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ALTIN TEKLİF
Türkiye Finans’tan

1 gramdan 1000 grama, logolu, güvenlikli, ambalajlı ve
sertifikalı altın alım satımı, şimdi Türkiye Finans’ta.
Üstelik bankamızda hesabınız olmasa da…



Yeni Bir Heyecan
Bu yıl sürprizlerle dolu, değişken ve hareketli bir kış yaşadık. Kar beklerken güneş geldi,
topraklarımızı kurutsa da içimizi ısıttı, derken yağmurlarla gelen bereket bizleri yeni 
başlangıçlara teşvik etti. Bu değişim rüzgarı dergimizi de etkiledi, yeni formatı ve dopdolu 
içeriğiyle sizlerle buluştu…
Bu sayımızın ana dosyası enerji… 2014’ün tasarruf yılı olması nedeniyle biz de ülkemizin 
enerji fotoğrafını çektik ve kaynaklarımızın nasıl daha sağlıklı, daha verimli ve daha temiz 
kullanılabileceği konularını irdelemeye çalıştık. 
Yeni ürün sayfalarımızda ise müşterilerimize sunduğumuz ve kısa sürede başarılı sonuçlar 
aldığımız yepyeni bir hizmeti işledik: TFX Target. Bankamızın Hazine Yöneticisi Ferhat 
Şirin’le yaptığımız söyleşide sistemin detaylarını konuştuk ve TFX Target ile ilgili yapılan 
kampanya sonuçlarını değerlendirdik. 
Bankamızın gözbebeği KOBİ’lerimizin yöneticilerini de bundan böyle sayfalarımıza konuk 
edeceğiz. İlk söyleşimizi BES YAPI ortaklarından Orhan Aksoy ile yaptık. Bu arada yeni 
şubelerimizi ve başarılı yöneticilerini de unutmadık tabii… Bu sayımızda Konya Mevlana 
Şube Müdürü İlhami Uysal ve İstanbul Başakşehir Şube Müdürü Selami Demir’i ağırladık, 
onlarla bölgelerindeki faaliyetlerini konuştuk. 
Kent Dosyası sayfalarımızda ise sizleri evliyalar diyarı Konya’ya götürüyoruz. M.Ö. 
7000’li yıllardan beri pek çok uygarlığı topraklarında barındırmış, Mevlana gibi önemli din 
bilginlerini yetiştirmiş bu "gönül" kentinin tarihi ve turistik mekanlarını, ünlü mutfağını, 
geleneksel etkinliklerini okurken kendinizi oradaymış gibi hissedeceksiniz.
Spor sayfalarımız ise "Tarihe Geçen Türk Sporcular"la şenlendi bu sayımızda… Yaşar 
Doğu, Cemal Kamacı, Naim Süleymanoğlu ve daha niceleri… Sayıları hayli fazla olan ve 
sayfalarımıza sığmayan bu başarılı sporcularımıza, gelecek sayılarımızda da yer vermeye 
devam edeceğiz. 
Bu sayımızda ayrıca topluluk önünde konuşmaktan korkma yani "glossofobi"yi, hız çağının 
illeti stresi, Çini sanatının inceliklerini ve kariyer düzeninde ortaya çıkan kavramları 
irdeledik. 
Zevkle hazırladığımız bu sayımızı beğeneceğinizi umarız.
İyi okumalar...

İkram Göktaş
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HAYDARPAŞA GARI YENİLEME 
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR...

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 1. dereceden 
tarihi eser olarak tescil ettiği tarihi Haydarpaşa 
Garı’nda tadilat çalışmaları başlıyor.

1908’de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç 
istasyonu olarak inşa edilen Haydarpaşa tren garı tarih 
boyunca çeşitli talihsiz kazalar yaşamış, 2010 yılında da 
çatısındaki izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın 
nedeniyle büyük hasar görmüştü.TCDD yetkilileri, 
Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu çalışmalarında son 
aşamaya gelindiğini belirtiyorlar. Yapılacak restorasyon 
kapsamında gar binasının çatısı yenilenecek, dış cephe 
temizliği ve bakımı yapılacak. Ayrıca, binanın ahşap 
doğramaları da aslına uygun olarak yenilenecek. 28 
Kasım 2010’da gar binası çatısında meydana gelen 
yangın, 106 yıllık tarihi binanın restorasyon sürecini 
hızlandırdı. •

HITCHCOCK’UN ‘MEMORY OF THE 
CAMPS’İ İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Ünlü İngiliz yönetmen Alfred Hitchcock’un Nazi 
soykırımıyla ilgili tamamı hiç gösterime girmemiş 
belgeseli ‘Memory of the Camps’ bu yıl ilk kez 

yayımlanacak.
İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, gerilim 
filmleriyle dünyanın önde gelen yönetmenlerinden biri 
olarak kabul edilen ve 1980 yılında hayatını kaybeden 
Hitchcock’un imzasının bulunduğu belgesel, 2. Dünya 
Savaşı’nın 70’inci yıldönümü dolayısıyla gösterilecek. 
Yapımcı arkadaşı Sidney Bernstein’in Hitchcock’tan 
Nazi kamplarında çektiği görselleri belgeselleştirmek 
için 1945 yılında yardım istediği, ancak Hitchcock’un 
görüntülerin dehşeti karşısında bir hafta boyunca 
stüdyoya giremediği belirtildi. Belgesel 1945 yılında 
hazır olduğunda ise Berlin hükümetinin, Almanların 
yenilgisine daha da zarar vereceği gerekçesiyle filmi 
yayımlamadığı açıklandı. •
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SARIKAMIŞ’A ŞEHİTLER ANITI 
DİKİLECEK

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ), Sarıkamış şehitleri 
anısına Sarıkamış Kazım Paşa 

Tepesi’ne 99 metre yüksekliğinde ‘şehitler 
anıtı’ ile Sarıkamış merkeze tören alanı 
inşa edecek. Sarıkamış’ı Ruslar'dan 
geri almak için 1914 yılının Aralık 
ayında düzenlenen harekatın 100’üncü 

yıldönümünde yapılacak ‘Şehitler Anıtı’ ve tören alanı projesi halen ihalenin 
değerlendirilmesi aşamasında. 
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Kazım Paşa Tepesi mevkiinde inşa edilecek ‘şehitler 
anıtı’, Selçuklu-Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlandı. 99 metre 
yüksekliğindeki anıtın cephelerinde çeşitli görsel mimari öğelerle Türk 
mimari kültürünün önemli bir dönemi yansıtılacak. Anıtın ön cephesinde ise 
Selçuklu ve Osmanlı motif ve desenlerinden oluşan bir giriş yer alacak. Yan 
cephelerde İstiklal Marşı ve Sarıkamış Destanı’nı anlatan kahramanlıkların 
izleri yer alacak. Giriş bölümünün üzerinde bronz kabartmalar ile Sarıkamış 
şehitlerinin temsili bir panoraması ve Türk Bayrağı doğal taşlarla işlenecek. 
Daha üst bölümler beyaz burgulu mermer kabartma ve beyaz mermer 
sütundan oluşacak. En üst bölümde ise 43 metrelik bayrak direğinde 96 
metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı dalgalanacak. •

İSTANBUL MODERN ‘KOMŞULAR’ A 
AÇILDI

İstanbul Modern’in kuruluşunun 10. yılı kapsamında 
hazırlanan sergi, Türkiye ile tarihi, siyasal ve kültürel 
bağları olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu gibi 

komşu coğrafyalardan günümüz sanatının öncü 
sanatçılarını ve yapıtlarını bir araya getiriyor. 
Toplumsal hayata dair gösteri ve tören gibi köklü 
adetlerin görsel sanatlara yansımasını betimleyen 
Komşular; göçmenlik, göçebelik ve gezginlik, kültürel 
aktarım, dil ve çeviri gibi konulara odaklanmanın 
yanında gölge oyunu, aşık geleneği, meddah gibi halk 
sanatlarını da görsel sanatlara dönüştürüyor.
17 ülkeden 35 sanatçının çalışmalarını ağırlayan 
İstanbul Modern, bölge kültür ve sanatına dair gösterim, 
performans, panel, söyleşi ve atölye çalışmalarından 
oluşan kapsamlı bir etkinlik programı da sunuyor. 
Abdülcanbaz (Turhan Selçuk), Furat al Jamil, Maja 
Bajevic, Pavlos Nikolakopoulos, Mona Hatoum, Burcu 
Yağcıoğlu, Michail Pirgelis, Sonia Balassanian, Vesna 
Bukovec, Nasra Şimmes gibi sanatçıların eserlerinin yer 
aldığı sergi 8 Mayıs 2014'e kadar açık kalacak. •

TÜRK KAHVESİ DE UNESCO’NUN KÜLTÜREL 
MİRAS LİSTESİNDE

Tarih boyunca, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze 
ulaşan ve somut olmayan kültürel mirasımıza ilişkin pek 
çok ögeyi içinde barındıran Türk kahvesi, ‘İnsanlığın Somut 

Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kabul edildi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "Türk kahvesi 
ve geleneği", Bakü’de gerçekleştirilen "Somut Olmayan Kültürel 
Miras Hükümetlerarası Komitesi"nin 8’inci toplantısında 
Temsili Liste’ye alındı. 103 ülkeden yaklaşık 800 delegenin 
katıldığı toplantıda, aday gösterilen 31 dosya incelendi. Türk 
kahvesinin listeye girmesiyle UNESCO, Türk kahvesi kültürünün 
etrafında şekillenen geleneklerin ve toplumsal uygulamaların 
korunmasına yönelik ciddi adımlar atacak. •
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Bugüne kadar pek çok kitabı 
yayınlanan ve aralarında 100 Yılın 
Filmi ve 100 Yılın 100 Yönetmeni de 

olan Dorsay, bu seriyi 100 Yılın 100 Türk 
Filmi kitabıyla devam ettiriyor. Dorsay’ın 
sinemamızın başlangıcından günümüze 
kadar tüm Türk sinema tarihinin iz 
bırakmış filmlerini tarayarak yazdığı kitap, 
1934 yapımı Muhsin Ertuğrul filmi Bataklı 
Damın Kızı Aysel ile başlayıp 2014 yapımı 
Onur Ünlü filmi Sen Aydınlatırsın Geceyi 
ile kapanıyor. Dorsay’ın Türk sinemasının 
100. yılı şerefine kaleme aldığı kitap, sanat 
filmleri yanında popüler sinemanın en 
güzel örneklerini de kapsıyor. Remzi 
Kitabevi’nden çıkan "100 YILIN 100 TÜRK 
FİLMİ", Türk sinema tarihinin önemli 
oyuncu ve yönetmenlerine de bir saygı 
niteliğinde.•

Kurt Seyt ve Shura, Çarlık Rusyası’nın şaşaalı yaşantısından 
Bolşevik ihtilali ile İstanbul’a sürüklenen hayatları anlatıyor. 
1892'nin Yalta’sından St. Petersburg’un saltanat günlerine, 

Karpatlar cephesinden ihtilalin cehennemine ve nihayet işgal 
altındaki İstanbul’a, 1920'lerin Pera’sına uzanan bu yolculukta Çar 
Nikola’nın muhafız alayında genç bir üsteğmen olan Kurt Seyt 
ile onun hayatına giren varlıklı bir ailenin iyi eğitim görmüş kızı 
Shura’nın hikayesine tanık oluyoruz. •

100 YILIN 
100 TÜRK FİLMİ
ATİLLA DORSAY
REMZİ KİTABEVİ, 
328 SAYFA

KURT SEYT & SHURA
NERMİN BEZMEN
PMR YAYINLARI, 
444 SAYFA

AVRUPA’DA 
OSMANLI KIZLARI
GÜLDANE 
ÇOLAK
HEYAMOLA YAYINLARI, 
195 SAYFA

0smanlı’da erkekler için 
Tanzimat yıllarından 
itibaren açık olan 

Avrupa’da eğitim kapısı, II. 
Meşrutiyet’in özgürlükçü 
ve eşitlikçi ortamında kız 
öğrenciler için de açıldı. İlk 

defa gayrimüslim kızların Fransa’ya gönderilmesinin ardından Türk 
kızları da Avrupa okullarıyla tanıştı. Bu yıllarda birçok kız öğrenci 
Avrupa şehirlerinde öğretmenlik, tıp, resim, müzik gibi alanlarda 
eğitim aldı. 
Kitap, Osmanlı kadın eğitiminin bilinmeyen bir yönünü Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi Maarif Nezareti dosyalarına ait belgeler ışığında 
ele alıyor. Osmanlı Dönemi’nde eğitim için Avrupa’ya gönderilen 
kızları konu edinen bu çalışmada; Avrupa’ya gönderilecek kız 
öğrencilerde hangi özellikler aranmaktaydı, yurt dışına gönderilen 
ilk kız öğrenciler kimlerdi ve hangi alanlarda eğitim gördüler, savaş 
yıllarında eğitimlerine nasıl devam ettiler, Türkiye’nin Avrupa tahsilli 
ilk kadın öğretmenleri, doktorları, yazarları kimlerdir gibi soruların 
cevaplarını bulabileceksiniz. •
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Karmaşık ve zor bir dönemden geçen 
eski boksör Ali (İbrahim Çelikkol) ile 
sıradan bir hayat süren görme engelli 

Hazal'ın (Belçim Bilgin) tanışmasının 
ardından bir süre sonra aralarında büyük 
bir aşk başlar. Çekingen ve durgun bir ruh 
hali yaşayan Ali'nin kalbi Hazal için atmaya 
başlar. Karşılıklı bu aşk bir gün Hazal'ın 
hikayesini anlatmasıyla yeni bir boyut 
kazanır. Hazal'ın hikayesi Ali'ye hayatındaki 
yanlışları hatırlatacaktır. Hayatını Hazal'a 
adayan Ali'nin, aşkı için son bir dövüşe daha 
çıkması gerekecektir. •

565 Yapım etiketiyle çıkan "Eylül Geldi 
Sonra" 10 şarkıdan oluşuyor. Albümde 
yeralan Nazan Öncel’in "Geceler 

Kara Tren" ve bir Zülfü Livaneli ve Sezen 
Aksu şarkısı olan "Belalım" da Emre Aydın 
tarafından cover'lanmış...
Çıkardığı tüm albümler ile satış rekorları 
kıran Türkçe rock müziğinin güçlü 
ismi Emre Aydın, yeni albümünün 
stüdyo kayıtlarını İsveç’te tamamladı. 
Düzenlemelerde Mustafa Ceceli ve Mats 
Valentin ile çalışan Emre Aydın, 10 şarkılık 
albümde 8 şarkının da söz ve müziğini 
yaptı. Sezen Aksu’nun "Belalım" ve Nazan 
Öncel’in "Geceler Kara Tren" şarkılarını da 
kendi yorumuyla seslendiren Emre Aydın, 
yeni albümüyle yine hayranlarının gönlünü 
fethedeceğe benziyor.
2008 yılında MTV Avrupa Müzik 
Ödülleri'nde "Türkiye’nin En İyi Sanatçısı" 
seçilen, ardından Liverpool’da yapılan 
finalde 21 ülkenin birincisini geride 
bırakarak "Avrupa’nın En İyi Sanatçısı" 
ödülüne layık görülen Emre Aydın’ın 
şarkıları dijital ortamda da 100 milyon 
adedin üzerinde hit almış durumda. •

EMRE AYDIN’IN SON 
ALbÜMÜ
"EYLÜL GELDİ 
SONRA"

SİNEMA
SADECE SEN
Tür: Dram,  Romantik 
Süre: 145 Dak. 
Yönetmen: Hakan Yonat 
Oyuncular: Belçim Bilgin Erdoğan,  
İbrahim Çelikkol,  Kerem Can,  Necmi 
Yapıcı,  Cezmi Baskın 
Senaryo: Aslı Zengin, Ceren Aslan 
Yapımcı: Murat Tokat 
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TÜRKİYE FİNANS’TAN 
100 MİLYON TL’LİK KİRA 
SERTİFİKASI ARZI

Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.’nin İş 
Yatırım A.Ş. ve BMD A.Ş. işbirliği ile 100 
milyon TL tutarında üç ayda bir kira getirili 

179 gün (6 ay) vadeli  kira sertifikasının halka 
arzı tamamlandı. Halka arz için 15-16 Ocak 
2014 tarihlerinde taleplerin toplandığı ihraca 
1.65 katı oranında talep geldi. 
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya 
Gürerk, "Bankamız Varlık Kiralama A.Ş.’nin 
gerçekleştirdiği bu ilk TL Kira Sertifikası Halka 
Arzı’nda  toplanan talep rakamı 165.374.449 
TL olarak gerçekleşti. Bu ihraçla Türkiye Finans 
olarak farklı bir müşteri ve yatırımcı profilinin 
bankamızla tanışmasını sağlamış olduk. 
2014 yılı içerisinde uygun piyasa koşulları 
oluştuğu takdirde TL ve yabancı para cinsinden 
Kira Sertifikası ihraçlarına devam etmeyi 
planlıyoruz" diye konuştu. 

TÜRKİYE FİNANS’IN 2013 YILI 
NET KARI 329 MİLYON TL

2013 yılında da istikrarlı büyüme 
performansı sergileyen Türkiye Finans, 
yılsonu rakamları çerçevesinde, vergi 

öncesi 413 milyon TL, net 329 milyon TL kar 
açıkladı. Böylece Türkiye Finans yılın ilk üç 
çeyreğinde olduğu gibi yılsonunda da katılım 
bankaları arasında karlılıkta birinci sırada yer 
aldı.Türkiye Finans’ın aktif büyüklüğü ise 2013 
yıl sonu itibarıyla önceki yıl sonuna göre yüzde 
42,6 artarak 25 milyar TL’ye ulaştı. 
Türkiye Finans’ın rakamlarını değerlendiren 
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, 

"Katılım bankacılığı sektörü 2013 yılında da 
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünün 
üzerinde bir büyüme sergileyerek bankacılık 
sektörü içinde yüzde 5,5’lik bir paya sahip 
oldu. Bankamızın toplam kullandırılan fonlar 
tutarı 2012 yılsonuna göre yüzde 40 artışla 
13 milyar TL’den 18 milyar TL’ye yükselirken 
gayrinakdi kredi portföyümüzün büyüklüğü 
ise 9 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye Finans olarak 
hem toplanan fonlarda hem kullandırılan 
fonlarda sektörün üzerinde bir büyüme oranı 
gerçekleştirdik. Toplanan fonlarda ise bankamız 
15 milyar TL ile 2012 yılsonuna göre yüzde 
32’lik bir artış sergiledi. Türkiye Finans olarak 
sukuk ve diğer çalışmalarla ülke ekonomisine 
katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi. 
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KARANLIKTA DİYALOG 
SERGİSİ’NDE NOTALAR 
KARANLIKLA BULUŞTU

Gayrettepe Metro İstasyonu’nda ziyaretçilere 
sıra dışı bir deneyim yaşatan sergide, Türkiye 
Finans ev sahipliğinde unutulmaz bir konsere 

imza atıldı. Dünya sahnelerinde ayakta alkışlanan 
piyanist Karsu, tamamen karanlık bir ortamda 

"Karanlıkta Müzik" performansı sergiledi.
Dünya üzerinde 130 kentte 7 milyondan fazla 
insana ulaşan Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the 
Dark) Sergisi, Gayrettepe Metro İstasyonu’nda 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye 
Finans’ın destekçileri arasında olduğu sergi, 
İstanbul’da hayatımızın günlük akışından kesitleri bir 
araya getiriyor. 

GLOBAL BANKING AND FINANCE 
REVIEw’DAN TÜRKİYE FİNANS’A 
4 ÖDÜL BİRDEN

Türkiye Finans, dünyanın önde gelen ekonomi 
yayınlarından Global Banking and Finance 
Review tarafından 4 ayrı kategoride ödül almaya 

değer görüldü. Yenilikçi bankacılık uygulamaları, 
yatırım stratejileri ve sektöre yön veren gelişmeleri 
değerlendiren yayın, Türkiye Finans’a ‘Türkiye’nin 
En İyi Ortak Markalı Kredi Kartı’, ‘Türkiye’nin En 
Hızlı Büyüyen Perakende Bankası’, ‘Türkiye’nin En 
Hızlı Büyüyen Ticari Bankası’ ve ‘Türkiye’nin En Hızlı 
Büyüyen KOBİ Bankası’ ödüllerini verdi. 

TÜRKİYE FİNANS, "EN İYİ 
ŞİKAYET YÖNETİMİ YAPAN 
KATILIM BANKASI" 

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, 
www.sikayetvar.com sitesinin yayınladığı 

"Şikayetendex" 2013 Katılım Bankaları 
Raporu"nda birinci oldu. 
1.3 milyonu aşkın bireysel üyesi ve bünyesindeki 
1.300 marka ile Türkiye’nin en büyük şikayet 
platformu sikayetvar.com’un Şikayetendex 2013 
verilerine dayanarak hazırladığı raporda Türkiye 
Finans, Yılın En İyi Şikayet Yönetimi Yapan Katılım 
Bankası oldu. 
Müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini 
vurgulayan Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı 
İkram Göktaş, "Türkiye Finans olarak sunduğumuz 
hizmetin odağında müşterilerimizin memnuniyeti 
bulunuyor. Müşterilerimizin talep ve şikayetlerinin, 
süreçlerimizi iyileştirme yolunda itici bir güç 
olduğunu biliyor ve bu yaklaşımla hizmet kalitemizi 
geliştiriyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı iş yapış 
modelimizle sektöründe en iyi şikayet yönetimi 
yapan katılım bankası seçilmemiz bu açıdan bizi 
çok mutlu etti" dedi.
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TFX Target nedir? 

TFX Target platformu kullanıcılara 
döviz hareketlerini dünya 
piyasalarıyla eş zamanlı 
olarak takip etme ve cari 
hesapları üzerinden 5/24 işlem 
yapmalarına olanak veren bir 
sistem.
Bankaların internet şubelerinden 

yapılan döviz alım satım işlemlerinde 
fiyatlar anında ekrana yansımadığı için fiyat 
değiştiğinde yeniden ilgili sayfayı güncellemek, 
anlık değerlendirmelerin çok önemli olduğu 
bu tarz işlemlerde kullanıcılara zaman 
kaybettiriyordu. Ayrıca bir katılım bankası 
olarak kaldıraçlı işlem yapmak istemeyen 
kullanıcıların taleplerine de cevap veriyoruz.

"tFX tarGEt, HaLEN PİYaSaDa 
aNINDa DİNamİk İşLEm 
YaPaN, HESaP HarEkEtİ 
OLUştUraN tEk PLatFOrm"

Türkiye Finans ’ın 2013 yılı Mayıs ayında uygulamaya koyduğu 
TFX Target platformu, kısa sürede kullanıcı sayısını artırdı ve 
daha birinci yılını doldurmadan 1000’in üzerinde müşteriye ulaştı. 
Biz de bu başarıda emeği geçen, Türkiye Finans Hazine Yöneticisi 
Ferhat Şirin ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ferhat Şirin
Türkiye Finans Katılım Bankası 

Hazine Yöneticisi 
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TFX Target sistemi ne zaman başladı?
2013 yılı Mayıs ayında sadece 5 müşteriyle başladık, 
bugün müşteri sayımız 1.000’in üzerinde… Daha 
birinci yılını doldurmadan 1.000 müşterinin üzerine 
çıkabilmiş olmamızı, müşteri ihtiyaçlarını doğru şekilde 
analiz edip karşılayabildiğimizin bir göstergesi olarak 
yorumlayabiliriz.

Hangi döviz çiftlerinde işlem yapılabiliyor? 
Dünya piyasalarında en fazla hacimle işlem gören 
16 major döviz çiftine ek olarak toplam 33 döviz 
çiftinde müşterilerinizin işlem yapmasına olanak 
sağlıyoruz. Sistemimizin esnek bir yapısı olduğu için, 
katlımcılarımızın özel taleplerini de değerlendiriyoruz.
Döviz dışında altın ve gümüşte de dolar, avro ve 
TL üzerinden işlem yapılabiliyor sistemimizde… 
TFX Target’i diğer platformlardan ayıran önemli 
özelliklerinden biri de ons (ounce) değil gram üzerinden 
işlem yapıyor olması. TFX Target halen Türkiye’de gram 
üzerinden işlem yapabilen tek elektronik platform… Bu 
da ağırlık birimi olarak gramın kullanıldığı ülkemizde 
kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlıyor. 

TFX Target diğer e-trade sistemlerinden hangi 
özellikleri ile ayrılıyor?
TFX Target’i diğerlerinden ayıran en önemli nokta, 
teminatlı modülde dahi işlemin mutlaka fiziki 
teslimat ile sonuçlanması, yani mutlaka bir hesap 
hareketi oluşmasıdır. Kullanıcılarımız şubeyi aramaya 
ihtiyaç duymadan tüm döviz işlemlerini kendileri 
gerçekleştirebilecekler. Güç kullanıcıda olacak yani…
Genel trading platformları sadece kar etme amacına 
göre dizayn edilmiştir. Bu anlamda TFX Target kadar 
yetiye sahip değiller. 
Yakın gelecekte TFX Target’in telefon ve tablet 
uygulamalarını da devreye almayı hedefliyoruz.
Sistem şimdilik bireysel ve kurumsal müşterilerimizin 
günlük valörlü işlem yapmasına izin veriyor. 2014 yılı 
içinde müşterilerimize tüm dövizlerde 5/24 forward 
işlem yapabilme imkanı da sağlayacağız.
TFX Target, halen piyasada anında dinamik işlem yapan, 
hesap hareketi oluşturan tek platform. Bu uygulama 
özelinde diğer bankalara da öncülük edeceğimizi 
düşünüyorum. 
Ayrıca hukuk departmanımızla da görüşüyoruz. Çağrı 
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taleple karşılaşınca şubelerdeki arkadaşlar aracılığı ile 
müşterilere ulaştık.
Nisan ayında TFX Target’ ın web sitesi de devreye 
girecek, oradan kullanıcıları takip etme olanağımız da 
olacak. Web sitemizi hazırlarken ürünü anlatan 50 
saniyelik bir fragman da hazırlamayı düşündük, web 
tasarım ekibimizin hazırladığı bu kısa tanıtım filminde 
ürünün ne olduğu, sistemin nasıl çalıştığı anlatılıyor. 

TFX Target’ı tüm müşterileriniz kullanabiliyor 
mu? 
Evet. Hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimiz 
kullanabiliyor. 250 şubemiz var, şu anda 100 şubemizde 
kullanılıyor, amacımız tüm şubelerimizden sistemin 
kullanılmasını sağlamak...

TFX Target üzerinden işlem yapmak isteyenler 
nasıl bir yol izlesinler?
En yakın şubemize başvurmaları ve bir sözleşme 
imzalamaları yeterlidir. Aynı gün içinde platforma giriş 
yapmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimiz mevcut veya 
yeni alacakları Türkiye Finans internet kullanıcı kodu ve 
şifresiyle rahatlıkla işlem yapabilecekler. •

merkezimiz üzerinden satış yapılıp yapılmayacağını 
araştırıyoruz. Eğer bu mümkün olursa bir satış 
kanalımız daha devreye girmiş olacak. 

