 
son döneminde üretilmiş ayakkabıları 
ve terlikleri içermenin yanı sıra az sayıda 
Orta Asya, İran, Kuzey Afrika, Hint ve 
Avrupa örneğiyle, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında üretilmiş ayakkabıları da kapsı-
yor. Sergide Batı modasının da kendini 
hissettirdiği çizme, bot, ayakkabı, terlik 
ve nalın gibi çok çeşitli ayakkabılardan 
seçilmiş örnekler yer alıyor. 

Osmanlı ayakkabı giyiminde ikili giyi-
min önemi bu sergide gözler önüne 
seriliyor. Padişahlardan halka kadar 
mest, mestin üzerinde pabuç veya 
terlik giyiliyor. Evde daha yumuşak 
tabanlı mest-çizme, onun üzerinde 
de daha sert tabanlı kösele; dışarıda 
da terlik ya da pabuçlarla dolaşıldığı 
bilgisini ediniyoruz. 

Kıyafet Ve ayaK giyimi 
bütünlüĞü 
“Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonundan” sergisinde ayak 
giyimi, kıyafetler eşliğinde takım olarak 
19. yüzyılda başlayıp 20. yüzyılın ilk 
yarısına kadar bir tiyatro sahnesi gibi 
canlandırıyor. Nalınların sergilendiği 
bölümde hamam konseptinin birebir 
yansıtılması sergiye ayrı bir değer 
katıyor. Sedeften, gümüşe; ahşaptan, 
kadifeye çeşitli malzemelerin kullanıl-

jik eserleri Sevgi Gönül Binası’nda 
sergileyen Müzesi’nin, Osmanlı ağırlıklı 
İslâm eserleri, İznik çini ve seramikleri 
ve hat eserleri, Osmanlılar için yapılmış 
Avrupa, Uzak ve Yakın Doğu eserleri 
ile Osmanlı dönemi dokumaları, kıya-
fetleri ve işlemeleri Azaryan Yalısı’nda 
bulunuyor.

Bugünlerde Vehbi Koç Vakfı Sadberk 
Hanım Müzesi’nde başka bir heyecan 
yaşanıyor ve kadınların hangi dönem-
de olursa olsun vazgeçilmez tutkusu 
olan ayakkabıların geçmişine uzanan 
eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 
19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna 
kadar geçen zamana ait ayakkabıların 
yer aldığı “Pabuç, Sadberk Hanım 
Koleksiyonundan” adlı sergi, bir nevi 
Sadberk Koç’un 19. ile 20. yüzyıl 
başlarını içeren zengin Osmanlı kadın 
kıyafetleri koleksiyonunun tamam-
layıcısı... 2014 yılının tematik sergisi 
olarak hazırlanan sergi ile müzede 
yer alan koleksiyonun toplu olarak 
tanıtılması amaçlanıyor. Koleksiyon 
ağırlıklı olarak kadın ayakkabılarından 
oluşuyor. 

uzun zamanlı bir 
çalıŞmanın eSeri 
“Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi Ko-
leksiyonundan” sergisinde, Sadberk 
Koç’tan sonra koleksiyonu devam 
ettiren Sevgi Gönül ve Ömer M. 
Koç’un da önemli katkısı bulunuyor. 
Koleksiyon içinde müzayedelerden 
alınan ayakkabıların yanı sıra müzeye 
hibe edilen parçalar da mevcut. Sad-
berk Hanım’ın kendi koleksiyonu olan 
“Pabuç” sergisi vesilesiyle sergilenen 
tüm ayakkabılar müze ekibi tarafından 
uzun soluklu bir çalışma sonucunda 
konservasyon ve restorasyon gördü. 

“Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonundan” sergisinde, Osmanlı 
Devleti’nin son dönemine ait olan 
ve geleneksel anlayışın yanı sıra Batı 
modasının da etkili olduğu çizme, bot, 
ayakkabı, terlik, nalın gibi çok çeşitli 
ayakkabılardan seçilmiş 127 örnek yer 
alıyor. Deri ve kumaş üzerine işle-
meli ayakkabıların yanında ahşaptan 
üretilmiş sedef, bağa, fildişi süslemeli 
nalınlarla zengin ve renkli bir görsellik 

sunuluyor. Butik, kişiye özel üretim 
olan bu ayakkabıların yapımında özel 
dikiş ve işlemeler var. Ayakkabılarda 
bulunan bazı simgeler ve damgaların 
anlamları hakkında ise genellikle net 
bilgiler bulunmuyor. Ayakkabıların üre-
tildiği yer ve mağazayı içeren bilgiler de 
bazı ayakkabılar üzerinde hâlâ varlığını 
sürdürüyor. Ayakkabılar içerdikleri 
etiketler sayesinde dönemin üretici ve 
satıcıları hakkında da bilgiler veriyor.

renK cümbüŞünden beyaza 
uzanan bir yolculuK 
19. yüzyılda gerek kıyafet gerekse 
ayak giyiminde kullanılan renkli ve 
işlemeli parçaların Batı dünyasının et-
kisiyle beyaza ve tonlarına doğru yol-
culuğu bu sergide görebiliyor. Bindallı 
kıyafetler gibi işlenmiş iskarpinler, hem 

