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Barış, Kardeşlik ve Dostluk Şöleni: 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Dergimiz, yeni sayısıyla içinizi ısıtacak yepyeni ve heyecanlı konularla sizlere misafir 
oluyor. Türkiye Finans, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 
ana sponsoru oldu. Biz de bu sayımızın ana dosyasını; Türk kültürünü, spor anlayışını 
ve misafirperverliğini yansıtan bu barış, kardeşlik ve dostluk şölenine ayırdık. Sayfaları 
çevirdikçe, bu ata sporumuzun ritüelleri, kültürel kimlikleri ve sembolleri sarıp 
sarmalayacak sizleri. Tarihi değerlerimizi korumaya büyük önem veren Bankamızın
Genel Müdürü Derya Gürerk’le de güreşlerin açılış törenleri nedeniyle geldiği Edirne’de bir
röportaj gerçekleştirdik. Gürerk bizlere, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gelişmesi ve
bilinirliğinin artırılması konusunda neler yapılması gerektiğini ve hayallerini anlattı.
Bu güzel sohbeti de sayfalarımızda bulacaksınız.
"Yeni Ürün" sayfalarımızın bu sayıdaki konuğu ise Finansör. Arda Turan'lı reklamıyla da çok 
konuşulan bu öncü ürün hakkında bilgi almak üzere Bankamızın Genel Müdür Yardımcısı
Semih Alşar’ın kapısını çaldık ve kendisine, kısa sürede son derece başarılı sonuçlar
aldığımız Finansör’ü, reklamın etkilerini ve bireysel bankacılık konusundaki hedeflerini 
sorduk. 
Minyatür sanatçısı Ferhat Akıl ise Türkiye Finans için özel olarak "nakşettiği" Kırkpınar 
minyatürleriyle süsledi sayfalarımızı. Ferhat Akıl ile geleneksel Osmanlı sanatının
örnekleriyle dolu atölyesinde bir söyleşi yaptık ve ‘dar alanda çok hikaye anlatan’ sabır
ve emek ürünü bu sanatın kağıdından boyasına, hikayesinden tekniğine tüm inceliklerini
dinledik kendisinden…
Bu sayımızda yine iki şube röportajına yer verdik: Edirne Şube Müdürü Ali Yıldırım ve
Merter Tekstil Şube Müdürü Yıldıray Aslan, bölgelerini ve faaliyetlerini anlattılar bizlere.
Edirne’de hizmet sektöründe öne çıkan müşterimiz Kadir Çakay ise KOBİ sayfalarımızın
konuğu oldu. Sağlık bölümünde de tüm gün bilgisayar başında oturanların dikkat etmesi
gereken konuları ele aldık ve uzmanların önerilerine kulak verdik. ‘Başarının ölçüsü
değişiyor mu?’ sorusuna aradığımız yanıtları da kariyer sayfalarımızda paylaştık sizlerle…
Ayrıca Edirne’nin zengin mutfak kültürünü, Türkiye’de özel sektörün sanata olan ilgisini, 
Osmanlı’da gemi teknolojisini ve daha birçok renkli konuyu işlediğimiz bu sayımızı da yine
keyifle okumanız dileğiyle…
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Ajanda

ORTAKÖY CAMİİ İBADETE AÇILDI

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecid 
tarafından 1853 yılında Mimar Nigoğos Balyan’a 
Barok üslubunda yaptırılan Ortaköy’deki 

Büyük Mecidiye Camii’nin restorasyon çalışması 
tamamlandı. Ortaköy kıyısına yaptırılan, İstanbul 
Boğazı’nın değişken ışıklarını caminin içine taşıyan 
büyük pencereleriyle göz kamaştıran Büyük Mecidiye 
Camisi, 3 yıl süren restorasyonun ardından ibadete 
açıldı. Boğaziçi’ndeki eşsiz konumu ve zarif yapısıyla 
turistlerin de uğrak yerlerinden birisi olan cami, yıllar 
içinde yıpranınca 2011 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından restorasyona alındı. Yaklaşık 7 milyon liraya 
mal olan, günde 50 işçinin alın teriyle aslına uygun 
olarak yenilenen caminin özellikle dış düzeyindeki erime 
ve kirlenmeler, 1,5 yılda tamamlanması öngörülen 
restorasyonun uzamasına neden oldu. Halk arasında 
Ortaköy Camii diye bilinen cami, 1862, 1866, 1894, 1964 
ve 1984 yıllarında da kapsamlı restorasyonlardan 
geçmişti.

ÇİN, DÜNYANIN EN YÜKSEK 
İKİZ KULELERİNİ İNŞA EDİYOR 

Çin, bir ilke imza atıyor ve dünyanın en yüksek ikiz 
kulesini yapıyor. Wuhan kentindeki göller bölgesinde 
inşa edilecek olan dev kuleler, 1 km yüksekliğinde 

olacak. Tamamlandığı zaman halen dünyanın en yüksek 
binası olan Burj Khalifa’ya da 150 metre tepeden bakacak… 
47 hektarlık bir arazi üzerine kurulacak ve 2,1 milyar 
dolara mal olacak olan projenin adı ise Phoenix Towers. 
Projeyi özel kılan ise içinde Turkish Plaza adında tarihi 
Kapalıçarşı'nın bir benzerinin bulunacak olması. Adını Çin 
Mitolojisi'ndeki Feng ve Huang adlı erkek ve dişi mistik 
kuşlardan alan dev kulelerin tasarımı ise İngiliz mimarlık 
şirketi Chetwoods Architects’e ait. Binanın enerji ve su 
ihtiyacı da çevre dostu sistemlerle sağlanacak. Gelecek 
yıl inşasına başlanacak olan projenin 2018 yılında 
tamamlanması bekleniyor.

KARACAOĞLAN'IN MEZARI BULUNDU MU?

Karaman'ın Sarıveliler İlçesindeki Hacı Salih Camii'nde 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 
restorasyon çalışması sırasında bahçede Osmanlıca 

'’Karacaoğlan’ın Ruhuna Fatiha'’ yazılı bir mezar taşı ve 
mezar bulundu. Yapılan incelemelerde, mezar taşının 
Karacaoğlan’ın yaşadığı 17. yüzyıla ait olması ihtimali 
bölgede heyecan yarattı. Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Akgül yaptığı çalışmada, taşın üzerinde 
Osmanlıca '’Karacaoğlan’ın Ruhuna Fatiha'’ yazılı olduğunu 
ifade etti. Yapılan kronolojik incelemede 1600'lü yıllara ait 
olduğu sanılan mezar taşının, 1606'da doğduğu, 1679 
ya da 1689'da öldüğü tahmin edilen halk şairi 
Karacaoğlan'a ait olması ihtimali güç kazandı. Mezarın 
kime ait olduğunu saptamak için başlatılan incelemeler 
sürüyor. Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, 
mezarın Karacaoğlan'a ait olduğu yönünde güçlü bulgular 
oluşursa, buraya Karacaoğlan'ın türbesini yapacaklarını ve 
Karacaoğlan'ın da Sarıveliler'de yaşadığını kanıtlayan bir 
tescil belgesi almayı planladıklarını söyledi.
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İSTANBUL MODERN’DE 
"ÇOK SESLİ" SERGİ 

İstanbul Modern, kuruluşunun 10. yılında Türkiye'de 
görsel ve işitsel sanatlar arasındaki çok katmanlı 
bağın izlerini ‘Çok Sesli’ başlıklı sergiyle gündeme 

getiriyor. Osmanlı’nın son döneminden günümüze 
dek süregelen Türkiye’de görsel sanatlar, müzik ve 
ses arasındaki ilişkiyi araştıran ve bu alandaki güncel 
üretimlerden bir seçki sunan serginin küratörlüğünü 
Levent Çalıkoğlu ve Çelenk Bafra üstlenmiş. İstanbul 
Modern Süreli Sergiler Salonu’nda yer alan ‘Çok Sesli’ 
sergisi, Nevin Aladağ, Fikret Atay, Semiha Berksoy, 
Hüseyin Çağlayan, Ergin Çavuşoğlu, Burhan Doğançay, 
Cevdet Erek, Borga Kantürk, Servet Koçyiğit, Füsun 
Onur, Ferhat Özgür, Sarkis, Erinç Seymen, Merve 
Şendil, Hale Tenger, Vahit Tuna ve Mental Klinik’in 
çalışmalarından oluşuyor. Geçmişten bugüne görsel 
sanatların ses ve müzik ile kurduğu yakın bağı, her 
iki sanat dalı arasındaki etkileşimleri araştıran ve 
sanatçıların kişisel ve toplumsal süreçlerde müziğe 
duydukları özel ilgiyi aktaran sergi, bu birikimi ortak 
bir zeminde buluşturuyor. Sergi salonunun girişindeki 
‘Repertuar’ başlıklı araştırma alanı, Türkiye’de müzik 
ve görsel sanatların kesişme noktalarına ve geçmiş 
dönemlerdeki işbirliklerine dair kapsamlı bir biyografi 
niteliğinde. ‘Çok Sesli’nin sergi alanında ise Türkiye’de 
görsel sanatlarla müzik ve ses ilişkisini ele alan farklı 
kuşaklardan sanatçıların son dönemde ürettikleri 
resim, heykel, video ve yerleştirmelerinden bir seçki 
sunuluyor. Sergide, işitsel ve görsel olanı bir arada 
irdeleyen ve her iki disiplinden de beslenerek sanatsal 
pratiklerini zenginleştiren sanatçılar var. Sergi, ses ve 
müziği konu ya da metafor olarak kullanan veya bir esin 
kaynağı, form ve kavram olarak ele alan güncel sanat 
çalışmalarından oluşuyor. Sergi 27 Kasım’a kadar açık 
kalacak. 

"

İRAN’DA 5 BİN YILLIK CÜCELER KENTİ 
KEŞFEDİLDİ 

Güliver’in Seyahatleri" romanı gerçek oldu! 
İran'da Horasan eyaletinin güneyinde cücelerin 
yaşadığı ismi Makhunik olan 5 bin yıllık antik bir 

şehir bulundu. Lut Çölü'nün merkezine 60 kilometre 
uzaklıktaki bir bölgede Tahran Üniversitesi Coğrafya 
Fakültesi tarafından keşfedilen antik kentteki cüce 
insanların burada M.Ö. 6000 yılından beri yaşadığı 
tahmin ediliyor. Makhunik şehrinde bulunan yapılar 
arasında atölyeler, evler ve mezarlıklar yer alıyor. İran’da 
yapılan kazı çalışmaları sırasında 800'den fazla antik 
mezar ortaya çıkarıldı. Bu yapılar ve araç gereçler 
yalnızca küçük insanların içerisine sığabileceği şekilde 
tasarlanmış. Bölgede yapılan çalışmalarda kuyumcular, 
esnaflar ve çiftçilerin yaşadığı bazı alt bölgeler de 
keşfedildi. 
2005'te bulunan 25 santimetre boyundaki mumyalanmış 
bir cüce, cüceler şehri teorisine en önemli kanıt olarak 
gösteriliyor. Doğal yöntemlerle mumyalanmış olduğu 
anlaşılan ceset üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar 
sonucunda, cücenin öldüğünde 16-17 yaşlarında olduğu 
tespit edilmişti. 
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Yeni Çıkanlar

B aşarılı oyuncu Ata Demirer, Taşkın Sabah 
yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdiği 

"Ata Demirer Alaturka" albümüyle 
müzikseverlerle buluştu. Filmlerinde de sık sık rol 
gereği şarkı söyleyen ve seslendirdiği parçalarla 
büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, en sevdiği 
parçalardan derlediği BKM Müzik yapımı albümü 
için "Hayat çok kısa, hayalleri gerçekleştirmek 
lazım. Ayrıca beni yetiştiren, üzerimde emeği 
olan konservatuar hocalarıma da bir gönül 
borcum vardı, bu albümle ben hayalimi 
gerçekleştirdim" diyor. 

Albümde yer alan şarkılar:
Yaşamak Yalan Belki 
Bir Bahar Akşamı 
Enginde Yavaş Yavaş
Değmen Benim 
Fıldır Fıldır Hayriye 
Bu Gece Barda 
Nihavent Peşrev
Aşk Nedir? Nasıldır? Bilen Var mı?
Unutturamaz Seni Hiçbir Şey 
Unutulmaz 
Sizden Biri 
Hüzzam Peşrev 
Böyle Mi Esecekti? 
Söyleme Bilmesinler
Kaleden Top Atarlar
Dürüye'min Güğümleri

Aydın emekli bir tiyatrocudur. Oyunculuğu 
bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından 
yadigar kalan butik oteli işletmek için 

geri döner. Aydın’ın o günden sonra başlayan 
kış uykusu, bu gözlerden ırak otelin içerisindeki 
gündelikleriyle kah yerel bir gazeteye köşe yazıları 
yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir 
türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı 
düşünerek geçer. Tüm bu süreçte hayatında 
iki kadın vardır; kendisine her anlamda uzak ve 
soğuk davranan genç karısı Nihal ve boşandıktan 
sonra yanlarına taşınan kız kardeşi Necla. Kışın 
bastırması ve artan kar yağışı bu küçük taşrada 
en çok Aydın'ın sinirlerine dokunur ve onu 
uzaklara gitmeye teşvik eder. Türk sinemasının 
Cannes tescilli, bol ödüllü yönetmeni Nuri Bilge 
Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filminden 
sonra hayata geçirdiği ve Cannes'da büyük 
ödül Altın Palmiye'ye layık görülen son filmi 
Kış Uykusu'nun başrolünde Haluk Bilginer yer 
alırken kadroda kendisine Demet Akbağ, Melisa 
Sözen, Ayberk Pekcan, Serhat Kılıç, Tamer Levent, 
Nejat İşler ve Nadir Sarıbacak eşlik ediyor. 

ATA DEMİRER’İN 
HAYALİ: 
ATA DEMİRER 
ALATURKA

KIŞ UYKUSU
NURİ BİLGE CEYLAN
Tür: Dram
Süre: 3 saat 16 dk.
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, 
Melisa Sözen, Ayberk Pekcan, Serhat 
Mustafa Kılıç, Nejat İşler, Tamer Levent
Yapımcı: Zeynep Özbatur Atakan
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Satır aralarında insanın içine oya gibi 
işlenmiş ve insanı bugünkü insan 
yapan çocukluk detayları. Onun 

hikayesini okurken bile, içinde kendi 
hikayenizi, yaralarınızı, sevinçlerinizi, 
yalnızlıklarınızı görebiliyorsunuz. Gazeteci 
Canan Dila’yla yaptığı söyleşi sonucunda 
ortaya çıkan kitap, insanın kafasındaki 
birçok soruya da cevap veriyor. Çocukluk 
yıllarımızda yaşadığımız her an, akıl 
çekmecelerimizde özenle saklanıyor. Bir 
gün onu oraya koyduğumuzu unutsak bile, 
bir kişi, bir olay ya da çok başka bir hikaye 
o çekmeceleri usulca açıyor ve içinden 
unutulanlar çıkıyor. Doğan Cüceloğlu’nun 
İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog 
adlı kitabını okurken, o çekmecelerin yavaş 
yavaş açıldığını hissediyorsunuz… Bu kitap, 
damdan düşen doktoralı bir psikoloğun, 
düştüğü yerden doğrulurken kendine 
mırıldandığı, kendi şarkısının gözyaşı ve 
kahkaha dolu öyküsü.

Fuad Köprülü bu eserini yazana 
dek, döneminin ve öncesinin en 
tanınmış Bizans uzmanlarının ve 

tarihçilerin, Osmanlı müesseselerinin 
yapısının, İstanbul’un fethinin ardından 
Bizans İmparatorluğu'ndan ve 
kültüründen alındığına dair görüşleri, bu 
konuyla ilgilenen herkes tarafından pek 
tartışılmadan genel kabul görmekteydi. 
Yayımlanmasının ardından Avrupalı 
tarihçiler arasında da büyük yankı 
uyandıran bu eserinde Köprülü sağlam bir 
tarihsel yönteme dayanarak, beylerbeylik, 
kadıaskerlik, defterdarlık, kaptanpaşalık, 
vergi, tımar ve ordu sistemleri gibi Osmanlı 
Devleti'nin temel müesseselerini ve 
bürokrasi unsurlarını tek tek inceleyerek, 
Osmanlı müesseselerinin Bizans 
müesseselerinin bir taklidi olmayıp, kendi 
geleneği içinde geliştiğini gösteriyor.

BİZANS MÜESSESELERİNİN 
OSMANLI 
MÜESSESELERİNE TESİRİ
MEHMED FUAD 
KÖPRÜLÜ
ALFA YAYINCILIK
235 SAYFA

İNSANI ARARKEN 
DAMDAN DÜŞEN 
PSİKOLOG
DOĞAN 
CÜCELOĞLU 
ALFA YAYINCILIK
529 SAYFA



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

Kısa Kısa

TÜRKİYE FİNANS ÖDÜLE
DOYMUYOR 

Türkiye Finans, dünyanın en saygın ekonomi 
yayınlarından biri olan ve yayınlandığı 2011 
yılından bu yana 200’den fazla ülkede takip 

edilen Global Banking&Finance Review tarafından 
4 ayrı ödüle birden layık görüldü. Müşteri odaklı 
yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve hem 
bireysel hem de ticari bankacılıkta çözümler üreten 
Türkiye Finans’ın başarısı global arenada da 
bir kez daha tescillenmiş oldu. Türkiye Finans, 
2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da 

"Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Ticari Bankası", 
"Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen KOBİ Bankası", 
"Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Perakende Bankası" 
ve "Türkiye’nin En İyi Ortak Markalı Kredi Kartı" 
ödüllerine sahip oldu. 

TÜRKİYE FİNANS’TAN 
KARAMANLI İŞADAMLARINA 
TAM DESTEK

Anadolu’daki işadamlarına desteğini 
sürdüren Türkiye Finans, Cizre’den sonra 
bu kez de Karaman’daki işletmelere 

avantajlı fon, ürün ve paketler sunuyor. 
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan 
özel protokol kapsamında oda üyeleri 
Türkiye Finans’ın özel şartlardaki finansman 
imkanlarından faydalanabilecek.  
Protokol töreninde, Karaman TSO Başkanı 
Mustafa Toktay ve Başkan Yardımcısı Rıza 
Duru, Türkiye Finans Kayseri Bölge Müdürü 
Seyit Ömer Tümtürk ve Türkiye Finans 
Karaman Şube Müdürü Hakan Altındal bir araya 
geldi. 
Türkiye Finans’ın Karaman’da yerleşik ticari 
işletmelere kaynak sağlamak üzere imzaladığı 
protokol, işletmeler için önemli ekonomik değer 
ve destek sağlayacak. Protokol kapsamında 
kullandırılacak taşıt kredilerinde maksimum 
vade 36 ay; gayrimenkul, makine, ekipman ve 
leasinge konu yatırım mallarında 60 aya kadar 
vade uygulanabilecek. Üye işyerlerine kredi kar 
oranlarında liste fiyatı üzerinden %10 iskonto 
uygulanacak ve kredilendirilecek ürün ve mal 
gruplarına göre esnek ödeme planı sunulacak. 
Türkiye Finans, Karaman TSO üyelerine ithalat-
ihracat, akreditif, döviz havalesi, dövizli çek 
işlemleri, harici garanti, ülke kredileri ve uzman 
kambiyo hizmeti de verecek. 

TÜRKİYE FİNANS’TAN 
ÇİFTÇİLERE ÖZEL DESTEK 

Türkiye Finans kuruluşundan bu yana tarım 
sektörüne yönelik geliştirdiği özel ürün ve 
hizmetlerle tarım üreticilerine desteğini 

sürdürüyor. Türkiye Finans, "Gülen Çiftçi 
Tarım Paketi" ile tarım sektöründe faaliyet 
gösteren müşterilerine tarımsal araç, makine 
ve ekipmanı uygun vade ve maliyetlerde alma 
imkanı sağlıyor. İşletme finansmanı ve yatırım 
finansmanı olarak iki farklı kategoride sunulan 
ürün ve hizmetler; bitkisel üretim, süt besiciliği, 
besi hayvancılığı, traktör, biçerdöver, makine 
ve ekipman, araç, sera işletme ve yatırım, 
tarla, sera, bağ ve bahçe alım finansmanlarını 
kapsıyor. Ayrıca "Uzman Leasing" hizmeti 
ile araç ve makine alımlarında vergi avantajı 
sunan Türkiye Finans, finansal destek 
çeşitliliği de sağlıyor.
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TÜRKİYE FİNANS, 800 MİLYON 
RİNGİT’LİK SUKUK İHRACI 
GERÇEKLEŞTİREN 
İLK YABANCI KURUM OLDU

Katılım Bankacılığında sektöre yön veren 
Türkiye Finans, yaptığı sukuk ihraç 
işleminde iki ilki bir arada gerçekleştirerek 

sektöründe öncü duruşunu sürdürdü. Türkiye 
Finans, 800 milyon Malezya Ringiti (MYR) 
tutarında 5 yıl vadeli sukuk ihracı yapan ilk 
Türk kurum olma özelliğinin yanı sıra bugüne 
kadar bir yabancı kurum tarafından ihraç 
edilmiş en yüksek MYR sukuk ihraç işlemini 
gerçekleştirdi.
Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye 
Finans, %100 iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş. 
aracılığı ile kurduğu 3 milyar Ringit tutarlı 
ihraç programının ilk tertibi olan 800 milyon 
Malezya Ringiti sukuk ihracına imza attı. 
HSBC ve Standard Chartered Bank tarafından 
yönetilen ihracın Ringit yatırımcılarına getiri 
oranı yüzde 6 olarak belirlendi.