2014 yılında TFX Target kullanıcılarını ne gibi 
yenilikler bekliyor? 
Şubat ayı sonunda devreye aldığımız, müşterilerimizin 
belirlenen limitler dahilinde işlem yapabildiği yeni 

"teminatlı modül sistemi" de kademeli olarak hizmete 
başlamış durumda. Özellikle bireysel müşterilerimizin 
yanında kurumsal müşterilerimiz için de bu 
modülümüzün çok dikkat çekici olacağını düşünüyoruz. 
Müşterilerimiz ticari faaliyetlerinde piyasa riski taşımak 
istemiyorlar. Bizim sistemimiz bu sorunlarına çare 
olacak. Müşterilerimize tüm döviz işlemlerini ev veya 
tatil konforunda rahatlıkla yapabilme imkanı sağlıyoruz.

TFX Target’ı müşterilerinize nasıl duyurdunuz? 
Tanıtım yaptınız mı?
Bankamızın güçlü bir pazarlama ekibi var, tanıtım 
konusunda onların gücünden yararlandık. Önce bu 
ürüne olan talebi personel üzerinde denedik, ciddi bir 

Bireysel Müşteri Portföyleri
Nişantaşı - DURMUŞ ÇAMUR 1

Pendik - ÖMER PESTİL 2

Diyarbakır - MEHMET CAN DEMİRPOLAT 3

Tüzel Müşteri Portföyleri
İskenderun - ABDURRAHMAN ASLAN 1

Beylikdüzü - CÜNEYT ÖZ 2

Terazidere - ENGİN HACIHAN 3

TÜRKİYE FİNANS’IN TFX TARGET 
KAMPANYASI BAŞARIYLA SONA ERDİ

30 Ekim 2013 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında 
düzenlenen "TFX Target ile müşterileriniz işlem 
yapsın, siz ödül kazanın" kampanyası sona erdi. 
Kampanya sonucunda işlem hacmi en fazla olan 
portföy sorumluları iPhone ve iPad ile ödüllendirildiler.
TFX Target ürününün algısını artırmak, işlem hacmini 
ve müşteri portföyünü genişletmek amacıyla 
düzenlenen kampanyada belirlenen hedeflere ulaşıldı 
ve işlem hacminde yüzde 70, müşteri adedinde ise 
yüzde 30 artış sağlandı. Müşterisi TFX Target kullanan 
şube sayısı da yüzde 38 artışla 100'e çıktı. 

Kampanyaya katılan tüm şubelerdeki müşteri 
temsilcileri ve yöneticileri büyük bir özveri ve 
heyecanla çalıştılar. Cizre, Elazığ, Diyarbakır, 
Kahramanmaraş, Konya, Van, Eskişehir şubeleri 
ise ödülleri ufak farklarla kaçırsalar da TFX Target 
markasının sadece İstanbul ile sınırlı olmadığını 
gösterdiler.
Büyük bir heyecan ve tatlı rekabet duygusuyla geçen 
üç aylık süre sonunda birinciler iPhone 5S, ikinciler 
iPad 4 ve üçüncüler de iPad Mini‘nin sahibi oldular. 

Kurumsal ve bireysel müşteri kategorilerinde ödül 
kazanan müşteri temsilcileri şöyle: 
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Sayılarla Türkiye Finans

AKTİF KALİTEMİZİ %12 İYİLEŞTİRDİK 25,1 milyar TL 

KULLANDIRILAN NAKDİ  FONLARDA %40 BÜYÜDÜK18,2  milyar TL 

PERSONEL SAYIMIZI 
%11 ARTIRDIK

3.990 KİŞİ

TOPLANAN FONLARDA 
%33 BÜYÜDÜK

15,1 milyar TL 

ATM SAYIMIZI

%53 ARTIRDIK
415 ATM

ŞUBE SAYIMIZI  

%14 ARTIRDIK
260 ŞUBE 

NET KARIMIZI 

%16 ARTIRDIK
329 milyon TL

1

2

3

4

5

6
7

tÜrkİYE
FİNaNS’IN aktİF 
BÜYÜkLÜĞÜ 2013 
YIL SONU İtİBarIYLa 
öNCEkİ YILSONUNa 
GörE YÜZDE 42,6 
artarak 25 mİLYar 
tL’YE ULaştI

 *Tüm rakamlar 31.12.2013 itibarıyla verilmiştir.
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tÜrkİYENİN ENErJİ 
HEDEFİ: YErEL 
kaYNakLarI 
DEĞErLENDİrmEk
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Gelişmişliğin ve medeniyetin göstergesi 
olan enerjinin, akılcı ve verimli 
kullanımı arttıkça ülkelerin ve 
toplumların refah seviyesini arttığı 
bir gerçek. Refah düzeyine paralel 
olarak enerji ihtiyacı da hızla artıyor. 
Bu nedenle günümüzde enerjinin 
güvenli ve sürdürülebilir olması, verimli 

kullanımı, sera gazı etkilerinin azaltılması ve çevrenin 
korunması, fosil kaynaklardan yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına geçiş gibi konular tüm dünya 
ülkeleri için hayati önem taşıyor.
Türkiye’de de artan enerji ihtiyacının karşılanması için 
enerjinin üretimi, çeşitlendirilmesi ve dışa bağımlılığın 
mümkün olduğunca azaltılması, Türkiye’nin enerji 
planlamasında öne çıkan konular…

Türkiye’nin Enerji Stratejisi
Enerji, ülkelerin kalkınmasında önemli bir güç olmanın 
yanında gelişmişlik düzeylerinin de en önemli 

göstergelerinden biri. Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 
rapora göre Türkiye, dünyada doğalgaz ve elektrik 
talebinin Çin’den sonra en fazla arttığı ikinci ülke 
konumunda. Ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişmeye 
bağlı olarak hızla artan enerji talebinin yaklaşık yüzde 
26'sı yerel kaynaklardan, kalan bölümü de çeşitli 
yurt dışı kaynaklardan temin ediliyor. Bu durum da 
Türkiye’nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji 
ithalatına bağımlılığını artırıyor.
Ülkemiz, çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde, 
• kaynak, ülke ve güzergâh çeşitliliğine gidilmesini,  
• enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını 
artırırken, nükleer enerjiden de yararlanılmaya 
başlanılmasını, 
• enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda 
bulunulmasını,  
• Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulmasını 
amaçlıyor.
Böylece 2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam 
enerji talebinin yüzde 30’unun yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanması öngörülüyor.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olması cari açığın en önemli 
nedenlerinden biri. Hükümetin hazırladığı, 2014-2016 dönemini 
kapsayan "Orta Vadeli Program"da büyümeye paralel olarak sürekli 
artan enerji ihtiyacının yerel kaynaklardan sağlanması, enerji 
verimliliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularında özel 
sektör yatırımlarının da destekleneceği belirtiliyor.
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Türkiye'nin Enerji İhtiyacı 
Ekonomik büyümenin ve nüfus artışının genellikle daha 
yüksek oldu ğu gelişmekte olan ülkelerin enerji talebi, 
gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksek. Uluslararası 
Enerji Ajansı'nın (IEA) tahminlerine göre, üye ülkeler 
arasında enerji talebinin orta ve uzun vadede en hızlı 
artış kaydedeceği ülke Türkiye olacak. 
Türkiye 2013 yılında 18,5 milyon ton ham petrol ve 45,3 
milyar m3 doğalgaz ithal etti. Enerji Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan 
raporda Türkiye’nin enerji tüketiminin 2020 yılında 
222 milyon ton petrol eşdeğerine yükseleceği tahmin 
ediliyor.
Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 90’ını fosil yakıtlar 
oluşturuyor. Oysa Türkiye, birçok dünya ülkesine 
kıyasla yenilenebilir enerji kaynakları konusunda 
büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle Türkiye’nin 
enerji stratejisi, önümüzdeki 10 yıllık süre içinde 
enerjide ülke nin dışa bağımlılığında yüzde 3’lük bir 
azalma sağlayacak şekilde planlandı. Hidroelektrik, 
rüzgar, jeotarmal, biyokütle, güneş enerjisi yatrırımları 
ile sanayide yapılacak enerji tasarrufu ve verimliliği 
yatırımlarında özel sektörü destek ve teşvik 
programlarına da ağırlık verilecek.

Türkiye’nin Enerji Kaynakları 
Türkiye’nin temel enerji kaynakları petrol, kömür, 
doğalgaz, jeotermal, biyokütle ve hidrolik enerji 
olarak öne çıkıyor. Ülkemiz, taşkömürü, linyit, petrol 
ve doğalgaz gibi yenilenemeyen fosil yakıtlarında 
sınırlı reserve sahip olsa da güneş, rüzgar, su 
ve jeotermal gibi yenilenebilen enerji kaynakları 
açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Jeotermal 
potansiyeli ile dünyada yedinci, Avrupa’da ise birinci 
sırada. Yenilenebilir enerji üretiminde ise ilk sıraları 
hidroelektrik ve biyokütle enerjisi alıyor. Rüzgar ve 
güneş enerjisinin payı henüz çok küçük olmakla birlikte, 
gelecekte artırılması hedefleniyor.

Türkiye : Enerji Koridoru
Öte yandan Türkiye, petrol ve doğalgaz rezervleri açı-
sından zengin olmasa da, coğrafi konumu itibarıyla 
büyük bir enerji potansiyeli oluşturuyor. Petrol ve 
doğalgaz üreticisi ülkelerle, bu kaynaklara ihtiyacı 
giderek artmakta olan Avrupa ülkeleri arasında bir 
‘enerji koridoru’ konumunda olması, Türkiye’nin stratejik 
önemini artırıyor.
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Yenilenemeyen Enerji Kaynakları 
 
Kömür 
Türkiye taş kömürü yatakları bakımından çok zengin 
sayılmaz. Kaynaklar yoğunlukla Batı Karadeniz'deki 
Ereğli Zonguldak Havzası'nda konuşlanmış durumda. 
Linyit ise ülkemizde en bol ve yaygın bulunan yeraltı 
kaynağı. Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş), Yatağan 
(Muğla), Soma (Manisa), Tunçbilek, Seyitömer, Tavşanlı 
(Kütahya), Çan (Çanakkale) linyitin en yoğun olduğu 
bölgeler olarak öne çıkıyor. 
Türkiye ihtiyacı olan kömürü Rusya Federasyonu, 
Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nden ithal ediyor. Türkiye'nin kömür ithalatı 
son on yılda yüzde 106 arttı. 2013 yılında ithal edilen 
27,3 milyon ton kömürün faturası da yaklaşık 3,5 milyar 
dolar oldu. 
 
Petrol ve Doğalgaz
Dünyada enerji ihtiyacının hızla artması ve petrol 
rezervlerinin gittikçe azalması, ülkelerin enerji ithalatına 
olan bağımlılıklarını artırıyor. Rezervleri sınırlı olan 
Türkiye de, petrol ve doğalgaz ihtiyacında dışa bağımlı. 
Yüzde 90'dan fazlasını ithal ediyor. İthal edilen petrol ve 
doğalgazın Türkiye bütçesine getirdiği yük ise yılda 
60 milyar dolar … 
Türkiye’de petrol üretiminin tamamına yakını 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden karşılanıyor. Günlük 
üretimin yüzde 70'i kamu şirketi TPAO tarafından, kalan 
kısmı da -büyük bir bölümü yabancılardan oluşan- özel 
şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. 
Ham petrol fiyatlarının tırmanışa geçtiği 2006'dan 
itibaren Türkiye’de arama ve üretim kuyusu sayısında 
da hızlı artışlar var. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
verilerine göre son 10 yılda arama ve üretim faaliyetleri 
için harcanan 6,5 milyar doların 3,3 milyar dolarlık 
bölümü özel sektör tarafından karşılanmış.
Türkiye, petrolü yoğunlukla İran, Rusya Federasyonu, 
Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Libya’dan ithal 
ediyor. Türkiye’de çıkarılan ve ithal edilen ham petrol, 
Tüpraş (İzmit), Aliağa (İzmir), Kırıkkale ve Batman petrol 
rafinelerinde işleniyor. 

TPAO Genel Müdürlüğü raporu verilerine göre 2012 
yılında Türkiye’de üretilebilir petrol rezervi 294,8 milyon 
varil, yani (43,2 milyon ton) . Bugünkü üretim seviyesi ile 
yurt içi toplam ham petrol rezervinin 18,5 yıllık bir ömrü 
var…
Türkiye doğalgaz yatakları konusunda da pek şanslı 
sayılmaz. Güney Doğu Anadolu, Trakya ve Batı 
Karadeniz’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) ve bazı yabancı şirketler tarafından üretiliyor. 
Günlük doğalgaz tüketiminin sadece yüzde 3'ünün 
yerel kaynaklardan temin edildiği Türkiye, başta 
Rusya Federasyonu olmak üzere İran, Azerbaycan ve 
Cezayir’den doğalgaz ithal ediyor. 
TPAO Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’nin 2012 
yılı doğalgaz rezervi de 6,84 milyar m3 olup bugünkü 
üretim seviyesine göre sadece 10 yıllık ömrü kaldığı 
belirlenmiş.

Nükleer Enerji 
2010 yılında Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 
Mersin Akkuyu bölgesinde Nükleer Güç Santrali 
kurulması ve işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye’nin 
ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Santrali, 
her biri 1200 MWe olan, 4 güç ünitesinden ibaret 
olup inşaatı tamamlandıktan sonra yılda yaklaşık 35 
milyar kWh elektrik enerjisi üretecek. Biri Sinop’ta 
olmak üzere iki nükleer santralin daha kurulması 
planlanıyor. Bu çerçevede, 2030 yılına kadar Türkiye’nin 
nükleer enerjide 10 bin MW’lık kurulu güce ulaşması 
öngörülüyor.
Nükleer güç santrallerinin güvenliliğinin test edilmesi 
ve gerekli tedbirlerinin alınması konusu da devlet 
yönetiminin önceliklerinden birisi…

Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 
yayınlanan raporda teknik, yasal, toplumsal ve 
ekonomik anlamda gerçekleştirilecek küresel 

Enerjide dışa bağımlı olması 
ve yerel rezervlerin sınırlılığı 
nedeniyle Türkiye’nin enerji 
ihtiyacında petrol ve doğalgazın 
payını azaltması ve büyük 
bir potansiyel barındıran 
yenilenebilir kaynaklara 
yönelmesi gerekiyor. Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı (WWF) 
tarafından yayınlanan "2050’de 
yüzde 100 Yenilenebilir Enerji" 
raporu, 2050 yılına kadar küresel 
enerji arzının tamamının 
yenilenebilir enerjiden 
karşılanabileceğini ortaya 
koyuyor. 
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dönüşümlerle önümüzdeki 40 yıl içerisinde artan enerji 
gereksiniminin tamamının yenilenebilir enerjiden 
karşılanmasının mümkün olduğu ileri sürülüyor. 

Güneş 
Güneş, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en 
önemli enerji kaynağı... Türkiye coğrafi konumu 
nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli açısından oldukça 
şanslı bir ülke. Türkiyenin en çok güneş alan bölgeleri 
olan Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 
güneş enerjisi, güneş kollektörleri aracılığıyla sıcak su 
üretiminde kullanılıyor.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü verilerine göre 
halen ülkemizde kurulu olan güneş kollektörü miktarı 
yaklaşık 12 milyon m², yıllık üretim hacmi de 750 bin 
m² civarında. Bu üretimin bir miktarı da ihraç ediliyor. 
Güneş enerjisinden ısı enerjisi yıllık üretimi 420 bin TEP 
civarında olduğu gözönüne alınırsa ülkemizin dünyada 
kayda değer bir güneş kollektörü üreticisi ve kullanıcısı 
durumunda olduğunu söyleyebiliriz. 
Yine Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce 
hazırlanan Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli 
Atlası’nda (GEPA) Türkiye’de yıllık toplam güneşlenme 
süresinin 2.737 saat , yıllık toplam güneş enerjisinin ise 
1.527 kWh/m².yıl olduğu belirtiliyor.
Güneş pilleri ise elektrik şebekesinin olmadığı, yerleşim 
yerlerinden uzak yerlerde, ekonomik olması ve istenen 

güçte kurulabilmeleri nedeniyle genellikle sinyalizasyon, 
kırsal elektrik ihtiyacının karşılanması vb. gibi 
uygulamalarda kullanılıyor. 

Su 
Durmaksızın yenilenen su çevriminden elde edilen 
hidroelektrik enerji; yenilenebilir, güvenli, verimli, yerli 
ve ucuz bir kaynak... Türkiye, hidroelektrik potansiyeli 
bakımından Avrupa’da Rusya ve Norveç’ten sonra 
3. sırada yer alıyor. Engebeli coğrafi yapı nedeniyle 
Türkiye’de dar ve derin vadilerden akan akarsuların 
çoğu baraj yapımına elverişli. Türkiye’nin her bölgesinde 
farklı kapasitelerde üretim yapan hidroelektrik 
santralleri ve barajlar mevcut. 
Türkiye’de 2013 yılında 245,4 gWh olarak gerçekleşen 
elektrik tüketiminin 2020 yılında yaklaşık 400 milyar 
kWh'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgar
Rüzgar enerjisi, hem ucuz hem de çevre dostu bir enerji 
kaynağı... Bu nedenle son yıllarda ülkemizde de yaygın 
bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ege, Marmara, Doğu 
Akdeniz kıyıları gibi rüzgar enerjisinin yoğun olarak 
bulunduğu bölgelerde özel sektör yatırımlarıyla kurulan 
ve devlet tarafından desteklenen çok sayıda rüzgar 
santrali bulunuyor. 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre 

Dosya / Enerji

Türkiye İstatistik kurumu verilerine 
göre Türkiye’de toplam sera gazı 
salınımı 2011 yılında 422,4 milyon 
ton co2 eşdeğerine yükselmiş. 
Bu rakamın içinde en büyük 
payı yüzde 71 ile enerji kaynaklı 
salınımlar alıyor. Fosil yakıtların 
neden olduğu bu karbondioksit 
salınımlarının azaltılması ve 
güneş, rüzgâr, jeotermal gibi 
Türkiye’nin yüksek potansiyele 
sahip olduğu yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yapılacak yatırımların 
hızla artırılması gerekiyor.
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Temmuz 2013 sonu itibarı ile 60 bin MW düzeyinde olan 
Türkiye kurulu elektrik gücü içinde rüzgar santrallerinin 
payı 3000 MW civarında. Rüzgar açısından büyük 
bir potansiyele sahip olan Türkiye’de önümüzdeki 10 
yıl içinde rüzgar santrallerinin gücünün 10 bin MW'a 
ulaşmasını bekleniyor.

Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez 
bir enerji kaynağıdır. Yanma teknolojisi kullanılmadığı 
için sıfıra yakın salınıma sebebiyet vermesi nedeniyle 
konutlarda, serada, tarımda, endüstride ve benzeri 
alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için idealdir. 
Rüzgâr, yağmur, güneş gibi hava şartlarından 
etkilenmez. Kullanıma hazır niteliği ile fosil enerji 
veya diğer enerji kaynaklarına göre çok daha ucuzdur. 
Yangın, patlama, zehirleme gibi risk faktörleri taşımaz, 
güvenilir enerjidir. Üretiminde tesis alanı ihtiyacı en az 
düzeydedir.
Jeolojik olarak Alp-Himalaya dağ oluşum kuşağında 
yer alan ülkemiz, genç tektonik dönemde kazanmış 
olduğu çok kırıklı yapısı ve geçirmiş olduğu volkanik 
faaliyetlerden dolayı jeotermal kaynaklar yönünden 
zengin konumdadır. Türkiye'de bilinen 1000 dolayında 
sıcak su ve mineralli su kaynağı ile jeotermal kuyu 
mevcuttur. Sıcaklığı 40°C'nin üzerinde olan jeotermal 
sahaların sayısı ise 170'tir. Bunların 11 tanesi yüksek 
sıcaklı saha olup elektrik üretimine uygundur.

Biyokütle enerjisi 
Dönüştürülebilir kentsel atıklar bakımından zengin 
kaynaklara sahip, tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı 
bir ülke olan Türkiye, biyokütle ve atık enerjisi açısından 
büyük bir potansiyel barındırıyor. Türkiye’nin 2005 
yılında 15 MW olan biyokütle kaynaklı elektrik üretim 
kapasitesi günümüzde 190 MW’lar düzeyindedir. 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde büyük bölümü çöpten gaz, 
gazdan da elektrik üreten, bir kısmı da atıktan elektrik 
üreten 23 adet tesis bulunuyor. İnşa edilmekte olanlar 

ve yeni projelerin devreye girmesiyle biyokütle kaynaklı 
üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. 

Çevre Kirliliğinin Çözümü 
Yenilenebilir Enerjide 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının hem üretim 
aşamasında hem de kullanım sonrasında büyük 
ölçüde çevre sorunlarına neden olduğunun bilincinde 
olan gelişmiş ülkeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının yaygınlaştırılmasına öncelik veriyorlar.
Temiz enerji sadece bireylere ve ülke ekonomisine 
katkı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda hava ve çevre 
kirliliğinin azalmasında da önemli bir rol oynuyor. 
Birey, kamu ve özel kesimin yapacağı bilinçli enerji 
tasarrufu ve enerjinin verimli kullanımı, gelecek 
nesillere hem ekonomisi güçlü, hem de çevre açısından 
yaşanabilir bir ülke bırakmak açısından büyük önem 
taşıyor. Bu nedenle kaynaklarımızı bilinçli tüketmeyi 
günlük yaşamımızın bir parçası haline getirmeli ve 
çocuklarımıza da öğretmeliyiz.
Enerji ve maden kaynaklarını verimli, etkin, güvenli, 
zamanında ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirilmesi 
hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de ülke refahına en 
yüksek katkıyı sağlayacaktır. Sürdürülebilir bir kalkınma, 
ancak temiz ve sürekli enerjilerle sağlanabilir.

Enerji / Dosya
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Dosya / Enerji

Enerji tasarrufunun önemi 
En geniş anlamıyla "üretimde, özel yaşam konforunda 
ve iş gücünde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi 
verimli kullanmak" olarak tanımlayabileceğimiz enerji 
tasarrufu, ülkeler için hayati önem taşıyan konulardan 
biri... Bu yüzyılın ikinci yarısında petrol ve doğalgaz 
gibi bazı fosil yakıtların rezervlerinin sonuna gelineceği 
tahmin edildiğinden bütün enerji kaynaklarının verimli 
bir şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Enerji 
ihtiyacının sürekli arttığı ama kaynakların gittikçe 
azaldığı dünyamızda ülkeler enerji tasarrufu sağlamak 
için çok çeşitli programlar uyguluyorlar. 
Enerji verimliliği aynı zamanda enerjinin üretim ve 
tüketimi sırasında ortaya çıkan sera gazı salınımlarının 
olumsuz etkilerini azaltmada da önemli bir rol oynuyor. 
Bu nedenle ısıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı 
karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, 

kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi 
verimli kullanarak ihtiyaçlarımızı kısıtlamadan 
aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin 
korunmasına katkı sağlamamız mümkün. Ülkemizde, 
bina sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 
20 ve ulaşım sektöründe yüzde 15 olmak üzere önemli 
düzeyde enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit 
edilmiştir.
Ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde enerji 
verimliliği konusundaki çalışmalara ağırlık vermeyi 
planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış olan ve 2013-2023 tarihlerini kapsayan 

"Enerji Verimliliği Strateji Belgesi" bu konuda kamu 
kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliğiyle hedefleri ve yapılacak çalışmaları belirleyecek. 
Belgede 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen 
enerji miktarının 2011 yılı değerine göre en az yüzde 20 
azaltılması hedefleniyor.
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Enerji / Dosya

%100 Enerji Paketi ve Lisanssız 
Yenilenebilir Enerji Paketi

Enerji sektöründe faaliyet gösteren ve enerji 
tasarrufuna yönelik projesi olan işletmelerin 
ihtiyaç duyduğu finansmanda müşterilerine 
destek olan Türkiye Finans, "Kendi Elektriğini 

Kendin Üret" sloganı ile de üreticileri temiz enerji için 
yatırım yapmaya davet ediyor. Lisanssız enerji üretimi 
ekipmanlarının alımı, santralin kurulumu, inşası, 
bağlantısı gibi anahtar teslim tüm maliyetleri için uygun 
vade ve oranlarla hazırlanan paketler müşterilerin tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Türkiye Finans, 8-11 Ocak 2014 tarihlerinde WOW 
Convention Center’da düzenlenen 5. Enerji Verimliği 
Forumu ve Fuarı’na (EVF) katıldı. Türkiye’de enerji 
verimliliği konusunda kamu, sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektörü buluşturan fuarda Türkiye Finans, enerji 
tasarrufuna yönelik projesi olan ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırım yapmak isteyenlere uygun vade ve 
kar oranlarıyla özel fırsatlar sundu.

Sabit Maliyet Avantajı
Lisanssız Yenilenebilir Enerji Paketi ve %100 Enerji 
Paketi’yle Türkiye Finans, uzun vade ve ödemesiz 
dönem avantajı ile uygun finansman fırsatları 
sağlıyor. Bu paketlerde düşük maliyet ve avantajlı kar 
oranları, TL, avro ve dolar türünden fon kullandırma 
olanağı, 1 yıla kadar geri ödemesiz, toplamda 5 yıla 
varan vade imkanı ile bir araya geliyor. Leasing’e 
konu mal gruplarında düşük maliyet ile finansman 
olanağı, ekonomik dalgalanmalara karşı sabit maliyet 
avantajının yanı sıra KGF teminatı ile fon kullanma 
imkanı sağlıyor.
%100 Enerji Paketi ve Lisanssız Yenilenebilir Enerji 
Finansmanı’ndan yararlanmak için Türkiye Finans 
şubelerine başvurmak yeterli.
Türkiye Finans ülkemizin gelişiminde katkısı büyük olan 
KOBİ’lere de yenilenebilir enerji kapsamında KGF (Kredi 
Garanti Fonu) desteği sunuyor. 
2013 yılında enerji sektörüne yönelik hazırladığı kredi/
ürün paketlerini Enerji Verimliliği Fuarı’nda mevcut ve 
yeni müşterilere tanıtan Türkiye Finans, bu çerçevede 
2013 yılında toplam 420 milyon TL’lik kaynak sağladı. 
Gelecek 5 yıl içinde bu rakamın 1,5 milyar TL’ye 
çıkarılması planlanıyor. 

tÜrkİYE FİNaNS’IN ENErJİ 
SEktörÜNE SUNDUĞU ÜrÜNLEr
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Dosya / Enerji

Yatırımcı Karlı Çıkacak
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, "Enerji 
ihtiyacımız giderek artıyor, buna karşın mevcut 
kaynaklarımız yetersiz kalıyor. Ülkemiz güneş, rüzgar, 
hidroelektrik, jeotermal ve biyolojik enerji gibi kendini 
yenileyebilen çevre dostu enerji kaynakları açısından 
önemli bir potansiyele sahip. Bu sebeple yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi devlet 
tarafından da destekleniyor. Kurulduğu günden bu 
yana reel sektörün yanında olan Türkiye Finans olarak, 
bu doğrultuda hem enerji tasarrufu hem de lisanssız 
enerji üretimi yapmak isteyen firmalara finansman 
sağlıyoruz. Ekipmanların alımı, santralin kurulumu, 
inşası ve bu kapsamda yapılacak tüm yatırımı uygun 
vade ve oranlarla finanse ediyoruz. Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu (EPDK) raporlarına göre Lisanssız 
Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin çıkmasının ardından 
en fazla başvuru güneş enerjisi için yapıldı. Mayıs 2013 
itibarıyla toplam 980 başvurunun 418’i güneşten, 158’i 
ise rüzgardan geldi. Kurulu güç üst sınırını 500 kW’den 
1 MW’ye çıkaran yeni yönetmelik ile bu sayının hızla 
artması bekleniyor. Lisanssız elektrik üretimi çok karlı 
bir alan, hem ülkemiz hem de bu alana yatırım yapan 
kazançlı çıkacak" dedi.