“Pabuç, Sadberk Hanım 
Müzesi Koleksiyonundan”, 
sergisinde yer alan 
ayakkabılar içerdikleri 
etiketler sayesinde 
dönemin üretici ve 
satıcıları hakkında bilgiler 
veriyor. 
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Hülya Bilgi 
VKV Sadberk Hanım Müzesi 
Müdürü 

“Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonundan’ eserlerinin 
temeli Sadberk Koç tarafından 
oluşturulmuş. Bu koleksiyonla 
gelişen bir de ayakkabı koleksiyo-
numuz vardı. Zaman zaman araş-
tırmacılar tarafından bu ayakkabı 
koleksiyonu soruluyor ve merak 
ediliyordu. Biz de bu koleksiyo-
numuzu toplu olarak tanıtmayı 
amaçladık. Bu sergi mütevazı 
ve çeşitliliği olan bir koleksi-
yon… Yaklaşık bir sene zarfında 
müze uzmanımız Lale Görünür 
tarafından sergi kataloğunun 
hazırlanması ve ayakkabılarının 
bir kısmının bakımı sürdü.  
Sadberk Hanım gençliğinden 
itibaren kıyafet, işleme bu tür 
malzemeleri topluyor. Sadberk 
Hanım’ın konservasyon bilgisi-
nin olduğunu bu koleksiyonun 
bu kadar iyi saklanmasından 
bir kere daha anlıyoruz. Kendisi 
zaman zaman bunları havalan-
dırmış, kat yerlerini değiştirmiş. 
Bir konservatör gibi gerekli 
tüm işlemleri yapmış. Sadberk 
Koç’un koleksiyonu bize çok iyi 
bir şekilde geldi. Sadberk Koç’un 
koleksiyonunu zenginleştirmek 
için zaman içinde yeni alımlar da 
yaptık. Bunların bir kısmı hibe 
edildi bir kısmını da müzayede-
lerden aldık. 
Sergimizde 19. ve 20. yüzyıllarda 
kullanılan tüm ayak giyimi çeşit-
leri bulunuyor. Potinler, botlar, 
çizmeler, terlikler ve nalınlar… Bu 
sergi sayesinde hem kıyafetlerde 
hem de ayak giyiminde yaşanan 
tüm değişiklikleri adım adım 
izleme fırsatı bulabilirsiniz.

dığı nalınlar 19. yüzyıl Osmanlı sosyal 
yaşamını çok iyi anlatıyor. 

SoSyal SorumluluK proJeSi 
“haydi müzeye”
Sadberk Hanım Müzesi’nin sosyal 
sorumluluk çerçevesinde hazırladığı 
“Haydi Müzeye” adlı bir de projesi 
bulunuyor. VKV Sadberk Hanım Mü-
zesi, yaşam boyu eğitim düşüncesinin 
ışığında toplumun her kesimine hitap 
ederken özellikle gelecek nesillerin 
eğitimine odaklanıyor ve onlara “Haydi 
Müzeye!” eğitim projesi kapsamında 
hazırlanan üç kitaplık bir set hazırlıyor. 
Türkiye’nin doğal ve kültürel mirasının 
zenginliğini genç kuşaklara tanıtmayı 

ve koruma bilinci aşılamayı amaçla-
yan Sanat tarihi ve arkeoloji aktivite 
kitapları sayesinde çocukları, Anadolu 
uygarlıklarının izini sürecekleri eğlen-
celi bir yolculuğa çıkarıyor. Müzedeki 
eserlerle bağlantılı olarak hazırlanan 
ve müzede aktif öğrenmeyi destekle-
yecek şekilde tasarlanan kitap setinin 
üçüncüsü ise öğretmenlere müzelerde 
eğitim ve müze koleksiyonu üzerine 
bilgiler sunuyor. Müze koleksiyonunu 
eğitim amaçlı kullanmak hedefiyle ha-
zırlanan bu proje, VKV Sadberk Hanım 
Müzesi’nin çağdaş müzecilik anla-
yışını ve değişimlere uyum sağlama 
misyonunu yansıttığı çalışmalarından 
sadece biri…

Sergi, 19. ve 20. 
yüzyılın sosyal 
yaşamını gözler 
önüne seriyor. 
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“Pabuç, Sadberk Hanım müzeSi kolekSiyonundan” 
SergiSinin Öne çıkanları 

memduha hanım’ın çocuK potini 
Yuvarlak burunlu, topuklu, krem rengi ipekli dokumadan bağcıklı 19. 
yüzyıla ait çocuk potini serginin göze çarpan ayakkabıları arasında yer 
alıyor. Bu potin Dahiliye Nazırı ve Bursa Valisi Ahmet Münir Paşa ile 
Pervin Hanım’ın kızı Memduha Hanım’ın 1893-1894 yılları ara-
sında giymiş olduğu elbisenin takımı olan potindir. Kumaş 
üzerine sırma ile zengin bitkisel kompozisyon işlenen 
ayakkabının deriden yapılı alt tabanında ayakkabı 
üreticisinin ismi Rumca ve Osmanlıca olarak “Nikoli 
Karamandula” yazıyor.