DERYA GÜRERK, TÜRKİYE 
KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ 
BAŞKANI OLDU

Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü Derya Gürerk, 27 Mayıs 
2014'de yapılan Olağan Genel Kurul’da 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı seçildi. 
Başkan vekilliğine Ahmet Beyaz’ın seçildiği 
toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Uyan 
ve FahrettinYahşi oldu.
Türkiye Finans’ın Genel Müdürü olarak bugüne 
kadar önemli projelere imza atan Gürerk, 
bankanın şube ağını 264’e, personel sayısını ise 
4.350’ye çıkardı. Kurumsal ve ticari işletmelere 
finansman desteği sağlamak amacıyla KOBİ 
ve Bireysel Bankacılık alanlarını kapsayacak 
şekilde yenilikçi ürünleri ve hizmetlerini 
artırdı. Bankanın büyüme ve karlılığını her 
sene artırarak sektörün dinamiklerine uygun 
çözümler sunan Gürerk, 2009 yılı Ağustos 
ayında katıldığı Türkiye Finans Katılım 
Bankası’nda 2011 yılı Haziran ayından bu yana 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapıyor.

TÜRKİYE FİNANS’TAN 3 DİLDE 
TELEFON BANKACILIĞI 

Türkiye Finans, müşterilerine özel çözümler 
geliştirmeye devam ediyor. Türkiye Finans 
Müşteri İletişim Merkezi, İngilizce’den sonra 

Arapça dilinde de hizmet sunmaya başladı. Bu 
hizmetten yararlanmak isteyen müşteriler, 0850 
222 22 44/444 2 444 numaralı telefonlardan 99’u 
tuşlayarak Arapça Sesli Yanıtlama Sistemi (IVR) 
hizmetinden yararlanabiliyor. Müşteriler ayrıca 
Arapça bilen özel müşteri yetkililerinden hafta 
içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alma 
ayrıcalığını da yaşıyor.
Türkiye Finans Alternatif Dağıtım Kanalları 
Müdürü Yılmaz Üstün, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada; "Arapça hizmet almak isteyen 
müşterilerimize kendi dillerinde hizmet sunarak, 
hizmet kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 
Müşteri İletişim Merkezimiz, "Turkey Call Center 
Awards" yarışmasında 2013 yılında Türkiye’nin 
En İyi Çağrı Merkezi (500 koltuktan az) ödülünü 
kazanmıştı. Müşterilerimizin ihtiyaç ve 
beklentilerine yenilikçi çözümler üretmeye devam 
edeceğiz” dedi. 
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Finansör

FİNANSÖR'ÜN
SON TRANSFERİ 
ARDA TURAN
Türkiye’nin öncü katılım 
bankası Türkiye Finans, 
futbol dünyasının 
yıldızlarını reklamlarına 
taşıyor. Bankanın kart 
şeklindeki finansman 
çözümü Finansör'ün 
yeni reklam filminde 
Arda Turan rol aldı. 
Reklam filmi Nisan 
ayında yayına girdi.
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Milli takımımızın ve İspanya 
Ligi şampiyonu Atletico 
Madrid’in yıldız oyuncusu 
Arda Turan, Türkiye 
Finans’ın Finansör reklam 
kampanyası için kamera 
karşısına geçti. Arda 

Turan’ın yer aldığı yeni reklam filmi ile Türkiye 
Finans; müşterilerinin her ihtiyaç anında 
başvurabilecekleri Finansör kart ürününü 
tanıtıyor. 
Finansör'ün yeni reklam yıldızı Arda Turan, 
işbirliğiyle ilgili olarak; "Yenilikçi bir marka 
olduğu için Türkiye Finans’ın reklam filminde 
rol aldım. Çok keyifli bir ortamda geçen filmde 
acil ihtiyaç anında başvurulabilecek bir kart 
olan Finansör’e sahip olmanın önemine 
değindik. Türkiye Finans’ın müşterilerine 
yönelik geliştirdiği çözümleri takip etmeye 
devam edin" dedi.
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk ise 
Türkiye Finans markasının milli takım forması 
giymiş ve yurt dışında başarı sağlamış 
Arda Turan gibi bir isimle bir arada yer 
almasından çok memnun olduklarını söyledi. 
Gürerk sözlerine; "Finansör ürünümüzü 
tüketicilerin yüksek tutarlı acil ihtiyaçları için 
geliştirdik. Tüketiciler, Finansör kartlarına 

bağlı finansman limitini, belli bir süre 
boyunca tek seferde veya ihtiyaç duyduğu 
kadar kullanabiliyor. Biz Finansör’ü, katılım 
bankacılığı prensiplerine uygun kart şeklinde 
ihtiyaç finansmanı olarak adlandırıyoruz. 
Yıllık kart aidatı ve dosya masrafı 
bulunmayan Finansör, şubelerimizden hızlı 
ve anında temin edilebiliyor" şeklinde devam 
etti.
Futbol dünyasının sevilen yıldızı Arda 
Turan ile gerçekleştirilen kampanya, 
Manual reklam ajansının imzasını taşıyor. 
Pworks tarafından çekilen reklam filminin 
yönetmenliğini ise Kağan Erturan üstlendi. 

Sektörümüzün ve Katılım 
Bankacılığı'nın öncü ürünü: Finansör
Yüksek tutarlı acil ihtiyaçları karşılamak 
üzere geliştirilen, Arda'lı reklamıyla da 
çok ses getiren Finansör, kısa zamanda 
tüketiciler tarafından da benimsendi  ve 
çok sayıda başvuru aldı. Biz de bu başarıda 
emeği geçen, Türkiye Finans Genel Müdür 
Yardımcısı Semih Alşar’ı ofisinde ziyaret 
ettik ve bu öncü ürün hakkında merak 
ettiklerimizi sorduk. Alşar, yoğun gündemi 
arasında bize de vakit ayırdı ve sorularımızı 
yanıtladı.
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Finansör nedir? İşleyişini bize anlatır 
mısınız?
Finansör, mal ve hizmetlerin belirli 
sektörlerdeki işyerlerinden alımını sağlayan, 
banka kartıyla kullanılan bir ihtiyaç kredisidir. 
Yani bir kredi kartı değil, müşteriye bizdeki 
kredi limitine ulaşabileceği ve harcama 
yapabileceği altyapıyı sunduğumuz bir 
kart ürünü. Bu yönüyle de kredi kartındaki 
şemsiye markamız Happy Kart’tan ayrılıyor. 
İşleyişini kabaca tarif etmek gerekirse; müşteri 
hangi sektörlerden alışveriş yapacağını, 
ihtiyaç kredisini nerelerde kullanacağını 
belirledikten sonra SMS üzerinden veya 
şubelerimize gelerek başvurusunu yapıyor. 
Müşteriyle birlikte vade ve fiyat paketleri 
çerçevesinde kar oranı ve taksit sayısını 
belirliyoruz ve o özellikleri finansör kartın arka 

planına yüklüyoruz. Müşterimiz bu krediyi 
alışverişlerinde POS cihazları üzerinden 
hemen kullanmaya başlıyor.

Finansör’ün müşteriler için ne gibi 
avantajları var? 
Finansör’ün en önemli özelliği müşteri 
açısından hızlıca ulaşılabilen bir kredi 
ürünü olması. Şubeye gelerek veya bir 
SMS’le başvuru yapan müşterimizin risk 
durumunu, kredibilitesini arka plandaki karar 
mekanizmalarıyla hızlıca ölçerek işlemlerini 
çok kısa bir sürede tamamlıyoruz. Bu da 
müşterinin hayatına getirdiğimiz hız açısından 
özellikle tercih edilir bir durum tabii. Müşteri 
bu kartla alışveriş yaparken tıpkı banka kredi 
kartında olduğu gibi tek çekim veya peşin 
ödeme tercihini de kullanabiliyor. Dolayısıyla 
müşterinin eline o anlamda bir pazarlık gücü de 
vermiş oluyoruz. 

Finansör için ‘bankacılıkta öncü bir 
ürün’ diyebilir miyiz?
Finansör aslında bizim, katılım bankası 
prensipleri doğrultusunda müşterilerimizin 
alışveriş finansmanına imkan sağlamak adına 
geliştirdiğimiz bir üründü. Kredi işlemlerine 
getirilen yeni düzenlemelerden sonra daha 
popüler hale geldi. Diğer bankaların da benzer 
uygulamaları hayata geçirmeye başladığını 
görüyoruz. Ama biz bu yasal düzenlemelerden 
önce yola çıktığımız için bu konuda öncü 
olduğumuzu söyleyebilirim.

Finansör

Semih Alşar
Türkiye Finans 
Genel Müdür Yardımcısı



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  1 3

Finansör

Finansör’ün Arda Turan'lı reklam filmi 
de çok konuşuldu. Nasıl geri dönüşler 
aldınız?
Türkiye Finans olarak özellikle son zamanlarda 
piyasaya sunduğumuz yeni ürünleri iletişim 
programlarıyla sürekli olarak destekliyoruz. 
Finansör, hem sektörde hem de katılım 
bankacılığında bir ilk olması ve tüketicilere 
pratik yoldan ihtiyaç kredisi vermesi açısından 
öncü bir ürün. Piyasaya sunulan bu yeni ürünü 
tanıtmak, bilinirliğini bir an önce oluşturmak 
gerekiyordu. Arda bizim için çok önemli bir 
lokomotif oldu. Arda sadece Türkiye’de değil, 
dünyada da başarıları ve spor hayatındaki 
etik duruşuyla herkesin takdirini toplamış bir 
karakter. Arda gibi bilinirliği yüksek, genç ve 
dinamik bir kimlikle Finansör ürünümüzün 
kimliği çok güzel örtüştü. Banka olarak biz 
şimdiye kadar reklam filmlerimizde hiç ünlü 
kişi kullanmamıştık. Arda bu konuda bir ilk 
oldu. Şubelerimizden ve müşterilerimizden 
de çok iyi geri bildirimler aldık. Bu reklam 
filminin ürünün bilinirliği yanında Bankamızın 
kurumsal imajına ve hatta diğer ürünlerimize 
de önemli katkıları oldu, bir sinerji oluşturdu. 
Finansör’ü piyasaya sunduğumuzdan bugüne 
kadar 165 binin üzerinde başvuru aldık. Bu 
tabi ki mevcut bireysel müşteri tabanını 
dikkate aldığımızda çok önemli bir sonuç. 
Müşterinin bu ürünü beğendiğini, teyid ettiğini 
gösteriyor. Özellikle Arda’nın pozitif katkısıyla 
başvuru sayıları hızla artmaya devam 
ediyor. Bundan çok memnunuz. Hedefimiz, 
önümüzdeki dönemlerde başka ürünleri 
de müşterilere farklı tanıtımlarla sunmak. 
Bütçemiz de sınırsız değil tabii. Kurumsal 
İletişim Müdürlüğü ve reklam ajansımız 
Manual’in işbirliğiyle mevcut bütçelerimizi 
en optimum şekilde değerlendirmeye gayret 
ediyoruz.

Bireysel Bankacılıktaki 
stratejilerinizden söz eder misiniz? 
Türkiye Finans’ın yeni atılımları olacak 
mı?
Türkiye Finans olarak belli periyodlarda 
hem genel hem de ürün grupları bazında 
stratejilerimizi oluşturuyoruz. Özellikle 
Bireysel ve KOBİ alanında piyasanın üzerinde 
agresif ve hızlı büyümek gibi hedefimiz 
vardı. Bizler bu hedefi gerçekleştirmek 
adına ihtiyaçları tespit ettik ve şu sorulara 
yanıt aradık; nerede geride kaldık, üstün 
olabileceğimiz yönler hangileri, piyasa nereye 
gidiyor ve sektör nereye gidiyor? Bankacılık 
stratejimizi de bu soruların yanıtları üzerine 
inşa ettik. Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini 
her zaman ön plana koyarak yeni ürünleri 
hızlıca hayata geçirebilecek bir altyapı 
oluşturma gayreti içindeyiz. 
Amacımız; müşteriye sadece şube kanalında 
değil, şube dışı kanallarda da olabildiğince 
geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini sunmak, 
ürün setimizi genişletip müşterinin tüm 
ihtiyaçlarını katılım bankacılığı prensipleri 
çerçevesinde cevap verecek ürün setini 
hazır etmek ve müşteriye olabildiğince hızlı 
ve farklı kanallardan ulaşabilmek. ATM, 
internet şubemiz, web sitemiz, SMS gibi mobil 
uygulamalar da aslında bankanın mevcut 
şubeyle ulaşabileceği nüfusu olabildiğince 
genişletmek adına yaptığımız çalışmalar. 
Bankamız stratejisinin çok önemli bir parçası 
olan şubeleşme sürecimiz zaten hızla devam 
ediyor. Bunu diğer kanallarla da desteklemeye 
çalışıyoruz. Ayrıca işbirliği yaptığımız birtakım 
markalar ve perakende noktaları var, bunlara 
yenilerini ekleme gayreti içindeyiz. Hedefimiz, 
şube sayısının çok üzerinde bir kapsama alanı 
oluşturmak. •
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AKTİF BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ%6 ARTIRDIK26,7 milyar TL 

KULLANDIRILAN NAKDİ  FONLARDA %5 ARTIŞ19,2  milyar TL 

PERSONEL SAYIMIZI 
%8 ARTIRDIK

4.263 KİŞİ

TOPLANAN FONLARDA 
%4 BÜYÜDÜK

15,8 milyar TL 

ÖZ KAYNAKLARIMIZ

2,6 milyar TL’yi
AŞTI

NET KARIMIZI

%14 ARTIRDIK
87,7 milyon TL

1

2
3

4

5

6

İlk Çeyrek Net Karımızı %14 Arttırdık 87.7 Milyon TL.
Aktif Büyüklüğümüzü %6 Arttırdık 26,7 Milyar TL (Önceki Yılsonuna Göre)
Öz Kaynaklarımız 2,6 Milyar TL’yi aştı.
Kullandırılan Nakdi Fonlarda Sektör Lideri Olduk %5 Artışla 19,2 Miltar TL’ye yükseldi.
Toplanan Fonlarda Yılsonuna göre %4 büyüdük.15,8 Milyar TL’ye yükseldik.
Personel sayımızı %8 arttırdık. 4263 Kişiye yükseldik.

Sayılarla Türkiye Finans

TÜRKİYE FİNANS’IN AKTİF 
BÜYÜKLÜĞÜ 2014’ÜN İLK 
ÇEYREĞİ İTİBARIYLA ÖNCEKİ 
YIL SONUNA GÖRE 
%6 ARTARAK 
26,7 MİLYAR TL’YE 
ULAŞTI.
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Türkiye Finans - Yazar

2013’ün ikinci yarısında finansal 
piyasalarda yaşanan çalkantı ile 
birlikte, Türkiye gibi gelişmekte 
olan ekonomiler için 2014 yılına 
ilişkin oldukça karamsar bir 
beklentiler seti sunuluyordu. 
ABD Merkez Bankası (FED) varlık 

alımlarını azaltmaya devam ederken faiz 
artırımlarının agresif olmayacağı mesajını 
vererek küresel piyasalarda oynaklığın 
azalmasını sağladı. Bunun yanında Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) enflasyondaki düşüşü 
önlemek ve ekonomideki toparlanmayı 
desteklemek üzere faiz indirimlerine giderken 
bir dizi de genişlemeci likidite tedbiri aldı. Söz 
konusu unsurlar, gelişmekte olan ekonomilere 
yönelik sermaye akımlarını desteklerken 
Ukrayna-Rusya ve Ortadoğu’daki jeopolitik 
riskler, küresel risk iştahında dalgalanmalara 
yol açtı. Ancak tüm bunların sonucunda 
oluşan gerçekleşmelerin hem makroekonomik 
hem de finansal piyasa beklentilerinden 
önemli ölçüde farklılaştığını görüyoruz. 

2014 yılının ilk yarısını geride 
bırakırken, gelin bu beklentileri 
gerçekleşmelerle kısaca 
karşılaştıralım.
• Ocak ayı içerisinde TL tarihi rekor düşük 
seviyeleri görse de TCMB’nin agresif faiz 
artırımı sonrasında yıl başındaki seviyelerinin 
de altına indi. Hisse senetleri piyasaları ise yıl 
başından bu yana %20 civarında yükselerek 
geçen yıl Mayıs’tan sonra yaşanan kayıpların 
önemli bir kısmını telafi etti. Finansal 
piyasalarda görülen iyimserlik ve Türkiye’ye 
yönelik risk primindeki azalmadan cesaret 
alan TCMB Mayıs ayında politika faizinde 
kademeli indirimlere başladı. 2013 sonunda 
%10’nun üzerinde olan gösterge tahvilin bileşik 
getirisi Mayıs’ta yeniden tek hanelere indi. 
Mevcut koşullarda TCMB’nin faiz indirimlerinin 
bir miktar daha devam etmesi beklenebilir. 
Ancak enflasyonda düşüşün henüz 

başlamamış olması indirimlerin önündeki en 
önemli engel.
• Makroekonomik açıdan büyümede ise 
endişe edildiği kadar sert bir yavaşlama 
olmadığını görüyoruz. Yayınlanan ilk çeyrek 
verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla büyüme %4,3 olarak gerçekleşti. Özel 
sektör yurt içi tüketim ve yatırım talebinin 
belirgin bir yavaşlama göstermesine rağmen 
dış talep ve kamu harcamaları büyümeyi 
güçlü tutabildi. Öncü veriler ise ekonominin 
yılın kalan döneminde yavaşlayarak da olsa 
büyüme eğilimini koruyacağına işaret ediyor. 
Avrupa ekonomilerindeki toparlanma ile 
birlikte Türkiye ekonomisinde iç talepteki 
yavaşlama sonucu yeniden dengelenmenin bu 
yıl da görülebileceği bekleniyor. Bunun sonucu 
olarak da cari açığın milli gelire oranında 
belirgin bir gerilemenin kaydedilebileceği 
tahmin ediliyor. Yıllık enflasyon ise Haziran 
ayı itibarıyla %9,2 ile tek haneli seviyelerde ilk 
yarıyı tamamladı. Detaylar enflasyonun bu 
seviyelerden yılın kalan döneminde gerilemeye 
başlayabileceğini ima ediyor.
İlk yarının endişe edildiği kadar kötü 
geçmemesi, ikinci yarı için de bu kez aşırıya 
kaçan iyimser beklentiler içine girilmesine yol 
açıyor. Öte yandan ABD’de faiz artırımlarının 
zamanlaması belirsizliğini koruyorken 
Avrupa’daki desteklerin ne ölçüde etkin 
olabileceğini görmemiz zaman alacak. 
Jeopolitik riskler oynaklığın yeniden artmasına 
kapı aralayabilecek. Yapısal sorunları çözmeye 
yönelik kararlı adımları atmak ise bu toz 
bulutu arasında kolay olmayacaktır. Bu 
nedenle, son bir yılda yaşananlardan daha 
zorlu bir süreç öngörmemekle birlikte, bu yılın 
kalan dönemi ve gelecek yıl için temkini elden 
bırakmamak en doğru yaklaşım olacaktır. 
Çünkü bizim 2014 için temkinli olmamıza 
neden olan yukarıda andığımız riskler, bir 
miktar formasyon değiştirmiş olsa da hala 
önemlerini koruyorlar. •

Geçen yılın sonunda bu yıla dair oldukça karamsar tahminler 
yapılırken ilk yarıda elde edilen sonuçlar, endişelerin kısmen aşırıya 
kaçmış olabileceğini gösteriyor. Fakat riskler hala yerinde duruyor.

2014’e DAİR KÖTÜMSER 
BEKLENTİLERE NE OLDU?