Türkiye Finans’ın "Enerjinin 
Finansörü" Paketi

Türkiy Finans; İzoder Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları 
Derneği ile yalıtımın finansmanına yönelik olarak 
kurumsal iş birliği yapan ilk bankalar arasında 
bulunuyor. Bunun dışında hazırladığı "Enerjinin 
Finansörü" paketi ile de müşterilerinin enerji 
tasarrufuna yönelmelerini teşvik ediyor ve destekliyor. 
Özellikle mantolama işlemi için hane/apartman/
site sakinleri, ihtiyaç duydukları finansman desteğine 
kolayca ve İzoder ile yapılan anlaşma gereği cazip 
finansman olanaklarıyla ulaşabiliyorlar. Türkiye 
İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 31.01.2013 tarihinde 
yayımlandığı 2011 yılına ait Nüfus ve Konut 
Araştırması’na göre Türkiye'de yaklaşık 20 milyon 
hane bulunuyor. Türkiye Finans, 2012 yılından beri bu 
hanelerin yüzbinde 2'sine finansman desteği sağlıyor. 
Türkiye Finans, 2014 yılı içinde gerek güneş enerjisi, 
gerek yalıtım ve gerekse diğer enerji tasarruf 
ürünlerinin yaygınlaşması için finansman desteğini 
artırarak sürdürmeyi ve böylelikle ülkemizin en büyük 
ithal kalemini oluşturan enerji ürünleri ithalatının 
düşürülmesine de katkı sağlamayı hedefliyor. 
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Yüksek Standartlarını Belgelendirmiş 
Türkiye'deki İlk ve Tek Veri Merkezi
2011 yılı sonunda oluşturulan Türkiye Finans Veri 
Merkezi, tam yedekli ve yüksek teknolojik özelliklere 
sahip bir merkezdir. Kesintisiz hizmet vermek üzere 
tasarlanan veri merkezinin devamlılığı yedek bir veri 
merkezi ile sağlanıyor. Veri Merkezi Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın sayılı veri merkezleri arasında yer alıyor. 
Yeşil BT kriterlerini dikkate alan Veri Merkezi’nin Tier 
III dizayn standartlarına uygunluk sertifikasyonu 2013 
yılı Nisan ayında tamamlandı. Böylece ülkemizde bu 
sertifikaya sahip ikinci ve sektörde ilk Veri Merkezi 
oldu. Veri merkezlerini uluslararası standartlara göre 
inceleyen Uptime Enstitüsü (ABD), tüm testlerini Kasım 
ayı içerisinde yerinde denetleme ile tamamlayarak 
Türkiye'nin ilk ve tek Tier III işletme sertifikasını Türkiye 
Finans Veri Merkezi'ne layık gördü. 

Türkiye Finans Veri Merkezi’nin Özellikleri
Yüksek güvenliğe ve elektrik yükü, ısı, nem vb. koşulları 
anlık izleme ve kontrol fonksiyonuna sahiptir.
Enerji kullanımında yüksek bir etkinlik sağlamaktadır. 
Enerji ölçüm rasyosu/PUE (Power Usage Effectiveness) 
1,6’lık seviyesi ile Türkiye ve Avrupa ortalamasının çok 
altındadır.
Standart bir veri merkezine göre yüzde 50'ye varan 
enerji tasarrufu ve aynı oranda az karbon salınımı ile 
ülkemizin en çevreci veri merkezlerinden biridir.
Banka’nın sürdürülebilir büyümesini destekleyebilecek 
genişleme özelliği taşıyan bir altyapıya sahiptir.

2013 Yılında Yapılanlar
Veri Merkezi 2013 yılı enerji kulanım verimliliği (PUE) 
1,6 ve IT yükü 125 kW oldu. Türkiye Finans Veri Merkezi, 
Türkiye ortalamasına göre (2,2)  yüzde 38 daha az enerji 
tüketimi ve aynı oranda daha az karbon salımı ile 
ülkemizin en çevre dostu veri merkezlerinden biridir. 
Yapılan sunucu modernizasyonu, sanallaştırma ve 
konsolidasyon çalışmaları ile  yüzde 15 daha az enerji 
ve aynı oranda daha az karbon salınımı sağlandı. 
1.865 adet bilgisayarın yenilenmesi ile bilgisayarların 
toplam elektrik tüketimi yüzde 10  azaltıldı ve yüzde 
7  daha az karbon salınımı sağlandı. 
Bankanın tüm monitörleri en düşük düzeyde enerji 
tüketen LCD monitörlerden oluşuyor. Açık kalan 
monitörlerin otomatik olarak kapanması sağlanarak 
enerji israfı asgariye indirildi. 

2014 Yılı Planları
• Veri Merkezi'nin 2014 yılı enerji kullanım verimliliği 
yüzde 15 artırılarak daha az enerji tüketimi ve karbon 
salınımı sağlanması,
• Veri Merkezi'nin aydınlatma sistemi yüzde 60 daha 
verimli olan led teknolojisi ile değiştirilerek yıllık 
44.000 kW daha az enerji harcanması ve aydınlatma 
sisteminin karbon salınımının azaltılması,
• Sunucu modernizasyonu, sanallaştırma ve 
konsolidasyon çalışmaları ile  yüzde 13 daha az enerji 
ve aynı oranda daha az karbon salınımı sağlanması,
• 2.250 adet bilgisayarın yenilenmesi ile  bilgisayarların 
toplam elektrik tüketiminin yüzde 12 azaltılması 
ve yüzde 8 daha az karbon salınımı sağlanması 
hedefleniyor. •

tÜrkİYE FİNaNS’IN ENErJİ kULLaNImI 
kONUSUNDakİ HaSSaS YakLaşImI…
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Kobiler

Firmanızın faaliyetlerinden kısaca söz eder 
misiniz? 

Firmamızı 1997'de iki ortak olarak kurduk. 
Gülsuyu mevkiinde 250 metrekarelik 
bir alanda alüminyum boru imalatıyla 
başladığımız faaliyetlerimizi bugün 
Tuzla Tepeören mevkiindeki 5.000 
metrekarelik tesisimizde paslanmaz 
çelik doğalgaz hortumu üreterek 
sürdürüyoruz. 15 beyaz yakalı, 55 

mavi yakalı olmak üzere toplam 70 çalışanımız 
var. Doğalgazla çalışan kombi, ocak, soba, fırın gibi 
cihazların gaz bağlantılarında kullanılan ürünlerimizi 
GFS GASFİL markasıyla yurt içinde ve yurt dışında 
pazarlıyoruz. İhracatımızı genellikle doğalgazın 
yaygın kullanıldığı ülkelere yapıyoruz. Başta Rusya 
olmak üzere Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine, Rusya, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İtalya ve İran’a 
ihracat yapıyoruz. 
Türkiye’de de ürünlerimizi 100 bayimiz aracılığıyla 
pazarlıyoruz. 

BES Yapı’nın pazardaki konumundan 
bahseder misiniz? 
Pazarda irili ufaklı 15 firma faaliyet gösteriyor. Halen 
ülkemizde adet bazında en çok ürün yapan ve satan 

"SEktörDE LİDEr OLma 
YOLUNDa EmİN aDImLarLa 
İLErLİYOrUZ"
KOBİ’ler, Türkiye Finans’ın gözbebeği. Kaynaklarının çoğunu ekonominin 
gelişmesinde önemli bir işlev üstlenen KOBİ’lere ayıran Türkiye Finans, 
KOBİ Bankacılığı vizyonu doğrultusunda ve katılım bankacılığı prensipleri 
çerçevesinde, KOBİ’lere nitelikli destek çözümleri sunuyor. Türkiye Finans 
yöneticileri, önümüzdeki dönemde bu desteği artırarak sürdürmeye 
kararlı olduklarını belirtiyorlar. Biz de bundan böyle her sayıda bir KOBİ 
müşterimizi sayfalarımıza konuk ederek sizlere tanıtacağız...
Bu sayımızda BES Yapı’nın Kurucu ortaklarından Orhan Aksoy ve Türkiye 
Finans Portföy Yöneticisi Vedat Orakçı ile bir söyleşi yaptık.

Vedat Orakçı
Türkiye Finans 

Portföy Yöneticisi

Orhan Aksoy
BES Yapı Kurucu Ortağı
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firma konumundayız. Sektörde lider olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz.
Sektörümüz, esnek doğalgaz hortumu konusunda 
Avrupa ve Rusya’nın önemli bir tedarikçisi 
konumundadır.

Sektörünüzün sorunları var mı? 
Sektörümüzün en önemli sorunu, hortumlarda 
kullandığımız paslanmaz çelik saçı dışarıdan ithal 
ediyor olmamızdır. Devletimizden beklentimiz, 
paslanmaz çeliğin ülkemizde üretilmesi ve 
geliştirilmesinin stratejik ürün programına alınmasıdır. 
İç piyasada karşılaştığımız en büyük sorun ise -geçmişe 
nazaran çok olmasa da- kayıt dışı çalışan firmalarla 
rekabet etmemizdir. Bu soruna da devletimizin etkin 
denetimiyle ve "ülkemi seviyorum vergimi ödüyorum" 
düşüncesine sahip, alınterine saygı gösteren üreticilerle 
çözüm bulunacağı kanaatindeyiz.

Önümüzdeki on yıl içinde Türkiye’nin 500 
milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşması 
hedefi konusunda KOBİ’ler sizce nasıl bir 
pozisyon almalı? 
500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için 
tüketim toplumundan, üretim toplumuna geçmemiz 
gerekir. İnşaat sektörünün yüzde 18-20, sanayi 
üretiminin yüzde 4 büyüdüğü bir ülkede sanayi 
toplumundan bahsedilemez. Bu nedenle ihracatın 
artırılması için devlet acilen sanayicisi ile, bankacısı ile, 
akademisyeni ile biraraya gelerek uzun vadeli çözümler 
üretmelidir.
KOBİ’lerin ihracattaki en önemli sorunu ise teknoloji 
transferi finansmanıdır. KOBİ’ler, katma değeri yüksek 
ürünler üretip ihraç etmek için ileri teknoloji transferi 
yapmak zorundadır. İleri teknoloji transferi pahalıdır, 
bu nedenle KOBİ’lerin bankalardan uygun finansman 
bulması gerekir. Bizim bu konuda içimiz rahat. Türkiye 
Finans’la uzun yıllardan beri dostluk ve güvene 
dayanan bir işbirliği içindeyiz.

Türkiye Finans Portföy Yöneticisi
VEDAT ORAKÇI
Türkiye Finans KOBİ’leri desteklemek için ne 
gibi çözümler sunuyor?
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin 
finansmanı konusunda nakdi ve gayrinakdi kredi 
ürünlerimiz var. Kredi dışında ihtiyaç duydukları sigorta 
ve POS gibi destek hizmetlerini Türkiye Finans deneyimi 
ve ayrıcalığı ile sunmaktayız. 
Ayrıca KOBİ’lerin nakit yönetimi kapsamında ödeme ve 
tahsilatlarını kolaylaştıran çözümlerimiz de mevcut.
Kurumsal Finansman Desteği (KFD) esnek ödeme 
programlarıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz.  
Leasing, KGF (Kredi Garanti Fonu), KOSGEB, hibe ve 
teşvik işlemlerinde de KOBİ’lere danışmanlık hizmeti 
vermekte, işlemlerine aracılık etmekteyiz. 
2009 yıl sonundan bugüne kadar dahil olunan sekiz 

KOSGEB Programı kapsamında KOBİ’lere 42,5 Milyon TL 
fon sağladık. KOSGEB’in yeni kredi programları ile KOBİ 
müşterilerine sunduğumuz desteği, faizsiz bankacılık 
prensipleri çerçevesinde artırarak sürdürmeyi 
hedefliyoruz. 

Vedat Orakçı: 
KOBİ’lerimiz geleceğimizdir.

Gelecekte KOBİ’lere yönelik planlarınız... Yeni 
ürün/hizmet paketleri olacak mı?
2013 yılında kullandırılan fonların yüzde 40’ı KOBİ’lere 
sağlanmıştır. Faal Kart, Siftah Kart, TFX Target gibi 
yeni ürün ve hizmetlerimizle de müşterilerimize destek 
oluyoruz. Alın teri ile mal veya hizmet üretimi yapan, 
istihdam sağlayan, katma değer üreten KOBİ’lerimize 
desteğimizi sürdüreceğiz. 
Türkiye Finans KOBİ'lerin istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni ürünler çıkarmaya devam 
edecektir.•

Kobiler/ Haber

BES Yapı'nın AR-GE Çalışmaları 
"AR-GE çalışmalarına önem veren bir firmayız. Sektörümüzdeki 
yenilikleri ve değişen standartları yakından takip ediyoruz. 
Bu çalışmalarımızı müşterilerimizin taleplerine göre 
şekillendiriyoruz. Teknolojik gelişmeleri izliyoruz. Yurt dışından 
son teknoloji ürünü makinalar getirttik. Tabii bu yatırımlar 
için uygun finansman imkanları gerekiyor. Bu konuda 
Türkiye Finans'la uzun yıllara dayanan bir işbirliği içindeyiz. 
Ayrıca gaz dağıtım kuruluşları ile biraraya gelerek halkımızı, 
inşaatçılarımızı ve tesisatçılarımızı bilgilendirmek için yoğun 
seminerler düzenliyoruz."
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BiST-NASDAQ OMX 
ARASINDA STRATEJİK 
ORTAKLIK ANLAŞMASI 
İMZALANDI

Borsa İstanbul ve Nasdaq OMX’in 
gerçekleştirdiği stratejik ortaklık, 
düzenlenen gong töreni ile resmiyet 

kazandı.
Borsa İstanbul (BİST) ile global borsacılık devi 
Nasdaq OMX ile yapılan stratejik ortaklıkla 
birlikte Borsa İstanbul bölgede 25 ülkeye 
Nasdaq’ın çözümlerini aktarabilecek konuma 
gelecek. BİST Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü İbrahim Turhan, Nasdaq 
OMX’in 30 ayrı projede Borsa İstanbul’a hem 
insan kaynağı olarak hem know-how olarak 
yardımcı olacağını belirtti.
Borsa İstanbul’un 31 Aralık’ta gerçekleşen 
olağanüstü genel kurul toplantısının 
ardından; Borsa İstanbul ile ABD’li borsa 
işletmecisi Nasdaq OMX grubu arasında 
stratejik işbirliği anlaşması imzalandığı 
duyurulmuştu. 
Anlaşmaya göre; Borsa İstanbul’un, hisse 
senedi, borçlanma, emtia ve enerji piyasaları 
ile türev enstrümanlarında Nasdaq OMX 
tarafından sağlanan işlem altyapısı ve 
yazılımını kullanacak. Buna karşılık, Nasdaq 
OMX, Borsa İstanbul’dan yüzde 5 pay alacak. 
Nasdaq OMX’in ayrıca yüzde 2 hisse daha 
alma opsiyonu bulunacak; Borsa İstanbul da 
Nasdaq’dan azınlık hisse alabilecek. 
Pay takasının yapılıp yapılmayacağı Haziran 
2014’te belli olacak. Yüzde 2 hissenin 
transferi ise 2015 yılında olacak. Pay takası 
yapılıp yapılmayacağına bağlı olarak ayrıca 
Borsa İstanbul Nasdaq OMW’ye 16,5 milyon 
dolar veya 21,5 milyon dolar nakit ödeme 
yapacak. 

BORSA İSTANBUL’UN MARKA DEĞERİ 
GÜÇLENECEK
Nasdaq OMX ile oluşturulacak ortak 
projelerle Borsa İstanbul’un marka değerinin 
güçlendirilmesinin de amaçlandığı bu 
anlaşma ile BİST’e sağlanan teknoloji 
çözümleriyle saniyede 250 bin adede kadar 
işlem gerçekleştirmek mümkün olacak.

İHRACATTA CUMHURİYET 
TARİHİNİN REKORU KIRILDI 

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM‘in verile-
rine göre ocak ayında ihracat yüzde 9,6 
artışla 12 milyar 15 milyon dolar oldu. 

Bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek ocak ayı ihracatı.
Ocak ayı ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ta-
rafından Gaziantep’te açıklandı. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi yaptığı konuşmada şu 
açıklamalara yer verdi: "Ocak ayında en fazla 
ihracatı, 1 milyar 589 milyon dolar ile hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörümüz yaparken, 
otomotiv sektörümüz 1 milyar 587 milyon 
dolar ihracat ile ikinci sırada, kimyevi madde-
ler sektörümüz ise 1 milyar 404 milyon dolar 
ihracat ile üçüncü sırada yer aldı. 
Ocak ayında en fazla ihracat artışını yüzde 64 
ile tütün sektörümüz, yüzde 48 ile savunma 
ve havacılık sektörümüz ve yüzde 40 ile süs 
bitkileri sektörümüz yakaladı. Ocak ayında 
en fazla ihracat yaptığımız 3 ülke sırasıyla 
Almanya, Irak ve İngiltere oldu".

2014 HEDEFİNİ YAKALARIZ 
İhracat rakamlarını değerlendiren Başkan 
Büyükekşi ayrıca, 2014 yılı ihracat hedefi 
olan 166,5 milyar dolara ulaşmayı umduğunu 
belirterek enerjinin kısa vadeli kısır çekişmeler 
yerine gündemdeki Ar-Ge, inovasyon, yüksek 
katma değerli bir ekonomiye geçiş konularına 
yoğunlaştırılması gerektiğinin de altını çizdi.
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ABD MERKEZ BANKASI’NIN 
(FED) İLK KADIN BAŞKANI 
GÖREVE BAŞLADI 

Görev süresi 31 Ocak’ta dolan 
Ben Bernanke’den ABD Merkez 
Bankası (FED) başkanlık koltuğunu 

devralan Yellen’i zorlu bir süreç bekliyor. 
Yellen, bankanın iki temel görevi olan 
enflasyonun kontrol altında tutulması ve 
işsizliğin düşürülmesi alanlarında güçlü 
sınavlar verecek. İşgücü piyasasının 
işleyişi ve işsizlik konularına ilgi duyduğu 
bilinen Yellen’in işsizliğin azaltılması 
yolunda bugüne kadar gösterilen çabaları 
desteklemesi bekleniyor.
FED başkanı olarak Yellen’in 
Bernanke’den devraldığı en önemli 
görevlerden birisi 2012 yılında ekonomiye 
destek amacıyla başlatılan ve "miktar 
rahatlaması" (Quantitative Easing - 
QE) adıyla bilinen parasal genişleme 
politikasına kontrollü bir şekilde son 
vermek.
Bankanın uyguladığı genişleme politikası 
sürecinde bilanço büyüklüğünün yaklaşık 
dört kat artarak 4 trilyon dolar düzeyine 
ulaşması, içerdiği enflasyon riski 
dolayısıyla eleştiri konusu olmuştu. 
18-19 Mart tarihlerinde yapılan, FED'in 
tahvil alım miktarını Nisan ayından 
itibaren aylık 55 milyar dolara düşürme 
kararı aldığı Federal Açık Piyasa Komitesi 
(FOMC) toplantısı, başkan Janet Yellen'in 
görevi devraldıktan sonra yönettiği ilk 
toplantı oldu.

TÜKETİCİNİN BANKALARA 
BORCU YÜKSELMEYE 
DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Haftalık Para ve Banka istatistiklerine 
göre, 27 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında 

mevduat bankalarının tüketici kredileri yüzde 0,2 
oranında artışla 236 milyar 452 milyon 228 bin 
liraya, kredi kartı harcama tutarı da yüzde 1,16 
oranında yükselişle 91 milyar 804 milyon 928 bin 
liraya ulaştı. Söz konusu dönemde taksitli ticari 
krediler ise yüzde 0,67 artışla 121 milyar 685 
milyon 202 bin lira oldu.

KONUT BAŞI ÇEKİYOR
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 101 
milyar 174 milyon 125 bin lirası konut, 8 milyar 
18 milyon 584 bin lirası taşıt ve 127 milyar 259 
milyon 519 bin lirası da diğer kredilerden oluştu. 
Geçen yılın aynı dönemine oranla mevduat 
bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 26,86, 
taksitli ticari krediler de yüzde 43,33 oranında 
arttı. 
Bireysel ve kurumsal kredi kartlarıyla yapılan 
harcamalar ise 2013 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 22,09 oranında yükseliş gösterdi. Kredi 
kartı harcama tutarının 52 milyar 640 milyon 
644 bin lirası taksitli, 39 milyar 164 milyon 284 
bin lirası taksitsiz olarak gerçekleşti. Finansman 
şirketlerinin aynı dönemde kullandırdıkları 
tüketici ve taksitli ticari kredi tutarı 14 milyar 752 
milyon 858 bin lira oldu. Bu tutar geçen yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 34,60 artışa işaret etti.

KATILIM BANKALARI 
2013’TE YÜZDE 36,7 
BÜYÜDÜ

Katılım bankalarının aktif hacmi 2013 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,7 
oranında artarak 70,3 milyar liradan 

96 milyar 86 milyon liraya çıktı ve bankacılık 
sektörünün üzerinde büyüme gösterdi. 
Öte yandan katılım bankalarının kredi hacmi 
ise 2013 yılında yüzde 29,4 artışla 62 milyar 
42 milyon liraya çıktı. Bu meblağın 21,1 
milyar lirası kurumsal kredi, 28,8 milyar lirası 
KOBİ kredisi ve 12,2 milyar lirası ise bireysel 
kredilerden oluştu.  

NET KAR 1 MİLYAR LİRAYI AŞTI 
Katılım bankalarının 2013 yılında mevduat 
hacmi yüzde 27,9 artışla 61 milyar 313 milyon 
liraya çıktı. 2013 yılında katılım bankalarının 
net dönem karı ise bir yıllık dönemde yüzde 
16,9 artışla 916 milyon liradan 1 milyar 71 
milyon liraya yükseldi. 
Katılım bankalarının şube sayısı ise 2013 
yılında bir önceki yıla göre 136 adet artarak 
965’e yükseldi. Katılım bankalarının şube 
sayısı 2012 yılında 829 adet düzeyindeydi. 
Katılım bankalarında çalışan personel sayısı 
2013 yılında bir önceki yıla göre bin 444 kişi 
artarak 15 bin 356 kişiden 16 bin 800 kişiye 
ulaştı.
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Gelişme- Kanuni Düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu’nun (BDDK) 
bankaların "konut, taşıt ve 
tüketici kredilerine ilişkin 
yönetmelik"te yaptığı yeni 
düzenlemeler şöyle: 

• Tüketicilere konut edin-
meleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve 
taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde 
veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, 
kredi tutarının teminat olarak alınan konutun 
değerine oranı yüzde yetmiş beşini aşama-
yacak. Örneğin 200 bin liralık konutu karşılığı 
tüketici kredisi çekecek olan kişi, 200 bin liralık 
değil; 150 bin liralık kredi çekebilecek. Konutun 
değerini ise BDDK veya Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun yetkilendirdiği değerleme şirketleri 
belirleyecek. Bunların dışındaki şirketlere 
değerleme yaptıran bankalar, bu kredinin 
tamamı için karşılık ayırmak zorunda kalacak.

• Tüketicilere, binek araç edinmeleri amacıy-
la kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt 
teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal 
kiralama işlemlerinde ise, kredi tutarının taşı-
tın değerine oranı, taşıtın nihai fatura değeri 
50 bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde 
70'i aşamayacak. Yani taşıtın vergiler dahil 
satış fiyatı 50 bin lira ve altında ise, kişinin 
cebinde en az bunun yüzde 30’unun bulunma-
sı gerekiyor.

Bu oran, nihai fatura değeri 50 bin Türk Lira-
sını aşan binek araçlarda, bedelin 50 bin Türk 
Lirasına kadar olan kısmı için yüzde 70, 50 bin 
Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde 
50 olarak uygulanacak. Örneğin 100 bin liralık 
bir taşıt almak isteyen kişinin, ilk 50 binlik 
bölüm için 15 bin lira; ikinci 50 binlik bölüm için 
de 25 bin lira olmak üzere; toplamda 40 bin 
lirası olması gerekiyor. Geri kalan 60 bin lirayı 
da bankadan kredi olarak çekebilecek. 

31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
yeni yönetmelik, kişilerin ve kurumların hayatına önemli 
değişiklikler getiriyor.

BDDk’DaN krEDİ 
İşLEmLErİNE VE krEDİ 
kartLarINa YENİ 
DÜZENLEmELEr
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• İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde 
kasko değeri esas alınacak. Kredilendirmesi ise yine 
sıfır araçlardaki gibi 50 bin liraya kadar olanlarda yüzde 
70; 50 binin üzerinde ise yüzde 50 olarak belirlendi. 

• 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda tarif edilen 
konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler ile 
diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler hariç olmak üze-
re, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile 
taşıt teminatlı kredilerin vadesi ise 48 ayı aşamayacak.

Bankacılık Düzenleme Kurumu BDDK’nın banka kartları 
ve kredi kartları yönetmeliğinde yaptığı yeni düzenle-
meler ise şöyle: 
Yeni düzenlemeye göre , kredi kartları ile gerçekleş-
tirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde 
taksitlendirme süresi dokuz ayla sınırlandırıldı. Kredi 
kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve 
kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt 
alımlarında ise taksit uygulaması kaldırıldı. 
Kredi kartları ile yapılan alışverişlerde taksitlendirme 
yasağı kapsamına; telekomünikasyon vasıtasıyla 
yapılan tüm iletişim araçları, örneğin telefon maki-
nesi, kontör, iletişim kullanım bedeli giriyor. Bundan 
başka, değerli metal ve taşlardan yapılan her türlü süs 
eşyasına ilişkin harcamalar ile her türlü yemek, gıda 
(yiyecek – içecek) ve akaryakıtın kredi kartı kullanılmak 
suretiyle alınması halinde, yine taksitlendirme yasağı 
öngörülüyor. 
Yönetmelik böylece, tüketicileri tasarrufa yöneltmeyi, 
harcamaları kontrol altına almayı ve borçlanmayı azalt-
mayı hedefliyor.
Hediye kartı çıkaran ve satan işyerleri 5464 sayılı Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili Yönetmelik 
kapsamında değerlendirilmeyecekler.