“yerli mamulÂt-ı 
iStanbul”
20. yüzyıla ait deri, kadife, kılabdan, 
bükümlü tel, tırtıl tel kullanılarak 
yapılan terliğin tabanında gümüş 
yaldızla Osmanlıca olarak “Yerli 
Mamulat-ı İstanbul” yazıyor. Terliğin 
tabanı ve topuk kapağı kösele; 
saya ve taban astarı deriden 
yapılmış.

aKrep Ve yılan 
motifli terliK 
Saya yüzüne sırma ile sarma 
tekniğiyle yapılan üzerinde çiçek ve 
yapraklardan oluşan bitkisel kom-
pozisyon işlenmiş terlik 19. yüzyıla 
ait. Terliğin yapımında deri, kadife, 
sırma ve kadife iplik kullanılıyor. 
Taban astarında 1898 tarihi ibaresi 
yer alıyor.

madalyon damgalı terliK
N.G. Stamatiadis Sultan Hamam Stam-

boul yazılı ve dört çift madalyon 
damgası bulunan 20. yüzyıla ait 

deriden yapılı terliğin işlemesinde 
boncuk, pul, file, ipekli kumaş kul-

lanılmış. Terliğin iç kısmında JB harfleri 
bulunan, kanatlı çift aslanlı ve taçlı bir 

arma yer alıyor.

prenSeS atiye’nin 
gelinliK ayaKKabıSı

Batı tarzını Osmanlı’ya taşıyan aile olarak 
bilinen Mısır Hıdiv ailesinden Prenses Atiye’ye 
ait gelinliğin ayakkabısı da Sabderk Hanım’ın 

koleksiyonu arasında yer alıyor. 20. 
yüzyılın başlarına ait gelinlik ayakka-

bısında, dönemin en tanınmış 
ayakkabı üreticisi Fransız 

Hellstern&Sons 
Brevetés Paris 

damgası bulunuyor.  

SadberK hanım’ın Kendi 
KoleKSiyonundan
Sivri kalkık burunlu, topuklu, mor ka-
dife ayakkabı 20. yüzyılın başına ait bir 
ayakkabı. Kıvrımlı dallar, 
çiçek ve yaprak 
motifleriyle işlenen 
ayakkabının yapı-
mında deri, kadife, 
kılabdan, tırtıl tel ve pul 
kullanılmış.
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Türkiye’de 13. yüzyıldan bu yana 
paylaşılan birçok aşk, sevgi, birlik 
mesajının sahibi Mevlana’dır. Yaşa-
mını düşünerek, paylaşarak geçiren, 
öğretileriyle büyük kitlelere ulaşan 
Mevlana’nın ölümünün üzerinden tam 
741 yıl geçti. Kendisinden sonra fikir-
lerinin öncülüğünde kurulan Mevlevilik 
ise, bugün varlığını korumaya devam 
ediyor. Zamanla bazı şeyler değiştiyse 
de, Mevleviliğin genel kuralları hep aynı 
kaldı. İnsanlığa hizmet etmek, iyi ve 
güzel davranışların örneği olmak, dine 
bağlı kalmak, alçakgönüllü, sabırlı, 
güler yüzlü, hoşgörülü ve nazik olmak 
hep Mevleviliğin öncelikleri arasında 
yer aldı.  

İlk zamanlarda, Mevlana’nın düşün-
celeri dostlarla sohbet ortamlarında 
yapılan dini konuşmalar, müzik, 
sema ve zikretme ile yayılıyordu. 
Onunla sohbet toplantılarına katılmak 
isteyen insanların sayıları gün geçtikçe 
arttı. Ölümünün ardından oğlu Sultan 
Veled, Mevlana’nın düşüncelerini sis-

tematikleştirerek örgütledi. Düşünce 
sisteminin merkezi ise Konya oldu. 
Mevlevilik, Konya dışına taşınmaya 
Mevlana’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin 
yönetiminde başladı. 14. yüzyılda 
Çelebi, Anadolu’nun birçok yerine 
giderek Mevlevihaneler açtı. Daha 
sonrasında Mevlevihaneler Tebriz, 
Merend, Sultaniyye’ye kadar yayıldı. 

1001 Günlük Bir Eğitim 
DönEmi
O dönemde, Mevlevilik yoluna 
girmek isteyen insanlar Mevlevi-
hanelerde toplanıyorlardı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda sayısı 140’a yakla-
şan Mevlevihanelerde İslami tasavvuf 
eğitimi veriliyordu. Bu eğitim gelenek-
sel eğitimden çok daha zordu. Çünkü 
bu eğitim hem manevi bir yolculuktu 
hem de nefis terbiyesi önemliydi. 