Şakir Turan
Türkiye Finans Ekonomisti
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Strateji, "gelecek için hedeflenen bir 
konumun kazanılması amacıyla 
şirket ve onun bileşenleri 
için çizilen istikamet" olarak 
tanımlanabilir. Bir şirketin 
piyasada nasıl rekabet edeceğinin 
kuralları strateji ile ortaya 

konmuş olur. Bu açıdan bakıldığında strateji, 
bir vizyonun oluşturulması ve bu vizyonun 
gerçekleştirilmesi için gerekli aksiyonların 

tanımlanmasını içerir. Önemli bir stratejistin 
ifadesiyle, "...vizyon sadece genel çerçeveyi 
sunar. Vizyoner bir şirket oluşturabilmek 
için %1 vizyona ve %99 bu vizyon etrafında 
insanların birleşmesine ihtiyaç vardır." Böyle 
bir birlikteliğin sağlanabilmesinin stratejimizin 
iyi anlaşılmasına bağlı olduğu açıktır.* 
Bu kapsamda Strateji ve İş Geliştirme 
Müdürlüğü olarak Paylaşım aracılığı ile 
Bankamız stratejilerine yer veriyor olacağız.

Kurumsal Strateji

GÜÇLÜ DEĞERLER
Toplanan fonların sadece getiri 
sağlamakla kalmayıp, topluma 

katma değer yaratan aktivitelerde 
kullanıldığından emin olmak.

Kurumsal Stratejimiz
Atılacak adımları, yapılacak çalışmaları ve yeni girişimleri en doğru şekilde yönlendirecek ve 
uyumlu halde ilerlemesini temin edecek planımız Kurumsal Strateji adı altında ortaya konmuş 
ve 2012-2016 yıllarını da kapsayacak şekilde detaylandırılmıştır. Türkiye Finans Ailesi olarak 
geleceğin resmini çizerken belirlediğimiz vizyon, "Türkiye’de tüm bireysel müşteriler ve şirket 
sahipleri için ilkeli finansman ve yatırım sağlayan öncü kaynak" olmaktır. Bankamız kurumsal 
stratejisi ilkeli bankacılık çatısı altında toplanmıştır. Gelir ve verimlilik artışını hedeflediğimiz 
stratejimizde; güçlü olunan alanda mükemmelleşmek, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, şube 
ağını genişletmek ve fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi yer almaktadır.

İLKELİ BANKACILIK
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Kurumsal Strateji

Türkiye Finans 2014 Stratejik Önceliklerimiz

•Şubeleşmenin 
artırılması
•Yeni fon 
toplama 
ürünlerinin 
piyasaya 
sürülmesi
•Nakit yönetimi 
ürünlerine 
yoğunlaşılması

•Yeni ürünlerin 
geliştirilmesi
•Risk yönetimi 
araçlarının 
geliştirilmesi
•CRM ve 
müşteri analitiği 
altyapısının 
oluşturulması
•Satış gücü 
otomasyon 
araçlarının 
geliştirilmesi

•Şube ve ATM 
yaygınlaştırma 
planının 
uygulanması
•ADK 
yetkinliklerinin 
geliştirilmesi

•Bankacılık 
hizmet 
gelirlerinin 
artırılması
•Alternatif 
kanallara 
odaklanılması
•Etkin gider 
yönetimi 
sağlanması

•Çoklu kanal 
bankacılığını 
destekleyen 
ve sorunsuz 
entegre müşteri 
deneyimi 
sağlayacak 
şekilde BS 
altyapısının 
yeniden 
yapılandırılması

•Satış-servis 
modelinin revize 
edilmesi
•Müşteri 
memnuniyeti 
konusunda 
değişimin 
yönetilmesi
•Süreç geliştirme 
projelerinin 
yapılması

TOPLANAN 

FONLARDA BÜYÜME/

KULLANDIRILAN 

FONLARDA PAZAR 

PAYI ARTIŞI

ÜRÜN 
VE 

SATIŞ
DAĞITIM 

AĞI
VERİMLİLİĞİN 

ARTIRILMASI BS DÖNÜŞÜM MÜŞTERİ 
DENEYİMİ

İlkeli Bankacılık
Bankamız, yeni dönemde stratejisini belirlerken 'ilkeli bankacılık' prensibini benimsemiştir. Bu 
prensibe göre Bankamız, üretkenliği desteklerken, sahip olduğu güçlü değerleri esas alarak 
faizsiz finansman ilkeleriyle çelişmeyen alanlara destek vermektedir. Bankamız, müşterilerine 
adaletle yaklaşmakta ve onların güvenini artırıcı davranışlar göstererek ilişkilerini 
güçlendirmektedir. Bankamız, faaliyetlerinden elde ettiği hasılayı, katılımcı müşterileriyle 
yaptığı ortaklığın sonucu olarak iftiharla paylaşmaktadır.

*James C. Collins-Jerry I. Porras; Building Your Company’s Vision; Harvard Business Review Eylül-Ekim 1996
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Dosya / Kırkpınar

Nesilden Nesile Akan 
Barış, Dostluk ve Kardeşlik Şöleni:

TARİHİ KIRKPINAR 
YAĞLI GÜREŞLERİ
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Üç Güne Yayılan Ritüeller Dizisi…

Edirne Belediyesi tarafından her yıl ‘Tarihi 
Kırkpınar Güreş ve Kültür Etkinlikleri 
Haftası’ kapsamında düzenlenen ve 3 gün 
süren törenler, festivalin ana unsurlarından 
olan Kırkpınar Ağası'nın Edirne Belediye 
Başkanlığı önünde 40 takım davul zurna 
ekibiyle karşılanması ile başlıyor. Şehir 

içinde kortej yürüyüşleri, saygı duruşu, İstiklal Marşı 
ve Kırkpınar Marşı okunmasının ardından, Pehlivan 
Mezarlığı ziyaret ediliyor. Aynı zamanda tüm kortej 
yürüyüşleri sırasında o yılın başpehlivanına verilecek 
olan Altın Kemer gezdiriliyor. Festival, güreş tutacak 
pehlivanlar için mevlüt okutma geleneği nedeniyle 
Müslümanlar için kutsal kabul edilen cuma günü 
başlıyor. Mevlüt, tarihsel önemi olan Selimiye Camii'nde 
okunuyor ve tüm pehlivanlar katılıyor. Daha sonra 
etkinlikler için tarihi Sarayiçi Er Meydanı’na gidiliyor. Bir 
önceki yılın başpehlivanı tarafından göndere bayrak 

çekilmesiyle başlayan müsabakalar üçüncü günün 
sonunda güreşlerde birinci olan başpehlivanın Kırkpınar 
Altın Kemeri’ni kazanmasıyla sona eriyor.

Kırkpınar Festivali, UNESCO 
tarafından da tescillenmiş, 
‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür 
Mirası’ listesine alınmıştır.

Samona’dan Sarayiçi’ne… 
Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sonrasında bugün 
Yunanistan sınırları içinde kalan Samona köyünde 
yapılmaya başlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 
Cumhuriyetin ilanından sonra da Edirne’nin en 
önemli mesire yerlerinden birisi olan Sarayiçi’ne 
taşınmış. 1985 yılına kadar salaşpur denilen sazdan 
yapılma tribünlerle çevrili olan Er Meydanı, 1985 

14. yüzyıldan günümüze uzanan, dünyanın en eski güreş 
organizasyonu olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri; dostluk ve 

toplumsal barışın simgelerinden biri. Türk'ün dünya görüşünü ve 
kültürünü, spor anlayışını ve misafirperverliğini uluslararası arenaya 
taşımış köklü bir gelenek. Biz de Türkiye Finans’ın sponsor olduğu bu 

ata sporumuzun tarihinden sembollerine, kültüründen ritüellerine 
kadar tüm inceliklerini ana dosya sayfalarımıza taşıdık.
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Dosya / Kırkpınar 

yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal zamanında 
yenilenmeye başlanmış. Zaman içinde yapılan 
restorasyonlarla 25 bin izleyici kapasiteli, bugünkü 
haline getirilmiş. 

‘Kırkpınar’ Adı Nereden Geliyor? 
Efsaneye göre 1354 yılında Orhan Gazi, büyük 
oğlu Süleyman Paşa'yı, "Rumeli'ni alasın!" diye karşı 
kıyılara yollar. Kıyıya ilk çıkanlar akıncıların öncü 
birlikleridir. Bunlar Türk-İslam tarihinde Kırk Evliya’ya 
işaret eden Kırklar namıyla anılan seçkin erlerdir. 
Kırklar, bu seferler sırasında verdikleri molalarda 
eğlenmek için güreş tutarlar. Bu yiğitlerden iki kardeş, 
birkaç konaklamadan beri sürdürdükleri güreşlerini 
bir türlü sonuçlandıramazlar. Daha sonra bir Hıdrellez 
gününde, Edirne yakınlarındaki Ahıköy Çayırı'nda 
yeniden güreşe tutuşurlar. Bütün bir gün güreşmelerine 
rağmen yine yenişemeyen kardeş pehlivanlar, gece 
boyunca da mum ve fener ışığında mücadelelerini 
sürdürmeye devam ederler. Ancak solukları kesilerek 
oldukları yerde can verirler. Kırklar, arkadaşları için 
çok üzülürler ve iki kardeşi bir ağacın dibine gömüp 
yollarına devam ederler.
Kırklar görevleri sona erip geri dönerken er meydanında 
can veren arkadaşlarının mezarlarını ziyarete giderler. 
Mezarın başına vardıklarında gördüklerine çok şaşırırlar, 
zira iki pehlivanın gömülü olduğu yerde billur suların 
aktığı bir pınar vardır!Halk arasında Kırkların Pınarı diye 

anılan bu yer daha sonra Kırkpınar olarak adlandırılır 
ve bu iki yiğidin anısına her sene orada güreşler 
düzenlenmeye başlanır. 

Başlangıcı Edirne’nin fetih tarihi 
olan 1361 yılı olarak kabul 
edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri, yüzyıllarca kuşaktan 
kuşağa aktarılarak günümüze 
ulaşan bir spor ve kültür 
etkinliği…
 
Rumeli’de doğup gelişen ritüeller dizisi… 
Her yaştan, kültürel gruptan ve bölgeden sporcuların 
katıldığı Kırkpınar yağlı güreşleri festivali, bir spor 
etkinliği olmanın çok ötesinde, sembolleri, ritüelleri ve 
kültürel kimlikleriyle de asırlara yayılmış bir gelenek… 
Kırmızı dipli mum, kıspet, peşgir, zembil, ibrik, davul 
ve zurna, altın kemer gibi sembol objeleri; salavatlama 
ya da dualama denilen edebi ve şiirsel sunumlar; 
yağlanma, mevlüt, peşrev gibi ritüelleri; Pehlivan, 
Kırkpınar Ağası, Cazgır gibi kültürel kimlikleriyle 
şenlenen bir panayır Kırkpınar…
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Kırkpınar’ın Olmazsa Olmazları…
Güreşler öncesinden meydana çıkışa, pehlivanların 
kıyafetinden peşreve; her törenin, kimliğin ve sembolün 
dini ve kültürel bir anlamı var Kırkpınar’da…

KIRKPINAR AĞASI
Başında serpuşu, camadan adı verilen gömleği, işlemeli 
yeleği ve şalvarı, elinde iri taneli tespihi ile klasik Rumeli 
geleneğini yansıtan Ağa, Kırkpınar güreşlerinin en 
renkli siması, en temel öğelerinden biridir. Türk’ün 
cömertliğinin ve misafirperverliğinin bir simgesi olan 
Kırkpınar Ağaları önceleri pehlivanları güreşe çağıran, 
yarışmaları düzenleyen, gelen konukları ağırlayan, 
örf ve adetlere uygun olarak güreşlerin yapılmasını 
sağlayan, ödüller veren yetkili idi. Köylere, kasabalara, 
tanınmış köy ağalarına ve önemli kişilere mühürlediği 
kırmızı dipli mumlarla panayırın ne zaman açılacağını 
bildirir, davet ederdi. (Kırmızı dipli mumla çağırmak 
deyimi de buradan geliyor.) Ancak günümüzde 
güreşlerin belediye tarafından düzenlenmeye 
başlamasından sonra Ağalık sembolik bir unvan haline 
gelmiştir. Ağa Kırkpınar güreşlerinin manevi hamisidir. 
Organizasyonun sonucunu etkileyecek konularda 
görüşü alınır. 

BAŞPEHLİVAN
Kırkpınar'ın en büyük ödülünü alan pehlivan. Bir yıl 
süreyle Türkiye Başpehlivanı unvanını ve Altın Kemer’i 
elinde tutar. Bu unvanı üç yıl arka arkaya koruduğu 
takdirde Altın Kemer’in sürekli sahibi olur. Eski yıllarda 
Başpehlivan’a deve, baş-altı pehlivana boğa, büyük-
orta pehlivana kısrak, diğer boylara da bunlara benzer 
ödüller verilirmiş.

CAZGIR
Güreşlere katılan pehlivanları seyircilere tanıtan, onları 
güreşe başlatan kişidir. Salavatçı da denilen Cazgır, 
hakem heyetinin ya da kura ile eşleştirilen pehlivanların 
adlarını, sanlarını, güreş oyunlarındaki hünerlerini 
uygun mısra ve dualarla tanıtır.

YAĞLANMA 
Kırkpınar güreşlerinin en vazgeçilmez ritüeli… 
Kavranması güç olsun diye güreşçiler meydanın uygun 
bir yerinde sıvı yağ ve su dolu kazanlardan yağlanırlar. 
Önce sağ el ile sol omuza, göğüse, kol ve kıspete yağ 
sürerler, daha sonra sol el ile aynı işlemi yaparlar. 
Güreşçiler bu arada birbirlerinin sırtlarını da yağlarlar. 
Güreş başladıktan sonra pehlivanlar çayırda dolaşan 
ibrikçilerden diledikleri zaman yağ ve su alabilirler.

Kırkpınar / Dosya
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PEŞREV
Peşrevle, Türk'ün sembolleri olan kurdun atılışı, okun 
uçuşu, atın şahlanışı ve kartalın süzülüşü temsil 
ediliyor. Güreşmek üzere hakem heyeti önüne gelmiş 
olan pehlivanlar, cazgır tarafından takdimi ve duası 
yapıldıktan sonra verdiği işaretle çalınmaya başlayan 
davulların ve zurnaların nağmeleri arasında ahenkli bir 
şekilde ellerini ve kollarını sallayarak peşreve başlarlar. 
Üç kez ileri, üç kez de geri gittikten sonra sol diz ile 
yere çökerler. Önce sağ eli yere, dize, dudağa ve alına 
üç defa değdirirler. Bu merasim bittikten sonra tekrar 
sıçrayarak arada sırada "Hayda bre pehlivan" diye 
bağırırlar. Karşılıklı gidiş ve gelişten sonra hasmın 
paçaları yoklanır ve sırtı sıvazlanır, enseler bağlanır, 
eller tutuşur ve birkaç defa sallanılır ve güreşe girilir. 

ALTIN KEMER
Kırkpınar başpehlivanlarına verilen altın kemer 22 ayar 
altından yapılır. Ağırlığı ise tam 1 kilo 400 gramdır. Çok 
büyük bir işçilik ve emek isteyen kemerin yapımının 
manevi değeri çok yüksektir. 

KISPET
Pehlivanların güreş sırasında giydikleri, belden baldıra 
kadar uzanan, dar paçalı pantolon. Manda, dana 

ve malak derisinden yapılan kıspetin bel kısmı dört 
parmak genişliğinde ve kalındır. Beli sarması için ip 
geçirilir, bu kısma kasnak denir. Kıspetin paçasına 
paçabent denilen keçe konur, deri kısım keçenin üzerine 
çekilir ve üzeri sicimle sıkıca bağlanır. Sıkı bağlanmayan 
paçadan içeri giren parmaklar sayesinde oyun almak 
kolaylaşır.

ZEMBİL
Kıspetin taşındığı, sazdan yapılmış torba. Pehlivanın 
zembilini duvara asması, güreşi bıraktığı anlamına gelir. 

ŞALAPUR BEZİ
Pehlivanların güreş sırasında yüzlerini sildikleri bez. 
üç gün süren güreşlerde kullanılan şalapur bezi miktarı 
yaklaşık 1.000 metreyi bulur. 

DAVUL VE ZURNA
Kırkpınar güreşlerinin vazgeçilmez eşlikçisi… Er 
meydanının en renkli simaları olan davul zurna 
takımları eşliğinde güreşçiler Tutuş'a çağrılır ve 
güreş havaları ile hem pehlivanlar hem de seyirciler 
coşturulur. Güreşler boyunca 20 davul 20 zurna er 
meydanının tüm ritmini belirler. 

Dosya / Kırkpınar 

İkram Göktaş - Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı
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Kırkpınar / Dosya

ELENSE, TIRPAN, KÜNDE VE DİĞERLERİ… 
Yağlı güreşlerde rakibini yenmek için güreşçilerin 
yaptıkları teknik hareketlerin gündelik hayata da 
taşınmış özel terimleri var. Elense, iç tırpan, dış tırpan, 
kaz kanadı, ayakta güreşi bağlama, budama, paça, kazık, 

kepçe, ters kepçe, kılıç atma, payanda, kemane,
kemane çekme, kol bastı, tilki kuyruğu, köpek kuyruğu, 
yerde sürüme, köstek, künde (oturak kündesi, ayak 
kündesi, şark kündesi, bel kündesi), boyunduruk, kurt 
kapanı, yanbaş ve kombine oyunlar paça kazık, ellerin 
kenetlenmesi, sarma, cezayir sarması gibi…
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KIRKPINAR'DA GÜREŞ BOYLARI 
Kura ve eşleşme usulüne göre yapılan müsabakalar 
eşleme tamamlandıktan sonra minik ve teşvik güreşleri 
ile başlar, boy güreşçilerin güreşi ile devam eder. 

Kırkpınar’da yaş, kilo ve deneyime göre belirlenen 
kategoriler şöyle:
• Minikler (8-12 yaş arası)
• Teşvik Yaş (12-14 yaş arası)
• Tozkoparan (14-16 yaş arası)
• Deste Küçük Boy (16-18 yaş arası)-Güreş mazisi 2 yıla 
kadar azami 70 kg
• Deste Orta Boy (18-19 yaş arası)-azami 80 kg
• Deste Büyük Boy (19-21 yaş arası)-azami 90 kg
• Küçük Orta Küçük Boy
• Küçük Orta Büyük Boy
• Büyük Orta Boyu
• Başaltı Boyu
• Baş Boyu

Pehlivanlar er meydanında 3 gün boyunca mücadele 
ederler. Müsabakalar eleme usulü olup kazanan devam 
eder. 3. gün yapılan finallerde her boyun 1., 2. ve 
3.’leri belirlenir. Bunlardan en önemlisi başpehlivandır. 
Ayrıca en iyi peşrev yapan pehlivana ve en centilmen 
pehlivana da ödül verilir.

"Türk gibi kuvvetli" sözünün 
ete kemiğe bürünmüş hali 
olan Kırkpınar pehlivanı, gücü 
simgelemenin yanında dürüstlük, 
hoşgörü ve ahlak gibi erdemleri 
de kişiliğinde taşır.

ER MEYDANININ EFSANEVİ 
BAŞPEHLİVANLARI…
KEL ALİÇO (1845-1922)
Yağlı güreşlerin en şöhretli ismi, başpehlivanlığı tam 
26 kez kazanan Kel Aliço’dur. Plevne doğumlu kel 
Aliço, güreşteki sert tavırlarıyla gaddar unvanıyla 
anılırdı. Abdülaziz döneminde saraya alındı. Sarayiçi 
meydanında efsanevi güreşler yaptı. 70 yaşındayken 
kendisine meydan okuyan çırağı Adalı Halil'i yendiğinde 
Adalı, Aliço'dan 25 yaş küçüktü. 1894’e kadar 
başpehlivanlık unvanını kimseye kaptırmadı.

Dosya / Kırkpınar 
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KURTDERELİ MEHMET (1872-1939)
1899’da Kırkpınar başpehlivanı olan Kurtdereli, Paris ve 
Berlin’de dünyanın önde gelen güreşçileriyle karşılaştı. 
1931 yılında Ankara’da "Ben her güreşte arkamda Türk 
milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm" 
sözleri üzerine Atatürk, kendisine spor tarihimize geçen 
mektubu yazarak takdirlerini bildirmiş ve 1.000 Lira ile 
ödüllendirmişti.

KOCA YUSUF (1859-1898) 
"Türk gibi kuvvetli" sözü Fransa’da onun için 
söylenmiştir. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve 
Sultan II. Abdülhamit döneminde ünlü pehlivanlara 
karşı pek çok zafer kazandı. Fransa ve Amerika’da da 
önemli karşılaşmalar yaptı. Türkiye'ye dönmek üzere 
1898'de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği 
ile yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin İngiltere 
bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batmasıyla 
trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Ölümünden sonra adı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne 
bağlı, Haliç Tersanesi'nde bulunan 40 tonluk bir yüzer 
vince verilmiştir. 2001 yılında basılan Bin Yılın Türkleri 
Hatıra Para Serisi'nde Koca Yusuf portreli hatıra para 
yer almıştır. 