Bu yeni düzenlemeler kimi nasıl etkileyecek?
Düzenlemelerin cari açığı azaltmayı ve yurt içi tasar-
ruf oranını artırmayı amaçlaması açısından olumlu 

olduğu ve bu yasal sınırlamaların tüketicilere, üreticilere, 
satıcılara, devlete ve finansal sisteme farklı etkileri ola-
cağı belirtiliyor. Uzmanlar, bu yeni düzenlemelerin, son 
bir yılda önemli oranda artan toplam tüketici kredilerini 
frenleyeceğine dikkat çekiyorlar. Parası kısıtlı olan tüke-
ticinin uzun vadeli ve nispeten düşük ödemeli taksitli 
kredileri tercih ettiklerini, bankaların da bu tür kredilere 
daha kolay onay verdiklerini , vade sınırlama uygulama-
sının, ihtiyaç sahiplerini daha sıkı bütçe yapmaya teşvik 
edeceğini belirtiyorlar. 

Tasarruflar artar mı?
Bu yeni düzenlemelerle tüketimin kısılması ve tasarru-
fun artması ile dışa bağımlılığın azaltılması da hedefle-
niyor. Düşük gelirli ailelerin bu düzenlemelerle tasarrufa 
yönlenmeleri zor görünse de alınan bu önlemlerin hem 
bankacılık sektörü bilançolarında hem de kişisel borç-
luluk oranlarında uzun vadede pozitif etkileri görüleceği 
tahmin ediliyor. Analistler, atılan adımların orta ve uzun 
vadede makreokonomik dengeler açısından olumlu 
olacağını, ancak bankacılık dahil olmak üzere otomotiv, 
perakende sektörlerinde talebe ilişkin kısıtlayıcı bir etki 
yaratabileceğini ifade ediyorlar.

Cep telefonu satışları düşer mi?
Cep telefonları, akıllı telefonlar ve bu kategoride yer 
alan bazı tablet ürünler, pazarı hareketlendiren ve 
talebin yüksek olduğu ürün kategorileri. Bu nedenle 
teknoloji marketlerini etkileyeceği düşünülen taksit uy-
gulamasının kaldırılması konusunda firmalar beklemeyi 
ve satışların durumuna göre değerlendirme yapmayı 
tercih ediyorlar. Türkiye'de yaklaşık yüzde 85’i kredi 
kartları ile yapılan cep telefonu satışlarının yaklaşık 
yüzde 80’ini taksitli satışlar oluşturuyordu. 
Bazı sektör firmaları da, tüketicilerin yeni düzenleme-
lere kısa sürede adapte olacağını ve tüketici talebinin 
yeniden toparlanacağını öngörüyorlar. • 

Gelişme- Kanuni Düzenleme
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Spor

YAŞAR ERKAN
Türk güreş ve spor tarihinin ilk 
olimpiyat şampiyonu

1933, 1934 ve 1935 yılllarının Balkan 
Şampiyonu olan Yaşar Erkan,Türkiye 
Cumhuriyeti’nin olimpiyatlarda aldığı ilk 
altın madalyayı kazanan sporcudur. 1936 
yılında Berlin’de greko-romen stilde 61 
kiloda olimpiyat şampiyonluğunu kazandı. 
Atatürk’ün telgraf çekerek kutladığı bu 
başarısıyla Erkan, Olimpiyat Oyunları 
tarihinde ilk defa Türk bayrağını göndere 
çektiren sporcumuz oldu. Erkan, o anki 
hislerini "Yüz yirmi bin kişinin önünde 
bayrağımızı şeref direğine çektirmek ve 
marşımızı dinletmek zevklerin en güzeli ve 
en büyüğü." diyerek dile getirmişti. 
1940 yılında da 61 kiloda Balkan 
Şampiyonluğu'nu kazandıktan sonra 
minderden çekilen Yaşar Erkan, Türk Milli 
Güreş Takımında antrenör olarak da görev 
yapmıştı. Dördü Balkan Şampiyonaları'nda 
ve biri de olimpiyatlarda olmak üzere 
toplam 5 altın madalya kazanmış olan 
Erkan 1986 yılında 74 yaşında vefat etti.•

CEMAL KAMACI
Profesyonel boksta ülkemize 
ilk Avrupa şampiyonluğunu 

getiren, hiç nakavt olmayan sporcu

Türk boksuna uluslararası arenada onlarca 
madalya kazandırmış ve "Türk gibi güçlü!" 
sözünü kanıtlamış milli boksör Cemal 
Kamacı 14 yaşında gönül verdiği boksa 
1958 yılında Fatih Güreş Kulübü’nde başladı. 
1964, 1965, 1966 yıllarında 71 kiloda üç yıl 
üst üste Türkiye şampiyonu oldu. 1972 
yılında Avrupa Şampiyonu Fransız Roger 
Zami’yi İstanbul’da yenerek, 63.5 kilo 
Avrupa Profesyonel Boks Şampiyonu oldu. 
1972 yılında ünvanını İspanyol boksör 
Ortiz’e kaptıran Kamacı, yılmayarak 1975’te 
Köln’de İspanyol Gomez Fouz’u yendi 
bir kez daha ünvanını geri aldı. Avrupa 
Profesyonel Boks Şampiyonluğu ünvanını 
1976 yılı içinde yaptığı üç maçta da korudu. 
63.5 kg’da dünya sıralamasında dördüncü 
sıraya kadar yükseldi. Avrupa Şampiyonu ilk 
Türk boksörü olan Kamacı, Kasım 1976’da 
boksu bıraktı. 13 yıllık profesyonel boks 
yaşamında 79 maç yaptı ve hiç nakavt 
olmadı. Bugün 70 yaşında olan ve hala 
şampiyon olduğu kilosunu koruyan efsane 
boksör, zaman zaman gençlerle gösteri 
maçları yapıyor. •

Doğaya ve güce tutkun atalarımızın atçılık, avcılık ve güreşle başlattığı 
Türk sporunun uluslararası serüveni 1906 yılında Atina oyunlarıyla 
başladı. Atina oyunlarına atletizm, jimnastik, eskrim, güreş ve futbol 
dallarında 30 sporcuyla katılan Türkler o tarihten bu yana Türkiye’de ve 
dünyadaki başarılarıyla tarihe adlarını yazdırdılar. İşte onlardan birkaçı…

tarİHE GEÇEN 
tÜrk SPOrCULar/1
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HAMZA YERLİKAYA
Uluslararası Güreş 
Federasyonları Birliği ’nin 

"Asrın Güreşçisi" unvanı ile 
ödüllendirdiği dünya şampiyonu

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eği-
tim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölü-
münü bitiren Hamza Yerlikaya, güreşe eski 
bir güreşçi olan babasının teşvikiyle 1986 
yılında başladı. 1993 yılında Stokholm’de 
düzenlenen dünya şampiyonasında gre-
koromen stilde 82 kiloda şampiyon olarak 
altın madalya aldı. Uluslararası Güreş 
Federasyonları Birliği FILA, modern güreşin 
tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 
yaşında bir güreşçinin şampiyon olduğunu 
açıkladı ve Hamza Yerlikaya’yı "Asrın Güreş-
çisi" unvanını verdi. 
Büyükler kategorisinde 3 Dünya, 2 Olimpi-
yat ve 8 Avrupa Şampiyonluğu kazanmış 
olan Yerlikaya, 2000’den fazla kez milli 
mayoyu giymiş ve kariyerinde toplam 
20 altın madalya kazanmıştır. Yerlika-
ya aynı zamanda "Devlet Üstün Hizmet 
Madalyası"nın da sahibidir. •

NAİM SÜLEYMANOĞLU
"Cep Herkülü" lakaplı, halter 
tarihinin en genç dünya 

rekortmeni

Türkiye’nin dışa açılma sürecinde yer almış 
ve Türk halkına farklı duygular yaşatmış 
bir sporcu... Dünya otoritelerine göre 
tüm zamanların en iyi haltercisi olan 
Naim Süleymanoğlu, halter kariyerine 
9 yaşında başladı. Türkiye’de adını ilk 
kez 1988 Seul Olimpiyatları’nda duyurdu. 
Türk hükümetince Bulgaristan’dan izin 
alınarak Türkiye’de yarışması sağlanan 
Süleymanoğlu bu olimpiyatta 60 kg 
koparmada 152,5 kg, silkmede 190 kg, ve 
toplamda 342,5 kg kaldırarak 6 dünya 9 
olimpiyat rekoru kırdı ve böylece Türkiye’ye 
olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın 
madalya kazandıran sporcu oldu. 
1992 Barcelona Olimpiyatları’nda 
rakiplerine karşı ezici bir üstünlük 
sağladı ve altın madalya kazandı. Aynı 
yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu 
tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" 
seçildi. 1994'te İstanbul’da yapılan Dünya 
Halter Şampiyonası’nda ilk kez Türk 
seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına 
rağmen 3 dünya rekoru kırarak üç altın 
madalya kazandı. Süleymanoğlu daha 
sonraları katıldığı Olimpiyat oyunları ve 
halter şampiyonalarında kırdığı rekorlar 
ve kazandığı madalyalarla dünya halter 
tarihine geçti. 
Ufak tefek ama güçlü yapısı nedeniyle ‘Cep 
Herkülü’ olarak anılan ve tam 46 dünya 
rekoru kıran Süleymanoğlu 1984 yılında 16 
yaşındayken, silkme kategorisinde vücut 
ağırlığının üç katını kaldıran halterci olarak 
da biliniyor. 
Halteri bıraktıktan sonra önemli 
rahatsızlıklar ve sorunlar yaşayan Naim 
Süleymanoğlu’nun adı, 2012 Londra 
Olimpiyat Oyunları öncesinde Güney 
Londra’daki Norwood Junction istasyonuna 
verildi. •

SÜREYYA AYHAN KOP
Dünya şampiyonasında 
final koşan, Avrupa Atletizm 

Şampiyonası’nda altın madalya 
kazanan ilk Türk atlet 

1978 Çankırı doğumlu Süreyya Ayhan, amatör 
bir atlet olan babasının desteğiyle lisede 
başladığı atletizme Kahramanmaraş Spor 
Akademisi’nde devam etti. Kariyerinin ilk 
başarısını Sidney’de düzenlenen 2000 Yaz 
Olimpiyatlarında 1500 metrede yarı final 
koşarak kazanan Ayhan, Pekin’de düzenlenen 
2001 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda ise 
1500 metrede birinciliği elde etti ve oyunlar 
tarihinde Türkiye’ye ilk altın madalyayı 
kazandırdı. 
Ayhan kariyerindeki önemli başarılarından birini 
Münih’te düzenlenen 2002 Avrupa Atletizm 
Şampiyonası’nda elde etti. 1500 metre finalinde, 
dünya ve olimpiyat şampiyonu Rumen atlet 
Gabriela Szabo'yu geçerek birinci oldu ve altın 
madalya kazandı. 3.58.79’luk derecesiyle 
Türkiye rekoru kırıp bu dalda o yılın dünyada 
en iyi derecesini elde eden Ayhan, böylece 
Türkiye’ye atletizmde Avrupa şampiyonalarında 
ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. 2002 ve 
2003 yılları boyunca bu mesafenin en iyi atleti 
olarak kabul edildi. 2002’de Avrupa’da yılın en 
başarılı kadın atleti seçildi.
Paris’te yapılan 2003 Dünya Atletizm 
Şampiyonası’nda, 1500 metrede ikinci olarak 
gümüş madalya kazandı. Bu başarısıyla 
Türkiye’nin, Dünya Atletizm Şampiyonaları 
tarihindeki ilk madalyasını da elde etti.
Ayhan’ın Türkiye’de Avrupa şampiyonluğu ve 
dünya ikinciliği ile yaşattığı kitlesel heyecan, 
2004 yılında yerini üzüntüye bıraktı... 2004 
yılında Atina Olimpiyatları öncesinde ve 2007 
yılında Amerika’da yaşadığı sakatlıktan dolayı 
tedavi gördüğü sırada ortaya çıkan doping 
iddiaları, başarılarını gölgeledi. Uluslararası 
Spor Tahkim Mahkemesi’nden (CAS) pistlerden 
ömür boyu men cezası alan Süreyya Ayhan 
Kop, başvurduğu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin kararını bekliyor. •

Gelecek sayılar yeni şampiyonlarla devam edecek.
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Kent Dosyası

tOPraĞINDaN tarİH 
FIşkIraN GöNÜL kENtİ: 

Konya
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Konya / Kent Dosyası 

Biz de bu sayfalarımızda 
Konya’nın, Mevlana aşkıyla 
sulanmış topraklarında 
mistik bir hava solumak, 
Şeb-i Arus törenlerini 
izlemek ve dünyanın en eski 
medeniyetlerinin izleriyle 
tanışmak için ufak bir tura 

çıkalım ve yoğun şehir hayatının temposunu 
biraz olsun hafifletelim diyoruz.

GÖRMEDEN DÖNME…
Asırlar boyunca Selçuklu ve Osmanlı 
egemenliği altında kalan Konya’da bu 
dönemlerin izlerini taşıyan, görülmeye değer 
birçok eser var. Mevlana Türbesi, Alaaddin 
Camii, Karatay Medresesi, İnce Minare Müzesi; 
Sırçalı Medrese, Sahip Ata Külliyesi bunlardan 
sadece birkaçı...
2012 yılında Unesco’nun "Dünya Kültürel 
Mirası" listesine alınan Çatalhöyük antik 
kenti, Aziziye Camii, Sultan Selim Camii, 
Haghia kilisesi, Hitit Şehri, Kilistra antik kenti, 
İvriz kaya anıtı Nane ve Dede Höyükleri, Ak 
Manastır, Nasreddin Hoca türbesi de 
görülmesi gereken anıtlar arasında...
Bir müze şehir olan Konya’nın tüm bu 
zenginliklerini anlatmaya sayfalar yetmez. 
Bu nedenle sizlere Konya’da başka bir tarihin 
kapılarını aralayalım ve milattan 7000 yıl 
önce bu topraklarında kurulan Çatalhöyük 
neolitik kentinin labirentlerinde kısa bir gezinti 
yapalım. 
Çatalhöyük’te yaşam, günümüzden 376 

nesil ve dokuz bin yıl önce kerpiç yapılarda 
başlamış ve tam 1400 yıl sürmüş. 14 hektarlık 
bir alana yayılmış dünyanın bu en büyük 
neolitik kentinde evler bitişik nizam olarak 
inşa edilmiş. Savaş izlerine rastlanmayan 
yerleşkede evlerin bu şekilde yapılmış olması 
güvenlik endişesinden değil, aile bağlarının 
güçlü oluşuyla açıklanıyor. Çatalhöyük’te 
sanat anlayışı da oldukça gelişmiş. Evlerin 
duvarlarında günlük yaşamı anlatan av ve 
dans sahneleri, insan ve hayvan resimleri var. 
1963’teki kazıda ise Çatalhöyük kent planı 
olduğu anlaşılan bir harita ortaya çıkarılmış. 
8200 yıllık bu harita, dünyanın bilinen ilk 
haritası. 3 metre uzunluğunda, 90 cm. 
genişliğindeki harita halen Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmekte.
Dünyanın koruma listesine aldığı bu önemli 
kültür mirasımız daha fazla ilgiyi hakediyor... 

Konya ilinin sınırları içinde 
bulunan Çatalhöyük 
neolitik kenti 2012 yılında 
Unesco’nun "Dünya 
Kültürel Mirası" listesine 
alındı. 

M.Ö. 7000’li yıllardan beri pek çok uygarlığı topraklarında 
barındırmış olan Konya, eşine az rastlanır zengin 
kültürlerin izlerini taşıyan, Mevlana gibi önemli din 
bilginlerini yetiştirmiş bir "gönül" kenti...

Çatalhöyük / Konya
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Kent Dosyası / Konya

"Ömrümün özeti şu üç 
sözdür" der Mevlana... 

"Hamdım, piştim, yandım."

İZLEMEDEN DÖNME 

1 ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ:
Adı Konya’yla özdeşleşen Mevlana için 
düzenlenen etkinlikler, binlerce yerli 

ve yabancı turisti Konya’ya çekiyor.  Her 
yıl Mevlana’nın ölüm günü olan 17 Aralık 
tarihini de içine alan Mevlana haftası boyunca 
başta Şeb-i Arus töreni olmak üzere şehirde 
çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Mevlana’nın, 
ölüm gününü "düğün" olarak nitelemesi 
nedeniyle anma törenleri de "düğün günü" ya 
da "vuslat günü" anlamına gelen "Şeb-i Arus" 
olarak adlandırılmakta...Tasavvuf müziği 
sanatçılarının konseri, mevlevi ayini ve sema 
törenini kapsayan bu törenler her yıl binlerce 
yerli ve yabancı turisti şehre çeken çok önemli 
bir turizm ögesi.

2 NASREDDİN HOCA ŞENLİKLERİ: 
Türk edebiyatının ve geleneğinin 
en önemli mizah ustalarından ve 

bilgelerinden biri olan Akşehir’li Nasreddin 
hoca da şehrin önemli simgelerinden biri… 
Hocamızın öykülerindeki felsefe ve mizah 
anlayışı, 13. yüzyıldan beri sözlü halk edebiyatı 
yoluyla aramızda yaşatılmaya devam ediyor. 

Akşehir, her yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında 
düzenlediği bu şenlikle dünyanın pek çok 
ülkesinden bilim, sanat ve edebiyat insanlarına 
kucak açarak, farklı kültürel zenginlikleri mizahla 
buluşturuyor. 

3 AŞIKLAR BAYRAMI: 
45 yıldır düzenli olarak kutlanan Konya 
Aşıklar Bayramı'nda Türkiye’nin çeşitli 

illerinden gelen halk ozanları Türk halk 
edebiyatının "Aşıklık" geleneğini tüm yurda ve 
dünyaya tanıtıyor.

GEZMEDEN DÖNME
Yüksekliği 1000 metreyi bulan uçsuz bucaksız 
platolar, Türkiye’nin en büyük tuz ve tatlısu 
gölleri, yeraltı su ve maden rezervleri, volkanik 
kütleleriyle Türkiyenin yüzölçümü en büyük 
ili olan Konya, doğal zenginlikleriyle de gezi 
aşıklarına birbirinden renkli seçenekler sunuyor.

4 HADİM YERKÖPRÜ ŞELALESİ  
20 metre yükseklikten çağlayarak akan, 
Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, 

özellikle haziran ayında açan zakkumlar ve 
çiçeklenen ağaçların da eşlik ettiği muhteşem 
doğa güzelliğiyle yerli yabancı birçok turistin de 
ilgi odağı...

5 MEKE KRATER GÖLÜ  
Meke krater gölü, Konya’nın Karapınar il-
çesinde, sönmüş bir volkan kraterinin 
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yeraltındaki magnezyum ve sodyum sülfatlı 
suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar 
bulunan bir göl. Deniz seviyesinden 981 metre 
yükseklikte.  

6 MERAM BAĞLARI
 Evliya Çelebi'nin, Seyahatnamesi’nde 

"Bağ-ı Meram" diye sözettiği meram bağları, 
Konya'nın en önemli mesire merkezlerinden. 
Yeşil alanlar yapılaşma nedeniyle eskiye oranla 
azalmış olsa da Konya merkezine 10 dakika 
mesafede bulunan Meram, insanlara doğa ve 
hayat sevgisi sunuyor. 

7 SİLLE 
Tarih boyunca kavimlerin, uygarlıkların 
birbirine kavuştuğu 5700 yıllık küçük bir 

mahalle olan Sille ’nin taştan yapılmış evleri, 
kayalara oyulmuş kiliseleri bölgenin tarihi 
zenginliklerini yansıtıyor. Burada bulunan Hacı 
Ağa Hamamı ve Müzesi, Osmanlı köprüleri, 
binlerce yıl öncesine ait kaya mezarları ve 
1500 yıl önce yapılmış olan Aya-Elena Kilisesi 
de görülmesi gereken eserler arasında. 

TATMADAN DÖNME…

8 KONYA MUTFAĞI
Konya Mutfağı bir yandan bozkır 
lezzetleri, diğer yandan seçkin 

saray yemekleriyle karşılıyor bizleri. Oğuz 
Türkleri’nden ve Selçuklu’lardan günümüze 
taşınan kültürel zenginliklerle bezenmiş 
Konya, aynı zamanda mutfak mimarisi, 
araç gereçleri, yemek çeşitleri, kış için 
hazırlanan yiyecekleriyle kendine özgü 
ihtişamlı bir mutfak kültürüne sahip. Konya 
mutfağı Selçuklu saraylarından günümüze 
Mevlana’nın eserleriyle taşınmıştır.  O 
dönemde mutfağa ve yemeğe ne kadar 
saygı gösterildiğini 13. yüzyılda Mevlana’nın 
aşçısı adına yapılan Ateşbaz-ı Veli türbesi ile 
anlamak mümkün.
Konya kültüründe geleneksel mutfak; davet 
yemekleri, ev yemekleri ve çarşı yemekleri 
olarak üç ana gruba ayrılıyor. Düğün 
pilavı, tandıra bütün kuzunun asılmasıyla 
hazırlanan "çebiç" Konya mutfağı’nın en 
ilgi çekici davet yemekleri. Etli ekmek, 
fırın kebabı, bamya çorbası, arap aşı gibi 
çarşı yemekleri de şehrin doyulmayan 
lezzetlerinden... •

Konya / Kent Dosyası 

Etli EkmekKervansarayMeke Krater Gölü

KONYA’NIN "İLK"leri ve 
"EN"leri
• Konya’da ilk matbaa 1869 
yılında kurulmuş, 1870 tarihinde 
de "Konya" isimli vilayet gazetesi 
bu matbaada Fransızca ve Türkçe 
olarak basılmıştır. 

• Konya’ya ilk tren, 1895 yılında 
Anadolu-Bağdat demiryolunun 
ulaşmasıyla 1896 yılında sefere 
başlamıştır.

• İlk "Muallim Mektebi" 1912 
yılında, ilk idadi (lise) 1899 yılında 
kurulmuştur.  

• Konya’ya ilk uçak, Fransız 
Teyyarecilik Cemiyeti tarafından 
Ocak 1913 de organize edilen Paris-
Kahire seferiyle gelmiştir.

• Konya’ya ilk defa 1915 yılında 
gelen sessiz sinema, ilk gösterime 
Sanayi Mektebi salonlarında 
başlamıştır. 

• Anadolu’nun ilk ticaret borsası 
Konya’dadır. 

• 38 bin 257 kilometrekare 
yüz ölçümüyle Türkiye’nin arazi 
bakımından en büyük ilidir.

• Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü ile  ikinci 
büyük gölü olan Tuz Gölü Konya 
sınırlarındadır.

• Dünyanın ilk tarım anıtı olan İvriz 
Kaya Kabartması Konya’dadır.
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Selami Demir
Türkiye Finans İstanbul / 
Başakşehir Şube Müdürü

Şube

Bölge sakinleri ve takipçisi olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla 
güçlü sosyal ilişkileri olan, müşterilerinin her sorunuyla 
yakından ilgilenen Türkiye Finans Başakşehir Şube Müdürü 
Selami Demir’le bölgedeki iş dünyasını ve bankanın 
faaliyetlerini konuştuk. 

"BİZ BUraYa SIĞmaYIZ"

Öncelikle bölgenizi tanıyabilir miyiz? 

ikitelli Organize Sanayi Bölgesi, 37 sanayi 
sitesi, yaklaşık 30.000 işyeri ve 300.000 
çalışanıyla; yatırım değeri, üretimi, ihracatı, 
istihdamı ve ekonomiye katkısıyla 
Türkiye’nin en büyük organize sanayi 
bölgesi. 700 hektarlık alana yayılmış bu 
KOBİ şehrinde tüm bankalar 3-5 şube ile 
faaliyet gösteriyor. Şubemizin bulunduğu 

Başakşehir 5. etap merkezinde ise 8 banka 
şubesi, iki katılım bankası var. Bu bölgede 
biten ve devam eden 30 bine yakın marka 
konut projesinde bireysel bankacılık önemli bir 
potansiyel oluşturuyor. 
Bölgemiz coğrafi ve demografik olarak 
da gelişmeye müsait bir bölge, yatırımlar 
sürekli artıyor. Şubat ayı sonunda temeli 
atılan Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük 8 
adet ihtisas hastanesini kapsayacak olan 
Başakşehir Kent Hastanesi de bölgemiz için 
önemli bir sağlık yatırımı.

Bize şubenizden bahseder misiniz? Bu 
çizdiğiniz tabloda nerede yer alıyor? 
Şubemiz 30 Eylül 2013'te açıldı. Ben dahil 
7 kişilik bir ekibiz. Bölgedeki iki katılım 
bankasından biriyiz. Beş ay gibi kısa sürede 
bölgedeki 8 banka şubesi arasında portföy 
hacmindeki büyümede ikinciliği yakaladık. 
Ağırlıklı olarak işletme, KOBİ ve bireysel 
bankacılık dallarında faaliyet gösteriyoruz. 
Bankalar olarak KOBİ’lere danışmanlık 
yapmak , finansal olarak desteklemek 
zorundayız. Onları yakından tanıyan ve 
destekleyen bir bankayız. Türkiye Finans bu 
konuda KOBİ'lere çok farklı ve avantajlı ürünler 
sunuyor. KOBİ’lerde memnuniyet oranımız 

zaten çok yüksek. Biz tüm müşterilerimizle 
bir aile gibiyiz, işbirliğimiz dostça ilişkilere ve 
karşılıklı güvene dayanıyor.

Bölgesel stratejiniz ve hedefleriniz var 
mı?
Başakşehir’de emlak piyasası çok hareketli. 
Bölgedeki önemli toplu konut projelerinin 
finansmanında yer alarak bankamızın marka 
değerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 
bol miktardaki küçük işletme, okul ve site 
yönetimleri ile işbirliklerimizi de artıracağız. 
Demir /çelik, otomotiv yan sanayii, plastik, 
döküm, galvaniz, deri, çorap, ayakkabı, kereste, 
mobilya, mutfak ve hırdavat gibi sektörlerde 
faaliyet gösteren İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki işletmelerde bankamızın 
portföyünü güçlendirmek istiyoruz.
Hedefimiz birkaç yıl içinde bölgenin birinci 
bankası olmak ve Başakşehir’de oturan 
herkesi Türkiye Finans Katılım Bankası 
müşterisi yapmak... •

BAŞAKŞEHİR ŞUBE MÜDÜRÜ 
SELAMİ DEMİR
Selami Demir, 1960 Tokat doğumlu. Atatürk 
Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 
mezunu. Bankacılığa 1988 yılında Garanti Bankası 
Dış İşlemler Müdürlüğü’nde başlamış. 2002 yılında 
girdiği Türkiye Finans’ta çeşitli şubelerde görev 
yaptıktan sonra Başakşehir Şube Müdürlüğü’ne 
atanmış. 17 yıldan beri yaşadığı Başakşehir’in ilk 
sakinlerinden biri olduğunu söyleyen Demir, aynı 
zamanda bölgenin ilk bankacılarından. Kendisini 
bölgenin "bankacılık hafızası" olarak nitelendiriyor...
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Şube

"mEVLaNa rUHUYLa 
HarEkEt EDİYOrUZ"

Öncelikle bölgenizi tanıyabilir miyiz? 