Mevlevi eğitimi almak isteyen kişilerin 
ailesinden rıza almış, reşit ve bekâr 
olmaları şart koşuluyordu. İyi ahlaklı 
olduğuna kanaat getirilen kişiye 

Mevleviliğin zorlukları anlatılıyordu. 
Eğer kişi bu konuda kararlı çıkarsa, üç 
gün boyunca Matbah-ı Şerif adı verilen 
mutfakta Saka Postu olarak tanımla-
nan yerde oturup Mevlevihane’deki 
hayatı izliyordu. Bu süre boyunca kişi, 
sadece yemek yiyebiliyor, su içebili-
yordu. Üç günü başarıyla tamamla-
yan kişi, Aşçı Dede tarafından Şeyh 
Efendi’ye götürülüyor ve Sikke-i Şerif 
(Mevlevilerin taktıkları keçeden yapılan 
külah) giydirme töreni ile Mevleviliğe 
kabul ediliyordu. Ardından da eğitim 
için bir dedeye teslim ediliyordu. 18 
günlük bir deneme sürecine tabii 
tutulan kişi, 1001 gün boyunca 
Mevlevihane’de eğitim görüyor ve 
nefsini terbiye edebilmesi için bulaşık 
yıkamak, yatak toplamak, sofra ha-
zırlamak, temizlik yapmak gibi birçok 
hizmeti yerine getiriyordu. Bununla 
birlikte Mevleviliğe yeni adım atan kişi 
Arapça, din, Farsça ve Türk edebiyatı 
dersleri görüyordu. Bu dersler, sanat 
eğitimi ile de destekleniyordu. Bunların 
sonucunda kişi, “dede” mertebesine 
ulaşıyordu. Dedeler dışında Mevlevi-
hanelerde bir de çile çıkarmayan ama 
Mevleviliğin örf ve adetlerine uyarak 
Dervişler ve Mevlevihanelerdeki bazı 

İnsanlığın En Kalıcı 
İzlerinden Biri:

Mevlevilik
HEr yıl ArAlık AyınDA mEvlAnA’nın vuslAt yılDönümü 
kutlAnıyor. Bu yıl, onun DEyişiylE “Düğün Günü”nün 
üzErinDEn tAm 741 yıl GEçmiş olDu. FikirlEriylE 
yüzyıllArDır DilDEn DilE, GönülDEn GönülE yAşAyAn 
mEvlAnA’nın GünümüzDEki tEmsilcilEri isE, onun 
FikirlEri vE öğrEtisi EtrAFınDA toplAnAn mEvlEvilEr… 

Sema Törenleri

Mevlevilik denince aklımıza ilk olarak sema geliyor. 
Sözlük anlamı “İşitmek” olan sema, terim olarak musiki 
nağmeleri dinlerken vecde gelip hareket etmeyi ve 
dönmeyi ifade ediyor. Sema, sembolik olarak da kâinatın 
oluşumunu, insanın âlemde dirilişini ve Allah’a olan 
aşk ile harekete geçişini ve kulluğunun bilincine varıp 
“İnsan-ı Kâmil”e doğru yönelişini anlatıyor.
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dersleri, sohbetleri dinleyen ve sema 
törenlerini izleyen Muhibbânlar bulu-
nuyordu. 

ADAp vE kurAllAr üzErinE 
Bir yAşAm 
Mevlevilik, zamanla tüm Anadolu’ya, 
Orta Doğu’ya ve Balkanlara yayıldı. 
Gelişmiş bir adap ve kural sistemi-
ne sahip olan Mevlevilikte birçok 
detaya önem veriliyor. Örneğin, ortak 
tabaktan yemek yeniyorsa kaşığın bir 
tarafı ile yemek alınıyor, diğer tarafı 
ile de yemek yeniyor. Aynı zamanda 

kaşığın ağıza değen kısmının yemeğe 
değmemesine özen gösteriliyor. 
Mevleviler selam verirken, sağ ellerini 
kalplerinin üzerinde koyarak başla-
rını hafifçe aşağıya eğiyorlar. Bunun 
anlamı karşı taraftakilerin bu kişinin 
gönlünde olduğunu göstermekti. 
Mevleviler, birbirlerinin ellerini kavrayıp 
aralarındaki saygı ve eşitliği göstermek 
amacıyla karşılarındakinin elinin üstünü 
öpüyorlar.  

Bütün bunlardan Mevleviliğin oldukça 
derin bir felsefenin ürünü olduğunu 
görüyoruz. Özüne insanı koyan bu 
öğretilerin, Kur’an-ı Kerim’in felsefesiy-
le de paralel bir şekilde insana hizmet 
ettiğini söyleyebiliriz. Mevleviliğe göre; 
dili, dini, ırkı, cinsiyeti, milleti, teninin 
rengi ne olursa olsun bütün insanlar eş 
ve eşit konumda bulunuyor. Mev-
leviliğin başlangıcından bu yana bu 
yaklaşım hiç değişmedi, bundan sonra 
da değişmeyecek gibi duruyor. 

70 Bin kişi mEvlAnA’yı 
AnAcAk
Mevlana’nın yolundan giderek aşk yo-
lunu takip edenler, Sema törenlerinde 
derin bir manevi yolculuk yaşıyorlar. 