ADALI HALİL (1871-1927)
Edirne'de doğan Adalı Halil, babasının teşvikiyle daha 
küçük yaşta güreşe başladı ve ilk güreş derslerini 
babasından aldı. Daha sonra Kırkpınar’da 26 sene 
başpehlivan olan meşhur Aliço'ya çırak oldu. Ondan 
güreşin bütün inceliklerini öğrendi. 1,98 m boyunda, 
130-135 kilo ağırlığında, devrinin iri pehlivanlarından idi. 
Koca Yusuf ve Kurtdereli gibi yağlı güreşin ustalarıyla 
karşılaştı.
Daha sonra gittiği Avrupa’da ve Amerika’da da bütün 
rakiplerini yendi ve "Türk Arslanı" diye anılmaya 
başlandı. Yurda döndükten sonra kazandığı Kırkpınar 
başpehlivanlığını 18 yıl korumuştur. •

Kırkpınar / Dosya
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni 
desteklemeye nasıl karar verdiniz, süreci 
anlatır mısınız?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, benim 
hayalini kurduğum iki sponsorluktan 
biriydi. Bu hayali gerçekleştirebilmek 
için yola çıktığımızda NTV ile 
anlaşılmış olduğunu gördük. NTV 
de bir sponsor arayışı içindeydi, 
bizim de ilgilendiğimizi görünce, 

birlikte yapalım dediler ve böylece 3 yıl sürecek 
işbirliğimiz başlamış oldu. Kültür, spor ve tarihi 
içeren, nesillerden gelip nesillere devrolacak 
kültür mirası olarak baktığım iki sponsorluk 
hayalimden birini böylece gerçekleştirmiş 
olmaktan mutluluk duyuyorum. 

Son dönemlerde şirketlerin sosyal 
sorumluluk projelerine daha fazla destek 
verdiklerini görüyoruz. Türkiye Finans’ın 
da bu konuda çeşitli çalışmaları var. 
Bunu neye bağlıyorsunuz? 
İki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Birincisi, toplumdan maddi ve 
manevi olarak kazandığımızın yine topluma 
geri döndürülmesi. Bu görevin bir kısmını 
vergilerimizi zamanında ödeyerek yerine 
getiriyoruz, ancak bunun da ötesinde, hayat 
bulduğumuz toplumun değer ve kültürlerine de 
katkı sağlamamız gerekiyor. Sponsorlukların 
bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
İkincisi de bu katkıların sürdürülebilir olmasını 
sağlamak. Böylece kültürel değerlerimizin 
gelecek kuşaklara taşınmasında önemli bir görev 
üstlenmiş oluyoruz.
Bizim çeşitli sponsorluk aktivitelerimiz var, 
örneğin down sendromlu çocuklarla ilgili 
gurur duyduğumuz bir sponsorluğumuz var, 
Karanlıkta Dialog adlı kültür projesini, Hayatta 
Kal Derneği’nin bir sağlık etkinliğini destekliyoruz, 
Darüşşafaka Cemiyeti ile bir sınıfın tüm 
kitaplarını üstlendiğimiz Kitapcan Velisi projemiz 
var. 
Tüm bu faaliyetler bir yandan yardım kültürünün 
devamını sağlarken bir yandan da etkinliklere 
maddi ve manevi değer katıyor. Örneğin 

Kırkpınar’da iki sene önceki ağalık ihalesi 250 bin 
TL iken geçen sene bizim katılımımızla 800 bin 
TL'ye çıktı. Benim çocukluğumda olimpiyatlarda 
güreşte en başarılı ülke idik. İlgi de çok fazlaydı. 
Bunun tekrar yaşatılması, 35 yaş üstü insanların 
izlediği bu sporun özellikle gençler arasındaki 
bilinirliğinin de artırılması gerekiyordu. NTV 
ile birlikte bu konuda da katkı sağladığımızı 
düşünüyorum. Öte yandan bu sporun bir 
federasyon haline dönüştürülmesi çalışmaları 
olduğunu da duyuyoruz. Daha düzenli bir 
organizasyon haline gelmesi, hatta uluslararası 
boyuta taşınması için maddi güç de gerekiyor 
tabii. Biz gelecek yıllarda başka kurumların da 
katkılarıyla bu işin içinde olan büyüklerimizin 
hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamayı 
umuyoruz. 

Bu faaliyetleri desteklerken neyi 
amaçladınız?
Biz sponsorluk faaliyetlerimizde reklam gayesi 
gütmüyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahiplerine 
destek vermek. Bu kültür etkinliklerinden 
herkesin kazancı olacak. Bizim en büyük 
kazancımız ise bilinirliğimizin artması olacak. 
Önemli olan manevi geri dönüşüm sağlamak. 
Türkiye Finans, kaliteli sponsorluklarla anılır 
olacak. Topluma değer katabilecek fırsatları 
yakalamaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok daha 
önemli.

Paylaşım dergisi okurlarına bir mesajınız 
var mı? 
Sponsorluklara başlamadan önce 
çalışanlarımızın tercihlerini almak adına bir 
anket yaptık. Zira bu faaliyetlerimizin onlar 
tarafından desteklenmesi ve bir toplum 
hareketine dönüşmesi bizim için çok önemliydi. 
Ankete yoğun ilgi gösterdiler, samimiyetle 
cevapladılar. Biz de aldığımız bu geri bildirimler 
kapsamında bu sponsorlukları hayata 
geçirdik. Böylece yapılanı paylaşmak yanında 
çalışanlarımızın da karar sürecine katılmasıyla 
sponsorlukların iki kere sahiplenildiğini 
düşünüyorum. Onlara teşekkür ediyorum. 
Onlardan daha çok fikir bekliyoruz. •

Derya Gürerk
Türkiye Finans Genel Müdürü

Dosya / Kırkpınar 

"Kültürel değerlerimizin gelecek 
kuşaklara taşınmasında önemli bir 
görev üstlendik"
Yağlı güreşleri kurumsal olarak destekleyen ilk ve tek finans kuruluşu 
olan Türkiye Finans’ın Genel Müdürü Derya Gürerk’le açılış törenleri 
nedeniyle geldiği Edirne’de söyleşi yapma fırsatı bulduk. Gürerk bize, 
bu ata sporumuzun gelişmesi ve bilinirliğinin artırılması için neler 
yapılması gerektiğini ve hayallerini anlattı.
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Kırkpınar / Dosya

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye 
Finans desteğiyle bu yıl 653. kez düzenlenen 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde galibiyeti 
göğüsleyen Fatih Atlı, Başpehlivan unvanının 
sahibi oldu. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 
Altın Kemer’e layık görülen Fatih Atlı’nın 
yanı sıra İsmail Balaban ikinci, Recep Kara ve 
Abdullah Güngör ise üçüncü oldu. Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’ne desteğini sürdüren Türkiye 
Finans, bu yıl 14 kategoride dereceye giren 
pehlivanlara kıspet hediye etti.
Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye 
Finans’ın, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
desteklediği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
yine büyük bir coşku ve rekabete sahne oldu. 
Geçmişi asırlara dayanan ata sporu yağlı 
güreşleri kurumsal olarak destekleyen ilk ve 
tek finans kuruluşu olmanın haklı gururunu 
yaşadıklarını söyleyen Türkiye Finans Genel 
Müdürü Derya Gürerk, "Olimpiyatlardan 
sonra dünyanın en uzun geçmişe sahip spor 
etkinliklerinden biri olan ata sporumuz Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin coşkusunu bu 

yıl da paylaşmak bizi çok mutlu etti. 653. 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Edirne yine 
unutulmaz final karşılaşmalarına ev sahipliği 
yaptı. Başpehlivanımız Fatih Atlı’yı ve 
diğer dallarda ödül kazanan sporcularımızı 
gönülden tebrik ediyorum" dedi.
UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür 
Mirası listesine alınan Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’ne destek vererek Türkiye Finans, 
yüzyıllardır pehlivanların yazdığı destanların 
gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli 
bir rol üstlendi. Türkiye Finans festival 
boyunca Türkiye’nin her bölgesinden ve yurt 
dışından gelen ziyaretçiler için bankacılık 
hizmeti sundu, dev ekranlarla şehrin önemli 
meydanlarından güreşlerin festival alanı 
dışında da izlenmesine olanak sağladı. Türkiye 
Finans’ın şehir merkezinde kurduğu Kırkpınar 
Sergi alanını ziyaret edenler yağlı güreşlerin 
tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi 
oldu. •

Türkiye Finans Desteğiyle 
Gerçekleşen Kırkpınar’ın 
Başpehlivan’ı Fatih Atlı Oldu...
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Kobiler

"TÜRKİYE FİNANS, HAYALLERİMİN 
GERÇEKLEŞMESİNE HİZMET EDEN 
BANKA"

Türkiye Finans’ın bölgedeki KOBİ’lerle kurduğu iyi ilişkilerin 
güzel bir örneği Kadir Çakay. Edirne’de hizmet sektöründe 
faaliyet gösteriyor. Yoğun iş hayatının yanında çeşitli kamu ve 
sivil toplum kuruluşlarında da aktif görev yapan Çakay, aynı 
zamanda Kızılay’ın Edirne Şubesi ve Edirne Girişimciler Bilim 
ve Teknoloji Derneği başkanlıklarını da yürütüyor. Girişimci 
ruhlu kişiliği onu hizmet sektörünün farklı kollarında faaliyete 
yöneltmiş. Edirne’nin merkezindeki modern plazalardan 
birinde konuşlanmış olan ofisinde Çakay ile Edirne Şube 
Müdürü Ali Yıldırım eşliğinde keyifli bir sohbet yaptık.

Firmanızın faaliyetlerinden söz eder 
misiniz?

Çakay Grubu olarak 500 kişilik 
büyük bir aileyiz. 
Hizmet sektöründeki 
faaliyetlerimizi üç iş kolunda 
sürdürüyoruz: Temizlik, Güvenlik 
ve Turizm. SOS Grup olarak özel 
ve kamu kurumlarına temizlik, 

yaşlı bakımı, bilgisayar ve veri hizmetleri 
sağlıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
açtığı Sevgi Evleri’nde korunmaya muhtaç 
çocuklara bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca 
kamu kurumları ve özel kuruluşlara sertifikalı 
bakıcılar temin ediyoruz. 
Çakay Güvenlik şirketimiz de yine özel ve 
kamu kurumlarına silahlı ve silahsız özel 

Kadir Çakay
Çakay Şirketler Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı
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güvenlik hizmeti veriyor. Çakay Limited ise butik, apart 
otel ve öğrenci pansiyonları işleten bir turizm şirketi. 
Turizm sezonu oldukça uzun olan bölgemizde 8 ay 
boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. 2017’de 
tamamlanması planlanan hızlı tren projesinin devreye 
girmesiyle turizm sektörünün daha da canlanacağını 
tahmin ediyoruz. 2013 yılından itibaren 4 ve 5 yıldızlı 
otellerin artmasıyla birlikte rekabet de canlandı 
Edirne’de. Yatırımlar arttı, mevcut otellerin kalitesi 
de yükselmeye başladı. Biz de bölgede Çakay Limited 
olarak otel işletmeciliği yapıyoruz. 650 yıllık geçmişi 
olan, Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu, 12 odalı butik 
otel Taş Odalar’ı işletiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından restorasyonu yapılan ve 2006 yılında 
hizmete açılan otelin 100 kişilik kapalı restoranı ve 
800 kişilik düğün salonu var. Ayrıca 3 adet öğrenci 
pansiyonu işletiyoruz: Kırklareli Palas, Dilara Palas ve 
Çakay Palas. Yine Edirne’de 1+1 şeklinde 40 dairelik 
apart otelimiz mevcut.

Hizmet sektörü zevkli ama zor 
bir sektör. Bilgi, beceri ve eğitim 
gerektiriyor. 

Gelecekle ilgili planlarınız?
Enez sahilinde 65 adet 1+1 ve 3+1 rezidans projemiz 
yanında yine Edirne’de100 dairelik bir konut projemiz 
var. Yeni girişim ve yatırımlarımız yanında hizmet 
kalitemizi artırma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. 
Zira bölgemiz Edirne dışından gelen yatırımcılar için bir 
cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bizler de bu 
gelişime ayak uydurmak zorundayız. Amacımız, müşteri 
memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. Hizmet 
sektörü zevkli ama zor bir sektör. Bilgi, beceri ve eğitim 

gerektiriyor. Biz tüm şirketlerimizde çalışanlarımızın 
eğitimine de önem veriyoruz, zira kaliteli hizmetin 
sürdürülebilmesi çok önemli. Kendinizi ve çalışanlarınızı 
sürekli olarak geliştirmeniz gerekiyor. 

Türkiye Finans ile ilişkilerinizden bahseder 
misiniz?
Türkiye Finans için "Hayallerimin gerçekleşmesine 
hizmet eden banka" diyebilirim. Çünkü hayal etmek 
bilgiden önemlidir. 
Türkiye Finans ile çalışmaktan son derece memnunuz. 
Şubede aile sıcaklığında karşılanıyoruz, işlemlerimiz 
olabildiğince hızlı ve kaliteli bir şekilde çözüme 
kavuşturuluyor. Olumlu, yapıcı ve esnek bir yaklaşımları 
var. Bazen sabah 09.00’daki ihaleye yetişmek için 
bir gün öncesinden teminat mektubu ihtiyacımız 
oluyor, geç saatte bile olsa mektubu almamızı 
sağlıyorlar. Sigorta, vergi gibi ödemelerimizi Türkiye 
Finans üzerinden yapıyoruz. Edirne’de ilk forward 
işlemini yapan müşteri olduğumu düşünüyorum. Bu 
işlemi Edirne’de yapan ilk bankanın da Türkiye Finans 
olduğunu söylemek isterim.

Şimdi de sözü Türkiye Finans Edirne Şube 
Müdürü Ali Yıldırım’a bırakalım…
Kadir Bey eski müşterilerimizdendir. Şubemizin 
kurulduğu 2007 yılından beri kendisiyle 
çalışıyoruz. İşimiz, onun sınırı olmayan hayallerini 
gerçekleştirmesine yardımcı olmak. İlişkilerimiz 
karşılıklı güven esasına dayanıyor. Ayrıca biz Kadir 
Bey ile bir aile gibiyiz. Yeni bir yatırım yapmak 
istediğinde bizimle istişare etmeden karar vermez. 
Ona danışmanlık yapmaktan büyük keyif alıyoruz. 
Çalışmalarımızdan memnunuz, işbirliğimizi daha da 
ileriye taşımak istiyoruz. •

Kobiler/ Haber
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Finans Gündemi

VERGİ VE SOSYAL 
GÜVENLİK KURUMU (SGK) 
BORÇLARINI KAPSAYAN AF 
YASASI GENİŞLİYOR

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insanı 
ilgilendiren vergi ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu borçlarını kapsayan af yasası 

genişliyor. Tasarının ilk halinde kesinleşmiş 
vergi borçları, trafik cezaları ve idari para 
cezaları ile SGK'ya olan Bağ-Kur, SSK, Genel 
Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Destek 
Primi borçları yapılandırılıyordu. Daha sonra 
eklenen maddeler ile vatandaşın belediyelere 
olan borçları da yapılandırma kapsamına 
alındı. 
TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda 
görüşmeleri süren torba kanun tasarısının 
borçlarla ilgili bölümünde 30 Nisan 2014 
itibariyle kesinleşmiş vergi ve prim borçları 
ile bazı idari cezaların yapılandırılması yer 
alıyordu. Daha sonra verilen önergelerle 
belediyelere olan borçlar da kapsama alındı. 
Bu kapsamda emlak vergileri ile çevre temizlik 
vergisi ve su borçları da yapılandırılacak, 
faizleri silinip 36 ayda ödenecek. Tasarıya 
göre; 2014'ün 1. taksiti de dahil olmak üzere 
emlak vergisi borçlarını ödemeyenlere, peşin 
veya 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkanı 
getirildi. Gecikme ceza ve faizleri silinecek, 
enflasyon oranında güncellenen ana para 
üzerinden ödeme yapılacak. Çevre ve temizlik 
vergileri ile su borçları da aynı yöntemle 
yeniden yapılandırılarak ödenebilecek. 
Tasarıya göre ayrıca vefat eden eşinden ve 
babasından maaş alan kadınlar, ortalama 
15 bin liralık cezadan kurtuluyor. Torba yasa 
tasarısı kapsamında, Meclis Plan Bütçe 
Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme 
ile bu fırsattan yararlanacaklara 65 yaş 
sınırı getirildi. Buna göre, ancak 65 yaşını 
dolduranlara yersiz ödenen ve geri alınması 
gereken aylıkların ceza ve faizleri silinecek. 
Evlere giden haciz kararları da durdurulacak.
TOKİ tarafından faizsiz konut kredisi kullanan 
şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve 
yetimlerine tapu harcı muafiyeti de sağlandı. 
Sadece bir konutla sınırlı kalmak kaydıyla 
sağlanacak muafiyet ile şehit aileleri ve 
yetimler önemli bir yükten kurtulmuş olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN 
REZERVLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Para ve Banka istatistiklerine göre, 
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı. Aynı 

dönemde tüketici kredileri artarken kredi kartı 
kullanımı azaldı. Merkez Bankası'nın toplam 
rezervleri 20 Haziran ile biten haftada %0,14 
artarak 130 milyar 719 milyon dolar oldu. 
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise 
 %0,10 azalarak 110 milyar 68 milyon dolar 
oldu. Altın rezervleri ise %1,43 artarak 20 
milyar 651 milyon dolar oldu. Merkez 
Bankası'nın 13 Haziran'da 130 milyar 535 
milyon dolar olan toplam rezervleri 20 
Haziran itibariyle 130 milyar 719 milyon 
dolara yükseldi.
Açıklanan verilere göre mevduat bankalarının 
tüketici kredileri %0,01 artarak 247 milyar 411 
milyon 146 bin lira oldu. Kredi kartı harcama 
tutarı %1,05 azalarak 83 milyar 916 milyon 
158 bin lira olurken taksitli ticari krediler %0.28 
artarak 133 milyar 81 milyon 513 bin lira oldu.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 
104 milyar 873 milyon 564 bin lirası konut, 
6 milyar 928 milyon 694 bin lirası taşıt ve 
135 milyar 608 milyon 888 bin lirası da diğer 
kredilerden oluştu.
Geçen yılın aynı dönemine oranla mevduat 
bankalarındaki tüketici kredileri %17,05, 
taksitli ticari krediler de %31,11 arttı.
Finansman şirketlerinin kullandırdıkları 
tüketici ve taksitli ticari kredi tutarı %0,82 
artarak 15 milyar 169 milyon 578 bin lira oldu.
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Finans Gündemi

TÜRKİYE E-TİCARET 
PAZARI BÜYÜKLÜĞÜ 
14 MİLYAR TL

TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri 
Derneği) tarafından bu yıl ilk kez, 
ETİD (Elektronik Ticaret İşletmecileri 

Derneği) proje ortaklığı ve Deloitte Türkiye 
proje yönetimi ile hazırlanan raporda 
Türkiye e-ticaret pazarının büyüklüğü 14 
milyar lira, toplam perakende içerisindeki 
online harcamalar tutarının ise yaklaşık 
%1,3 seviyesinde olduğu açıklandı. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İsmail Yücel konuyla ilgili toplantıda yaptığı 
konuşmada, Türkiye'de elektronik ticaret 
hacminin 2018 yılında 70 milyar lira, 2023 
yılında da 350 milyar liraya ulaşmasının 
öngörüldüğünü söyledi. TÜBİSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cılız ise raporun, Türkiye'de 
e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası 
standartlara göre ölçümleyerek kategorize 
eden ilk rapor olması bakımından önemli bir 
değer taşıdığını vurguladı. Proje danışmanı 
olan Deloitte Türkiye'nin Ortağı Tolga 
Yaveroğlu da 2013 yılı için yaklaşık 14 milyar 
liralık bir e-ticaret hacminin hesaplandığı 
çalışmaya, hem ziyaret sayıları, ortalama 
sepet büyüklükleri ve dönüşüm oranları 
gibi girdiler hem de sektör temsilcileri ve 
dernekleri ile yapılan görüşmelerin yön 
verdiğini belirtti. TÜBİSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi, Yeni Medya ve e-ticaret Komisyonu 
Başkanı Burak Ertaş da toplam perakende 
harcamalarının içerisinde %1,3 olan e-ticaret 
payının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle 
kıyaslandığında, bu alanda Türkiye'nin önemli 
bir büyüme potansiyeli taşıdığını vurguladı 
ve "e-ticarette yapılan tüm işlemlerin kayıt 
altında olması, ekonomide kayıt dışılığın 
azalmasına, haksız rekabetin giderilmesine 
ve vergisel anlamda devlet gelirlerinin 
artmasına önemli katkılar sağlıyor" dedi. 
Rapordaki verilere göre, Türkiye'de 14 milyar 
lira seviyesinde olan e-ticaret pazarında 
tatil - seyahat segmenti 5,1 milyar lira, sadece 
online perakende 5 milyar lira ve çok kanallı 
perakende 2,3 milyar lira olarak yer alıyor.