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
bilinen Konya’da tarıma 
dayalı bir ekonomi var. Son 
zamanlarda sanayi şehri olma 
kimliğine de büründüğünü 
söyleyebiliriz. Zira otomotiv ve 
makine ekipmanı yedek parçaları, 
anahtar teslim değirmen gibi 

ürünler, ağırlıklı Ortadoğu olmak üzere 130 
ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca tarımsal faaliyetin 
tetiklediği tarım makinaları üretimi de çok 
gelişmiş durumda. Konya’da büyük sanayi 
kuruluşu listesine giren 24 firma bulunuyor. 
Kurumsallaşma ve markalaşma yönünde de 
ciddi anlamda ilerlemeler kaydediliyor. 
 Öte yandan inşaat sektörü de hızla gelişiyor 
Konya’da. Bir yandan süratle artan nüfus, 
diğer yandan arazisinin müsait olması, ulusal 
yatırım firmalarını bölgeye çekiyor. Bu firmalar 
tarafından Konya’da ilaç, gıda ve et tesisleri 
kurulmaya başlandı.
Önemli bir tarih ve kültür kenti olan 
Konya’da Mevlana Şeb-i Arus törenleriyle 
birlikte yoğunlaşarak ismini tüm dünyaya 
duyurmakta... Mevlana Müzesi, Türkiye’de en 
çok ziyaret alan üçüncü müze durumunda. 

Bize şubenizden bahseder misiniz? Bu 
çizdiğiniz tabloda nerede yer alıyor? 
Konya’da 8 Türkiye Finans şubesi var. 
Mevlana Şubesi, en eski ve en büyüklerinden 
biri. 20 kişilik dinamik ve rekabetçi bir ekibimiz 
var. Türkiye Finans, bölgedeki dört katılım 
bankasına oranla çok hızlı şubeleşiyor 
Konya’da. Konut finansmanı, kurumsal 
finansman, gayrinakdi kredilerde katılım 
ve konvansiyonel bankacılıktan daha hızlı 
büyüyoruz, lider konumundayız. Toplanan 
Fonlarda ise aynı oranda büyüyoruz. 
Kendimize rakip olarak katılım bankalarını 

değil, konvansiyonel bankaları görüyoruz. 
Ticari, KOBİ, Bireysel ve İşletme olmak üzere 
dört segmentte faaliyet gösteriyoruz. 

Bölgesel stratejiniz ve hedefleriniz var 
mı?
Arpa, buğday, mısırla ilgili hasadın hızlandığı 
harman sezonunda bu ürünlerin finansmanı 
konusunda, öncesinde de tarım makinalarında 
leasing vs. pazarlama konularında 
çalışmalarda bulunuyoruz. Sanayi ve tekstil 
sektörleriyle faaliyetlerimiz oluyor. Ayrıca 
Konya’da döküm, metal , tekstil, gıda, lokum / 
şeker, ayakkabı gibi çeşitli sektörlerde faaliyet 
gösteren 4 organize sanayi bölgesi var. Biz 
buradaki KOBİ’lere de destek veriyoruz.
Başlıca hedeflerimiz: Toplanan fonlarda ve 
kullandırılan fonlarda büyümek, tabana yaygın 
fon ve finansman hacmini geliştirmek, karlılık 
oranının yüksek olduğu KOBİ ve işletme 
bankacılığına ağırlık vermek, bankacılık hizmet 
gelirlerinde söz sahibi olmak ve çapraz ürün/
satış rasyosunu yükseltmek. 
Biz ekip olarak burada Mevlana ruhuyla 
hareket ediyoruz ve "Bir araya gelmek 
başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, 
birlikte çalışmak başarıdır." diyoruz… 
Hedefimiz, iyinin de iyisini başarmak…•

Türkiye Finans Konya Mevlana Şube Müdürü İlhami Uysal, 
ekip çalışmasına inanan bir yönetici. "Bir araya gelmek 
başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte 
çalışmak başarıdır. Hedefimiz, iyinin de iyisini başarmak" 
diyen Uysal ile renkli bir söyleşi yaptık.

MEVLANA ŞUBE MÜDÜRÜ 
İLHAMİ UYSAL
İlhami Uysal, Türkiye Finans’ın en genç şube 
müdürlerinden biri. 1978 Konya doğumlu , Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi mezunu. 2005 yılından bu yana 
görev yaptığı Türkiye Finans’ta 3 yıl önce şube 
müdürlüğüne atanan İlhami Uysal, halen Selçuk 
Üniversitesi’nde Yönetim / Organizasyon bölümünde 
yüksek lisans yapıyor. Evli ve 2 çocuk babası. Boş 
vakit buldukça spor yapmayı ve kitap okumayı 
seviyor.

İlhami Uysal
Türkiye Finans Konya / Mevlana 

Şube Müdürü
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Dijital Hayat

Son yıllarda her geçen gün daha 
sık karşımıza çıkan bir terimle 
karşılaşıyoruz, "Dijital Ekonomi". 
Bu terim mevcut küresel 
ekonominin bir "dijital değerler 
zincirine" dönüşmesinden 
bahsediyor aslında bize. 
Özellikle dijital ortamda 

doğru sunulabilen bilgi, artık en değerli meta. 
Ürettiğiniz üründen, sunduğunuz hizmete 
kadar her şeyin bilgiyle yoğrulması, en güncel 
ve sürdürülebilir iletişim yöntemleriyle 
tüketiciye sunulması gerekiyor. Aksi takdirde 
standart bir ürün üretmekten ya da standart 
bir servisin hizmetini sunmaktan öteye 
geçemiyorsunuz. Değerli bir ürün veya değerli 
bir hizmet sunabilmek için yeni oyunun dijital 

kurallarını ve ekonomisini bilmeniz gerekiyor. 
Ancak değişen sadece iletişim ve ekonomik 
girdiler değil, dünya üzerinde birçok önemli 
konu yeniden tanımlanıyor. "Yeni" kelimesi 
doğru ve zamanın ruhuna uygun bir şekilde 
yorumlandığında ayrı bir önem kazanıyor. 
Hukuk, eğitim, insan kaynakları, pazarlama, 
reklam, tüketici, vb. her şeyin yeniden 
tanımlandığını net bir şekilde görüyoruz. 
Herkes bu değişimi anlamak ve bu değişimin 
bir parçası olmak durumunda, çünkü her birey 
bu "yeni dünya"nın bir parçasını oluşturuyor. 
Fakat yeni dünyayı ve getirdiklerini bir 
devrim olarak görmek yerine bir evrim olarak 
tanımlamak daha doğru olacaktır. 
Gelin oyunun nasıl değiştiğini maddeler 
halinde sıralayalım.

YENİ ÇaĞIN İtİCİ GÜCÜ: 
DİJİtaL EkONOmİ 

Ercüment Büyükşener
Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi / 
Dijital İletişim Danışmanı 



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  4 1

Dijital Hayat

Oyunun Yeni Kuralları ve Dijital Ekonominin 
Dönüşümü 
• Değişen ekonomi modeli ve araçları, bilgiye dayalı 
yeni dijital iş fikirlerinin öne çıkmasını sağladı. Google, 
Facebook, Twitter ve benzer birçok platform/servisler 
kısa vadede dünyanın vazgeçilmez hizmetleri arasına 
girdi.

• Rekabet, fiziksel ortamdan dijital ortama taşındı 
ve şeffaflaştı, rakipler tüketiciler tarafından kolay 
ulaşılabilir hale geldi.

• Ekonominin sabah 9 akşam 6 mesai kavramı, internet 
ve online kullanıcılar ile neredeyse 7/24 yaşayan bir 
ekosisteme dönüştü.

• Dijital ekonomi zaman ve mekandan bağımsız bir 
şekilde ürün, hizmet, servis sunan online bir dünya 
yarattı. İşletmeler bu dünyada yer almak için yeni 
düzeni takip etmeye başladılar.

• Kullanıcılar, kurumlarla ve markalarla online zeminde 
7/24 diyalog kurmaya başladı. Kurumlar bu duruma 
ayak uydurabilmek için dijital iletişim ve alt yapı 
yatırımları yapmak durumunda kaldılar. Monolog 
iletişim devri yerini diyalog odaklı iletişim devrine 
bıraktı.

• Tüketiciler için artık sadece iyi ürün ve hizmet değil; 
ürün ve hizmetin yanında anlatılan hikaye, yaşatılan 
deneyim ve sunulan değer de önem kazanmaya başladı.

• Para, cüzdandan sonra banka kartlarına, daha 
sonra online/sanal ödeme sistemlerine geçiş yaptı. 
Kurumlarda ödeme alışkanlıkları değişen tüketiciye 
yeni ödeme seçenekleri sunmak için değişime gitmek 
durumunda kaldılar.

• Kullanıcıların ürün ve hizmetler için yazdığı online 
yorumlar, blog yazıları ve lokasyon bazlı puanlamaları 
diğer kullanıcılar tarafından referans kabul edilmeye 
başlandı ve asıl dijital rekabet bu şekilde başladı. 
Kullanıcılar artık yorumlarıyla ürün ve servisleri 
şekillendiriyorlar... Ürünler de işletmenin isteği yönünde 
değil, üretici ve tüketicinin bileşkesinden oluşuyor... 
Üretim, tüketicinin ilettiği geri bildirimleri dikkate 
almayı bir görev olarak tanımladı. Bu geri bildirimlere 
kulaklarını tıkayan işletmeler ve girişimciler ise kısa bir 
süre sonra tüketicinin beklentilerini karşılayamaz hale 
geldi.

• İletişim cihazlarında yaşanan devrim ile mobil yaşam 
kültürü oluşmaya başladı. Mobil ve online kullanıcılar 
artık sadece hizmeti aldığı mekanda ve zamanda 
değil, günün her saati arkadaş çevresine geri bildirimle 
sunabiliyor ve satın alma kararlarını etkileyebiliyor.

• Sadece kullanıcıların değil, işletmelerin de mobil 
yaşam kültürünü çalışma ortamlarına yansıtmalarıyla 
oluşan mobil ofis kültürünün son döneme damgasını 
vurduğunu gözlemliyoruz.

• Pazarlama da şekil değiştirmeye ve dijital 
pazarlamaya dönüşmeye başladı. Eski pazarlama 
teknikleri birer birer etkinliğini yitirirken; dijital 
pazarlama doğru hedef kitleye ulaşma ve gerçek 
ölçümleme fırsatları sundu. Bu şekilde pazarlama 
kaynakları daha doğru ve efektif kullanılabilir bir yapıya 
kavuştu.

İşletmelerin kendilerine sorması gereken 
soru…
Özellikle son yıllarda arka arkaya yılların dev ve 
lider markalarından iflas haberlerini duyuyoruz. Bu 
markaların iflaslarındaki en büyük neden, zamanın 
ruhuna ayak uyduramamaları oluyor. 
Burada en önemli ve kritik nokta şu ki; markalar 
kendilerini var eden kullanıcılarına, tüketicilerine kulak 
vermiyorlar. Özetle artık daha çok konuşan, mesaj 
veren, kampanya yapan marka değil, dinleyen marka 
olmayı öğrenmek zorundalar. Dinlerken, diyalog ve ilişki 
geliştiren olmalılar. Tek taraflı mesaj verme, kampanya 
yapma dönemi kapanıyor. 
Bu noktada işletmelerin kendine sorması gereken en 
önemli soru ise şudur: Eski köye yeni adet getirmeye 
hazır mıyım? Bu yeni düzeni anlayamayan oyuncular 
ne yazık ki oyunun dışında kalacaklar. Üstelik bu oyun 
bundan sonra çok daha hızlı güncellenecek ve bu 
gelişime ayak uyduramayanları doğal bir seleksiyona 
uğratacak. Kaybedilen zaman, yeni gelişmeleri ile 
her an güncellenen yeni süreci anlamayı daha da 
zorlaştıracaktır.
Bu yüzden dijital ekonominin bir parçası olmak ve 
değer yaratmak için önce kendinizi güncellemeniz ve 
yenilemeniz gerekiyor. •
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Konuk Yazar

Geçtiğimiz iki sene Türk 
Sermaye Piyasası’nın 
geleceğinin şekillenmesi 
açısından çok önemli 
adımların atıldığı bir dönem 
oldu. 
Hükümetimizin İstanbul 
Finans Merkezi vizyonu 

çerçevesinde Türkiye sermaye piyasasının 
gelişmesine yönelik başlattığı reformlar 
ile önce Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
yenilenmesi, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nın yeniden yapılanarak Borsa 
İstanbul adlı tüm borsaları içinde bulunduran 
bir holding şirketi yapısına bürünmesi, bireysel 
emeklilik sistemine getirilen teşvikler ve 
kurumsal yatırımcı tabanını geliştirmek 
konusunda atılan adımlar piyasamızın 
geleceği açısından hepimize büyük umut 
vermektedir.
Bu reformlar doğrultusunda bizler de 
uygulayıcılar olarak sektörü geliştirmek için 
gerekli analizleri yaparak sorunları belirlemeli, 
düzeltilmesi için de bir an önce harekete 
geçip payımıza düşen sorumlulukları yerine 
getirmeliyiz.
 Ben bu yazımda sizlere son yıllarda finans 
sektöründeki global bazı gelişmelerden 
bahsetmek ve bu gelişmelerden bize has 
çıkarımlarda bulunmak istiyorum.

Yatırımcı, finansal kurumlara 
güveniyor mu?
CFA Institute, 2013 yılı Temmuz ayında 

varlık yönetimi sektörüne güveni ölçmek 
amacıyla "Güven Barometresi" araştırması 
yaptı. ABD, Avustralya, Hong Kong, İngiltere 
ve Kanada’da toplam 1.604 bireysel, 500 
kurumsal yatırımcıyla yapılan bu araştırmaya 
göre güven konusunda finansal hizmetler ve 
bankacılık sektörü maalesef son sıralarda 
yer alıyor. En üst sıralarda ise Teknoloji ve 
Tüketici Elektroniği sektörleri var. Tüketiciler 
kendilerine sürekli yeni ürün sunarak 
yaşamlarını geliştiren Apple, Samsung gibi 
şirketlere yüzde 75 oranında güven duyuyorlar.
Bu anket Türkiye’de yapılsa kanımca 
bankacılık sektörü bu kadar alt sıralarda 
olmazdı, çünkü 2001 krizinden beri bankacılık 
sektörü kendini oldukça yeniledi ve güçlendi, 
toplumdaki imajını oldukça geliştirdi. 
Ancak aracı kurumlar için aynı şeyi 
söylememiz mümkün değil. Maalesef 
geçmişte yaptığımız hatalar sonucu yatırımcı 
tabanını erittik. Zaman zaman işlem sırası 
kapanan şirketlerden, kamulaştırılan 
bankalardan, derinlik bilgilerinin 
yayınlanmamasından şikayetler geliyor ve 
bunların yatırımcıları küstürdüğü söyleniyor. 
Bence bu konular buzdağının tepesidir. 
Asıl sorun, günlük al-sat'lara alıştırdığımız 
yatırımcıların bu tür işlemlerin doğal sonucu 
olarak sürekli zarar etmiş olmalarıdır. 
Yıllardır sisteme olan güven eksikliği nedeniyle 
biz aracı kurumlar çok büyük bedeller 
ödüyoruz. Artık geçmişi tartışmak yerine 
önümüzdeki dönemde sermaye piyasamızı 
nasıl geliştireceğimizi iyi analiz etmek 
durumundayız.

SErmaYE PİYaSaSINDa 
YENİ FIrSatLar VE GÜVEN 
SOrUNU 

Attila Köksal
Türkiye Sermaye Piyasası 

Aracı Kuruluşları Birliği Başkanı
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Aracı kurum kadroları yeterli değil...
Türkiye sermaye piyasasının gelişmesinin önünde 
aşılması gereken en önemli engellerden biri, sermaye 
piyasasında faaliyet gösteren kurumlarımızda çalışan, 
uluslararası düzeyde eğitimli, tecrübeli kadroların 
eksikliğidir. 
Eylül 2013 itibarı ile aracı kurumlarda yaklaşık 5.500 kişi 
çalışmaktadır. Aracı kurumlarımızda 2000 yılında 8.350 
çalışan varken, aradan 13 yıl geçtikten sonra bugün 
5.500 çalışan varsa bu sektörün küçülmekte olduğu ve 
istihdam üretemediği açıktır.
TSPAKB verileri, aracı kurumlarda çalışan uzman 
kadroların da ne denli yetersiz olduğunu çok çarpıcı bir 
şekilde gözler önüne koymaktadır: 70 milyon nüfusa 
sahip bir ülkede sadece ve sadece 182 kurumsal 
finansman analistinin bulunması, bölgesel bir borsaya 
dönüştürmeye çalıştığımız BİST hisseleri ve piyasaları 
üzerinde analiz yapan araştırma uzmanlarının sayısının 
borsada işlem gören hisse senedi sayısından az olması 
ve bu kadroların birçoğunun dünya standartlarının 
altında eğitim ve tecrübe düzeyinde olmaları bizleri 
yıllardır endişeye sevketmektedir.
Öte yandan, portföy yönetimi/yatırım danışmanlığı 
tarafında da aracı kurum kadroları son derece 
yetersizdir. Bu alanda SPK, uluslarararı ilke ve 
prensipleri doğrultusunda portföy yönetimi hizmetlerini 
aracılık faaliyetlerinden ayırma yönünde çok 
yerinde düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler 
doğrultusunda son yıllarda portföy yönetimi 
şirketlerinde olumlu gelişmeler gözlemeye başlandı. 
Her ne kadar portföy yönetim şirketlerindeki kadroların 
eğitim/tecrübe düzeyleri aracı kurumlara göre daha 
yüksek ise de, yine de dünya standartlarının çok 
altındadır.
Varlık yönetimi/yatırım danışmanlığı konularında 
uluslararası bir sertifikasyon veren CFA Institute 
sınavlarına Türkiye’den yılda sadece 100 kişi 
girmektedir. Bu sayı Hindistan’da 4.000, Çin’de 8.000'dir. 
Bu ülkelerin nüfusu bizden çok yüksek olduğu için bu 
fark doğaldır diye düşünülebilir, ancak bu sayı Kore’de 
1.500, Rusya’da 500, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 400’e 
yakındır. Sürekli üzerinde konuştuğumuz "Finansal 
Okuryazarlık Seferberliği" ve yerli kurumsal yatırımcı 
tabanının geliştirilmesi projelerini eldeki kadrolarla 
uygulamamız maalesef mümkün değildir. 
Öte yandan gün boyunca CNBC-e, Bloomberg gibi 
televizyon kanallarına çıkan "uzman" kadroların 
yorumları genelde kısa vadeli, hatta günlük 
piyasa hareketlerine odaklıdır. Hem bu kanalların 
yöneticileri, hem de yorum yapan uzmanlar bu 
kanalları seyredenlerin bu bilgilere ihtiyacı olduğunu 
düşünmektedirler. Artık hepimizin günlük al-sat 
alışkanlığının yüksek enflasyon dönemine ait bir tutum 
olduğunu görmemiz ve bu tür işlemler yüzünden 
yıllardır zarar etmekte olan yatırımcıları orta/uzun 
vadeli yatırımlar konusunda yönlendirmemizin bilincine 
varmamız gerekmektedir.
2011 yılı içinde kurulmuş olan Sermaye Piyasası Eğitim 

ve Lisanslama A.Ş. (SPL) sektör elemanlarını eğitmek 
ve sektörde çalışabilmeleri için gerekli olan lisansları 
alabilmeleri için sınavlar düzenlemek amacıyla 
kurulmuştur. Henüz SPL’nin sektörün ihtiyacını 
karşılamaya yeterli olduğunu söylememiz mümkün 
değildir. Ancak SPL geçtiğimiz ay içinde bir yeniden 
yapılanma hamlesi içine girmiştir. Birlik olarak SPL’nin 
uluslararası standartlarda bir lisanslama ve eğitim 
şirketi olması yönündeki çalışmalara her türlü desteği 
vermeye devam edeceğiz.

Güven kazanmanın yolu eğitimden geçiyor... 
Önümüzdeki dönemde Birlik, sektör çalışanlarının genel 
ihtiyaçlar doğrultusunda eğitilmesi konusunda liderlik 
rolünü üstlenecek, önemli miktarda bütçe ayırarak 
bugüne dek ihmal edilmiş bu alana yatırım yapacaktır.
Sektöre olan güveni yeniden kazanmak yönünde 
önümüzdeki dönemde iki konuda büyük efor 
sarfetmemiz gerekiyor:
1. Sektör çalışanlarının eğitimi,
2. Finansal Okuryazarlık hamlesi ile yatırımcıların 
eğitimi.
Burada amaç SPL’nin faaliyetlerini destekleyici 
bir rol üstlenmektir. Sektör elemanlarının eğitimi, 
onların uluslararası düzeyde teknik bilgi birikimi 
sağlamaları ve sektördeki etik kurallara ve mesleki 
çalışma prensiplerine uyum anlayışlarının uluslararası 
standartlara yükseltilmesi Birlik’in sorumluluk 
alanlarının en başında gelmelidir.
Bundan 3 yıl kadar önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
başlattığı Yatırımcı Seferberliği hamlesi, yakınlarda 
çıkacak olan "Finansal Okuryazarlık Stratejisi" planı ile 
ülke çapında dev bir projeye dönüşecektir. Bu hamle 
Türkiye sermaye piyasasının önümüzdeki yıllardaki 
gelişmesine çok büyük bir katkı sağlayacak ve doğru 
uygulanması durumunda kanımca piyasamıza çağ 
atlatacaktır. Aracı kurumlarımızın orta vadede içinde 
bulundukları sıkıntılı ortamdan kurtulmaları ancak ve 
ancak yerli bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanının 
gelişmesi ile mümkün olacaktır. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun bu seferberliğin liderliğini yapması, BIST ve 
diğer sermaye piyasası kuruluşlarının desteklemeleri 
halkın güvenini artıracak ve başarıya giden yolu 
açacaktır.TSPAKB yönetimi olarak bizler de Yatırımcı 
Seferberliği’ni en öncelikli konumuz olarak belirlemiş ve 
bu konuda yoğun çalışmalara başlamış bulunuyoruz.
Özetle, güçlü bir sermaye piyasası için şirketlerimizi 
öncelikle bilgili ve etik değerlere, kurallara uyumlu insan 
kaynağı ile, ardından teknoloji ve ürün gamı açılarından 
sürekli güçlendirmeliyiz. Biliyoruz ki, güçlü ve saygın 
aracı kuruluşlar olmadan güçlü bir sermaye piyasası 
olması mümkün değildir. 
Diğer yandan, yatırımcıların düzenli tasarruf ve doğru 
yatırım konularında bilinçlendirilmeleri yerli kurumsal 
yatırımcı tabanımızın oluşmasına ve sermaye 
piyasamızın çok daha sağlıklı gelişmesine neden 
olacaktır. •



4 4  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  P A Y L A Ş I M

Kariyer Planlama İK

İşletmelerde insanın önemi yeniden 
keşfediliyor. Dünyada yaşanan ekonomik 
çalkantılar sonucunda hızla değişen 
tüketici talepleri, teknoloji ve internetin 
neredeyse ışık hızında gelişimi ve 
rekabetin inanılmaz boyutlara ulaşması, 
şirketleri de bu zorlu ortamda iş 
stratejilerini yeniden gözden geçirmeye 

yönlendiriyor. Bu şartlarda hem işveren hem 
de iş arayan tarafta "en uygun"u bulmak hiç 
de kolay değil... Şirketlerde insan kaynakları 
departmanları da tüm bu değişimlerin getirdiği 
yeni taleplerle baş edebilmek için ince eleyip 
sık dokuyor, özel beceri ve yetenek, deneyim 
ve bilgi gereksinimi konularında hedefe odaklı 
girişimlerde bulunmaya özen gösteriyorlar.

"21. yüzyılda bilgiyi ve insan gücünü en iyi 
biçimde kullanabilen işletmeler öne çıkacak." 
Diyor uzmanlar...

YENİ DÜNYa DÜZENİNDE 
İNSaN "kaYNak" DEĞİL "öZEL 
Bİr DEĞEr"...
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Kariyer Planlama İK

İtibarlı üniversiteler mi, farklı yetenekler mi...
Artık iş hayatında pek çok kişi için fırsat eşitliği var. 
İtibarı yüksek üniversiteden mezun olmak veya çok 
uluslu şirketlerde deneyim kazanmış olmak hala 
önemli olsa da işveren veya çalışanın beklentilerini 
tam olarak karşılamayabiliyor. Yeni dönem kişiye özel, 
faklı yetenekleri gerektiriyor, yani iyi proje yönetimi 
yapabilmek, analitik becerilere sahip olmak, kendini 
sürekli geliştirmek, proaktif, esnek ve enerjik olmak... 
Değişen dünyada İK yöneticileri işe alım yaparken artık 
bu özelliklere sahip adayları arıyorlar. 

Yeni kariyer düzeninde ortaya 
çıkan kavramlar; "şeffalık, 
yenilikçilik ve eşitlik" 

İnsan bir "kaynak" mı "değer" mi?
Ülkemizde 60'lı 70'li yıllarda yeni yasalarla ortaya 
çıkan ve daha çok bordro düzenleme, tayin/terfi, 
izin gibi konularda yoğunlaşan "Personel Yönetimi" 
kavramı daha sonra seçme/yerleştirme, performans 
değerlendirme, kariyer yönetimi, ödüllendirme ve 
motivasyon gibi çok daha kapsamlı faaliyetleri içine 
alan "İnsan Kaynakları"na dönüştü. Günümüzde ise 
uzmanlar bu terime de karşı çıkıyor ve insanın üretime 
katkıda bulunan makine, hammadde gibi bir "kaynak" 
veya "faktör" olarak nitelendirilemeyeceğini, kapasite ve 

verimliliğinin sonsuz derecede artırma özelliği nedeniyle 
diğer üretim girdilerinden çok daha önemli ve özel bir 
değer olarak addedilmesi gerektiğini söylüyorlar. 