Evrende, atomlardan güneş sistemi-
ne, vücutta dolaşan kana kadar her 
şey döndüğü gibi Sema töreninde de 
insanlar dönüyorlar çünkü var olmak, 
dönmek anlamını taşıyor. Sema, 
ruhun olgunlaşarak birliğe ulaşmasını, 
Tanrı’ya doğru manevi bir yolculuk yap-
masını sonra da tekrar gerçek hayatına 
dönerek insanlara hizmet vermeyi 
devam ettirmesini simgeliyor. O dö-
nemde Mevleviler için bu denli büyük 
bir anlam ifade eden Sema törenleri, 
bugün de Mevlevi olsun olmasın her-
kes tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. 
Hak’tan alınanın halka verildiğini ifade 
eden Sema törenleri, dünyanın her 
yerinden Türkiye’ye gelen insanların da 
ilgisini çekiyor. Yerli-yabancı turistler bu 
törenleri izliyor, Konya’yı ziyaret ediyor 
ve Mevlana ile Mevlevilik hakkında bilgi 
sahibi oluyorlar.

Her yıl Aralık ayında Mevlana’nın Vuslat 
Yıldönümü kutlanıyor. Bu kapsamda 
Konya’da sevgi ve hoşgörü yürüyüşü, 
Sema töreni ve sergiler gibi birçok 
etkinlik düzenleniyor. Bu yıl 70 bin ziya-
retçiye ulaşması beklenen uluslararası 
anma etkinliklerinde yerli ve yabancı 
ziyaretçiler bir araya gelecek.

  – 01 –

İnsanlığa hizmet etmek, 
iyi ve güzel davranışların 
örneği olmak, dine bağlı 
kalmak, alçakgönüllü, 
sabırlı, güler yüzlü, 
hoşgörülü ve nazik olmak 
hep Mevleviliğin öncelikleri 
arasında yer aldı.  

  – 01 –

Sema törenlerinde 
semazenler Tanrı’ya doğru bir 
manevi yolculuğa çıkıyorlar.

  – 02 –

Mevlevi kültüründe musiki nağmeler ve ney 
büyük önem taşıyor.

  – 02 –



44  | BizdenHaberler

S O H B E T

Zerrin Tekindor, 
çocukluğundan söZ 

ederken, bugün ressam ve 
oyuncu olarak edindiği 

başarının arkasındaki 
kahramanı da ele veriyor 

aslında. onu öZgürce 
büyüTen ve yeTeneklerini 

orTaya koyması için her 
Türlü olanağı sunan 

annesi... “benim babam 
çok erken öldü. Trafik 
kaZasında kaybeTTik. 7 

yaşındaydım ben. annem 
hep desTek oldu biZe. boya 

mı isTiyorsun, al derdi. 
bu yüZden de ne yapmak 

isTiyorsak yapabildik.”

Zerrin  
Tekindor:

“Her Şeyden 
Önce Resim 
Vardı Benim 
Hayatımda”
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en fazla uyku uyurum. Hep bir şeyler 
öğrenmeye çalışırım. Kendimi geliş-
tirmek için ne mümkünse yaparım. 
Meraklıyım. Resimle ilgili bir şeyin 
derdine düşerim ve sayfalarca araştır-
masını yaparım. Uzman gibi olabilirim 
o konuda. Heyecan verir bu bana. 
Belki budur bana kuvvet veren. Çok 
iyi yapmak isterim, ne yapıyor isem. 
Ama tabii çok iddialı bir söz bir yandan. 
Nereye kadar iyi yapacaksın, her şeyin 
daha iyisi var. 

Kim Korkar Hain Kurttan oyu-
nunda Martha rolünü canlandırı-
yorsunuz. Sizden önce başkaları 
tarafından sahneye konulmuştu bu 
oyun ve sizin de izlemiş olduğunu-
zu biliyorum. Seyirci koltuğundan 
baktığınızda nasıl bulmuştunuz 
oyunu?
1987 yılında Çetin (Tekindor) ile Ayten 
Hanım (Gökçer) oynadığında çok be-
ğenmiştim. Ama en önce tekste vurul-
dum. Matematiği kuvvetli ve sürprizli, 
“Bu da nedir?” dedirten bir metindi. 
Beni böyle uçuran tekstler üçü beşi 

Zerrin Tekindor, 1985 yılından beri 
neredeyse hiçbir sezon tiyatro sahne-
sinden inmemiş. Oyun Atölyesi’nde 
geçen sezon başlayan ve bu 
sezon devam eden ‘Kim Korkar Hain 
Kurttan’da Martha karakterini canlan-
dırmayı sürdürüyor. Ancak televizyon-
da yeni bir proje yok. Bunun nedenini 
hem kendisinin biraz dinlenmek, ara 
vermek istemesi olarak açıklıyor, hem 
de gelen tekliflerde hep benzer rollerin 
karşısına çıkmasından dem vuruyor: 
“Bir rol oynuyorsunuz sonra gelen 
teklifler hep onun benzeri oluyor,” 
dedikten sonra haklı olarak soruyor: 
“Niye yaptığım şeyi tekrar edeyim ki?” 