TEKNOLOJİK ÜRÜN 
GELİŞTİRİP ÜRETEN 
KOBİ'LERE "GERİ 
ÖDEMESİZ" DESTEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, 
ülke ekonomisinin uluslararası 
düzeyde rekabet edebilir bir yapıya 

kavuşturulması için teknolojik ürünlerle ilgili 
Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce 
gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi 
amacıyla çıkardığı "Teknolojik Ürün Yatırım 
Destek Programı’na İlişkin Yönetmelik" 
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Verilecek destekler; makine ve teçhizat, 
kredi faiz ve işletme giderlerini kapsıyor. 
Makine ve teçhizat desteği veya kredi faiz 
desteği sağlanacak yatırım projeleri Bakanlık 
ile işletme arasında yapılan sözleşmenin 
imza tarihinden itibaren 36 ay süreyle 
desteklenecek. Desteklerin, işletme ve 
yatırım büyüklüğüne göre, yatırım tutarının 
%10'u ile %40'ı arasında değişeceği belirtildi. 
Buna göre, küçük işletmeler, yatırım proje 
tutarının en fazla %40'ına karşılık gelen 
5 milyon liraya kadar, orta büyüklükteki 
işletmeler, yatırım proje tutarının en fazla 
%30'una karşılık gelen 4 milyon liraya kadar, 
büyük işletmeler, yatırım proje tutarının en 
fazla %10'una karşılık gelen 2 milyon liraya 
kadar desteklenebilecek. Kredi faiz desteği, 
teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım 
proje tutarının en fazla 50 milyon liraya kadar 
olan kısmı için uygulanacak. İşletme gideri 
desteği ise küçük işletmelerin yıllık enerji, 
personel ve kira giderlerinin %75 ine kadar 
olan kısmını kapsıyor. Yatırımcılar, başarı ile 
tamamlanan her bir AR-GE ve yenilik projesi 
sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün 
yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir 
defa yararlanabilecek ve yılda bir veya birden 
fazla dönemde başvuru kabul edilebilecek.

EKONOMİ BAKANI 
NİHAT ZEYBEKÇİ: "166,5 
MİLYAR DOLAR İHRACATA 
ULAŞACAĞIMIZA 
İNANIYORUM"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, bu yılın 
ilk 6 ayında gerçekleşen 80 milyar dolar 
ihracat rakamının, OVP (Orta Vadeli 

Program) hedefine ulaşmada önemli bir adım 
olduğunun altını çizerek, "Yılın ikinci yarısında 
ihracat rakamlarının daha da artmasıyla 
birlikte OVP hedefimiz olan 166,5 milyar dolar 
ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyorum" 
dedi.
Zeybekçi, yaptığı yazılı açıklamada, TİM 
(Türkiye İhracatçılar Meclisi) kayıtlarına göre, 
2014 yılı Haziran ayı ihracatının 2013'ün aynı 
ayına göre %6,6 artarak 12 milyar 544 milyon 
dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Zeybekçi, 2014 yılı Ocak - Mayıs dönemine 
ilişkin TÜİK tarafından açıklanan resmi 
ihracat rakamları ile 2014 yılı Haziran ayı TİM 
kayıt rakamları birlikte değerlendirildiğinde, 
Ocak - Haziran dönemi ihracatının geçen 
senenin aynı dönemine göre %7,3'lük artışla 
toplamda 79 milyar 935 milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini kaydetti.
Zeybekçi, 2013 Temmuz - 2014 Mayıs dönemi 
TÜİK ve 2014 yılı Haziran ayı TİM ihracat 
rakamlarına göre son 12 ayda toplamda 156,6 
milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğinin 
görüldüğünü belirtti.
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Gelişme - Kanuni Düzenleme

Çok sayıda kanunda düzenleme yapan 6518 sayılı torba 
kanun, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a da bazı yeni 
düzenlemeler getirdi.

İNTERNET YASASINDA YAPILAN 
YENİ DÜZENLEMELER, KİŞİ VE 
KURUMLARIN HAYATINA ÖNEMLİ 
DEĞİŞİKLİKLER GETİRİYOR.

Tüm içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, 
erişim sağlayıcı ve toplu kullanım 
sağlayıcıları yakından ilgilendiren yeni 
yasa ile 2007'den bu yana internette 
yapılan yayınları düzenleyen kanunda 
ne gibi farklılıklar bulunuyor? 

Yeni ekler ve değişikliklerle ilgili 
ana başlıklar şöyle: 

Bildirim Yükümlülüğü
• İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, 
yönetmelikle belirlenen esas 
ve usuller çerçevesinde tanıtıcı 

bilgilerini kendilerine ait internet ortamında 
kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel 
olarak bulundurmakla yükümlü olacak. 
• Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt 
içinden ya da yurt dışından yürütenlere, 
internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan 
adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde 
edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya 
diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek.
• İçerik sağlayıcı, Te le ko mü ni kas yon İle ti şim 
Baş kan lı ğı nın, bu Kanun ve diğer kanunlarla 
verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep 
ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa 
teslim edecek ve Başkanlıkça bildirilen 
tedbirleri alacak.

Yer Sağlayıcının yükümlülüğü
• Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka 
aykırı içeriği 5651 sayılı Kanunun 8. ve 9. 
maddelerine göre haberdar edilmesi halinde 
yayından çıkarmakla yükümlü olacak.
• Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin 

trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla 
olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek 
süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin 
doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini 
sağlamakla yükümlü olacak.
• Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek 
usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin 
niteliğine göre sınıflandırılabilecek ve hak ve 
yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilecek.
• Yer sağlayıcı, Te le ko mü ni kas yon İle ti şim 
Baş kan lı ğı' nın talep ettiği bilgileri talep 
edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle 
ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla 
yükümlü olacak.
• Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan 
veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık 
tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası verilebilecek.

Eri şim sağ la yı cının yükümlülüğü
• Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı 
verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif 
erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla, 
Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep 
edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle 
ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla, 
yükümlü olacak.

Erişim Sağlayıcıları Birliği
5651 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamı 
dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının 
uygulanmasını sağlamak üzere Erişim 
Sağlayıcıları Birliği kuruldu.
Birlik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında 
yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları 



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  3 3

ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin 
katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir 
kuruluştur.
• Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin 
engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından 
yerine getirilir. 
• Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin 
engellenmesi kararları gereği için Birliğe gönderilir. Bu 
kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara 
yapılmış sayılır.
• Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun 
olmadığını düşündüğü kararlara itiraz edebilir.
• Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları 
faaliyette bulunamaz.

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüğü
• Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün 
internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç 
oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma 
ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında 
yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü 
olacak.
• Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, ailenin ve 
çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların 
tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte 
belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak.
• Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden 
ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin 
ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasından on beş 
bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilecek 
veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma 
yapılabilecek.

İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin 
engellenmesi
• İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle 
kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve 
tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, 
buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına 
başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından 
çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza 
hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de 
isteyebilecek.
• İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle 
kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin 
talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç 
yirmi dört saat içinde cevaplandırılacak.
• İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle 
kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda 
hakim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin 
engellenmesine karar verebilecek.
• Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin 
engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik 
hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm 
ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin 
engellenmesi yöntemiyle verecek. Zorunlu olmadıkça 
internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik 
erişimin engellenmesine karar verilemeyecek. 

• Hakimin bu madde kapsamında verdiği erişimin 
engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilecek.
• Hakim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en 
geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara 
bağlayacak. 
• Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe 
erişimin engellenmesi kararının gereği derhal, en geç 
dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine 
getirilecek.
• Bu madde kapsamında hakimin verdiği erişimin 
engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline 
ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka 
internet adreslerinde de yayınlanması durumunda 
ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi halinde 
mevcut karar bu adresler için de uygulanacak.
• Sulh ceza hakiminin kararını bu maddede belirtilen 
şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen 
sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılacak.

Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin 
engellenmesi:
• İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle 
özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden 
kişiler, Başkanlığa doğrudan başvurarak içeriğe erişimin 
engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek.
• Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının 
tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine 
ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere 
yer verilecek. 
• Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak 
üzere derhal Birliğe bildirecek, erişim sağlayıcılar bu 
tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine 
getirecek.
• Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal 
eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak 
(URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla 
uygulanacak.
• Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet 
ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel 
hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin 
engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten 
itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin 
kararına sunacak. Hakim, internet ortamında yapılan 
yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip 
edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç 
kırk sekiz saat içinde açıklayarak doğrudan Başkanlığa 
gönderecek.

Siber Güvenlik konusunda…
Te le ko mü ni kas yon İle ti şim Baş kan lı ğı , ulusal siber 
güvenlik faaliyetleri kapsamında, siber saldırıların 
tespiti ve önlenmesi konusunda, içerik, yer, erişim 
sağlayıcılar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon sağlayacak, gerekli tedbirlerin aldırılması 
konusunda faaliyet yürütecek ve ihtiyaç duyulan 
çalışmaları yapacak. •

Gelişme - Kanuni Düzenleme
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Kent Dosyası

Türkiye’nin 
Avrupa’ya açılan kapısı:

SERHAT ŞEHRİ 
EDİRNE

Selimiye Camii
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Bu sayımızda sizleri Osmanlı 
İmparatorluğu’na yaklaşık 
90 yıl başkentlik yapmış, 18. 
yüzyılda Avrupa’nın en büyük 
7 şehrinden biri olan Edirne’ye 
götürüyoruz. Geçirdiği yangınlar, 
depremler ve istilalara rağmen 

müze-şehir olma özelliğini kaybetmemiş bir 
kent Edirne. Tarih boyunca bilimsel ve kültürel 
etkinliklerin de merkezi olmuş, mimarlığın 
yaratıcılıkta sınır tanımayan ustalık yapıları, 
hat ve süsleme sanatının en güzel örnekleri 
burada hayat bulmuş. Tıp tarihine geçen 
bazı uygulamalar, 1488 yılında II. Bayezid 
tarafından kurulan külliyede hayata geçirilmiş. 
Her yıl Edirne’nin Sarayiçi bölgesinde yapılan, 
dünyanın en eski güreş organizasyonu olan 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri de bölgenin en 
önemli spor ve kültür etkinliği. 
Şehri çepeçevre kuşatan Meriç, Arda ve Tunca 
nehirleri, Edirnelilerin nefes aldığı, hafta sonu 
keyfi yaptığı mesire yerlerine hayat veriyor. 
Türkiye’nin kara yoluyla Avrupa’ya açılan kapısı 
olan Edirne, uzun yıllar Bizans egemenliğinde 
kaldıktan sonra Osmanlı topraklarına katılmış 
bir serhat şehri.

1 GÖRMEDEN DÖNME…
Mimar Sinan’ın "Ustalık eserim" dediği 
şaheser: Selimiye Camii

"Çıraklığımı İstanbul'daki 
Şehzade Camii'nde 
yaptım. Kalfalığımı da 
Süleymaniye Camii'nde 
tamamladım. Fakat bütün 
gücümü Sultan Selim 
Han Camii'nde sarf edip 
ustalığımı ayan ve beyan 
ettim." 
(Mimar Sinan)

Yapım teknolojisiyle günümüzün 
mühendislerini bile şaşırtan Selimiye Camii, 
Mimar Sinan’ın II. Selim adına yaptığı, Osmanlı 
mimarisinin en önemli başyapıtlarından 
biri. Sinan, dini şifreleri ve matematiği ile de 
hayranlık uyandıran caminin yapımına 80 
yaşında başlamış. 6 yılda tamamlanan ve 
1575 yılında ibadete açılan camiyi görmeye 
yazık ki II. Selim’in ömrü vefa etmemiş. 
4 minareli, 12 şerefeli eserin en önemli 
özelliklerinden biri, o güne kadar camilerde 
rastlanmayan tek bir kubbe ile örtülü olması. 
Edirne'nin her tarafından görülebilen caminin 
mermer, çini ve hat işçilikleri de dikkat çekiyor. 
Edirne, Türkiye’de metrekare başına en 
fazla tarihi eser düşen kent. Sittişah Sultan 
Camii, Defterdar Camii, Gazi Mihal Camii, 
Ekmekçizade ve Rüstempaşa Kervansarayları, 
Bedesten Çarşısı, Deveci Hanı (Eski 
Hapishane), Edirne Evleri, Darül Hadis Camii, 
İlhan Koman Konağı, Üç Şerefeli Cami, Türk-
İslam Eserleri Müzesi, Selimiye Camii, Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi, Selimiye Arasta Çarşısı, 
II. Bayezid Külliyesi, Lozan Anıtı, Sokullu 
Hamamı ve daha niceleri bu tarihi dokunun 
izlerini sürmek isteyenlerin mutlaka görmesi 
gereken yerler arasında. 

Edirne / Kent Dosyası 

Tarih boyunca farklı kültürleri ve uygarlıkları topraklarında 
barındırmış; camileri, müzeleri, medreseleriyle tarih kokan 
bir kent… Zengin kültür mirası, çarşıları, Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri ve meşhur tava ciğeriyle Edirne, her yıl yerli 
ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Mimar Sinan
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UzunköprüBedesten Çarşısı

Sivil mimarinin en güzel örneklerinden: 
Edirne Evleri
Edirne, çok önemli bir sivil mimari merkezi 
aynı zamanda. Edirnekari adı verilen özel 
süsleme tarzıyla dekore edilmiş pek çok eser; 
köşkler, konaklar ve ahşap evler günümüze 
kadar korunmuş. Kaleiçi, dar sokakları ve tarihi 
kalıntılar arasındaki eski evleriyle dikkat çeken 
bir bölge. Yontu sanatçısı İlhan Koman’ın 
doğduğu Kaleiçi’ndeki neoklasik üslupla inşa 
edilmiş tarihi konak, Rum mimar ve ressamlar 
tarafından 1908'de yaptırılmış olup tavan 
resimleri ve sıva üzerine boyamalarıyla ünlü.

2İZLEMEDEN DÖNME…
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
Festivali…

Temeli güreş olan bir dizi ritüelin birleşiminden 
oluşmuş spor ve kültür etkinliği… 650 yılı 
aşkın bir süredir yapılan, tarihin en eski güreş 
organizasyonu olan Tarihi Kırkpınar Güreş 
Festivali, her yaz yerli ve yabancı pek çok 
turisti bölgeye çekiyor. Festival aynı zamanda 
çeşitli geleneksel ve kültürel etkinliklere de 
sahne oluyor. 

Kakava – Hıdırellez Şenlikleri
İlkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden 
biri olan Kakava Şenlikleri ve Hıdırellez 
kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. 
günlerinde düzenleniyor. Dostluk, kardeşlik 

ve yaşama sevincinin dışa vurumu olan bu 
şenlikler yakılan ateşler ve danslarla adeta bir 
renk ve eğlence cümbüşü şeklinde geçiyor. 

3ALMADAN DÖNME…
19. yüzyıla kadar Osmanlı 
İmparatorluğu'nun, çarşı ve hanlar 

bakımından en zengin ve gelişmiş illerinden 
biri olan Edirne’de günümüzde de kullanılan 
birçok çarşı var. Bunlardan en önemlileri 
Selimiye Arastası, Bedesten ve Alipaşa 
çarşıları. Gezinizin en keyifli ve eğlenceli 
duraklarından olacak bu çarşılarda hem 
geleneksel el sanatlarının en güzel örneklerini 
görebilir hem de otantik bir ortamda alışveriş 
yapabilirsiniz: 

Aynalı Süpürge
Süpürgecilik, yıllarca Edirne'nin en önemli 
el sanatlarından biri olmuş. Eskiden genç 
kızların çeyizlerini süsleyen bu süpürgeler 
günümüzde küçük boyutlarda hediyelik 
eşyaya dönüşmüş. Aynalı süpürgenin eskiden 
Edirne geleneklerinde önemli bir yeri varmış. 
Örneğin süpürgedeki ''kabara'' adı verilen 
iri başlı çivi genç kız için bir temizlik, saflık 
simgesiymiş. Aynalı süpürge, evin dış kapısına 
asılmışsa 'evimizde evlilik çağında kızımız var' 
anlamı taşırmış. Gelin kızın çeyiz sandığına, 
evine düşkün, eli iş tutan, becerikli ve temiz 
bir kız olduğunu anlatmak için aynalı süpürge 
konulurmuş.

Kent Dosyası / Edirne 
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Misk Sabunu
Elma, armut, üzüm, şeftali, muz, çilek, kayısı, 
portakal ve ayva gibi meyvelerin kendine 
has kokularıyla aslının aynısı olarak üretilen 
misk sabunları sultanların gözde aksesuarı, 
padişahların da yabancı devlet büyüklerine 
gönderdiği hediyeler arasındaymış. 

Edirnekari 
Edirnekari; ahşap, karton, deri gibi yüzeylere 
boya ve cila ile yapılan motiflerin yer aldığı 
bir süsleme üslubu. Edirneli ustaların oyma, 
kakma ve boyama yöntemleriyle dolap 
ve çekmecelerde, yüklük, sandık, rahle ve 
kutularda hayat bulan bu sanatın örneklerini 
hediyelik eşya mağazalarında bulabilirsiniz 
  

4NEREDE KALINIR?
Edirne’de çok yıldızlı oteller, pansiyonlar 
ve apart oteller mevcut. Ayrıca şehrin 

otantik yapısını solumak isteyenler için 
butik otel olarak hizmet veren konaklar da 
var. İstanbul’a 2 saat mesafedeki Edirne’ye 
günübirlik turlarla da gidilebiliyor.
.  

Tarihi, kültürü ve doğasıyla 
bir cennet köşesi…
‘Sakin Şehir’ VİZE
Cittaslow, yani ‘Sakin Şehir’, 25 ülkede 166 
üyesi bulunan bir yerel kalkınma modeli. Doğa 
ve kültür değerlerini koruyan, el işlerinden 
mutfağına kadar geleneksel özelliklerini 

yaşatan, modern dünyanın hız saplantısından 
uzak ve sakin kalmayı tercih eden yerleri 
ifade ediyor. Türkiye’de de bu ağa dahil olan 
9 yerleşim merkezi var. Bunlardan birisi de 
ormanları, şelaleleri, gölleri, Karadeniz sahiliyle 
tam bir tatil cenneti olan VİZE… 
Kırklareli’nin bu şirin ilçesi, doğal güzellikleri 
yanında tarihi eserler açısından da çok zengin. 
Küçük Ayasofya Kilisesi, antik tiyatro ve Vize 
Kalesi, önemli yapıtlar arasında. Vize’nin 
sembolü ise sağlık kaynağı ıhlamur…. 

Kıyıköy’de sandal sefası…

Karadeniz’e egemen kayalık bir zemin 
üzerinde konuşlanmış, tabiat harikası iki 
doğal sit arasındaki Kıyıköy, doğa aşıklarına 
unutulmaz deneyimler sunuyor: Her ikisi de 
1. derece doğal sit alanı olarak tescilli olan 
Pabuçdere ve Kazandere’de alabalık, sazan ve 
kefal balıkları avlanabiliyor, deniz bisikleti ya da 
kayıkla gezinti yapılabiliyor. Pabuçdere ile deniz 
arasındaki dar, uzun ve temiz kumsalda yazın 
kamp kurmak da mümkün.
Vize’de günübirlik kullanıma yönelik güzel 
balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama 
alanları da mevcut. Ev pansiyonculuğu ileri 
seviyede. İstanbul'a 1,5 saat mesafedeki 
Vize’yi hafta sonu programlarınıza dahil 
edebilir; doğal ortamda kahvaltı etmek ve 
alabalık yemek için Pazarlı köyüne, et yemek 
için Sergen beldesine, balık yemek için 
Kıyıköy’e gidebilirsiniz. •

Edirne / Kent Dosyası 

Vize Kıyıköy
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Şube

Bölgenizi tanıyabilir miyiz?

Edirne, Osmanlı İmparatorluğu’na 
başkentlik yapmış bir şehir. 150 
bini merkezde olmak üzere 300 
bin nüfusu var. Tarıma dayalı bir 
ekonomiye sahip, ayrıca turizm ve 
üniversite de şehrin ekonomisine 
katkı sağlıyor. Trakya Üniversitesi 

35 bin öğrencisiyle bölgemizin hayat damar-
larından biri. Ağır sanayisi olmayan Edirne’de 
yem ve yağ sanayii, zahirecilik (buğday, ayçi-
çeği ve çeltik alım satımı) yapılıyor. İpsala ve 
Uzunköprü başta olmak üzere Türkiye pirinç 
üretiminin %50‘si, ayçiçeği üretiminin %30‘u ve 
buğday üretiminin %5’i Edirne’de gerçekleşti-
riliyor. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Ko-
operatifleri Birliği (Trakya Birlik), Türkiye’nin ilk 
500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alıyor. 
Edirne’nin Türkiye’de tarım alanında önemli bir 
yeri olduğunu söyleyebiliriz.