Şirketler Milenyum Kuşağına Hazır mı?
Bugün 40'lı yaşlarını süren X kuşağı için iyi bir iş; 
belirli çalışma saatleri olan, uzun yıllar sadakatle 
çalışabileceği ve yükselebileceği bir çalışma ortamı 
demekti. Oysa milenyum kuşağı da denilen 1980 
sonrasında doğanların hayatı algılama biçimleri 
bir önceki nesle göre çok farklı. Özgüveni yüksek, 
bireyselliğe önem veren, otorite sevmeyen, özgürlüğüne 
düşkün, teknolojiye tutkun olan bu kuşağın iş hayatında 
en önem verdikleri konular ise; eğitim, kendini 
geliştirme, hızlı yükselme, uluslararası fırsatlar, açık 
ve net iletişim, işbirliği ve maddi olanaklar... Sadakat 
duyguları zayıf olan bu yeni nesil, çalıştığı şirkette bu 
beklentilerini karşılayamayacağına inandığında zaman 
kaybetmeden farklı bir iş arayışına giriyor ve kendisine 
uygun iş ortamında -teknoloji kullanımı, hızlı öğrenme 
ve uyum yetenekleri sayesinde- üstün performans 
sergileyebiliyor. 
Türkiye’de 2016 yılında genç nüfusun yüzde 36’sının 
Y kuşağı olacağı öngörüsü gözönüne alındığında, 
kariyer yönetim stratejilerini bu kuşağın beklentilerine 
göre yeniden yapılandıran şirketler bu zorlu rekabet 
ortamında her zaman bir adım önde olacaklar gibi 
görünüyor... •

Küreselleşen dünyanın zorlu rekabet 
ortamında yeni üretim ve yönetim 
tekniklerine yönelen işletmeler insan 
faktörünün önemini keşfettiler. Son 
yıllarda hızla gelişen ve şirketlerde 
popüler bir kavram haline gelen kariyer 
yönetimi, çalışanın memnuniyetini ve 
üretimin etkinliğini artırmak yanında 
işletmenin değişik ekonomik şartlara 
uyum sağlamasını da kolaylaştırıyor.
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Kürsüdeyken elleriniz terliyor, 
ağzınız kuruyor, sesiniz titriyor, 
kalbiniz hızla atıyor ve siz ne 
söylediğinizi umursamadan 
bir an önce o ortamdan 
uzaklaşmak istiyorsanız büyük 
ihtimalle sizde de dünyadaki 
çoğu insan gibi "topluluk 

önünde konuşma korkusu" var.
 Latincede dil, söz, konuşma anlamlarına 
gelen "glosso" kelimesinden türemiş 
olan glossofobi, dünyadaki en yaygın 

korkulardan biri. Öyle ki birçok insan için ölüm 
korkusundan bile önde geliyor...
Uzmanlar, topluluğa hitap ederken 
heyecanlanmanın aslında doğal bir tepki 
olduğunu ve doğru yönlendirildiğinde bu 
duyguların kendimizi geliştirmek için bir 
fırsata dönüştürülebileceğini söylüyorlar. 
Örneğin Aktör Harrison Ford ve Amerikalı 
talk show ustası Jay Leno da bir zamanlar 
topluluk önünde konuşma korkusu 
yaşayan ünlülerden. Ancak ikisi de azim ve 
iradeleri sayesinde bu sorunlarını yeteneğe 

Kişisel Gelişim

Yapılan araştırmalara 
göre birçok insan 
için topluluk önünde 
konuşma korkusu, 
ölüm korkusunun 
bile önünde geliyor. 
Uzmanlar, doğru 
yönlendirildiğinde bu 
duygunun bir fırsata 
dönüşebileceğini 
söylüyorlar.

tOPLULUk öNÜNDE 
kONUşamaYaNLarDaN 
mISINIZ ?
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Kişisel Gelişim

dönüştürmeyi başarmışlar.
Sadece kariyeri değil, sosyal yaşamı da etkileyen bu 
korkuyla baş edebilmek için öncelikle nedenlerini bilmek 
gerekiyor.

Neden korkuyoruz? 
İşte bu korkuyu tetikleyen bazı düşünceler: 
• Yanlış bir şey söyleyeceğim ve insanlar bana 
gülecekler.
• Dinleyiciler beni eleştirecekler.
• Başkaları kadar iyi konuşamıyorum.
• Ya dikkatim dağılır da konuyu karıştırırsam?
• Dinleyiciler benden hoşlanmayacaklar.
• Kimbilir ne kadar heyecanlı görünüyorum.
• İnsanların önünde küçük düşeceğim.
• Onlar benden daha iyi biliyor.

Ne yapalım?
Oysa topluluk önünde konuşmak bu kadar stresli bir iş 
olmamalı. Anlattıklarınızdan keyif almak, o anı zevkle 
yaşamak ve enerji dolu bir performans sergilemek 
için heyecanınızı yapıcı hale getirmelisiniz. Zira doğru 
iletişim ve insanları ikna edebilme, günümüzde iş 
hayatının en önemli başarı faktörlerinen biri.

İşte size uzmanların önerdiği, topluluk önünde 
konuşma korkusunu azaltmanın yanı sıra 
sizin bundan keyif almanızı sağlayacak bazı 
ipuçları… 
• İyi hazırlanın. Konuşmanız veya sunumunuz üzerinde 
ne kadar iyi hazırlanırsanız hata yapma oranınız da o 
oranda azalır. 
• Kullanacağınız teknolojik araçları önceden deneyin. 
Yedek bilgileriniz yanınızda bulunsun. 
• Küçük bir grup önünde prova yapın. Sevdiğiniz 
arkadaşlarınız veya aileniz önünde sunumunuzu prova 
edin. Hatta cep telefonunuza kaydettirin ve eksiklerinizi 
tamamlayın. 
• Mekanı tanıyın. Toplantı mekanını önceden görün. 
Konuşma yapacağınız yerde durun ve kendinizi 
konuşurken hayal edin. Amerikalı ünlü talk show ustası 
Jay Leno, gençken garsonluk yaptığı lokalde müşteriler 
gittikten sonra sahneye çıkar ve boş salonda prova 
yaparmış...
• Nefes alın. En kritik an, salona girmeden önceki birkaç 
saniyedir. Sunumunuzun ne kadar beğenileceğini 
düşünün, hatta alkışlandığınızı hayal edin ve birkaç 
derin nefes alın. 
• Arkadaş bulun. Sevdiğiniz bir arkadaşınızdan ön 
sıralarda oturmasını isteyin ve sunum sırasında onunla 
göz teması kurun, bu sizi rahatlatacaktır. 
• Dinleyiciyi de katın. Uzun süre monolog halinde 
konuşmak topluluğun dikkatini dağıtır, bu durum da 
sizin motivasyonunuzu düşürür. 
• Konularla ilgili küçük hikayeler anlatarak, sorular 
sorarak olaya onları da dahil edin. 

• Topluluk önünde konuşmak için önünüze çıkan her 
fırsatı değerlendirin. Deneyim kazanmak korkunuzu 
hafifletecektir. 
• İş hedefi olarak görün. Topluluk önünde konuşmayı 
iş hayatınızın başarınızı destekleyen bir parçası olarak 
görürseniz zaman içinde korkunuzun uçup gittiğini 
farkedeceksiniz.

Stres ve kaygının 
azı karar, çoğu zarar...

İş dünyasında hangi meslekten olursa olsun, insanlarla 
iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen, kendi 
kişilik özelliklerini tanıyıp ona göre hareket edebilen 
insanlar başarılı oluyorlar. Topluluk önünde konuşma 
gibi iletişim becerilerinde sorunları olanların bu 
konuyu gözardı etmek yerine onunla yüzleşmeleri ve 
başetmeye çalışmaları gerekiyor. •

Milyarder yatırımcı Warren Buffett 
de topluluk önünde konuşmaktan 
ölesiye korkanlardan. "Ayağa kalkıp 
adımı bile söyleyemezdim" diyen Buffet 
gençliğinde bu korkusunu yenmek için 
eğitim almış. Doğru iletişim ve insanları 
ikna edebilme, günümüzde iş hayatının 
en önemli başarı faktörlerinden biri . 
Komedyen Jerry Seinfeld glossofobiyi 
şöyle tarif ediyor: Cenaze töreninde 
konuşma yapmaktansa tabutun içinde 
olmayı yeğlemek...

tOPLULUk öNÜNDE 
kONUşamaYaNLarDaN 
mISINIZ ?
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Sağlık

İş hayatımızdaki stres bir ölçüye kadar faydalı 
bulunsa da fazlası verimi azaltıyor, iş ilişkilerini 
bozuyor. İş yaşamından kaynaklanan stresler 
çok geniş bir etki alanına sahip olduklarından, 
sadece çalışılan saatlerle sınırlı kalmayıp aile 
ve sosyal çevreye de yayılarak yaşam kalitesini 
de bozuyor. Bilimsel araştırmalar, stresin uzun 
dönemde hipertansiyon, migren, kanser, kalp ve 

damar,hastalıkları gibi önemli sorunlara da yol açtığını 
gösteriyor.

STRES DOĞRU KULLANILIRSA BİR GÜÇTÜR.
"Stres doğru yönlendirilirse hedeflerimize ulaşmada 
bizi motive eder, iş yaşamımızda başarı getirir" Diyor 
uzmanlar... Baş edilebilen stres insanı daha canlı, 
daha üretken yapar. Bazı bilimsel deneyler, hayat 
şartlarının göreceli olarak kolay olduğu yerlerde 
kişilerin başarı oranlarının düştüğünü göstermiştir. 

Çatışmalar, yetiştirilmesi gereken işler, 
sorumluluklar, beklentiler: 
Modern yaşamın olmazsa olmazları...

VÜCUDUN tEHLİkEYLE SaVaşI: 
StrES
"İnsanlarda baskı yapan her türlü neden ve bunlara vücudun 
verdiği tepkiler" olarak tanımlanan modern çağın illeti stres, kişiler 
üzerinde fizyolojik ve psikolojik yıkımlar oluşturarak onların sağlık 
ve başarılarını olumsuz yönde etkiliyor.
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NEDEN STRESE GİRİYORUZ?
• İşyerinde belirli sürelerde iş yetiştirme 

zorunluluğu, 
•  İşin tamamı üzerinde kontrol sahibi olmamak 

veya karar verme süreçlerine katılamamak,
•  İş ortamındaki zayıf veya destekleyici 

olmayan ilişkiler veya adil olmadığı düşünülen 
davranışlar,

• Bilgi bombardımanı, yani dijital çağda kolayca 
erişilen çok sayıda bilgi kaynağından doğru ve 
işe yarar bilgileri almanın giderek zorlaşması, 

• İşini kaybetme korkusu, işyerinde kendini fazla 
hissetme, 

• Özel yaşama ayrılan sürelerin kısıtlanması veya 
iş ve özel hayatın iç içe girmesi,

• Kişinin işinin gerektirdiği donanımdan veya 
kaynaklardan yoksun olduğunu hissetmesi, 

•  Sürekli denetlenme, mobbing, işyerindeki zayıf 
fiziksel ve finansal şartlar, sık organizasyon 
değişiklikleri, zor müşteriler, işini sevmemek,

gibi nedenler üzerimizde baskı oluşturarak bizi 
geriyor.
 
PEKİ NE YAPACAĞIZ? 
Spor yapmak, sağlıklı beslenmek , uyku düzenine 
dikkat etmek, hobi edinmek, fazla kafein ve alkol 
tüketiminden uzak durmak, vs. bunları biliyoruz... 
Peki başka neler yapabiliriz?

İşte size stresinizi kontrol altına almanıza 
yarayacak birkaç öneri:

1Kendinize hayatınızda nelerin yolunda 
gittiğini hatırlatın: Kişiler genellikle bir veya iki 
konuda streslerini yoğunlaştırırlar. Oysa şöyle 

arkamıza yaslanıp büyük resmi görmeye çalışsak 
aslında hayatımızda birçok şeyin yolunda gittiğini 
farkedeceğiz.
Bir kalem alın ve hayatınızda yolunda giden 

şeylerin listesini yapın. Listenin ne kadar uzun olduğuna 
şaşıracaksınız!… Bu kağıdı bilgisayar ekranınıza yapıştırın. 
Baktıkça rahatladığınızı farkedeceksiniz… 

2İşlerinizi listeleyin. Ne kadar çok işiniz olduğu 
düşüncesi sizi strese sokuyorsa işlerinizi kağıda tek 
tek yazın ve öncelikli olanları işaretleyin. İşlerinizin 

tahmin ettiğinizden daha az olduğunu göreceksiniz.

3Ortamınızı düzenleyin. Aslan yattığı yerden belli 
olur der ünlü atasözümüz. Kendinizi bunalmış 
hissediyorsanız etrafınızı düzenleyin. Ofisiniz, 

otomobiliniz, eviniz... Sizi çevreleyen unsurları düzene 
koyarak kontrol duygularınızı artırabilirsiniz. Davranış 
psikologları mutlulukla kontrol duygusu arasında güçlü bir 
bağlantı bulunduğunu söylüyorlar. 
 

4Nefes alın. Acil gevşemeye ihtiyacınız olduğunda 
şu basit egzersizi yapabilirsiniz: Derin bir nefes alın, 
verirken tüm endişelerinizin de nefesle birlikte dışarı 

atıldığını düşünün. Bunu birkaç kez yapın. 

5İnsanlara yardım edin. Stresi azaltmanın en 
etkin yollarından birisi de ilginin odak noktasını 
kendinden başkalarına çevirmektir. Diğer insanlara 

yardım etmek sizi kendi sorunlarınızdan biraz da olsa 
uzaklaştıracak, mutluluğunuzu ve huzurunuzu artıracaktır. 

6Aile ilişkilerine ve özel hayatınıza vakit ayırın. 
Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak, sevgi ve güven 
ortamı insanların stres düzeyini düşürüyor.

7Doğaya çıkın. İnsan da doğanın bir parçası aslında...
Ancak şehirlerde etrafımızı çevreleyen asfalt, egsoz 
gazı, beton, plastik ve elektronik aygıtlar bizleri doğal 

ortamımızdan uzaklaştırıyor. Fırsat buldukça, -hatta öğle 
tatilinizde bile- parka gidin, yağmurda, karda, güneşte 
yürüyün. Öğleden sonra işlerinize daha fazla konsantre 
olduğunuzu göreceksiniz.
Stresten tamamen arınmak mümkün değil. Ancak biraz 
çabayla kendinize ve sevdiklerinize daha yararlı olabilir, iş 
performansınızı artırabilirsiniz. •
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Rafael Viñoly

Bilim

"Aracınız zarara uğradı, lütfen bizi 
arayabilir misiniz?"

Telsizi andıran şeklinden dolayı 
"Walkie Talkie" olarak anılan 
200 milyon sterlin değerindeki 
37 katlı gökdelen, içbükey 
şeklinden dolayı güneş ışınlarını 
yansıtarak araçta erimelere yol 
açmıştı... Aracın ön camında ise 
inşaat firmasının bir notu vardı: 

‘Aracınız zarara uğradı, lütfen bizi arayabilir 
misiniz?… 

"walkie Talkie" omleti...
Olay özellikle dijital medyada büyük yankı 
buldu. Binadan yansıyan ışınlar nedeniyle 
sıcaklığı 93 dereceyi bulan caddede mutfak 
önlüğünü takıp yumurta pişirenler, ayakkabısı 
asfalta yapışanlar, paspasları yanan mağaza 
sahipleri internet sitelerinde hit oldular. Öte 
yandan binanın tasarımını yapan, 45 yıllık 
mesleği boyunca sayısız ödül kazanmış olan 
mimar Rafael Viñoly "Bunun böyle olacağını 
az çok biliyordum. Sorunu doğru olarak analiz 
edebilmek için daha gelişmiş yazılımlara 

Modern mimari yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Mimar ve mühendisler, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptıkları tasarım harikası binalarla 
hem şehirleri güzelleştiriyor, hem de göz zevkimizi okşuyorlar. 70 
yaşındaki Uruguaylı mimar Rafael Viñoly’nin tasarladığı, Londra 
‘da Fenchurch Street’deki bina da bunlardan biri olmaya adaydı, 
ta ki Martin Lindsay caddede parkettiği aracındaki tuhaf durumu 
farkedinceye kadar... Aracın yan aynası, panelleri ve Jaguar logosu 
ile bazı parçaları eriyerek deforme olmuştu...

Bİr GökDELEN OtOmOBİLİ 
NaSIL Erİtİr?
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ihtiyacımız vardı. Aslında çalışmalarımız sırasında 
binanın yansıtacağı sıcaklığın 36 derece civarında 
olacağını öngörmüştük, bu boyutlara ulaşacağını 
tahmin edemedik, hatamızı en kısa sürede düzelteceğiz" 
dedi.
Bilim adamları da içbükey olan bina yüzeyinin tıpkı 
güneş çanağı gibi ışınları toplayarak yoğun bir şekilde 
yansıttığını belirtiyorlar. Londra gibi güneşi pek de 
bol olmayan bir şehirde bu durum gerçekten oldukça 
şaşırtıcı...
Çevre örgütleri yaptıkları açıklamalarda olayı talihsiz 
bir durum olarak yorumluyor ve bu tür öldürücü ışın 
yayan binaların aslında önemli bir güneş enerjisi 
kaynağı olabileceğini, bazı ülkelerde, örneğin İspanya’da 
gökdelenlere yerleştirilen radyal parabolik aynalar 

vasıtasıyla bu ışınların depo edilerek kullanıldığını 
söylüyorlar.

Lüks Jaguar’ın hasarını kim ödeyecek?
Şimdi akıllara takılan soru şu: Jaguar’ında 1.500 dolarlık 
hasar oluşan Martin Lindsay, sigorta şirketindeki 
yetkililerin "Bu bir imalat hatası olabilir, güneş ışığı bir 
aracı –hele de Londra gibi bir şehirde – eritemez, lütfen 
üretici firma ile temasa geçiniz" önerisiyle karşılaşır mı? 
Güneşe hasret insanların yaşadığı Londra gibi bir 
şehirde oluşan öldürücü sıcakların nedeninin küresel 
ısınma değil de otomobilleri eriten, binaları yakan bir 
gökdelen teknolojisi olması da hayli düşündürücü...•
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Seyahat

TARİHİN BEŞİĞİ: SAFRANBOLU 

Geleneksel Türk toplum yaşantısının 
tüm özelliklerini yansıtan konakları, 
camileri, su kemerleri ve çarşılarıyla 
tarih kokan bir doku... Adını, 
topraklarında yetişen safran 
çiçeğinden alan Safranbolu, UNESCO 
tarafından 1994 yılında "Dünya 
Mirası Listesi"ne alınmış. Ülkemizde 

bulunan yaklaşık 50 bin kadar korunması gerekli kültür 
ve tabiat varlığının yaklaşık 1.500’ü Safranbolu’da 
bulunuyor. 
Gezinize tarihi Safranbolu evleri ile çevrili ilçe merkezini 
keşfetmekle başlayabilirsiniz. Birbirine bitişik ahşap 
dükkanlardan oluşan Yemeniciler Arastası ve 
demircilik el sanatının en güzel örneklerini sergileyen 

Demirciler Çarşısı, burada alışveriş yapabileceğiniz 
yöresel mekanlardan bazıları.
Eski bir Bektaşi köyü olan ve Safranbolu’nun 
minyatürü sayılabilecek Yörük köyünde bulunan, 
250 yıllık geçmişe sahip Sipahioğlu Konağı, Hıdırlık 
tepesi, Kent Tarihi Müzesi, Cinci Hanı ve Hamamı, 
1661 yılında ibadete açılan Köprülü Mehmet Paşa 
Camii ve avlusundaki 19. yüzyıl ortalarından kalan ve 
zamanı metal plakanın gölgesine göre gösteren güneş 
saati, Tokatlı kanyonu, İncekara su kemeri , Bulak 
mağarası, barok stilinin küçük örneklerinden biri olan 
İzzet Mehmet Paşa Camii, meşhur Safranbolu lokum 
imalathanesi de görmeden dönülmeyecek yerler.

Osmanlı kent dokusunun günümüzdeki izleri: 
Safranbolu Evleri 
Gezi sırasında örneklerini sıkça göreceğiniz Safranbolu 
evleri, dönem halkının yaşama biçimini, kültürünü 

Bu sayfalarımızda sizleri Karadeniz bölgesinin iki güzel yöresine 
götürüyoruz. Safranbolu’nun arnavut kaldırımlı nostaljik 
sokaklarında eski Türk ahşap mimarisinin en güzel örneklerini 
görebilir, Amasra kalesinde Bizans, Ceneviz ve Osmanlı’nın izlerini 
sürebilirsiniz...

Doğa, kültür ve lezzet rotaları:

SaFraNBOLU VE amaSra 
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ve üstün yapı tekniğini yansıtan, yöre mimarisinin 
en dikkati çeken ögeleri. İlçe merkezinde 18. ve 19. 
yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılmış yaklaşık 2.000 
geleneksel Türk evinden 800 kadarı yasal koruma 
altında bulunuyor.
İşlevselliği ve estetiği aynı çizgide birleştiren konak 
tarzı bu yapılar birbirlerinin görüşünü engellemeyecek 
şekilde konumlandırılmışlar. Dar ve uzun pencereli, 
beyaz badanalı, siyah veya kahverengi ahşap dikmeli 
bu evlerin odalarının her biri bağımsız bir yaşam birimi 
olarak tasarlanmış. Tavanları ahşap oymacılığının en 
güzel örnekleriyle bezeli olan odalara sekiz kenarlı 
bir çokgen olan sofadan giriliyor. Evlerin giriş katları 
da erzak deposu olarak kullanılıyor, en sıcak aylarda 
bile serinliğini koruyor. Temeli kayaya ulaşıncaya 
kadar kazılan Safranbolu evleri, birbirinden bağımsız 
yapılan bölümleri ve çatkı denilen sistemle inşa edilme 
özellikleri sayesinde yüzyıllardır her türlü doğal afete 
karşı da ayakta kalmış.

NE YENİR?
Kentte tarihi evlerin restorasyonu ile oluşturulmuş pek 
çok yeme-içme ve eğlence mekanı bulunuyor. İşte size 
tatmadan dönülmeyecek birkaç lezzet…
Safranbolu Bükmesi: Kıyma, soğan ve ıspanak 
karışımıyla yapılan lezzetli bir pide.
Etli Yaprak Sarma: En büyük özelliği, çok küçük ve ince 
sarılması. 
Peruhi: Mantının muska şeklinde yapılanı. 
Cevizli Yayım: Ev yapımı erişteden yapılan makarna 
Safranlı Zerde: Pirinç, toz şeker, safran, kuru üzümden 
yapılan tatlı.

Safranbolu Simidi: İlçenin 150 yıllık markası, susamsız 
ve ince. 
Bağlar Gazozu: Safranbolu bağlarının üzümlerden 
yapılan, tadı hoş bir gazoz.
Lokum: Fındıklı, şamfıstıklı, güllü ve safranlı çeşitleri 
bulunan Safranbolu lokumu, Safranbolu evleri kadar 
ünlü.
Safran Çayı: Safranbolu’nun meşhur safranından 
yapılan sarı renkli çay. 

NEREDE KALINIR?
Safranbolu'da tarihi 200 yıl öncesine dayanan 
konaklarda ve bağ evlerinde Osmanlı dokusunda bir 
tatil yapabilirsiniz. Ayrıca klasik Safranbolu mimarisine 
özgü çizgiler taşıyan butik oteller de mevcut.

MASALSI GÜZELLİKLER DİYARI: 
AMASRA
Tarihin doğayla buluştuğu bir liman kenti. Fatih 
Sultan Mehmet’in şehri tepeden görünce Lalası 
Akşemseddin'e dönüp "Lala, Lala, Çeşm-i Cihan 
dedikleri bu mu ola?" demesi ile ün kazanmış. Bartın’ın 
4 bin yıllık ilçesi Amasra; Fatih Camii, Amasra Kalesi 
ve Kale Mescidi, Kuşkayası Yol Anıtı, Cenova Şatosu, 
Kemere Köprüsü, Osmanlı hamamı, Gürcüoluk 
Mağarası, Göldere şelalesi ve 59 km.lik kıyı kesimindeki 
plajlarıyla ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunuyor.

NE YENİR? NEREDE KALINIR?
Sahil kenti Amasra’da mevsime göre balığın en tazesi 
ve lezzetlisini sahildeki restoranlarda bulabilirsiniz. 
Balığın yanında, damak zevkinden önce gözlere hitap 
eden çok katlı Amasra salatasını ve 150 derecelik 
fırında pişirilen çöven ekmeğini mutlaka tatmalısınız. 
Ayrıca yemeğin sonunda ballı cevizli manda yoğurdunu 
denemeyi de unutmayın.
Amasra'da konaklamak isteyenler için az veya çok 
yıldızlı oteller, apart pansiyonlar yanında zincir ve butik 
oteller de hizmet veriyor.•



5 4  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  P A Y L A Ş I M

Yemek Kültürü

Aile sofraları, saray sofraları ve 
imarethaneleriyle yaygın bir yemek 
kültürüne sahip Osmanlı'da zengin 
yemek töreleri vardı. 

AİLE SOFRASI, MİSAFİR 
SOFRASI
Osmanlı ailesi günde iki kez yemek 

yerdi. Kuşluk yemeği ve akşam yemeği. Bir ayak üzerine 
oturtulan sini etrafında toplanan aile fertleri, ortaya 
konulan kaptan yemeklerini kaşıklardı. Çatal ve bıçak 
kullanımı Tanzimat’la birlikte başlamıştır.  
Genellikle yakın akrabalara, arkadaşlara, komşulara 
verilen davetlerde de aynı rituel uygulanırdı. Ailenin 
parasal durumuna, yaşadığı şehre ya da yöreye göre 

kış günleri çorbayla başlayan yemek, genel olarak 
tahıl, çeşitli sebzelerle hazırlanan sulu yemekler, et ve 
pilavla devam eder, zeytinyağlı soğuk yemekler ya da 
böreklerden sonra tatlı veya meyve ile bitirilirdi. Yemek 
sonrası mutlaka kahve ikram edilirdi.

TOPLU YEMEK SOFRALARI
Toplu sofra töresi asker ocağında, tekke, dergâh ve 
zaviyelerde, okullarda ve imarethanelerde, kervansaray 
ve hanlarda gerçekleşirdi. Bedelinin bazı vakıflar 
tarafından üstlenildiği bu yemeklerde hiyerarşik 
düzende oturulur, yemek bitiminde toplumun büyüğü 
ya da onun seçtiği biri yemek duası okur, sonra da 
ağıza bir tutam tuz atılarak yemek pişirenlere teşekkür 
edilirdi. İstanbul’daki imarethanelerde günde en az 4-5 
bin kişiye yemek verilirdi. 

15. yüzyıldan itibaren doğu ve batı 
birikiminin aynı potada erimesiyle 
biçimlenen bir lezzet şöleni:
OSmaNLI mUtFaĞI 

Orta Asya’dan gelen 
Türk boyları, bu 
topraklara kendi 
kültürlerini getirirken 
aynı zamanda 
Anadolu’da ve 
sonradan fethedilen 
topraklarda 
keşfettikleri mutfak 
alışkanlıklarını kendi 
damak zevklerine 
uyarlayarak zengin bir 
mutfak yaratmışlar.
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Osmanlı mutfağında ramazan, bayram 
gibi özel günlere de büyük önem verilir, 
özel yemekler ve tatlılar hazırlanırdı. 

BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YILLIK HATIRI 
Günlük hayatın vazgeçilmez keyfi olan Türk kahvesinin 
özellikle o dönemde kendine has nükteleri, deyimleri, 
töresi vardı. İçilen zamana ve sosya yaşama göre 
kuşluk kahvesi, fal kahvesi, sohbet kahvesi gibi çeşitli 
adlarla anılırdı. Sabah kahvesi ve kuşluk vakti içilen 
sütlü kahve de devrin vazgeçilmez alışkanlıklarındandı.