Tekindor oyunculuğunun yanı sıra 
“kendini bildi bileli” içinde olduğu 
ressamlığı da sürdürüyor. Atölyesin-
de geçirdiği saatlerden söz ederken 
gözleri parlıyor. İnsana öyle geliyor ki, 
resim en büyük öncelik… 

Resimlerinizdeki kadınları tarif 
ederken diyorsunuz ki, “kendi 
seçimleriyle hareket eden, müda-
nasız, esprili, merak uyandıran ka-
dınlar”. Bu kadınlardan biri de siz 
misiniz diye merak ettim aslında. 
O açıdan bakınca resim sizin için 
kendinizi ifade etmenin yolu mu?
Tabii… Yazarak kendimi anlatabilmeyi 
çok isterdim ama yok. Küçüklükten 
beri var olan bir şeydir bu. Tiyatro 
da öyleydi. Okuldaki öğretmenlerim 
tiyatrocu olsana derdi bana. Resim 
hep vardı. Ne zaman başladığımı bile 
hatırlamıyorum. Tabii bunun bir yere 
oturması lazım düşüncesiyle sonra-
dan eğitim derdine düştüm. Bir not 
defterim vardı, günlük gibi, tamamen 
resimle anlatırdım neler yaşadığımı, 
hissettiğimi. Hiç yazı yoktu içinde. 
Kelimeler çok tehlikeli. Kelimeleri seç-
mek çok zor. Resim daha naif geliyor. 
Resimsel hatalar onu heyecanlı bile 
kılabiliyor. Yazı öyle değil. O kadar 
düşündün taşındın bunu mu yazdın di-
yebilirler insana. Biraz ürkütücü geliyor 
yazı bana, belki de yapamadığım için.

Müdanasız bir kadın mısınız? Ken-
di seçimlerinizi hayata geçirebil-
mek sizin için ne ifade ediyor?
Çok önemli. Küçüklüğümden beri hep 
kendimi böyle hayal ettim. Kendi kara-
rımı kendim verebilme kuvvetine sahip 
olmayı hep istedim. Çok şükür ki oldu. 
Yapmak istediğim şeyi yapıyorum, 
yapmak istemediğimi yapmıyorum. 
Bu çok büyük bir lüks. Aslında öyle 
olmamalı ama maalesef öyle. Kendimi 
şanslı sayıyorum.

Bu kuvveti size kazandıran ne oldu 
peki?
Çok çalışkanımdır ben. Tamam, artık 
bu kadar yeter demem. Beş, altı saat 

Zerrin Tekindor, çok sevdiği resimlerinde 
birbirinden farklı kadınları tuvallerine 
yansıtıyor. 

Hiçbir zaman “Şu 
rolü oynasam” gibi 
hayallerim olmadı. Hangi 
rol olursa olsun benim 
sevdiğim şey o insanla 
tanışmak. Oynadığım 
tüm karakterleri tanımak 
da onları didiklemek de 
heyecanlandırdı beni. 
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lıklardan pişmanlık beğeniyor bir hal 
değil de, sesini çıkarmıyor, dinlemenin 
daha faydalı olacağını düşünen bir hali 
var. O ifadeyi çaldım işte. 

Komedi oynamayı çok istemişsiniz 
ama hep drama yönlendirilmişsiniz. 
Neden komedi isterdiniz?
Bu aslında hayatı nasıl algıladığınızla ilgili 
bir şey. Sizin içinizden çıkan bir şey. Ben 
öyle dramatik şeylere yatkın değilimdir. 
Mümkün mertebe de kaçmayı tercih 
ederim. Herkesin hayatında dram var. 
Ben bunu açık etmekten de hoşlan-
mam. Çocukken yaşanan travmalardan 
bahseder insanlar. Benim böyle yap-
mam aslında şu nedenden kaynaklanır 
falan derler. Bu halleri de sevmem. 
Herkes bir yerlerden gelmiştir, geçmiştir. 

Kim Korkar Hain Kurttan oyunun-
da komedi kısmı var ama bir yan-
dan da sert bir hikâye anlatılıyor. 
Mizah metnin meselesini izleyi-
ciye aktarmayı daha mı mümkün 
kılıyor?
Kesinlikle öyle. Aynı hikâyeyi fazlasıyla 
dramatik bir kurguda aktarsa insanı 
aşağı çekecek. Bir kere başta ben 
oyuncu olarak sıkılırım bunu oyna-
maktan. Ummadık şeyleri seviyorum 

geçmemiştir. Çok etkilendim. O zaman 
ki algı ne, bilemiyorum tabii, kim bilir 
belki de kötülerdi! Mesela Çetin bizim 
oyunu seyrettiğinde, “Zerrin biz bir 
sürü yerine uyanmamışız, siz neler 
yapmışsınız” dedi. Ama benim aklımda 
gayet iyi bir oyun kalmış. Zaten ben o 
zaman bunu değerlendirebilecek yaşta 
değildim, Şaşkının tekiydim. 22-23 
yaşındaydım sonuçta. Daha sonra 
Haluk’un (Bilginer) önerisiyle bu oyunu 
oynamaya karar verdik. Ben Edward 
Albee’nin Keçi isimli başka bir oyununa 
bakıyordum, Haluk hatırlattı ve “Zerrin 
sen Kim Korkar Hain Kurttan’ı çok 
seviyorsun, neden onu oynamıyor-
sun” dedi. Oyunun deli bir nabzı var, 
onu çok sevdim bir kere. Ekip çok iyi. 
Sonra Hira’nın (Tekindor) yönetmesi 
fikri doğru. O da tamamen Haluk’un 
önerisiyle geldi gündeme. Benim için 
çok güzel bir sürpriz oldu. Genç insan-
lara fırsat vermek gerektiğini söyledi ve 
haklıydı. 