Şubenizden bahseder misiniz? Bu 
çizdiğiniz tabloda nerede yer alıyor?
Türkiye Finans, Edirne’de özellikle güven 
konusunda bir markadır. Müşterimiz olsun 
olmasın, yeni bir yatırım yapmak isteyen 
girişimcinin ilk aklına gelen banka Türkiye 
Finans’tır. Bu sonuca, "doğru yatırımlara 
hızlı aksiyon alıp, gizlilik içerisinde işlemleri 
yürüterek" ulaştık.
Edirne şubemiz 2007’nin son aylarında açıldı. 
Şehirdeki tek şubeyiz. 9 kişilik bir ekibimiz 
var. KOBİ, İşletme ve Ticari segmentlerde mal 
alımı finansmanı konusunda müşterilerimize 
kaliteli ve hızlı hizmet sunuyoruz. Bireysel 
satış kadromuzla toplu konut projelerine 
destek oluyor, yeni müşteri ve çapraz ürün 
satışımızı artırıyoruz.
Finansör ürünümüzle ihtiyaç kredilerinde 
güçlüyüz. Son dönemde Hızlı Finansman 

ürünümüzle online, hızlı ve kolay bir 
operasyonla bayilere anında finansman 
kullandırıyoruz. Böylece müşteri bankaya 
gelmeden uygun fiyatla kredi kullanma 
imkanına kavuşuyor. Faal Kart ürünümüzle 
esnaf ve küçük işletmelerin ticari faaliyetleri 
ile ilgili finansman ihtiyaçlarını hızlı, kolay ve 
uygun vade yapısıyla çözüme kavuşturuyoruz. 
Yine çiftçilerimizin ekipman (biçerdöver, 
traktör, balya makinesi vb.) ihtiyaçlarını 
leasing yetkimizle şubede çözmekteyiz. 
Ayrıca tarla alımı, gübre, tohum ve mazot 
ihtiyaçlarına yönelik Gülen Çiftçi paketimizle 
harman vadeli krediler vermekteyiz.

Bölgesel hedefleriniz ve stratejileriniz 
var mı?
Stratejimizi, bölgesel özelliklere ve dönemsel 
ekonomik hareketliliğe göre saptıyoruz. 
KOBİ segmentinde istediğimiz döngüye 
ulaştık, yeni KOBİ müşterileri ile hacmimizi 
ve karımızı artırma gayretindeyiz. Esnaf ve 
küçük işletmelerin finansman ihtiyaçlarının 
çözümüne yönelik çalışmalarımıza hız 
verdik. İlimizde yapılan ETSİF Tarım Fuarı'na 
katılarak traktör, biçerdöver ve tarım ekipman 
ihtiyaçlarının finansmanı için çiftçilerimize 
leasing kredisi ile harman vadeli destek 
veriyoruz. Yeni hedeflerimizden bir tanesi 
de beyaz eşya. Teknoloji, otomotiv, mobilya 
ve emlak sektöründeki limited şirketlere 
online hızlı finansman sistemi kurarak yeni 
müşteri kazanımını artırmayı amaçlıyoruz. 
Müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek 
ve mevcut memnuniyet düzeyini daha 
da yukarılara çıkarma azim ve gayreti 
içerisindeyiz. Genç, dinamik ve güler yüzlü 
ekip arkadaşlarımızla başarılarımızı daha 
yukarılara taşımak istiyoruz. •

Ali Yıldırım, Türkiye Finans’ın Edirne’deki tek şubesinin 
müdürü. 17 yıllık bankacılık deneyimi, sıcak ve özenli insan 
ilişkileri sayesinde iş dünyasıyla güvene dayalı bir ilişki 
kurmuş. "Müşterilerimizin hayallerine hizmet ediyoruz" diyen 
Yıldırım’la şehir merkezindeki şubede bir söyleşi yaptık.

"GÜVEN KONUSUNDA 
MARKAYIZ"

Ali Yıldırım
Türkiye Finans 

Edirne Şube Müdürü

EDİRNE ŞUBE 
MÜDÜRÜ 
ALİ YILDIRIM
1970 Tarsus doğumlu 
Ali Yıldırım, İstanbul 
Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi 
mezunu. 1997 yılında 
başladığı bankacılık 
hayatına Türkiye 
Finans’ın Bayrampaşa ve 
Osmanbey şubelerinde 
devam etti. 2010 yılı Ekim 
ayından bu yana Edirne 
Şube Müdürlüğü’nü 
yürütüyor. Seyahati, yeni 
yerler görmeyi ve yeni 
insanlarla tanışmayı çok 
sevdiğini söyleyen Yıldırım 
evli ve iki çocuk babası.
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Şube

Hedeflerinin üzerinde iş yapmayı benimsemiş genç bir 
bankacı Yıldıray Aslan. Proaktif yaklaşımıyla müşterilerine 
hızlı ve etkin çözümler sunan, "Bölgede varlığı sorgulanan 
şube olmaktan öte, varlığından haberdar olunan bir şubeyiz" 
diyen Aslan’la keyifli bir sohbet yaptık.

"VARLIĞINDAN HABERDAR 
OLUNAN BİR ŞUBEYİZ"

Yıldıray Aslan 
Türkiye Finans 

Merter Tekstil Şube Müdürü

MERTER TEKSTİL 
ŞUBE MÜDÜRÜ 
YILDIRAY ASLAN
1980 Tokat doğumlu 
Yıldıray Aslan, 9 Eylül 
Üniversitesi İşletme 
Bölümü mezunu. Fatih 
Üniversitesi İngilizce 
İşletme bölümünde 
yüksek lisans yaptı. 
Bankacılığa 2003 yılında 
Anadolu Finans’ın 
Merter Şubesi'nde gişe 
ve kambiyo servislerinde 
çalışarak başladı. 
Sultanhamam Şubesi'nde 
1 yıllık pazarlama 
görevinin ardından 5,5 yıl 
Türkiye Finans Avrupa 
Bölge Müdürlüğü’nde 
görev yaptı ve 2013 yılı 
Eylül ayında Merter 
Tekstil Şube Müdürlüğü'ne 
atandı. Güçlü sosyal 
ilişkileri olan ve ekip 
çalışmasına inanan Aslan, 
evli ve 5 yaşında bir erkek 
çocuk babası.

Öncelikle bölgenizi tanıyabilir miyiz?

Merter Tekstil Merkezi’nin 
kuruluşu 1970'lere daya-
nıyor. Birçok önemli tekstil 
markasının çıkış yeri olan 
Merter’de bugün 6 binin 
üzerinde firma, 900'ün 
üzerinde mağaza faaliyet 

gösteriyor. Başta iplik, kumaş, aksesuar ve ha-
zır giyim’in imalat ve toptancıları olmak üzere 
deri-ayakkabıcılık, plastik, otelcilik, inşaat ve 
hizmet sektörlerinden firmalar da faaliyet 
gösteriyor. Satışların büyük bir kısmı ihracata 
dayalı. Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere; 
Ortadoğu, Avrupa ve Balkan ülkelerine ihracat 
yapılıyor. Bu yönüyle Merter’in üretime, istih-
dama, ihracata ve dolayısıyla ekonomiye ciddi 
katma değer sağladığını söyleyebiliriz. Son za-
manlarda maliyet avantajı nedeniyle üretimin 
civar semtlere kaydırıldığını, daha çok satış /
pazarlama faaliyetlerine ve mağazacılığa ağır-
lık verildiğini gözlemliyoruz. Öte yandan otel 
sayısının ve dolayısıyla konaklama imkanları-
nın artması, son 5 yılda açılan 4 adet AVM ve 
ulaşım ağının genişlemesi bölgeyi adeta bir 
açık hava alışveriş merkezi haline getirdi.

Şubenizden bahseder misiniz? Bu 
çizdiğiniz tabloda nerede yer alıyor?
Şubemiz 8,5 ay önce açıldı. Merter; İşletme, 
Kobi ve Ticari segment müşterilerinin yoğun 
olduğu bir bölge. Tekstil sektörünün önde 
gelen firmalarının yanında inşaat, turizm, 
taahhüt, ev tekstili, otomotiv ve ayakkabı 
sektörlerinden de birçok seçkin firmaya hizmet 
veriyoruz. Şube olarak Bireysel, İşletme, KOBİ 
ve Ticari segmentlerin tamamında sağlam 
bir müşteri altyapısı oluşturduk. Bölgede dört 

katılım bankasının 8 şubesi, tüm bankaların 
da 60’ın üzerinde şubesi faaliyet gösteriyor. 
Henüz genç bir şube olmamıza rağmen 
birçok üründe rekabette ön sıralardaki 
yerimizi almaya başladık. Şube olarak kalıcı, 
sürdürülebilir başarıyı hedefliyoruz. Piyasada 
varlığı sorgulanan şube olmaktan öte, 
varlığından haberdar olunan bir şube haline 
geldik. 

Bölgesel stratejiniz ve hedefleriniz 
var mı?
Başta emlak ve danışmanlık şirketleri ile 
meslek odaları olmak üzere ticarete yön 
veren birçok kesimle iyi ilişkilerimiz var, 
tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. KGF, 
Eximbank’a yönelik teminat mektupları, 
murabaha ve işyeri finansmanı, ithalat-
ihracat işlemleri ve POS gibi ürünler yanında; 
bireysel müşterilerimize yönelik araç ve konut 
finansmanı, kartlı ürünler, sigorta, ihtiyaç 
kredileri gibi geniş ürün yelpazemizle çözümler 
sunuyoruz. Pazarlama faaliyetlerimizde ise 
referansa dayalı bir sistem kurduk. Emlak 
ve danışmanlık şirketleri, meslek odalarının 
üyeleri ve mevcut müşterilerimizle kimlerle 
çalışabileceğimiz konusunda görüşmeler 
yapıyoruz ve onların referansıyla potansiyel 
müşterileri ziyaret ediyoruz. Bu şekilde 
Avrupa-2 bölgesine bağlı 40 şube içinde en 
fazla müşteri dosyası üreten şubelerden birisi 
olduk. Ekip çalışmasına inanıyoruz. Mutlu, 
yaptığı işten ve müşterisine katma değer 
sağlamaktan haz alan 7 kişilik bir ekibimiz 
var. İşimizin merkezinde daima müşteri 
memnuniyeti var. Çözüm-sonuç odaklı 
çalışıyoruz ve her zaman hedeflerimizin 
üzerinde iş yapmayı benimsemiş bir şube 
olarak anılmak istiyoruz. • 
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Dijital Hayat

"Beyaz Saray’da iki 
patlama! Obama 
yaralandı"

Associated Press'in (AP) Twitter 
hesabından paylaşılan bu 
tweet, Amerika’yı kısa sürede 
ayağa kaldırdı. 
AP, Amerika’nın en güvenilir 
haber kaynağı olması 
sebebiyle, hesaptan paylaşılan 

tweet, ülkede büyük panik yaratırken Dow 
Jones Sanayi Endeksi'nin 150 puan birden 
düşmesine sebep oldu. Birkaç dakika 
içerisinde korsanların paylaştığı bu tweet 
yüzünden milyarlarca dolarlık bir risk yaşandı! 
Olayın kaynağı kısa bir süre içinde 
araştırılmaya ve ortaya çıkmaya başladı. 

Aslında Beyaz Saray’da bir patlama olmamıştı. 
Bilginin yalanlanması üzerine, bu haberin 
sahte olduğu ve AP ajansının Twitter 
hesabının kötü niyetli kişiler tarafından 
hacklendiği anlaşıldı. Haberin kısa bir süre 
içerisinde yalanlanmasından sonra Dow Jones 
Endeksi yeniden yükselişe geçti.

Bundan 3-4 yıl öncesinde size, bir 
tweet paylaşarak Amerikan borsasını 
yerle bir edeceğimizi söyleseydik 
ne derdiniz?
Milyarlarca kullanıcının çevrimiçi olduğu 
bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada, sosyal 
ağlar üzerinden arkadaş buluyor; gezilecek 
mekanları, farklı kültürleri öğreniyoruz. Halen 
gazete okumaya da devam ederken, gündemi 
daha hızlı ve anlık olarak takip etmek için 
Twitter kullanıyoruz. Facebook üzerinde 
arkadaşlarımız, ailemiz bizi takip ediyor. 

Geçtiğimiz aylarda Amerika’nın en güvenilir haber 
ajanslarından Associated Press’in Twitter hesabı 
hacklenmişti. Korsanlar hesabı hackledikten sonra ABD’yi 
karıştıran bir Tweet paylaştılar:

DİJİTAL DÜNYADA 
SAHTE HABERLER

Hamza Şamlıoğlu
Sosyal İşler Dijital Platformlar 

Operasyon Yöneticisi / Blogger

SECURITY SECURITY SECURITY
SECURITY SECURITY SECURITY

SECURITY SECURITY SECURITY

SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY
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Twitter üzerinde hiç tanımadığımız insanlarla siyaset 
tartışıyor, sevdiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Birkaç tuşa 
basarak dünyanın öbür ucundaki bir kişi ile etkileşime 
girebiliyoruz.
Dijital dünya, "Y" diye adlandırdığımız neslin hava, su 
gibi ihtiyaç duyduğu ve yaşantısını birebir adapte ettiği 
bir dünya oldu. Yeni gelen "Z" kuşağı ise tabletlerle 
eğitim alıyor ve dijital dünyaya, hayata adım attıkları 
anda "merhaba" diyorlar…

Yalan haberler, sosyal ağlarda büyük birer 
silaha dönüşüyor!
Milyarlarca bilgi, her gün Viki sayfalarında, çevrimiçi 
haber sitelerinde ve hatta sosyal ağlarda karşımıza 
çıkıyor. Bu kadar büyük bir veri akışı arasında, bu 
bilgilerin bir kısmının yanlış, yanlış yönlendirilmiş, hatta 
yalan haberlerle dolu olduğunu biliyor musunuz? 
Toplumsal önemi yüksek olaylarda, birçok kaynaktan 
önümüze sahte bilgiler ve sahte haberler servis ediliyor. 

Bilginin kaynağına güvendiğimizde, 
doğruluğunu araştırmıyoruz! 
Yanlış veya yalan haberler, internetteki gerçek bilgilerin 
arasında, gerçek bilgilerle birlikte yayılıyor. 
Bu haberleri Facebook üzerinde ağabeyimiz, Twitter 
üzerinde arkadaşımız, Instagram’da sevgilimiz 
paylaştığı için sorgulamadan, doğrulamadan okuyor ve 
inanıyoruz!Hatta aynı yalanların yayılmasına bizler de 
alet oluyoruz…
Sosyal ağlar ve internet haberciliği üzerinde çalışan, bu 
tarz tüm kaynakları takip eden ve yapılan paylaşımları 
eş zamanlı analiz ederek inceleyecek bir sistem 
olmadığı sürece, bizler bu yalanlara inanmaya devam 
edeceğiz!

Milyarlarca bilginin saniyeler içinde dolaştığı 
bu dünyada gerçeklere nasıl ulaşacağız?
Farklı üniversitelerde bu konu özelinde yapılan 
çalışmaları incelediğimizde; İnternet dünyasında 
yayılan yalan veya sahte bilgilerin spekülasyon, ihtilaf 
ve dezenformasyon gibi alt başlıklara ayrıldığını 
görüyoruz.
Yalan ve yanlış bilgilere -doğrulamadan ve 
araştırmadan- o kadar çok inanıyoruz ki, gerçek 
bilgiler ortaya çıktığında gerçeğini inkar eder bir 
hale geliyoruz. Bu bilgilerin başarısı ise çok iyi bir 
şekilde kurgulanmalarından ileri geliyor. Böylece 

müthiş bir hızla yayılıyor ve paylaşılıyorlar! Kaynak 
soruşturulmadığı için de dezenformasyon son derecede 
başarılı oluyor!
Sosyal ağlar bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Elbette 
ki birçok kaynağa kısa bir süre içerisinde erişmek, 
yüzlerce insana bir soru sorarak birkaç saniye içerisinde 
cevabını almak çok daha kolay! Ancak artık internet 
teknolojilerinin yararlarının yanı sıra zararlarını da 
konuşmaya başlamalıyız!

Özel olarak geliştirilen yazılımlar sayesinde, 
sosyal ağlarda paylaşılan bilgilerin 
gerçekliğini sorgulamak veya doğrulamak 
teknik olarak mümkün!
Bugün geldiğimiz noktada, Amerika borsasını bile alt 
üst edecek kadar büyük bir riskin karşımıza çıktığını 
görüyoruz.
Belki de bu nedenle, öncelikle Amerika’da bu tarz 
yalan ve dezenformasyon yaratacak haberlere karşı 
özel sistemler geliştiriliyor. Geliştirilen bu sistemlerin 
doğru bilgi kaynaklarını araştırarak, gerçekleri ortaya 
çıkarması planlanıyor.
Bu kadar büyük datanın analiz edilerek ayrıştırılması 
ve doğru kaynaklarla karşılaştırılması uzun süren 
araştırmalar ve analizler sonucunda ortaya çıkarılabilir. 
Ülkemiz ise, sosyal ağları kullanan en popüler ülkeler 
arasında yer alıyor. Doğal olarak bizlerin de bu tarz 
sistemlere ihtiyacı var. Özellikle de kitleleri yanlış 
yönlendiren, yalan haberler ortaya atan kişi veya 
gruplara karşı önlemler almamız gerekli. 
Bu konuda gerek devlet, gerekse özel sektörün bu tarz 
sistemler geliştirmelerini bekliyoruz. 

Bu tarz sistemler gelecek vaat etse de 
öncelikle insanları bilinçlendirmek gerekiyor!
Sosyal ağ kullanıcılarını servis edilen her türlü 
bilgiye karşı uyarmak, doğru bilgi kaynakları ile 
karşılaştırılmasını sağlamak, insanlara bilginin 
kaynağını sorgulama yeteneği kazandırmak zorundayız. 
Aksi takdirde sosyal ağ kullanıcıları bu tarz haberler 
karşısında savunmasız ve toplumsal olaylarda yanlış 
yönlendirilebilir durumdalar. •

Dijital Hayat
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Ferhat Akıl
Minyatür Sanatçısı

Nasıl başladınız? 

Küçük yaşlarda fark ettim resim 
yapmayı sevdiğimi. Resimlerimi 
okuldaki  hocalarım da beğenir, 
panolara asarlardı. Lise eğiti-
minden sonra Anadolu Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi'ne girdim. 
Mezun olduktan sonra bir süre 

bir firmada yönetici olarak çalıştım. Ancak 
bağımsız çalışma arzusu, resme yatkınlığım 

ve incelikli işlere olan hevesim beni hayallerimin 
götürdüğü yere, minyatüre yöneltti.
Minyatür eğitimime İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi meslek edindirme kurslarında 
başladım. Daha sonra değerli hocam Dilek 
Yerlikaya’dan 5 yıl süreyle ders aldım. Halen kendi 
atölyemde çalışmalarımı sürdürüyorum. Kendimi 
sürekli geliştirmek istediğim için bir yandan da 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü’nde yüksek lisans yapıyorum.

Ferhat Akıl, genç bir minyatür sanatçısı. Henüz 33 yaşında olmasına 
rağmen hatırı sayılır başarılara imza atmış bir "hikaye anlatıcısı"…
Resim yeteneği, azmi ve sabrı onu profesyonel iş yaşamından 
minyatürün hayal alemine taşımış. Bizleri ağırladığı Üsküdar’daki 
atölyesinin duvarları, Osmanlı geleneksel sanatlarının nadide 
örnekleriyle bezeli. Türk el sanatlarıyla ilgili irili ufaklı objeler, kitaplar, 
milimetrik ölçülerdeki fırçaları, rengarenk boya şişeleri ve tabii 
hayallerini "nakşettiği" minyatürleri odanın her yanından sarıp 
sarmalıyor, selamlıyor bizi…

"MİNYATÜRE HAYALLERİMİ 
NAKŞEDİYORUM"

Hobi
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Minyatür deyince…
Minyatür, en kısa tarifiyle konu anlatım sanatı. Örneğin 
el yazmalarındaki hikayeleri nakkaşlar çizgilerle 
anlatıyor. Dar alanda çok hikaye anlatır minyatür. 
Günümüzde kitap sanatı olmaktan çıkıp iç mekanları 
süsleyen sanat eseri haline geldi.

Esin kaynaklarınız…
Levni’nin Surname’deki kompozisyonları ve Ali 
Üsküdari’nin renk uyumları beni çok cezbetmiştir. 
Ayrıca hocam Dilek Yerlikaya’nın üslubundan da çok 
etkilendiğimi söyleyebilirim.