5.250 METREKARELİK SARAY MUTFAĞI
Topraklarına kattıkları her yeni yörenin mutfak 
kültürünü de kendi mutfaklarına taşıyan Osmanlı‘larda 
yemek kültürü özellikle Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethinden sonra gelişmiş ve zenginleşmiştir. 
Yaptırdığı Topkapı Sarayı’na yerleştikten sonra yemek 
protokolünü ve adabını da belirleyen Fatih Sultan 
Mehmet zamanında mutfak, saray yaşamında önemli 
bir yer tutardı. Sarayın 5.250 metrekarelik mutfak 
bölümünde da her gün hizmetçiler, yeniçeri muhafızları, 
divan üyeleri ve memurlar, padişah ve ailesi için 
yaklaşık 1.500–2.000 kişilik yemek çıkarılırdı. 
Sultanlar ve devlet büyükleri, yabancı misafir ve 
elçileri, saraya gelen konukları doyurmak ve ziyafet 
vermek amacıyla aşçılar çeşitli yemek tarifleri de 
geliştirmişlerdir. Bu ziyafetlerde gümüş sinilerle 
getirilen yemekler, alçak masalar üzerine konur ve 
küçük gruplar halinde yere oturularak yenirdi. 

OSMANLI SOFRALARINI VE DAMAKLARI 
ŞENLENDİREN YEMEKLER
Kuzu kızartmaları, tereyağlı kuzu kapaması; kızartılıp 
fırında krema, şeker ve gülsuyuyla pişirilen güvercinler; 
levrek ve mercan balığı kızartması; fındık veya 
ebegümeci yapraklarıyla yapılan kıymalı sarmalar; ciğer 

köftesi; kuzu etli pideler; bademli üzümlü ve çamfıstıklı 
pilavlar; şeker, süt, pirinç unu, amber ve misk harçlı 
börek; süt, nişasta ve şekerle kaynatılmış hurmalar; içi 
bademli yufka tatlısı, ballı baklava... Hepsi de çok emek, 
zaman ve hüner isteyen Osmanlı yemekleriydi. •

OSMANLI MUTFAĞINDAN BİR TARİF: 
NAR EKŞİLİ KUZU 
 
MALZEME:
• 700 gram kuzu kuşbaşı
• 2 adet patlıcan (alacalı soyularak iri kuşbaşı doğranmış)
• 3 çorba kaşığı tereyağı
• Yarım dilim balkabağı (iri kuşbaşı doğranmış)
• 1 adet ince kıyılmış kuru soğan
• 1 çorba kaşığı limon suyu
• 1 tatlı kaşığı bal
• 1 kahve kaşığı dövülmüş damla sakızı
• 1-2 adet kabuk tarçın
• 1 kahve kaşığı kimyon
• 1 kahve kaşığı dövülmüş kişniş
• 1 çorba kaşığı kuru nane
• 2 diş ince kıyılmış sarımsak
• 2 çorba kaşığı nar ekşisi
• Yeterince tuz ve karabiber 

YAPILIŞI 
Geniş bir tavaya, yağı ve kuşbaşı etleri koyup kısık 
ateşte pişirin. Yumuşamaya başlayınca üzerine 
ince kıyılmış kuru soğanı, sıcak suyu ve tuzu ilave 
edin. Patlıcan ve balkabağını, damla sakızını ve 
baharatları da ekleyin, biraz da sıcak su koyarak kısık 
ateşte pişirmeye devam edin. Piştikten sonra nar 
ekşisini ve sarımsağı koyup karıştırın, üzerine taze 
nane serperek sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun.
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İslamiyet uhrevi hükümler kadar dünyevi hükümler 
de barındırmaktadır. Bir müminin temel ödevi her 

iki tür hükümlere de hakkıyla riayettir. Bu kısa 
yazıda İslamiyet’in ekonomi sahasındaki temel 

ilkelerinden bahsedilmiştir. 

"Ameller niyetlere göredir" (Buhari, I, 6). 
"Bir işten maksad ne ise hüküm ona göredir" (Mecelle, 

2). "Akitlerde itibar maksad ve manayadır; lafızlara 
ve kalıplara değildir" (Mecelle, 3). Amellerin değeri 

amel edenin niyetine bağlıdır. Yüce Allah buyuruyor 
ki: "Kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a 

ulaşır; fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır" (Hac 
(22), 37). Müminler, Allah’ın emirlerine uyma ve O’nun 

yasaklarından uzaklaşma hedefiyle davranmak 
durumundadırlar.

"Yerin ve göklerin mülkü Allah’a aittir" 
(Âl-i İmran (3), 189). Bu bilinç içinde zengin olmak suç 

değildir. "Veren el alan elden üstündür" (Buhari, II, 112). 

Ama nasıl zengin olunduğu önemlidir. "Haksızca bir 
parça araziyi mülkiyetine geçirenler bilsin ki o arazinin 
yedi katı Kıyamet’te boynuna dolanacaktır" (Buhari, III, 
130). "Başkasının malını meşru bir sebep olmaksızın 

almak caiz değildir" (Mecelle, 97). Yine zenginlerin 
mallarında yoksulların hakkı vardır (Mearic (70), 24-

25). Bir de "Asıl zenginlik mal değil gönül zenginliğidir" 
(Buhari, VIII, 95). "Kanaat bitmez tükenmez bir 

hazinedir". 

"Allah alım satımı helal faizi haram 
kılmıştır" (Bakara (2), 275). 

"Eğer böyle yapmazsanız (faizi terk etmezseniz), Allah 
ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin" (Bakara (2), 

279). "Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşrû 
olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan 
bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrûdur" (Nisa (4), 

29). İslamiyet, faizi de kârı da meşru gören kapitalizm 
ve faizi de kârı da gayr-ı meşru gören sosyalizmden 

farklı olarak faizi haram, kârı meşru görmektedir. 
Faiz ise "Borçtan elde edilen menfaattir", "Alacağın 

İslamiyet, dünya ve ahiret hayatını tanzim ederken aynı zamanda  bilim, 
ekonomi ve yönetim konularında da değerlendirmeler yapmıştır. Biz de, pek 
fazla bilinmeyen İslam ekonomisi hakkında sizleri bilgilendirmek istedik ve 

sayfalarımızı Doç.Dr. İsak Emin Aktepe’ye teslim ettik.

İslam Ekonomisinin 
Temel İlkeleri

Doç. Dr. İsak Emin AKTEPE
Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 

Türkiye Finans Danışmanı
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iskontoyla üçüncü taraflara devredilmesidir", "Paranın 
vade farkıyla vadeli satımıdır" ve "Borcun vadesini 
uzatıp miktarını artırmaktır" diye taksim edilebilir. 

"Bizi aldatan bizden değildir" 
(Müslim, I, 99). 

"Malın kusurunu gizleyerek satmamalıdır. Mala rağbeti 
artırmak için hile yapmamalıdır" (Buhari, III, 71). Tartıyı 
eksik tutmamalıdır. "Eksik ölçüp tartanların vay haline!" 

(Mutaffifin (83), 1). Ayrıca fiyatlara hileli müdahale 
(neceş) etmemelidir (Buhari, III, 69). Malı alma niyeti 
yokken sırf malın fiyatını artırmak için fiyat teklifi 

sunmamalıdır. 

"Fiyatları indiren de yükselten de 
Allah’tır" (Ebu Davud, III, 272). 

Dolayısıyla piyasaya dışarıdan müdahale (narh, 
tes’ir) olmamalıdır. Fiyatların belirlenmesine yönelik 

müdahaleler alıcı ya da satıcıya haksızlık olabilir. Piyasa 
kendi tabii koşulları içinde oluşmalıdır. İslam’da kâr 
haddi belirlenmemiştir. Fahiş kâr, malın maliyetine 

eklenen kârın fazla olması değil, malın piyasa 
değerinden çok fazlasına ya da çok azına alım satım 

yapılmasıdır. İlke böyle olmakla birlikte "Umumi zararı 
def için hususi zarar tercih olunur" (Mecelle, 26) kaidesi 

gereğince yürütme erki ihtiyaç duyduğunda fiyatlara 
müdahale edebilir. Zaten piyasayı manipüle etmek 

amacıyla mal stokçuluğu da yasaktır. "Karaborsacılık 
yapan günahkardır" (Müslim, III, 1227). Denilmektedir 
ki "Haram olan karaborsacılık yiyecek maddelerindeki 

ihtikarla sınırlıdır. İhtikar, yiyeceği pahalı iken satın alıp 
daha fazla pahalılansın diye bekletmektir. Piyasadan 
habersizce gelip mal alanlar, yiyecekler ucuzken mal 
alıp stoklayanlar, yemek amacıyla pahalı iken yiyecek 
maddesi alanlar ya da normal vaktinde satmak üzere 
mal alanlar karaborsacı sayılmazlar" (Nevevi, Şerhu 

Sahihi Müslim, XI, 43). 

"Her hak sahibine hakkını veriniz" 
(Buhari, III, 38). 

"İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz" (İbn Mace, 
II, 812). Bilinmelidir ki çalıştırdığı işçisine ücretini 

vermeyen Kıyamet günü Resûlullah’ın düşmanıdır 
(Buhari, III, 82). Hakkını arayan da yadırganmamalıdır. 

Zira "Her hak sahibinin hakkını isteme hürriyeti 
vardır" (Buhari, III, 99). Aynı şekilde "Ey iman edenler,  

Akitlerinize riayet ediniz!" (Maide (5), 1). "Allah 
emanetleri ehline vermenizi emreder" (Nisa (4), 58). 

Bununla birlikte "Eğer borçlu darlık içindeyse eli 
genişleyinceye kadar mühlet verilmelidir" (Bakara 

(2), 280). Ama "İmkanı olduğu halde borcunu vaktinde 
ödememek zulümdür" (Buhari, III, 94). Zulüm de suçtur 
ve cezası olmalıdır. "Kötülüğün karşılığı misliyle verilir" 

(Şura (42), 40). Borçlara sadakatsizlik umumi bir zarardır 
ve bu zarara mani olmak gereklidir.

"Rüşvet alan da veren de cehennemdedir" 
(Bezzar, III, 247). 

"Allah’ın laneti rüşvet alanın da verenin de üzerinedir" 
(İbn Mace, II, 775). "Alınması haram olanın verilmesi 

de haramdır" (Mecelle, 34). Denilir ki "Rüşvet, bir hakkı 
iptal ya da batıl bir şeyi elde etmek için verilen hediyedir. 
Zaten hakkı olanı elde etmek veya kendisine yönelmiş 
bir zulmü def için verilen hediye caizdir" (Azimabadi, IX, 

359). 

"Aşırı belirsizlikler içeren satışlar 
yasaktır" (Müslim, III, 1153). 

"Cahiliye toplumunun yaptığı gibi, bir alım satımda 
vadeyi, bir hayvanın yavrusunun yavrusunun doğumu 
diye belirlemek (habelü’l-habele) yasaktır" (Buhari, III, 

70). "Cahiliye toplumunun yaptığı gibi müşterinin malı 
incelemesine fırsat vermeden alım satım yapmak 

(mülamese, münabeze) yasaktır" (Buhari, III, 70). 
"Cahiliye toplumunun yaptığı gibi satılan malı, atılan 
bir taşla belirlemek (hasat) yasaktır" (Müslim, III, 1153). 

"Henüz oluşma ve olgunlaşma emaresi taşımayan 
meyveleri dalında satmak yasaktır" (Müslim, III, 1165). 
Ticaret kumarlaştırılmamalıdır. Bununla birlikte akdi 
batıl ya da fasit kılacak belirsizlik (garar) aşırı olmalı 

az olmamalıdır. Her akitte bir miktar belirsizlikler 
bulunabilir. "Alimlerin hepsine göre akitlerdeki az 

belirsizlikler affedilir" (İbn Abdilber, İstizkar, VI, 456).
10- "Kim zaruret halinde kalırsa haddi aşmadan haram 

kıldıklarımızdan yiyebilir; günah olmaz" (Bakara (2), 
173). "Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılar" (Mecelle, 

21). "Zaruret sebebiyle mubah olan şey zaruret kadar 
takdir edilir" (Mecelle, 22). "Zarar imkanlar ölçüsünde 

def edilir" (Mecelle, 31). "Hacet, umumi olsun veya 
hususi olsun, zaruret derecesine indirilir" (Mecelle, 
32). Netice itibarıyla "Allah sizin için kolaylık arzu 

eder; zorluk dilemez" (Bakara (2), 185). "Kolaylaştırınız, 
zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" 

(Buhari, I, 25).•
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Fotoğraf

tÜrkİYE FİNaNS FOtOĞraF 
YarIşmaSI SONUÇLaNDI
Türkiye Finans’ın, çalışanları için düzenlediği 3. Fotoğraf Yarışması 
sonuçlandı. Oldukça yüksek katılımın olduğu yarışmada birbirinden yaratıcı 
çalışmalar Seçici Kurul üyeleri tarafından Teknik ve Kompozisyon açılarından 
değerlendirildi. Birinciliği, ADK ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü’nden 
Arif Ünal, "Karanlığın Büyüsü" isimli çalışmasıyla kazandı . 

1. 
Arif Ünal 

"Karanlığın Büyüsü" 

2. 
Ali Alabaşlı

"Uçurtma" 
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3. 
Murat Toru 

"Kara Akbaba" 

Özel Ödül 
Hüseyin Bahçeci 

"Müzik Seni Taşısın" 

İlk üç dereceyi kazananlar ve ödülleri:
1 Arif Ünal, ADK ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü, "Karanlığın Büyüsü" 3.000 TL
2 Ali Alabaşlı, Adıyaman Şube Müdürlüğü, "Uçurtma" 2.000 TL
3 Murat Toru, Ankara Demetevler Şube Müdürlüğü, "Kara Akbaba" 1.000 TL. 

ADK ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü’nden Hüseyin Bahçeci ise 
"Müzik Seni Taşısın" isimli çalışmasıyla 1.500 TL değerindeki Türkiye Finans Özel Ödülü'ne 
layık görüldü. Yarışmaya katılan 5 kişi ise 500 TL’lik mansiyon ödülünün sahibi oldu.

T ürkiye Finans Fotoğrafçılık 
Kulübü tarafından 
düzenlenen yarışmaya ülke 
genelindeki Türkiye Finans 
çalışanları yoğun ilgi gösterdi. 
131 katılımcının toplam 603 
çalışması, fotoğraf sanatçısı 
Nevzat Çakır ile fotoğraf 

sanatçısı ve PhotoWorld Dergisi Genel Yayın 

Yönetmeni Murat Gür’ün de aralarında 
bulunduğu Seçici Kurul tarafından 
değerlendirildi. Katılan eserler Türkiye 
Finans Kartal Genel Müdürlük binasında 
sergilendi. Sergi açılışına Türkiye Finans 
Genel Müdürü Derya Gürerk, Türkiye Finans 
Genel Müdür Yardımcısı ve Fotoğrafçılık 
Kulübü Başkanı Semih Alşar ile Türkiye 
Finans üst yönetimi ve çalışanları katıldı. •
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Hobi

Kil, kuvarst ve feldispat
karışımı topraktan yapılan
ve fırında pişirilen, bir yüzeyi
sırlanmış, geleneksel renk ve
motiflerle süslenmiş bir tür
seramik olan çininin yapılışı 
hayli emek ve ustalık istiyor.

Çini nasıl yapılıyor?  
Önce sıvı haldeki çamur alçı kalıplara 
dökülerek şekillendiriliyor ve bu parçalar 
yaklaşık 1.000 derecede bir güne yakın 
bir süre boyunca yavaş yavaş pişiriliyor. 
"Bisküvi" adı verilen bu ürünlere daha sonra 
"tahrirleme" yapılıyor. Bu aşamada önce usta 
ellerin rengarenk duyguları kağıt üzerinde 
lale, karanfil, gül yaprağı, sümbül, nar çiçeği, 
kalyon, bulut, böcek, hayali hayvan motifleri, 
selvi ağacı, papatya, mine, minyatür insan 
figürleri, bahar dalı, geometrik şekiller, balık 
pulu, hayat ağacı gibi çok özgün desenlere 
dönüşüyor. Daha sonra iğne ile delinen 
desenler kömür tozuyla ürüne geçirildikten 
sonra boyanıyor. Süsleme tamamlandıktan 
sonra boza kıvamındaki özel karışıma 
batırılarak sırlanan çiniler sonra tekrar 900 
derecede pişiriliyor.

Çinicilikte renklerin dili:
Kırmızı: Canlılık, dinamizm, ataklık  
Mavi: Sonsuzluk ve özgürlük 
Yeşil: Doğa ve huzur 
Sarı:  Zeka, incelik 
Mor: Asalet, lüks, itibar  
Pembe: Neşe, güven ve rahatlık 
Turuncu: Dışa dönüklük 
Lacivert: Otorite ve verimlilik 

Kahverengi: Toprak ve dağlar 
Siyah: Güç ve tutku 
Beyaz: Saflık, temizlik ve tutarlılık

Çini potasında erimek...
Günümüzde Avrupa ve Amerika’daki 
müzelerde ve özel koleksiyoncularda 
eserleri bulunan Faik Kırımlı, Faruk Şahin, 
Turgut Tuna, Mehmet Gürsoy gibi çini 
sanatçılarımızın yapıtları bu geleneksel 
sanatımızı hem dünyaya tanıtıyor ve hem de 
gelecek nesillere aktarıyor. 
2010 yılında aramızdan ayrılan Kütahya’lı 
ünlü çini ustası Sıtkı Olçar da eserleriyle 
İznik ve Kütahya çiniciliğine yeni bir boyut 
kazandırmış, yurt içi ve yurt dışında çok 
sayıda kişisel sergi açarak bu sanatın 
tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. 
XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı sanatının 
zirvelerinden biri olan İznik çinisinin 
camilerde, saraylarda, Türk ve dünya 
müzelerindeki örnekleri hala hayranlıkla 
izleniyor.

Çinicilik zor zanaat…
Çini boyama konusunda el becerisi kazanmak 
isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı, Büyükşehir 
Belediyeleri, Halk Eğitim Merkezleri ve 
özel atölyelerde düzenlenen kurslara 
katılabiliyorlar. Derslerde kursiyerler, çinide 
kullanılan boyaların özellikleri ve hazırlanışı, 
desen çalışması, boyama teknikleri ve 
şekilleri, motif ve zemin boyama gibi 
konularda beceri kazanıyorlar. Çizim ve 
boyamayı öğrenmek bir yıl sürüyor, ancak 
ustalık için kursa birkaç yıl devam edilmesi 
gerekiyor. •

Geleneksel Türk sanatlarından olan Çinicilik, tarihten günümüze 
kalan en özel miraslardan biri. Önce Selçuklu Türklerinde, daha 
sonra Osmanlılar döneminde devrin çini ustaları; cami, medrese, 
saray ve türbeleri çinilerle bezemişler. İznik ve Kütahya'daki çini 
merkezlerinde ince detaylarla işledikleri kandil, kâse, tabak, ibrik ve 
sürahi gibi objelere hayat vermişler. 

SaBIr, EmEk VE GöZ NUrU 
İStEYEN İNCE rUHLU Bİr 
SaNat DaLI: ÇİNİ
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İngilizce Özetler

tUrkEY’S 
ENErGY 
tarGEt: 
aSSESSING 
LOCaL 
rESOUrCES
Need for energy increases in parallel to the level 
of welfare of societies and countries. Hence, such 
subjects as safe and sustainable energy, efficient use 
of energy, minimisation of greenhouse gas emission, 
environmental protection, and transition from fossil 
resources to renewable energy resources are very 
critical for all countries worldwide.

Turkey’s Energy Strategy
Leading principle for Turkey’s energy strategy is 
to minimise dependency to external resources via 
considering rich, renewable local resources such as 
hydroelectric, wind, geothermal, biomass, and solar 
power in order to respond to ever-increasing energy 
requirements. 

Turkey’s Energy Need
Turkey is the second country in the world, following 
China, with the highest increase in demand for natural 
gas and electricity. Merely 25 per cent of the energy 
need of Turkey is covered through local resources, and 
the remaining portion is supplied from various external 
resources. This increases Turkey’s dependency to 
energy import primarily for petroleum and natural gas. 

Turkey’s Energy Resources 
Estimated energy consumption in Turkey for 2020 is 
equivalent to 222 million tonnes of petroleum, and 
fossil fuels constitute 90 per cent of current total 
consumption. With limited non-renewable energy 
resources, Turkey imports more than 90 per cent of 
her petroleum and natural gas requirement. Financial 
burden of this import for Turkey is 60 billion US dollars 
every year… Still, compared to many other countries, 
Turkey has a significant potential in terms of such 
renewable energy resources as solar, wind, hydro, 
geothermal and biomass. 
Solution to Environmental Pollution: Renewable Energy 
Clean energy not only contributes to individuals and 
a country’s economy but also plays a crucial role in 
minimisation of air and environmental pollution. 
TurkStat data shows that total greenhouse gas 
emission in Turkey has gone up to 422.4 million tonnes 
CO2 in 2011, the largest portion of which includes 
energy-based emissions with 71 per cent. 
Importance of Energy Saving   
Energy saving has crucial importance for countries…. 
Turkey is considered to have a significant level of 
energy savings with 30 per cent for the construction 
sector, 20 per cent for the industrial sector, and 15 per 
cent for the transportation sector. Efficient, effective, 
safe, timely and environmentally sensitive utilisation 
of energy and mineral resources will both minimise 
external dependency and provide biggest contribution 
to the country’s welfare. A sustainable development is 
only possible through clean and continuous energy. 
It is possible to leave a viable country with a strong 
economy as a legacy for future civilisation by conscious 
energy saving and efficient utilisation of energy by 
individuals, public and private sector. Hence, we need 
to consume energy resources in a conscious manner, 
make this an integrated part of our lives, and educate 
our children accordingly.
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100 mILLION tL 
WOrtH OF rENt 
CErtIFICatE 
OFFErING FrOm 
tÜrkİYE FİNaNS 
Public offering of a 100 million TL worth of rent 
certificate with quarterly rent, under a fixed term 
of 179 days (six months), has been completed by 
Türkiye Finans Varlık Kiralama Inc. in partnership 
with İş Yatırım Inc. and BMD Inc. A demand of 1.65 
fold has been received for the issuance between 
15-16 January 2014 for public offering. Derya 
Gürerk, the General Manager of Türkiye Finans, 
said: "Total number of demands for this first Public 
Offering of TL Rent Certificate of Türiye Finans Varlık 
Kiralama Inc., has been a total of 165,374,449 TL. 
This issuance has provided us with the opportunity 
of meeting a completely different customer and 
investor profile. If appropriate market conditions 
occur in 2014, we are planning to continue with Rent 
Certificate issuance in TL and in foreign currencies."

İngilizce Özetler

2013 NEt PrOFIt OF 
tÜrkİYE FİNaNS IS 
329 mILLION tL
Having revealed a stable growth also in 2013, 
Türkiye Finans has announced a net profit of 329 
million TL (413 million TL before tax) on the basis 
of year-end figures. Thus, it has kept its first place 
for profitability among participation banks by 
the end of the year as it did within the first three 
quarters of the year. Türkiye Finans’ size of assets 
has reached up to 25 billion TL, as of the end of 
2013, by a 42.6 per cent increase compared to the 
previous year.  Derya Gürerk, the General Manager 
of Türkiye Finans, has assessed these figures: 
"Participation banking sector has experienced a 
growth well above the Turkish economy and the 
banking sector in 2013, and had a 5.5 per cent share 
within the banking sector. Türkiye Finans’ total 
amount of extended funds has increased by 40 per 
cent from 13 billion TL in 2012 to 18 billion TL in 
2013, while the size of our non-cash loan portfolio 
has gone up to 9 billion TL. We, as Türkiye Finans, 
have witnessed a growth rate well above that of 
the sector itself both in terms of collected and of 
extended funds. For collected funds, we have seen 
a 32 per cent increase with 15 billion TL compared 
to the figures for the end of 2012. As Türkiye Finans, 
we continue to contribute to the country’s economy 
via sukuk and other activities."  
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tÜrkİYE FİNaNS 
aS "tHE BESt 
PartICIPatION 
BaNk IN COmPLaINt 
maNaGEmENt"
Turkey’s pioneering participation bank Türkiye 
Finans has ranked first among in the 2013 
Complaint Index  Report for Participation Banks 
issued by www.sikayetvar.com, the biggest 
complaint platform in Turkey with over 1.3 million 
individual members and 1,300 brands. Based on 
the 2013 data collected by sikayetvar.com, the 
Complaint Index Report (Şikayetendex) selected 
Türkiye Finans as the Best Participant Bank in 
Complaint Management. 
İkram Göktaş, the Executive Vice President of 
Türkiye Finans, emphasised the importance of 
customer satisfaction and continued: "The focal 
point of our services is our customers’ satisfaction. 
We are well aware of the fact that our customers’ 
demands and complaints are a driving force for 
improving our processes, and we improve our 
service quality with this approach. We are extremely 
happy to be selected as the best participant bank 
of the sector in complaint management, thanks 
to our business model centred upon customer 
satisfaction."