Anne-oğul olarak ortak bir işin 
parçası olmak nasıldı? Keyifli kıs-
mı bir yana, zorlukları oldu mu?
Hiç olmadı. Bir kere Hira çok entere-
san bir şekilde ev hali ile prova halini 
birbirinden ayırdı. Provalarda “Zerrin 
sen şöyle, sen böyle” diye konuşuyor-
ken, evde yeniden anne oluyordum. 
Ben sınırları aşmak istedim ama o yüz 
vermedi. Biraz domuzdur! 

Resim ve tiyatro arasında bir köp-
rü var mı sizin açınızdan? Tuval bir 
sahne gibi midir mesela?
Aynen öyledir! Orada bir şey sahne-
lersiniz. Sahneye de böyle resimsel 
bir gözle bakabiliyorsunuz o zaman. 
O orada olmamalı, bak oraya çok 
yığıldılar, diye düşünürüm provalarda. 
O perde neden o renk? Orada bilmem 
ne renginin patlaması lazım gibi… 
Aslında o kadar birbiriyle bağlantılı ki. 
Ayrıca ben bir tiyatro metnini okurken 
de sahneyi, dekorundan kostümüne 
dek tüm ayrıntılarıyla hayal ederim. 
Kafamda onu çizmeden okuyamam. 
Hatta size şu kadarını söyleyeyim, 
canlandıracağım roller için ifade 
çalarım resimlerden. Pencere diye bir 
oyunda oynuyordum, David Hare’in 
bir oyunu, Çetin’le birlikte oynuyorduk, 

Kerim Afşar sahneye koymuştu. İkinci 
sahnede adamın kadına giydirdiği 
uzun bir sahne vardı. O sahnede kadın 
dinliyor, adama hak da veriyor… Ama 
nasıl bir dinleme olmalı bu? Düz düz 
dinleyemem. Nasıl dinleyeceğim? Bir 
anda bir resim geldi aklıma. O resmi 
hemen buldum. O resimdeki kadının 
ifadesiydi yapmam gereken: Fırçayı 
yemiş kadın suratı! Adam sinirlenmiş. 
Bir şişe şarap var. Adam bakıyor bir 
tarafa. Kadın hak vermiş ama pişman-

Bir arkadaşım bir gün 
dedi ki, sen vaktiyle iyi 
düşündün bu resim işini! 
Ama o öyle bir şey değil ki. 
Düşünüp taşınıp, dur ben 
bir resimle ilgileneyim 
diyerek başlanan bir 
şey değil bu. Her şeyden 
önce resim vardı benim 
hayatımda.
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oyunculukta. Olabildiği kadar gerçek, 
son derece dürüst olsun ama tuhaf 
da olsun. Bir acayip olsun. Öyle bir 
oyuncu olmak istiyorum. Bende öyle 
şeyler iz bırakıyor. Mehmet Güleryüz, 
“saçmaladığın kadar ressamsın” derdi. 
O kadar doğru ki. Saçmalamak gerek. 
Malzeme bol olsun, sonra biçimlersin. 
Provalarda da hiç utanmam. Rahat 
olurum. Resim yaparken de öyleyim-
dir. Dur bakalım nereye gidiyor der ve 
denerim. Bazen resim “git başımdan” 

diyor ama… “Benden uzak dur, 
benden bir şey çıkmaz” da dediği 
oluyor yani. Ama işte bir sürü icat çı-
kartabildiğim zamanlar da o zamanlar. 
Malzemeyi çok merak ederim mesela 
ben. Bilkent’te hocalar şaşırırdı. Asfaltı 
tinere koyardım, incelerdim. Napı-
yorsun sen, derlerdi, inceliyorum işte 
derdim. Ona boya katarım, akriliği 
yoğunlaştıran malzemelerle oynarım… 
Şu an kullandığım birçok malzemeyi ta 
oralardan buldum işte. 

Herkes tek başına bir şey olsun, 
bağımlı olmayalım diyorsunuz bir 
röportajda. Bu bakış açısını kazan-
mak kolay değil. Özellikle kadınlar 
hep kendilerini başkalarıyla birlikte 
tanımlamayı öğreniyor. Siz bağım-
sızlık duygusunu nasıl kazandınız?
Belki babamızı çok erken kaybetti-
ğimiz için biz küçük yaştan kazandık 
bunu. Anne modeli böyleydi çünkü. 
Kimseyle birlikte olmadı ve tek başına 
güçlü bir kadın olarak bizi yetiştirdi. 
32 yaşındaydı daha babam öldüğün-
de. Ahmet benim için ölmedi derdi. 
Bizi aciz, babası ölmüş çocuklar gibi 
yetiştirmedi. Siz ne yapacaksanız 
kendiniz yapacaksınız derdi. Üniversite 
okuyacaksınız, şöyle olacak, böyle ola-

Oyunculuk bir iş. Ben de 
severek yapıyorum ama 
hayatımın merkezi değil. 
Onunla yatıp onunla 
kalkmıyorum. Yarın 
da bırakabilirim. Çok 
da devam edebilirim. 
Nasıl istiyorsam… Hayat 
bambaşka bir şeydir. Ben 
Zerrin’im.

cak… Evlensinler falan diyenlere güler 
geçerdi. Üniversite olmadan olmaz 
derdi. Ev işi bile yapmazdık. Yeter ki 
okuyun derdi. Bence o kuvvet ailede 
başladı benim için. Sonra ben de her 
zaman öyle olmak istedim. Ona halel 
gelmesin istedim. 