Minyatürde de "Tarz" ve "Üslup" var mı? 
Her sanat dalında olduğu gibi minyatürde de her 
medeniyetin ve her sanatçının kendine özgü tarzları, 
renk ve anlatım biçimleri vardır. Örneğin Osmanlı 
minyatürü, Japon minyatürü, İran minyatürü kendini 
hissettirir. Klasik üslupta yapılanların uygulama 
aşamaları aynı olsa da tarz farkını figürlerden ve 
renklerden anlayabilirsiniz. Özgün çalışmalarda ise 
sanatçı kendini daha çok yansıtır. 

Türkiye Finans’la yollarınız nasıl kesişti?
Türkiye Finans Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 
sponsorluğu kapsamında benden bu temada 
eserler içeren bir proje hazırlamamı istedi. 3-4 ay 
içinde tasarımlarımı tamamladım ve Türkiye Finans 
yetkililerine sundum. Projem onaylandıktan sonra da 
çalışmalara başladım. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 
anlatan çok minyatür yok, bu bakımdan da ilginç bir 
çalışma oldu. 21 x 25 cm boyutlarında klasik ve modern 
üsluplarda 5 eser hazırladım. "Geçmişten Günümüze" 
konseptini yansıtan üç klasik eser çizdim. Ayrıca 
günümüz minyatür anlayışını yansıtan  "Edirne Güreşi" 
ve "Kırkpınar Kemeri" adlı kompozisyonlarını hazırladım.
Keyifli bir sanat minyatür. Önceleri hikayenin 
tamamlayıcısı olmuş, daha sonra da hikayenin kendisi!

Biraz da minyatür terimlerini öğrenelim: 
Tahrirleme: Işık ve gölgeyi vermek için  yapılan işlem, 
kontür.
Noktalama: Fırçanın ucuyla minik dokunuşlar yapmak.
Tarama: Saç sakal, kıyafetteki püskül gibi detayları 
belirtmek için fırça darbelerinin üst üste gelmesiyle 
yapılan çalışma. 
Sulandırma: Açıktan koyuya, zeminden zemine geçiş 
için boyayı sulandırma işlemi.

Minyatürün özel bir kağıdı var mı?  Nasıl 
hazırlanıyor?  
Minyatür yapımında asitsiz kağıt kullanıyoruz. Bu kağıt 
üzerine atılan zemin boyasından sonra aher adı verilen, 
buğday nişastası, şap ve jelatin karışımından oluşan 
sıvıyla kağıt doyuruluyor. Bu işlem hem kağıt üzerinde 
hatayı düzeltme imkanı veriyor hem de ömrünü 
uzatıyor, böceklerden koruyor. Böylece 1000 yıl, 2000 yıl 
dayanıyor kağıtlar. Ben kağıtlarımı kendim hazırlıyorum.

Bu sanata gönül verenlere önerileriniz var mı?
Çok değerli hocalarımız var, onlardan ders alabilirler, 
ayrıca belediyelerin meslek edindirme kurslarına da 
gidebilirler, özel vakıflarda eğitim alabilirler. Öğrenme 
süreci daha çok kişiye bağlı olsa da çok sabır ve emek 
isteyen bir sanat dalı minyatür. Hikayeyi tahrirle, yani 
çizgiyle anlatan, incelikli, çok detaylı bir işçiliği var 
minyatürün. 2-3 yılda zevk alacak düzeye gelinebilir.•
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Özalp Birol
Suna ve İnan Kıraç Vakfı 

Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü 

Yakın tarihe göz attığımızda, 
sermayenin ya da iş dünyası-
nın, "sanat"ın itibar bağlamında 
ne kadar etkili bir enstrüman 
olduğunu 15. yüzyıldan itibaren 
anlamaya başladığını ve bunun 
19. yüzyıl sonuna kadar devam 

ettiğini görüyoruz. İş dünyasının sanata 
ilgisi, dünya savaşlarından sonra, 20. yüzyıl 
ortalarından başlayarak yeniden ivme kazandı. 
Günümüzün önde gelen özel sektör kuru-
luşları ve devletleri, "yaratıcı endüstrileri" ve 

"sanat"ı, itibar iletişimi, pazarlama, ekonomi 
gibi açılımlarıyla, 21. yüzyıl stratejik planları-
nın en önemli enstrümanlarından biri olarak 
görüyor.

19. yüzyıldan 21. yüzyıla, sermayenin bu 
alandaki girişimlerine bir kaç örnek verelim:
• Sir Henry Tate – 1.Baronet-Şeker Tüccarı, 
sanayici - Londra Tate Gallery’nin kurucusu,
• Henry  Clay Frick - Çelik endüstrisinde 
sanayici - New York, Frick Collection’ın 
kurucusu,
• John Pierport Morgan - Bankacı, işadamı 

- New York, The Morgan Library and 
Museum’un kurucusu,
• Bernard  Arnault - LVMH Grubu Başkanı 
ve CEO’su - Paris, Espace Culturel Louis 
Vuitton’un kurucusu,
• François-Henri Pinault - PPR Grubu CEO’su, 
Venedik, Punta della Dogana’nın kurucusu,
• Charles Saatchi - Saatchi&Saatchi PLC ve 
M&C Saatchi PLC Kurucu Ortağı, reklâmcı, iş 
adamı, Londra, Saatchi Gallery’nin kurucusu.

Bu insanlar, kültür ve sanat alanındaki bu 
girişimleriyle, koleksiyonlarıyla, galerileriyle, 
müzeleriyle, gelecek yüzyıllarda da -15. 
yüzyılın Medicileri kadar olmasa da- bir 
şekilde anılacaklar. Böyle bir itibarı, yalnızca iş 
dünyasındaki başarı ve parayla inşa etmek çok 
zor, hatta olanaksız. Sanat, iş dünyasını farklı 
bir boyuta götürüyor. Doğal olarak iş dünyası 

da sanatı. 20. yüzyılda şekillenen ve sıkça 
eleştirilen bu metalaşma süreci, Warhol’la 
ivme kazandı, halen de büyük bir hızla devam 
ediyor.
Ülkemizde de 2000’lerin başından günümüze 
uzanan ve büyüyen bir hareketlilik var. 
Özel sektörün özel müzecilik alanındaki 
başarılı girişimleri, müzayedecilik alanındaki 
gelişmeler, özellikle çağdaş sanat piyasasında 
oluşan ekonomik devinim, bu alanda birbiri 
ardına açılan galeriler, sanat fuarları, yeni 
koleksiyonlar, koleksiyoncular, yeni mecralar, 
yeni isimler, yeni bakışlar derken, ortaya son 
derece hareketli ancak geleceğinden kimsenin 
çok da emin olmadığı bir pazar çıktı. Kimlerin 
kalıcı kimlerin gidici olduğunu zamanla 
göreceğiz. 

Bu hareketlilik devletin bu alandaki 
çalışmalarına ve müzelerine de 
yansıyor.
Topkapı Müzesi ya da Arkeoloji Müzesi gibi 
müzelerin ziyaretçi sayısı özel müzelerden 
çok daha fazla, koleksiyonları ise bizlerle 
kıyaslanmayacak kadar geniş. Ancak, bütçeleri 
yetersiz, kadroları arzu edildiği gibi değil. 
Yine de özel müzelerin oluşturduğu farklı ilgi 
ve atmosfer son 10 yılda bu müzelerimizi 
de etkiledi. Devlet müzeleri de çıtalarını 
yükseltmeye başladı. Bu bağlamda, daha 
geniş olanaklarla çalışan özel müzelerin kısa 
zamanda kat ettikleri yolun, devlet müzelerine 
de olumlu yansıdığını söylemek mümkün. 

Ülkemizde son yıllarda özel müzelerin 
sayısında bir artış gözleniyor.
Bizde özel müzecilik 1980’lerde Koç Ailesi’nin 
kurduğu Sadberk Hanım Müzesi ile başladı. 
Daha sonra Rahmi Koç Müzesi, arkasından 
son 7 yıldaki patlama ile Sabancı Müzesi, 
2004’te İstanbul Modern ve 2005 Haziran’ında 
da Pera Müzesi’nin açılmasıyla ciddi bir ivme 
kazandı.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 
ÖZEL SEKTÖRÜN KÜLTÜR VE 
SANATA İLGİSİ ARTIYOR

Konuk Yazar
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Bu ilgiyi hangi faktörlerin getirdiğine bakacak olursak, 
1970’lerde ve 80’lerde koleksiyonculuğa adım atan 
zengin ailelerin üyeleri, artık 70’li 80’li yaşlarına geldiler. 
Bu insanların önemli bir bölümü, belli bir noktaya 
getirdikleri kişisel koleksiyonlarını artık kamuyla 
paylaşmak ve gelecek kuşaklar tarafından da bilinmek 
ve hayırla anılmak istiyorlar. Burada, bu alanda elde 
edilen itibarın ticari faaliyetlerden elde edilen itibara 
kıyasla, kamuoyunda çok daha farklı, çok daha nitelikli 
bir algı yaratması büyük önem taşıyor. İş dünyamızın 
önde gelen isimlerinin bir kısmı bu gerçeği yıllar önce 
fark ederek bu alanlara 30-40 yıl önce ciddiyetle eğildi, 
öncü oldu ve algıda gerçek anlamda fark yarattı.

Özel müzecilik'te öne çıkan iki önemli kavram: 
Nitelik ve Sürdürülebilirlik. 
Kurulan bu yapıların, doğru misyon, vizyon ve 
stratejiyle, nitelikli insan gücüyle ve teknolojiyle 
nitelikli ve sürdürülebilir bir biçimde çalışmaları 
şarttır. Kurucularının bu husustaki kararlılığı, yakın 
ve içten desteği çok önemlidir. En önemli husus ise 
bu çalışmaların kamuoyunca benimsenmesi, takdir 
edilmesidir. 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi 
hakkında
Pera Müzesi, Suna, İnan ve İpek Kıraç tarafından 
kurulan Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın kapsamlı kültür 
girişiminin ilk adımıdır ve 8 Haziran 2005’te hizmete 
girmiştir. 
Geniş açılımlı etkinlikleriyle bir 'müze-kültür 
merkezi' işlevini üstlenen Pera Müzesi, 1893 yılında 
Tepebaşı'nda inşa edilen, 1970’lere kadar "Bristol Oteli" 
olarak bilinen ve daha sonra Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
tarafından alınarak müzeye dönüştürülen bir binada 
hizmet vermektedir. 
Bir taraftan Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait "Oryantalist 
Resim", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini 

ve Seramikleri" koleksiyonlarından seçtiği eserlerle 
gerçekleştirdiği sergilerle ve müzecilik etkinlikleriyle 
ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve sanatsal 
değerlerine ışık tutan Pera Müzesi, diğer taraftan, 
dünyaca ünlü koleksiyonları ve "Dubuffet", "Cartier-
Bresson", "Rembrandt", "Pirosmani", "Koudelka", "Miró", 

"Kurosawa", "Chagall", "Picasso", "Botero", "Hirayama", 
"Frida Kahlo", "Diego Rivera", "Goya", "Andy Warhol" gibi 
dünya sanatının ustalarının seçkin yapıtlarını ülkemiz 
sanatseverleriyle buluşturmaktadır.
Müze, açıldığından bu yana, her yaz döneminde, IAA 
Türkiye, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, New York 
School of Visual Arts, Japonya Medya Sanatları 
Festivali, Anadolu Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi gibi 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve okullarla işbirliği 
yaparak genç sanatı ve sanatçıları destekleyen projeler 
gerçekleştirmektedir.
Pera Müzesi, Pera Film başlıklı film gösterimleri, Genç 
Çarşamba Konserleri, Dijital Konser Serisi, Küçük 
Gece Müzikleri (Oda Müziği), Türk Müziği konserleri ve 
çocuklarımıza yönelik sanat eğitimi programlarıyla son 
derece renkli, hareketli ve nitelikli bir özel müzedir. 
Nisan 2012’de dünyanın en kapsamlı sanal sanat 
platformlarından biri olan Google Art Project’e 
ülkemizden ilk katılan özel müze olan Pera Müzesi, 
ayrıca, sanatseverlere internet üzerinden koleksiyon 
sergilerinde 3 boyutlu sanal tur olanağı vermektedir. 
Bu bağlamda, Pera Müzesi’ni çok yönlü, renkli, nitelik 
çizgisi dünya standartlarında olan bir özel müze olarak 
tanımlayabiliriz.
Pera Müzesi geride bıraktığı 9 yıl içinde gerçekleştirdiği 
etkinliklerle 1 milyondan fazla sanatsevere 
hizmet vermiş ve ülkemizin önde gelen, öncü özel 
müzelerinden biri olmuştur. Geldiğimiz bu noktada, 
çalışanlarımızın niteliği ve yüksek performansı ile 
kurucularımız Suna, İnan ve İpek Kıraç’ın verdikleri içten 
desteğin rolü büyüktür. •

Konuk Yazar
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Yemek Kültürü

Edirne, Osmanlı Devleti’nin saray mutfağını tanımış 
bir sınır kenti. Tarih boyunca Anadolu’ya ya da 
Avrupa’ya göç eden değişik toplulukların uğrak yeri olan 
Edirne’nin yemekleri de bu farklı kültürlerin birikimiyle 
harmanlanmış zengin bir mutfak…

CİĞERİ, KÖFTESİ, BADEM EZMESİYLE
EDİRNE MUTFAĞI



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  4 7

Edirne’de büyük ve küçükbaş 
hayvancılık, halkın geçim 
kaynaklarının başında geliyor. 
Osmanlı döneminden itibaren av 
kültürünün hayatın bir parçası 
olduğu şehirde et yemeklerinin 
de yeri ayrı. Edirne'nin verimli 

topraklarında başta buğday, ayçiçeği ve pirinç 
olmak üzere tahıl, meyve ve sebzeler de bolca 
yetiştiriliyor. Edirne'nin göl ve nehirlerinde 
yaşayan kefal, sazan, levrek ve yayın gibi 
balıklar ise sofraları süsleyen deniz ürünleri.
En bilinen lezzetleri tava ciğeri ve köftesi olsa 
da, keşfedilmeyi bekleyen kendine özgü birçok 
tadı var Edirne'nin. Yaz sebzeleriyle yapılan 
Mamzana salatası, çay keyfinin vazgeçilmez 
eşlikçisi akıtma, kavala kurabiyesi, badem 
ezmesi, gaziler helvası, Edirneli pehlivanların 
enerji deposu deva-i misk, ciğer sarması, 
ısırgan yemeği, borani, değişik türde bir peynir 
tatlısı olan belmuş, mısır unundan yapılan 
kaçamak, süte peynir eklenmesiyle yapılan 
akçakatık ve üzüm suyuna hardal eklenerek 
hazırlanan hardaliye içeceği de yörenin 
başta gelen özgün beslenme ögeleri. Biz de 

bunlardan birkaçının tarifini sayfalarımıza 
taşıdık.

İlla beyaz peynir diyorsanız…
Edirne mandıralarından elde edilen sütler, 
Edirne peynirinin kendine has lezzetinin ana 
kaynağı. Bölgede sütün bol ve kaliteli olması 
ve işlenen sütün peynir olarak buzhanelerde 
uzun süre kalmasıyla hazırlanan Edirne 
Peyniri, ününü bütün dünyaya duyurmuş. 
1930’larda Trakya’da yılda ortalama 2000 
ton civarında beyaz peynir üretildiği, bunun 
yarısından fazlasının Edirne’den sağlandığı 
söyleniyor.

Tava Ciğeri
Edirne’ye gidenlerin tatmadan dönmeyeceği 
lezzetlerin başında gelen tava ciğerinin yapılışı 
kolay gibi görünse de aslında el becerisi ve 
ustalık isteyen bir yemek… 
Sinirleri alınan, yaprak inceliğinde kesilen taze 
dana ciğeri, bol suda yıkanıp tuzlandıktan 
sonra unlanır, bol ve kızgın yağda kızartılır. 
Kurutulmuş kırmızı biber ve ayran bu lezzetin 
olmazsa olmazlarıdır. •

MAMZANA SALATASI

MALZEME:
• 5-6 patlıcan
• 4 orta boy domates
• 4-5 etli kırmızı (yağlık) biber
• 3-4 yeşil sivri biber
• 1 demet maydanoz
• 3-4 diş sarımsak
• 2 yemek kaşığı margarin
  (zeytinyağı)
• Kırmızı toz biber, tuz

YAPILIŞI
Patlıcanlar ve yağlık kırmızı 
etli biberler közlenir.
Közlenen patlıcan ve 
biberlerin kabukları 
soyulup tüm malzemeler 
dişe gelecek irilikte kıyılıp 
salata tabağına alınır. Sivri 
biberlerin tohum yatakları 
çıkartılıp ince parçalar 
halinde kıyılır.
Kabukları soyulan 
domatesler de küp küp 
doğranır.
Domates ve sivri yeşil 
biberler tabaktaki 
közlenmiş malzemelere 
ilave edilir. Kıyılmış 
maydanozlar da ilave edilip 
malzemeleri ezdirmeden 
hafifçe karıştırılır. Tuzu 
ayarlanan salatanın 
üzerine sarımsaklı yoğurt 
eklenir. Margarin veya 
zeytinyağı ile yakılmış 
kırmızı toz biber yoğurdun 
üzerine gezdirilip servise 
alınır. Afiyet olsun.

Yemek Kültürü
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Kariyer

Başarılı kariyerin sırrı 
kırışık gömlek!

Forbes Dergisi’nin internet 
sitesinde yayınlanan bir makale 
ise başarılı olma konusunda 
ezber bozan sırlar veriyor! Yazar 
Kate McGuinness’in esprili bir 
dille kaleme aldığı yazısında 
tembellikten vazgeçmeyip çalışır 

gibi görünmek isteyenlere dağınık masadan 
kırışık gömleğe kadar birçok önerisi var, işte 
onlardan birkaçı:

• İş arkadaşlarınızla sohbet etmek için boş 
bir odayı tercih edin. Ancak burada bile 
yanınızda hep bir laptop veya bir dosya olsun ki 
çalışmadığınız anlaşılmasın.
• Masanızda daima çocuğunuzun fotoğrafı 
bulunsun. 
• İşe mutlaka patronunuzdan erken gelin. 
• Giysileriniz jilet gibi olmasın, hafif kırışık bir 
gömlek çok çalışıyormuş hissi uyandırır.
• Daima hızlı adımlarla yürüyün, masanız 
dağınık ve evrakla dolu olsun.
• İşyerinden çıkarken evrak çantanız yanınızda 
olsun, gece hiç açmayacak olsanız bile evde de 
çalışıyor görünürsünüz.

"Bu işte epeyce deneyim kazandım, gerekli teknik bilgi, beceri ve 
yeteneğe de sahibim, ekip yönetmedeki ustalığım da herkes tarafından 
biliniyor, o halde artık bir üst makama geçmeyi hak ediyorum" diye 
düşünüyorsanız durumunuzu bir kez daha gözden geçirmenizi 
öneriyoruz... "Bu unsurlar iş hayatında çok önemli rol oynasalar bile, 
bazı insani özelliklerle desteklenmedikçe pek işe yaramıyor" diyor 
iletişim koçu ve yazar David Parnell. Bu özellikleri ise "insanın iletişim 
ve empati yeteneği, kişiliği ve üslubu" olarak tanımlıyor.