İngilizce Özetler

FOUr aWarDS 
FrOm GLOBaL 
BaNkING aND 
FINaNCE rEVIEW 
FOr tÜrkİYE FİNaNS
Türkiye Finans was awarded in four different 
categories by one of the leading publications of 
economy: Global Banking and Finance Review. 
Having considered innovative banking applications, 
investment strategies and developments guiding 
the sector, awarded the following prizes to Türkiye 
Finans: ‘Turkey’s Best Credit Card with Partnered 
Brand’ and ‘Turkey’s Fastest Growing Retail Bank’. 
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GENEL MÜDÜRLÜK    Tel: (0216) 586 70 00
TOPHANE EK HİZMET BİNASI   Tel: (0212) 393 10 00
AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  Tel: (0322) 359 42 74
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   Tel: (0312) 417 30 90
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   Tel: (0232) 483 55 66
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖL. MÜD.  Tel: (0342) 215 20 42
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MÜD. Tel: (0216) 573 16 00
İSTANBUL AVRUPA 1. BÖLGE MÜD.  Tel: (0212) 393 10 00
İSTANBUL AVRUPA 2. BÖLGE MÜD.  Tel: (0212) 659 36 84
KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  Tel: (0462) 321 15 03
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  Tel: (0352) 221 15 66
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  Tel: (0224) 453 00 15
ADANA ŞUBESİ    Tel: (0322) 359 55 35
ADANA BARAJYOLU ŞUBESİ  Tel: (0322) 224 44 56
ADANA CEYHAN ŞUBESİ   Tel: (0322) 611 52 64
ADANA KURTTEPE ŞUBESİ   Tel: (0322) 247 24 04
ADANA SEYHAN ŞUBESİ   Tel: (0322) 363 07 11
ADANA YÜREĞİR ŞUBESİ  Tel: (0322) 328 20 63
ADIYAMAN ŞUBESİ    Tel: (0416) 213 34 34
AFYON ŞUBESİ   Tel: (0272) 213 06 07
AKSARAY ŞUBESİ    Tel: (0382) 212 71 25
AMASYA ŞUBESİ    Tel: (0358) 212 15 20
ANKARA ŞUBESİ   Tel: (0312) 430 50 50
ANKARA BALGAT ŞUBESİ   Tel: (0312) 284 87 07
ANKARA BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ Tel: (0312) 417 98 98
ANKARA CEBECİ ŞUBESİ  Tel: (0312) 319 90 52
ANKARA ÇANKAYA ŞUBESİ   Tel: (0312) 441 20 55
ANKARA ÇUKURAMBAR ŞUBESİ  Tel: (0312) 287 04 36
ANKARA DEMETEVLER ŞUBESİ   Tel: (0312) 335 04 76
ANKARA DEMİRTEPE ŞUBESİ   Tel: (0312) 230 52 10
ANKARA ETLİK ŞUBESİ   Tel: (0312) 322 04 06
ANKARA GİMAT ŞUBESİ  Tel: (0312) 397 22 77
ANKARA GÖLBAŞI ŞUBESİ   Tel: (0312) 484 45 41
ANKARA İVEDİK ŞUBESİ  Tel: (0312) 395 24 07
ANKARA KEÇİÖREN ŞUBESİ  Tel: (0312) 356 00 70
ANKARA KIZILAY ŞUBESİ   Tel: (0312) 417 44 40
ANKARA OSTİM ŞUBESİ   Tel: (0312) 385 68 23
ANKARA POLATLI ŞUBESİ  Tel: (0312) 621 11 33
ANKARA SİNCAN ŞUBESİ   Tel: (0312) 276 77 47
ANKARA SİTELER ŞUBESİ   Tel: (0312) 348 10 90
ANKARA ULUS ŞUBESİ   Tel: (0312) 309 27 41
ANKARA YILDIZ ŞUBESİ  Tel: (0312) 441 36 11
ANTALYA ŞUBESİ   Tel: (0242) 244 53 57
ANTALYA ALANYA ŞUBESİ  Tel: (0242) 512 90 06
ANTALYA ASPENDOS BULVARI ŞUBESİ Tel: (0242) 322 28 57
ANTALYA ÇALLI ŞUBESİ   Tel: (0242) 345 00 55
ANTALYA KONYAALTI ŞUBESİ  Tel: (0242) 228 61 73
ANTALYA MANAVGAT ŞUBESİ   Tel: (0242) 743 23 94
AYDIN ŞUBESİ    Tel: (0256) 213 70 02
BALIKESİR ŞUBESİ   Tel: (0266) 244 12 55
BATMAN ŞUBESİ   Tel: (0488) 214 15 06
BATMAN PETROLKENT ŞUBESİ  Tel: (0488) 214 24 53
BİNGÖL ŞUBESİ    Tel: (0426) 214 15 23
BOLU ŞUBESİ    Tel: (0374) 217 61 31
BURDUR ŞUBESİ    Tel: (0248) 234 62 42
BURSA ŞUBESİ   Tel: (0224) 221 33 00
BURSA BEŞEVLER ŞUBESİ  Tel: (0224) 451 80 60
BURSA DEMİRTAŞ ŞUBESİ  Tel: (0224) 211 33 97
BURSA FSM BULVARI ŞUBESİ   Tel: (0224) 246 65 15
BURSA İNEGÖL ŞUBESİ  Tel: (0224) 711 90 80
BURSA KESTEL ŞUBESİ   Tel: (0224) 372 01 60
BURSA NİLÜFER ŞUBESİ   Tel: (0224) 443 43 00
BURSA ÖZLÜCE ŞUBESİ   Tel: (0224) 413 78 32 
BURSA ULUCAMİ ŞUBESİ  Tel: (0224) 223 48 40
BURSA VİŞNE CADDESİ ŞUBESİ   Tel: (0224) 364 12 84
BURSA YILDIRIM ŞUBESİ   Tel: (0224) 361 52 22
ÇANAKKALE ŞUBESİ    Tel: (0286) 214 33 01
ÇORUM ŞUBESİ    Tel: (0364) 225 31 82
DENİZLİ ŞUBESİ    Tel: (0258) 241 67 00

DENİZLİ SANAYİ ŞUBESİ   Tel: (0258) 371 00 88
DENİZLİ BAYRAMYERİ ŞUBESİ   Tel: (0258) 265 06 03
DİYARBAKIR ŞUBESİ    Tel: (0412) 229 00 03
DİYARBAKIR DİCLEKENT ŞUBESİ   Tel: (0412) 257 23 26
DİYARBAKIR KAYAPINAR ŞUBESİ  Tel: (0412) 252 24 94
DÜZCE ŞUBESİ   Tel: (0380) 514 78 37
EDİRNE ŞUBESİ    Tel: (0284) 214 92 40
ELAZIĞ ŞUBESİ   Tel: (0424) 236 43 74
ERZİNCAN ŞUBESİ   Tel: (0446) 223 39 39
ERZURUM ŞUBESİ    Tel: (0442) 213 50 10
ERZURUM YAKUTİYE ŞUBESİ   Tel: (0442) 236 04 78
ESKİŞEHİR ŞUBESİ    Tel: (0222) 230 02 98
ESKİŞEHİR SANAYİ ŞUBESİ   Tel: (0222) 228 14 65
GAZİANTEP ŞUBESİ    Tel: (0342) 215 35 31
GAZİANTEP GATEM ŞUBESİ   Tel: (0342) 238 42 07
GAZİANTEP KARATAŞ ŞUBESİ  Tel: (0342) 371 44 01
GAZİANTEP SUBURCU ŞUBESİ   Tel: (0342) 231 20 10
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ŞUBESİ   Tel: (0342) 323 20 14
GİRESUN ŞUBESİ   Tel: (0454) 212 04 90
HATAY ANTAKYA ŞUBESİ  Tel: (0326) 225 36 12
HATAY İSKENDERUN ŞUBESİ  Tel: (0326) 613 16 15
İSPARTA ŞUBESİ    Tel: (0246) 233 00 21
İSTANBUL ACIBADEM ŞUBESİ   Tel: (0216) 340 60 00
İSTANBUL AKSARAY ŞUBESİ  Tel: (0212) 518 83 84
İSTANBUL ALTINTEPE ŞUBESİ   Tel: (0216) 549 25 02
İSTANBUL ALTUNİZADE ŞUBESİ   Tel: (0216) 651 87 90
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ŞUBESİ   Tel: (0212) 597 45 03
İSTANBUL AVCILAR ŞUBESİ   Tel: (0212) 593 34 44
İSTANBUL AVCILAR E-5 ŞUBESİ   Tel: (0212) 422 92 78
İSTANBUL BAĞCILAR ŞUBESİ   Tel: (0212) 462 92 28
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ŞUBESİ  Tel: (0212) 555 28 20
İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ŞUBESİ   Tel: (0212) 608 09 51
İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBESİ  Tel: (0212) 583 02 70
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ŞUBESİ  Tel: (0212) 777 42 07
İSTANBUL BATI ATAŞEHİR ŞUBESİ  Tel: (0216) 324 01 65
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ŞUBESİ   Tel: (0212) 612 24 20
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ŞUBESİ   Tel: (0212) 236 69 59
İSTANBUL BEŞYÜZEVLER ŞUBESİ  Tel: (0212) 479 71 66
İSTANBUL BEYKENT ŞUBESİ  Tel: (0212) 871 31 18
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ   Tel: (0212) 876 68 00
İSTANBUL BOĞAZİÇİ KURUMSAL ŞUBESİ  Tel: (0212) 269 61 28
İSTANBUL CADDEBOSTAN ŞUBESİ  Tel: (0216) 355 70 07
İSTANBUL ÇAĞLAYAN ŞUBESİ   Tel: (0212) 291 55 25
İSTANBUL ÇAMLICA ŞUBESİ   Tel: (0216) 461 00 06
İSTANBUL ÇEKMEKÖY ŞUBESİ   Tel: (0216) 640 01 05
İSTANBUL DES ŞUBESİ   Tel: (0216) 420 38 00
İSTANBUL DUDULLU ŞUBESİ   Tel: (0216) 540 70 70
İSTANBUL EMİNÖNÜ ŞUBESİ  Tel: (0212) 514 01 54
İSTANBUL ERENKÖY ŞUBESİ   Tel: (0216) 478 54 02
İSTANBUL ESENLER ŞUBESİ   Tel: (0212) 568 10 80
İSTANBUL ESENYURT ŞUBESİ  Tel: (0212) 596 00 76
İSTANBUL ETİLER ŞUBESİ   Tel: (0212) 257 12 30
İSTANBUL FATİH ŞUBESİ   Tel: (0212) 631 04 90
İSTANBUL FINDIKZADE ŞUBESİ  Tel: (0212) 491 20 40
İSTANBUL FLORYA ŞUBESİ  Tel: (0212) 624 60 93
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ  Tel: (0212) 614 40 46
İSTANBUL GİYİMKENT ŞUBESİ   Tel: (0212) 438 35 61
İSTANBUL GÜLTEPE ŞUBESİ   Tel: (0212) 280 20 42
İSTANBUL GÜNEŞLİ ŞUBESİ  Tel: (0212) 602 03 30
İSTANBUL GÜNEŞLİ ÇARŞI ŞUBESİ  Tel: (0212) 651 70 90
İSTANBUL GÜNGÖREN ŞUBESİ  Tel: (0212) 539 91 11
İSTANBUL GÜNGÖREN ÇARŞI ŞUBESİ Tel: (0212) 502 80 41
İSTANBUL HADIMKÖY YOLU ŞUBESİ  Tel: (0212) 886 22 82
İSTANBUL HALKALI ŞUBESİ   Tel: (0212) 697 43 12
İSTANBUL IHLAMURKUYU ŞUBESİ  Tel: (0216) 540 87 50
İSTANBUL İKİTELLİ ŞUBESİ   Tel: (0212) 671 21 00
İSTANBUL İKİTELLİ SANAYİ ŞUBESİ Tel: (0212) 777 55 83
İSTANBUL İSTOÇ ŞUBESİ   Tel: (0212) 659 58 00
İSTANBUL KADIKÖY ŞUBESİ  Tel: (0216) 414 56 76

Şube Bilgileri
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İSTANBUL KAĞITHANE ŞUBESİ   Tel: (0212) 295 02 05
İSTANBUL KAPALIÇARŞI ŞUBESİ   Tel: (0212) 514 60 86
İSTANBUL KARAKÖY ŞUBESİ  Tel: (0212) 297 09 09
İSTANBUL KARTAL ŞUBESİ  Tel: (0216) 387 21 51
İSTANBUL KAVACIK ŞUBESİ  Tel: (0216) 680 38 60
İSTANBUL KAYNARCA ŞUBESİ   Tel: (0216) 596 49 00
İSTANBUL KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBESİ  Tel: (0216) 463 56 01
İSTANBUL KOZYATAĞI ŞUBESİ  Tel: (0216) 409 29 70
İSTANBUL KURTKÖY ŞUBESİ   Tel: (0216) 595 11 06
İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞUBESİ Tel: (0216) 469 74 80
İSTANBUL KÜÇÜKYALI ŞUBESİ   Tel: (0216) 518 50 30
İSTANBUL LALELİ ŞUBESİ   Tel: (0212) 517 37 40
İSTANBUL LEVENT SANAYİ ŞUBESİ  Tel: (0212) 278 58 34
İSTANBUL MALTEPE ŞUBESİ   Tel: (0216) 442 80 05
İSTANBUL MALTEPE CEVİZLİ ŞUBESİ  Tel: (0216) 441 74 75
İSTANBUL MASLAK ŞUBESİ   Tel: (0212) 286 95 36
İSTANBUL MECİDİYEKÖY ŞUBESİ   Tel: (0212) 356 03 15
İSTANBUL MEGA CENTER ŞUBESİ  Tel: (0212) 640 06 75
İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ   Tel: (0216) 452 86 43
İSTANBUL MERTER ŞUBESİ   Tel: (0212) 637 26 09
İSTANBUL MERTER TEKSTİL ŞUBESİ  Tel: (0212) 555 68 23
İSTANBUL NİŞANTAŞI ŞUBESİ   Tel: (0212) 343 62 82
İSTANBUL OSMANAĞA ŞUBESİ   Tel: (0216) 348 28 19
İSTANBUL OSMANBEY ŞUBESİ  Tel: (0212) 231 18 12
İSTANBUL PENDİK ŞUBESİ  Tel: (0216) 483 64 05
İSTANBUL PERPA ŞUBESİ   Tel: (0212) 222 66 16
İSTANBUL RAMİ ŞUBESİ   Tel: (0212) 417 38 40
İSTANBUL SAHRAYICEDİT ŞUBESİ   Tel: (0216) 411 14 94
İSTANBUL SAMANDIRA ŞUBESİ  Tel: (0216) 561 04 16
İSTANBUL SARIYER ŞUBESİ  Tel: (0212) 218 60 23
İSTANBUL SEFAKÖY ŞUBESİ   Tel: (0212) 599 12 35
İSTANBUL END. VE TİC. SER. BÖLGE ŞB. Tel: (0216) 394 08 81
İSTANBUL SEYİTNİZAM ŞUBESİ   Tel: (0212) 416 26 09
İSTANBUL SİLİVRİ ŞUBESİ   Tel: (0212) 728 96 01
İSTANBUL SULTANBEYLİ ŞUBESİ   Tel: (0216) 496 12 22
İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ ŞUBESİ Tel: (0212) 475 36 00
İSTANBUL SULTANHAMAM ŞUBESİ Tel: (0212) 514 02 98
İSTANBUL ŞİRİNEVLER ŞUBESİ   Tel: (0212) 551 73 13
İSTANBUL TAKSİM ŞUBESİ   Tel: (0212) 296 58 28
İSTANBUL TAVUKÇUYOLU ŞUBESİ  Tel: (0216) 466 56 73
İSTANBUL TERAZİDERE ŞUBESİ   Tel: (0212) 501 02 56
İSTANBUL TOPÇULAR ŞUBESİ  Tel: (0212) 612 13 00
İSTANBUL TOPHANE ŞUBESİ   Tel: (0212) 251 65 20
İSTANBUL TOPKAPI ŞUBESİ   Tel: (0212) 674 33 36
İSTANBUL TRAKYA KURUMSAL ŞUBESİ  Tel: (0212) 552 62 29
İSTANBUL TUZLA ŞUBESİ   Tel: (0216) 493 13 82
İSTANBUL TUZLA SANAYİ ŞUBESİ   Tel: (0216) 394 20 45
İSTANBUL TÜMSAN ŞUBESİ  Tel: (0212) 486 12 39
İSTANBUL ÜMRANİYE ŞUBESİ  Tel: (0216) 523 13 63
İSTANBUL ÜMRANİYE ÇARŞI ŞUBESİ Tel: (0216) 316 85 85
İSTANBUL ÜSKÜDAR ŞUBESİ   Tel: (0216) 391 00 70
İSTANBUL YAVUZSELİM ŞUBESİ  Tel: (0212) 631 93 53
İSTANBUL YENİBOSNA ŞUBESİ   Tel: (0212) 474 42 09
İSTANBUL YEŞİLPINAR ŞUBESİ  Tel: (0212) 535 25 71
İSTANBUL YÜZYIL ŞUBESİ  Tel: (0212) 429 33 02
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ŞUBESİ   Tel: (0212) 665 00 23
İZMİR ŞUBESİ    Tel: (0232) 445 51 75
İZMİR BORNOVA ŞUBESİ   Tel: (0232) 339 57 07
İZMİR BUCA ŞUBESİ   Tel: (0232) 452 66 64
İZMİR ÇAMDİBİ ŞUBESİ   Tel: (0232) 462 12 67
İZMİR ÇİĞLİ ŞUBESİ    Tel: (0232) 329 54 60
İZMİR KARABAĞLAR ŞUBESİ   Tel: (0232) 253 66 86
İZMİR IŞIKKENT ŞUBESİ   Tel: (0232) 479 90 82
İZMİR KARŞIYAKA ŞUBESİ   Tel: (0232) 382 76 79
İZMİR MENEMEN ŞUBESİ   Tel: (0232) 831 61 96
İZMİR TORBALI ŞUBESİ   Tel: (0232) 856 56 07
İZMİR ÜÇKUYULAR ŞUBESİ  Tel: (0232) 278 67 68
K.MARAŞ ŞUBESİ    Tel: (0344) 224 00 32
KARABÜK ŞUBESİ    Tel: (0370) 412 49 13

KARAMAN ŞUBESİ    Tel: (0338) 214 70 70
KASTAMONU ŞUBESİ    Tel: (0366) 212 97 90
KAYSERİ ŞUBESİ   Tel: (0352) 222 34 88
KAYSERİ OSB ŞUBESİ   Tel: (0352) 322 16 70
KAYSERİ SAHABİYE ŞUBESİ  Tel: (0352) 231 93 11
KAYSERİ SANAYİ ŞUBESİ   Tel: (0352) 336 45 28
KAYSERİ SİVAS CADDESİ ŞUBESİ   Tel: (0352) 223 64 24
KIRIKKALE ŞUBESİ    Tel: (0318) 218 89 89
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ŞUBESİ  Tel: (0288) 412 05 55
KIRŞEHİR ŞUBESİ    Tel: (0386) 212 32 62
KOCAELİ ÇAYIROVA ŞUBESİ  Tel: (0262) 742 42 04
KOCAELİ GEBZE ŞUBESİ  Tel: (0262) 644 71 36
KOCAELİ GEBZE E-5 ŞUBESİ   Tel: (0262) 644 87 19
KOCAELİ İZMİT ŞUBESİ   Tel: (0262) 325 25 20
KOCAELİ İZMİT E-5 ŞUBESİ   Tel: (0262) 335 60 35
KONYA ŞUBESİ    Tel: (0332) 238 06 66
KONYA ALAADDİN ŞUBESİ  Tel: (0332) 350 72 15
KONYA AZİZİYE ŞUBESİ   Tel: (0332) 351 93 04
KONYA BÜSAN ŞUBESİ  Tel: (0332) 345 31 00
KONYA İHSANİYE ŞUBESİ  Tel: (0332) 321 24 51
KONYA KARATAY ŞUBESİ   Tel: (0332) 236 33 01
KONYA MEVLANA ŞUBESİ   Tel: (0332) 353 61 03
KONYA YENİ TOPTANCILAR SİT. ŞUBESİ  Tel: (0332) 342 25 36
KÜTAHYA ŞUBESİ   Tel: (0274) 216 40 81
MALATYA ŞUBESİ    Tel: (0422) 325 94 49
MALATYA ÇEVREYOLU ŞUBESİ   Tel: (0422) 326 57 51
MANİSA ŞUBESİ    Tel: (0236) 239 84 84
MANİSA AKHİSAR ŞUBESİ   Tel: (0236) 414 55 40
MANİSA SALİHLİ ŞUBESİ   Tel: (0236) 715 20 89
MANİSA TURGUTLU ŞUBESİ   Tel: (0236) 314 70 60
MARDİN ŞUBESİ    Tel: (0482) 212 32 87
MERSİN ŞUBESİ    Tel: (0324) 238 20 24
MERSİN TARSUS ŞUBESİ   Tel: (0324) 613 95 01
MERSİN POZCU ŞUBESİ   Tel: (0324) 328 68 57
MUĞLA ŞUBESİ   Tel: (0252) 212 13 88
MUĞLA BODRUM ŞUBESİ   Tel: (0252) 316 67 30
MUĞLA FETHİYE ŞUBESİ   Tel: (0252) 612 01 30
NEVŞEHİR ŞUBESİ    Tel: (0384) 214 36 00
ORDU ŞUBESİ    Tel: (0452) 223 27 47
ORDU FATSA ŞUBESİ    Tel: (0452) 424 24 06
OSMANİYE ŞUBESİ    Tel: (0328) 813 56 26
RİZE ŞUBESİ   Tel: (0464) 213 21 08
SAKARYA ADAPAZARI ŞUBESİ   Tel: (0264) 274 01 91
SAKARYA ERENLER ŞUBESİ  Tel: (0264) 276 99 81
SAMSUN ŞUBESİ    Tel: (0362) 435 86 04
SAMSUN BAFRA ŞUBESİ   Tel: (0362) 542 54 74
SAMSUN SANAYİ ŞUBESİ  Tel: (0362) 266 83 07
SİİRT ŞUBESİ    Tel: (0484) 224 69 30
SİVAS ŞUBESİ    Tel: (0346) 225 72 00
SİVAS KEPÇELİ ŞUBESİ   Tel: (0346) 221 33 50
ŞANLIURFA ŞUBESİ   Tel: (0414) 215 54 21
ŞANLIURFA EMNİYET CADDESİ ŞUBESİ  Tel: (0414) 312 25 68
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ŞUBESİ  Tel: (0414) 347 20 88
ŞIRNAK CİZRE ŞUBESİ   Tel: (0486) 616 61 12
TEKİRDAĞ ŞUBESİ    Tel: (0282) 260 40 04
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞUBESİ   Tel: (0282) 726 48 58
TEKİRDAĞ ÇORLU ŞUBESİ   Tel: (0282) 673 57 26
TRABZON ŞUBESİ    Tel: (0462) 326 01 36
TRABZON DEĞİRMENDERE ŞUBESİ  Tel: (0462) 328 10 02
UŞAK ŞUBESİ    Tel: (0276) 227 11 10
VAN ŞUBESİ    Tel: (0432) 215 62 62
VAN SEMAVER ŞUBESİ  Tel: (0432) 217 01 40
YALOVA ŞUBESİ    Tel: (0226) 811 21 50
YOZGAT ŞUBESİ   Tel: (0354) 212 45 62
ZONGULDAK KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ  Tel: (0372) 323 53 23

Şube Bilgileri
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Doğanlar
Mehmet AKBULUT
Önsel GÜLBAHAR
Erdem HURŞİT
Arif KILIÇ
Mehmet ATEŞ
Suzan KÖKNAR
Bilal GEZER
Nur Tuuba ÖZEL
Mürvet GÜL
Tuba YAĞCI
Abdullah ÇİNAR
Mehmet KAFTAR
Fatih BEZMEZ
Necmettin BEYDEMİR
İlhan ÖNGÖREN
Cihan DEMİR
İlker MERMERKAYA
Hüseyin TURA
Akın ARABACI
Emine BÜYÜKGÜÇLÜ
Mehmet Nebi KORKMAZ
Mustafa KİRAZ
Ramazan METE
Yavuz GÜNGÖR
Halil ÖZTÜRK
Hikmet GÜNER
Gülcan ERSOY
Sümeyra BAYRAMOĞLU
Erkan YAHŞİ
Süleyman BEKBASAN
Sezgin CAN
Ahmet Fatih AKTAŞ
Yakup GİRGİN
Hasan YENİÇERİ
Bekir ERDEĞER
Kürşat ÇALIK
Mehmet CERAN
Atanur YILMAZ
Ekrem KURT
Kaan Galip TUZCUOĞLU
Nazım Alper KOÇASLAN
Mehmet GÜLTOP
Ömer ER

Ferit ŞAHİN
Deniz UZUNER
Neslihan GÜRHANİ
Resul KESİN
Ahmet KIRAR
Abdülsamet TURAN
Bilal ELARSLAN

Elif MISTAÇOĞLU
Naciye Şeyma UĞUR
Bekir ÇAKMAK
Sezgin CAN
Didem ERGEN
Yusuf KARAKOÇ
Ali Hakan KAYA
Çağlar AKBAŞ

1/1/14
1/1/14
2/1/14
2/1/14
2/1/14
4/1/14
4/1/14
4/1/14
6/1/14
6/1/14
8/1/14
8/1/14
9/1/14

10/1/14
11/1/14
11/1/14
11/1/14
14/1/14
14/1/14
14/1/14
16/1/14
16/1/14
17/1/14
20/1/14
20/1/14
21/1/14
22/1/14
22/1/14
23/1/14
23/1/14
24/1/14
25/1/14
26/1/14
27/1/14
27/1/14
27/1/14
29/1/14
29/1/14
30/1/14
30/1/14
31/1/14

3/2/14
11/2/14

5/1/14
5/1/14

11/1/14
13/1/14
18/1/14
24/1/14
28/1/14

1/1/14
2/1/14

15/1/14
16/1/14
27/1/14

3/2/14
4/2/14

11/2/14

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Kız
Erkek
Kız
Kız
Kız
Kız
Erkek
Kız
Kız
Erkek
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Erkek
Kız
Kız
Kız
Erkek
Kız
Kız
Erkek
Kız
Kız
Kız
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız

Zehra
Eymen
Defne
Ahmet Akif
Abdullah
Elif Hilal
Bebek Gezer
Ayşe Rana
Ayşe Beyza
Emir
Zehra
Erva Nur
Meryem Betül
Betül
Mehmet Efe
Gülsüm Sevde
Gülperi Eda
Alper
Ömer Sadık
Tuba
Ali Mert
Hafize Reyyan
Ömer Mete
Hilalgül
Mehmet
Rüzgar
Simay
Zeynep Begüm
Betül Şena
Onur Talha
Elif Dila
Zeynep
Ali Kerem
Zeynep Meva
Aslı Feyza
Ela Mira
Ceylin Ada
Eray
Elif
Emir Efe
Belis
İbrahim
Beyza

Deniz UZUNER
Ferit ŞAHİN
Gürbey Gürışık
Fisun KAŞKIR
İlknur Dinçer
Gülcan Turan
Tuba Elarslan

Babası
Babası
Babası
Babası
Babası
Babası
Annesi
Babası

Bireysel Tahsis, Kredi Analitiği ve Programı Müd.
Çamlıca Şube Müdürlüğü
Bireysel Ürün Koordinasyon ve Müşteri Analitiği
Gebze Şube Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yüzyıl Şube Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü
Sincan Şube Müdürlüğü
ADK ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü
Üsküdar Şube Müdürlüğü
Karaman Şube Müdürlüğü
Kayseri OSB Şube Müdürlüğü
Kredi Operasyon Müdürlüğü
Genel Bankacılık Operasyon Müdürlüğü
Silivri Şube Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Alaaddin Şube Müdürlüğü
Mali Tahlil Ve İstihbarat Müdürlüğü
Bakırköy Şube Müdürlüğü
Bilgi Sistemleri İş Ailesi
Mali Tahlil Ve İstihbarat Müdürlüğü
Kayseri Sivas Caddesi Şube Müdürlüğü
Kavacık Şube Müdürlüğü
Kepçeli Şube Müdürlüğü
Acıbadem Şube Müdürlüğü
Antakya Şube Müdürlüğü
Vişne Caddesi Şube Müdürlüğü
Des Şube Müdürlüğü
Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürlüğü
Satınalma, İnşaat ve İdari İşler Müdürlüğü
Güneşli Şube Müdürlüğü
Bilgi Sistemleri Operasyon Müdürlüğü
Kavacık Şube Müdürlüğü
Zeytinburnu Şube Müdürlüğü
Ankara Şube Müdürlüğü
Erenköy Şube Müdürlüğü
Nevşehir Şube Müdürlüğü
Bilgi Sistemleri Operasyon Müdürlüğü
Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürlüğü
Bilgi Sistemleri Operasyon Müdürlüğü
Gatem Şube Müdürlüğü
Bilgi Sistemleri Analiz ve Kalite Güvence Müdürlüğü 
Siirt Şube Müdürlüğü

Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürlüğü
Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürlüğü
Mali Tahlil Ve İstihbarat Müdürlüğü
Tahsilatlar Müdürlüğü
Bilgi Sistemleri Operasyon Müdürlüğü
Batman Şube Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Aksaray İstanbul Şube Müdürlüğü
Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü
Bayrampaşa Şube Müdürlüğü
Güneşli Şube Müdürlüğü
Demirtaş Şube Müdürlüğü
Nevşehir Şube Müdürlüğü
İzmit Şube Müdürlüğü
Düzce Şube Müdürlüğü

Evlenenler

Vefat edenler
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