Cem Yılmaz’ın filminde oyna-
dıktan sonra size bir röportajda 
sormuşlar, kendinizi sinema 
perdesinde görünce ne hissettiniz 
diye. Yanıtınız çok hoş: Hiçbir şey 
hissetmedim!
Ay evet, yani ne diyebilirim ki? Ne hisse-
debilirim? O anda kendimi gördüm ve 
sinemadan asla vazgeçemeyeceğimi 
anladım mı diyeyim? Yalan mı söyleye-
yim? Benim için hepsi iş. 10 günlüğüne 
gittim, çekimleri yaptım geldim alt tarafı. 
O süreç çok eğlenceliydi. Çok komik-
lerdi. Karnıma ağrılar girdi gülmekten. İyi 
ki de yaptım ama bundan sonra sinema 
yaparım falan demiyorum. İsterse hiç 
olmasın. Ben zaten tiyatro yapıyorum, 
canım istediği için, 85 yılından beri.

Zerrin Tekindor, 1985 yılından beri 
inmediği tiyatro sahnesinde pek 
çok oyuna imza attı. Şimdiler de ise 
‘Kim Korkar Hain Kurttan’ oyunuyla 
seyircisinin karşısında.
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B E Ş  A D I M DA

Bütçe planı yapın
Geçmişte yaptığınız harcama tutarlarını dikkate 
alarak her harcama kaleminde gelecek aylara 
dair bir tahmin oluşturun. Faturalar, kira, kredi 
kartı ödemeleri, sigorta, yiyecek, içecek, kıyafet, 
ulaşım ve eğlence en temel harcama kalemleri 
arasındadır. Bazı kalemlerde gereğinden 
fazla harcama yaptığınızı düşünüyorsanız bu 
harcamaları gözden geçirin. 

Harcamalarınızı kaydedin
Söz uçar, yazı kalır. Harcamalarınızı mutlaka 
kaydedin. Bunun için banka hesaplarınızdan ve 
kredi kartı güncel bakiyenizden yararlanabilirsiniz. 
Eğer kredi kartı kullanmıyorsanız bir Excel tablosu 
hazırlayın ya da internetten bir bütçe programı 
indirerek, harcamalarınızı oraya kaydedin. Aylık 
bütçede her hafta bir gün belirleyin ve o gün 
harcamaları kayda geçirin. 

Gelişiminizi kontrol edin
Güncel harcamanızı, planınız ile karşılaştırın. 
Tutarsızlık varsa bunun nereden kaynaklandığını 
ve bunun geçici bir durum olup olmadığını kontrol 
edin. Bazı giderleri azaltmanın ya da tamamen 
ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığını 
sorgulayın. Ayda bir kez genel değerlendirme 
yapın, yeni ihtiyaç kalemlerini ya da artık ihtiyacınız 
olmaktan çıkmış harcamaları tespit edin. 

Gerektiğinde değişiklik yapın
Hayat sürekli değişiyor, finansal durumunuz da 
öyle. Gerektiğinde değişiklik yapmazsanız, hayali 
bir bütçe ile hüsrana uğrarsınız. Yaptığınız aylık 
değerlendirmeler doğrultusunda harcama planınızı 
yeniden değerlendirin. Plan, değişen ihtiyaçlarınızı 
karşılamıyorsa gelir ve giderinizi uzun vadeli 
hedeflerinize uygun şekilde ayarlamak için bir 
eylem planı hazırlayın.

para Sizi yönetmesin 
Siz parayı yönetin

PArA vE BütçE yönEtiMi hErkEs için Büyük sorun olsA 
DA Bunun üstEsinDEn gElMEk o kADAr DA zor DEğil. 
AslInDA Bir ŞirkEtin BütçEsini yönEtMEklE Bir AilEnin 
BütçEsini yönEtMEk ArAsInDA tEMEl olArAk Bir fArk 
yok. siz DE yAPIlAcAk BirkAç BAsit Ev öDEvi, BirAz DisiPlin 
vE sIkI kontrol ilE PArAyI yönEtMEyi Bir kEyif hAlinE 
gEtirEBilirsiniz. 

Gelir ve Giderinizi kontrol edin
Öncelikle gelirinizi ve giderinizi kontrol edin. Bunun 
için basit bir akış tablosu yapın. Banka hesapları 
bu konuda size büyük yardımcı olacaktır. En 
azından 2-3 aylık ekstre size genel durumunuzu 
özetleyecektir. Banka sistemi dışında bir gelir 
gideriniz varsa onları da bu akış tablosuna dahil 
edebilirsiniz. 
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