YOĞUN REKABET ORTAMI, 
DEĞİŞEN İNSAN İLİŞKİLERİ VE 
FARKLI BEKLENTİLER:
İŞ YERİNDE BAŞARININ 
ÖLÇÜLERİ DEĞİŞİYOR MU?
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Kate McGuinness’in bu ironik yaklaşımı nerede ve 
kimler için geçerli bilemeyiz ama günümüzün yoğun 
rekabet ortamında tutarlı ve başarılı bir kariyere 
sahip olmak artık eskisi kadar kolay değil. Bu konuda 
kendinizi geliştirmek istiyorsanız uzmanların sesine 
kulak vermeniz gerekiyor:

Kariyer basamaklarını tırmanmak için: 
• Güçlü insan ilişkileri kurun. İş arkadaşlarınızla 
iyi ilişkiler kurmaya gayret edin. Onlara yardım 
edin, sorunlarını dinleyin, fikirlerine önem verin, sizi 
dinlemeleri için onları ikna edin, düşüncelerinizi 
yumuşak ve olumlu cümlelerle ifade edin. Sözel iletişim 
eksikliği, başarınızın önündeki en önemli etkenlerden 
biridir.
• Hedef koyun. Net, ulaşılabilir, ölçülebilir, zamanı belli 
ve spesifik (S.M.A.R.T) bir hedefe sahip olun.
• İnsanların güvenini kazanın. İş yerinde ve özel 
hayatınızda insanların size güven duymasını sağlayın. 
• Esnek olun. Hayat sadece siyah ve beyaz değildir.
• Empati kurun. En önemli insani özelliklerden 
birisi olan empati yeteneğinizi geliştirin. Kendinizi 
başkalarının yerine koyarak onları anlamaya çalışın ve 
destek verin. 
• İkna ve müzakere yeteneğinizi geliştirin. 
Karşınızdakini ikna etmeyi kolaylaştırmak için 
fikirlerinizi her zaman sağlam ve güçlü gerekçelerle 
destekleyin. 
• Beden dilinizi geliştirin. İnsanlar sosyal statülerini 
güçlendirmek, çevrelerinde olup bitenleri daha iyi 
kavramak, insan ilişkilerini değerlendirebilmek için 
beden diline önem vermeye başladılar. Sözel olmayan 
ifade biçimleri iş hayatında da büyük önem taşıyor. 
Jestler, yüz ifadesi ve duruşunuz, davranışınız, hatta ses 
tonunuz iş yerinizdeki kariyerinizi olumlu veya olumsuz 
olarak etkileyebiliyor. 
• Proaktif ve sorun çözücü olun. İnisiyatif alın, sorunları 
önceden görerek çözmeye çalışın. 
• Kendinizi sürekli geliştirin. İş konunuzla ilgili 
gelişmeleri takip edin, yeni sistem ve uygulamaları 
öğrenin.
• Destek olun ve motive edin. İş arkadaşlarınıza destek 
olmanız ve onları motive etmeniz liderlik vasıflarınızın 
güçlü olduğunu gösterir. 
• Engellerle mücadele edin. Engeller karşısında 

yılmayın, hatalarınızdan ders alın. 
• Yaratıcı olun. Farklılığınızı artırmak için gizli kalmış 
yeteneklerinizi gün ışığına çıkarın ve geliştirin. 
• Odaklanın. Yaptığınız işe odaklanmanız, sizi daha 
kolay ve doğru sonuçlara ulaştıracaktır.
• Cesur olun. Bazı kişiler yetenek ve bilgi düzeyleri ne 
kadar yüksek olursa olsun korkuları yüzünden başarılı 
olamazlar. Korkularınızı yenin.

Microsoft ‘un Başkanı Bill Gates diyor ki;
• Hayat adil değildir, buna alışın!
• Dünya sizin özgüveninizi değil, yaptığınız işleri 
önemser.
• Mezun olduktan hemen sonra kapınızda şoförlü 
limuzin beklemeyin. Önce onu hak edecek bir şeyler 
yapın. 
• Vazgeçmeyin. Sadece hatalarınızdan ders alın.
• Önce kendi odanızdan başlayın, her zaman düzenli ve 
temiz olun.
• Gelecek internette. Teknolojiye önem verin.
• Okulda başarısız ve başarılı olanlar ayrılabilir fakat 
hayatta değil. Bazı okullarda defalarca sınava girip 
başarılı olana kadar deneyebilirsiniz ama hayatta böyle 
bir şansınız olmaz. İşinize odaklanın.

"Yapabildiğimiz her şeyi 
yapsaydık, buna kendimiz bile 
şaşardık." 
Thomas Edison

Başarının tek bir formülü yok ne yazık ki. Bunun nedeni 
de insanların farklı kişilik yapılarında olması. Bu yüzden 
siz de yukarıdaki önerilerden yola çıkarak kendiniz 
için en uygun yöntemi seçip hemen uygulamaya 
başlayabilirsiniz. Sahne sizin!

"Zamanınızı başarılı olmaya 
değil, değer yaratmaya harcayın. 
Başarı kendiliğinden gelecektir." 
Albert Einstein •

Kariyer
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Son yıllarda yapılan araştırmalar, büyük ölçüde genetik bir 
özellik olan IQ’nun başarının veya mutlu bir yaşamın garantisi 
olmadığını gösteriyor. Duyguların akıllıca kullanılması, empati 
yeteneği, güçlü insan ilişkileri, dürüstlük, saygı gibi sonradan 
geliştirilebilen özellikler günümüzde IQ’dan daha önemli 
faktörler olarak görülüyor.

IQ, EQ VE DİĞERLERİ...
BAŞARIDA EN BÜYÜK PAY 
HANGİSİNİN?

Özel bir yeteneğim yok, sadece 
tutkulu bir meraklıyım" diyen 
Albert Einstein, 160 IQ düzeyi 
ile dünyanın en zeki kişile-
rinden. Bilim dünyasındaki 
başarılarını özel hayatına 
taşıyamayan Einstein’ın EQ'su 

ise -okuduklarımızdan anladığımız kadarıyla- 
oldukça alt düzeylerde… Madonna’nın 140, Bill 
Gates’in 160, John F. Kennedy’nin ise 119 IQ’su 
olduğu söyleniyor…
Forbes dergisinde yayınlanan bir makaleye 
göre, analitik düşünebilme gücünü ve hızını 
ölçen IQ testleri mantıklı düşünme becerisi ve 

Kişisel Gelişim
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Kişisel Gelişim

teknik zekanın bir göstergesi sayılsa da mutluluğun ve 
iş hayatındaki başarının tek ölçüsü değil günümüzde. 
Hatta EQ, MQ ve BQ gibi yeni kavramlar yanında biraz 
zayıf kalıyor bile denebilir. 
Carnegie Teknoloji Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırma, 
finansal başarının %85’inin "insan mühendisliği" 
yeteneğine; yani kişilik, müzakere gücü, iletişim ve 
önderlik gibi özelliklerine bağlı olduğunu gösteriyor. 
Teknik bilginin başarıdaki oranı ise sadece %15.
Bu araştırma ve gözlemler dikkate alındığında başarı 
ölçümünde daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak için klasik 
IQ değerleri yanında EQ (Duygusal Zeka), MQ (Manevi 
Zeka) ve BQ (Fiziksel Zeka) kavramlarına odaklanılması 
gereği ortaya çıkıyor. Peki bu kavramlar ne anlama 
geliyor? 
 
Okuldaki başarı IQ’dan, 
hayattaki başarı EQ’dan geliyor.
Duygusal Zeka 
Bilim adamları tarafından 90’lı yılların başında ortaya 
atılan bu kavram bizlere gerek iş gerekse özel yaşamda 
başarılı ve mutlu olmak için sadece akıllı olmanın 
yetmediğini, duyguları da idare etme becerisine 
sahip olmak gerektiğini gösterdi. Duygusal zekası 
yüksek kişiler; kendilerinin ve başkalarının duygularını 
analiz edebilen ve bu duyguları doğru yönlendirerek 
yaşamlarında başarılı, sağlıklı ve mutlu olabilen bireyler 
olarak tanımlanıyorlar. Hissetmek, anlamak, duyguları 
yönlendirebilmek, empati kurmak, olumlu perspektiften 
bakabilmek, umutsuzluktan kaçınmak ve duygularını 
kontrol edebilmek gibi özellikleri barındıran duygusal 
zeka, IQ’nun aksine geliştirilebilir bir kavram.
 

"İş yerinizde terf i edemiyor 
musunuz? EQ düzeyinizi geliştirin." 
diyor uzmanlar.
 
Manevi Zeka 
Manevi zeka, "doğru ile yanlışı ayırabilme ve 
davranışları bu doğrultuda yönlendirme kapasitesi" 
olarak tanımlanıyor. Manevi zekanın yapıtaşlarını ise 
adil olma, hoşgörü, başkalarına saygı, kendini kontrol 
edebilme, iyilik, dürüstlük, vicdan gibi kavramlar 
oluşturuyor. Hayatımız ve işimiz bize ne ifade ediyor? 
Varlığımızın ve yaptığımız işin hayata, ailemize, 
insanlığa, ülkemize katkısı konusunda ne düşünüyoruz? 
İşte bu konuları analiz edebilmek ve doğru şekilde 
kullanabilmek, bizleri başarıya götüren anahtarlardan 
birkaçı…

Fiziksel Zeka 
Adından da anlaşılacağı gibi kişinin bedenini tanıması, 
dinlemesi ve koruması ile ilgili bir kavram. Bedenini 
önemseyen, spor yapan, beslenmesine ve kilosuna 

dikkat eden fiziksel zekası 
yüksek kişiler iş yaşamında da 
başarılı oluyorlar. Uzmanlar 
fiziksel zekanın duygu ve 
düşünceleri, özgüveni, zihin 
gücünü ve enerji düzeyini 
belirlediğini, bu nedenle bedenin 
sesini dinlemek ve ihtiyaçlarına 
kulak vermek gerektiğinin altını 
çiziyorlar. 

Guinness Rekorlar 
Kitabı’na göre dünyanın en 
zeki insanı…
Zeki insan denildiğinde akla 
Alman bilim adamı Albert 
Einstein geliyor. Ancak biri var 
ki IQ’su ile tüm üstün zekalıları 
geride bırakıyor: Amerikalı köşe yazarı, okutman 
ve oyun yazarı Marilyn vos Savant. 1946 doğumlu 
olan Savant, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş olan 
dünyanın en zeki insanı… IQ’su ise, bugüne kadar 
ölçülen en yüksek seviyede: 228. Bazı kayıtlarda 190 
görünse de deha düzeyinin üzerinde bir zekaya sahip 
olduğu açık… On yaşında ölçülen beyin yaşının 23 
yaşındaki bir genç kızınkiyle aynı seviyede olduğu 
belirlenen Savant, Washington Üniversitesi’ndeki 
felsefe eğitimini yarım bırakarak gazete ve dergilerde 
köşe yazarlığı yapmaya başlamış. Boş zamanlarında, 
böceklerin evriminden ekonometriye, sosyolojiden 
kuantum fiziğine kadar birçok farklı alanda kendisini 
eğiten Savant, "Bu kadar zeki olmak nasıl?" sorusuna 
ise şu yanıtı veriyor: "Zeka da güzellik gibi. Ne kadarına 
sahip olursanız, hayat da o kadar kolaylaşıyor". Savant, 

"yapay kalbin" mucidi Amerikalı ünlü kalp doktoru Robert 
Jarvik ile evli. Savant’ın "12 Haftada Beyin Geliştirme" 
adlı kitabı Türkçe’ye de çevrilmiş.

Dünyanın IQ’su en yüksek insanları…
Amerikalı Gazeteci Marilyn Vos Savant / 228
Koreli fizikçi Kim Ung-yong / 210
İngiliz fizikçi Isaac Newton / 190
Fransız yazar ve filozof Voltaire / 190
Rus Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov / 190
İtalyan bilim insanı ve sanatçı Leonardo Da Vinci / 180
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu / 180
Alman edebiyatçı, doğabilimci ve politikacı müzisyen 
Johann Wolfgang von Goethe / 179
Alman teolog Martin Luther / 170
İtalyan astronom Galileo Galilei / 165
Alman müzisyen Ludwig van Beethoven / 165
Alman fizikçi Albert Einstein / 160
İngiliz fizikçi Stephen W. Hawking / 160
Amerikalı aktris Sharon Stone / 154
İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin / 153 •
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Sağlık

Teknolojinin gelişimi, iş yaşamını 
daha hareketsiz bir ortama 
taşıdı. Özellikle günün 8 saatini 
masa başında geçiren ofis 
çalışanlarında hareketsizliğe bağlı 
olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar 
iş verimini de olumsuz etkiliyor. 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan, Pamukkale 
Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulu tarafından bilgisayar kullanan 
masabaşı çalışanı 79 kişi (51 kadın, 28 erkek) 
üzerinde yapılan araştırmada kas-iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının en çok sırt (%69,6), 
bel (%68,4), boyun (%67,1) ve sağ omuz (%50,6) 
bölgelerinde görüldüğü ve bu durumun iş 
verimini de %55,7 ila %62 oranlarında etkilediği 
saptanmış.

Uzmanlar; kalp ve dolaşım sisteminin 
güçlenmesi, kas ve kemiklerin sağlam kalması 
için bedensel aktiviteyi de günlük yaşama 
dahil etmek gerektiğini söylüyorlar. Buna 
göre iş yeri dışında fiziksel etkinliklere zaman 
ayıramayanlar, ofis içinde bir takım basit 
egzersizler yaparak formunu koruyabilir, daha 
sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler.

Bahanelere sarılmayın. 
Kalkın ve hareket edin!

Gün boyu masa başında oturanlar 
ne yapmalı? Bu konuda uzmanların 
önerilerine kulak verelim:
• Öncelikle yapılması gereken, doğru oturmak… 

Hayatımızın yaklaşık üçte birini iş yerinde geçiriyoruz. İş hayatının 
yoğun rekabet ortamı, stres, uzun çalışma saatleri ve sürekli 
bilgisayar karşısında oturmak sağlığımızı etkiliyor; kas ve iskelet 
sistemi hastalıkları, kan dolaşımı bozukluğu, bağırsak tembelliği, 
kireçlenme ve obezite gibi pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor.

UZMANLAR UYARIYOR:
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 
AYAĞA KALK!
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Yanlış oturma pozisyonları bel ve sırt ağrılarını da 
tetikleyerek, ileride tedavisi zor sağlık sorunlarına yol 
açıyor. Otururken belin dik tutulması, desteklenmesi, 
bel ve sırtın ideal şeklini alması gerekiyor. Derin ve 
yumuşak koltuklar yerine kol koyma yeri olan, bel 
bölgesini destekleyici yapıda ve sırt yüksekliği en az 
omuz hizasında olan ofis sandalyeleri kullanılmalı.
• Ekran tepe noktası göz seviyesinde, göz ile ekran 
arasında yaklaşık 60 cm mesafe olmalı.
• Bacaklar kalça hizasında olmalı. Ayak bileğine 
yüklenmeyi azaltmak için ayak altına destek koyulmalı. 
• Klavye önkol ile aynı düzlemde bulunmalı. Yazı 
yazarken bileklerin altına yumuşak destekler koyulmalı.
• Masa başında sabit kalınan süre 30 dakikayı 
geçmemeli. (Hareket etmek amacıyla yan odadaki ofis 
arkadaşınıza telefon etmek yerine yanına gidebilir, 
çayınızı, suyunuzu görevliden istemek yerine kendiniz 
alabilir, asansör yerine merdiveni tercih edebilirsiniz.)

İşte uzmanların önerdikleri, yarım saatte bir sadece 
1-2 dakika harcayarak yapabileceğiniz masabaşı 
egzersizleri:
• Dik oturun. Başınızı öne doğru eğerek hafif bir 
gerginlik hissedecek kadar esneyin, başınızı dik duruma 
getirin ve derin nefes alın. 3 kez tekrar edin. 
• Çenenizi, boynunuzun sağ tarafında hafif bir gerilme 
hissedene kadar, sol omzunuza doğru yaklaştırın. 
10-20 saniye bu şekilde kalın, aynı hareketi sağ tarafa 
doğru yapın, sola ve sağa birer kez daha tekrar edin. Bu 
egzersiz, boynunuzun yan taraflarındaki kasları esnetir. 
• Kulağınızı omzunuza değdirmeye çalışır gibi, başınızı 
yavaşça sola doğru eğin. Boynunuzun sağ tarafında, 
ağrı değil hafif bir gerilme hissedene kadar esneyin. 10-
20 saniye öyle kalın. Aynı hareketi sağ tarafa doğru da 
yapın, sola ve sağa birer kez daha tekrar edin. 
• Ellerinizi boynunuzun arkasında kenetleyin, bel 
çukurluğunu artırmadan sandalyenin arkasına 
yaslanarak gövdenizi arkaya doğru esnetin.10 saniye 
kalıp gevşeyin.
• Ellerinizi sandalyenin arkasına kenetleyin. Bel 
çukurluğunu artırmadan sandalyenizin arkasına doğru 
yaslanarak gövdeyi arkaya doğru esnetin. 
• İki elinizin parmaklarını birbirine geçirin, avuçlarınız 
karşıya bakacak şekilde, omuz seviyesinde, kollarınızı 
ileriye doğru uzatın, kollarınızda ve omuzlarınızda hafif 
bir gerginlik hissedene kadar esneyin. 10 saniye öyle 
kalın, gevşeyin. 
• Sol kolunuzu sağ omzunuza koyun ve başınızı 
sola doğru çevirin. Sağ elinizle sol dirseğinizi tutarak 
yavaşça ve hafifçe sol kolunuzu arkaya doğru ittirin. Sol 
kolunuzda ve omzunuzda hafif bir gerilme hissedecek 
kadar ittirin. 10-20 saniye öyle kalın. Aynı hareketi 
öbür tarafa doğru yapın. Bu egzersiz, kollarınızdaki ve 
sırtınızın üst kısmındaki kasları gevşetecektir.
• Sağ elinizle masanızın kenarından tutarak gövdenizi 
sola doğru sandalyeyle birlikte çevirin.10 saniye kalıp 
gevşeyin. Aynı egzersizi diğer kolunuzla da yapın.
• Her iki elinizi de yukarıya doğru kaldırarak esneyin.10 
saniye kalıp gevşeyin.
• Çenenizi göğsünüze yaklaştırarak boynunuzu öne 
eğin ve gövdeyi hafifçe öne doğru eğip gerdirin. 10 
saniye kalıp gevşeyin. 

• Düz karşıya bakarken, boynunuzda ve omuzlarınızda 
hafif bir gerilme hissedene kadar, omuzlarınızı 
kulaklarınıza doğru kaldırın 5 saniye öyle kalın. 
Omuzlarınızı gevşetin ve derin nefes alın. Aynı hareketi 
2-3 kez tekrar edin. Bu egzersiz, boyun ve omuz 
kaslarını gevşetecektir. 
• Gövdenizi kalçanızdan eğerek öne doğru esneyin. 10 
saniye kalıp gevşeyin. Herhangi bir bel probleminiz 
varsa bu egzersizi yapmayın!
• Kalçanızı sandalyenin önüne kaydırarak zorlamadan 
belinizdeki çukurluğu arkaya doğru itmeye çalışın. 
• Sağ ayak bileğinizin dış kısmını sol dizinize koyun. Sağ 
elinizle sağ dizinize hafifçe bastırarak uyluk iç yanınızı 
gerdirin. 10 saniye kalıp gevşeyin. Aynı hareketi diğer 
tarafa da uygulayın. • 

Aklınızda bulunsun…
Başınızı ve gövdenizi gün içinde dik tutmaya 
çalışın, kambur oturmayın. Belinizin normal kavisini 
otururken ve ayaktayken karın kaslarınızı kasarak 
sağlamaya çalışın. Ani hareketlerden ve uzun süreli 
hareketsiz duruşlardan kaçının.
Bu hareketleri günde en az 3 kez tekrar ederek 
sürekli oturmanın vücudunuzdaki olumsuz etkilerini 
azaltabilir, iş veriminizi artırabilirsiniz. 
Ofis dışında fiziksel etkinliklere zaman 
ayıramıyorsanız, ofiste çalışırken basit egzersizlerle 
hem formunuzu koruyabilir hem de iş veriminizi 
artırabilirsiniz. 
Sürekli masabaşında geçirilen saatlerin ruh 
sağlığımızı da etkilediğini unutmayın. 

SağlıkSağlık
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Osmanlı donanmasında kürekli ve 
yelkenli gemiler ağırlıktaydı. Kürekli 
gemilere "çektiri", sadece yelkenle 
yürüyen gemilere ise "kalyon" 
deniliyordu. Osmanlı denizciliği 
araştırmaları konusunda dünyadaki 
birkaç uzmandan biri olan Prof. Dr. 

İdris Bostan’ın "Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı 
Gemi Teknolojisinin Değişimi" konulu çalışmasında, ilk 
dönemlerde Osmanlı donanmasının kürekle hareket 
eden kadırga türü gemilere önem verdiğini görüyoruz. 
Bu döneme damgasını vuran Barbaros Hayreddin Paşa 
denizlerde dolaştığı uzun yıllar boyunca çeşitli milletlere 
ait gemileri inceleyerek gemi inşa teknolojisinin de 
gelişmesini sağlamıştı. Barbaros, kürekli gemileri, 

rüzgarsız zamanlarda hareket yeteneğini kaybeden 
yelkenlilere tercih ediyordu. Bu nedenle 17. yüzyılın 
ikinci yarısına kadar Osmanlı donanmasının 
esasını kürekle hareket eden ve yelkeni yardımcı 
olarak kullanan çektiri sınıfı gemiler oluşturuyordu. 
Donanmaya kalyonların dahil edilmesi ise II. Bayezid 
dönemine rastlar.
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren buhar gücünün 
denizlere egemen olmasıyla ahşap savaş gemileri 
yerlerini çelik gövdeli ve buhar gücüyle hareket eden 
gemilere bırakmıştır. 
1645'de başlayarak yaklaşık 25 yıl süren Girit Seferi, 
Osmanlı denizciliğinde önemli bir dönüm noktası oldu. 
Girit’e yardıma gelen Venedik kalyonlarından etkilenen 
Osmanlı devleti, o tarihten itibaren donanmada 

Osmanlı’nın denizle tanışması 1324 yılında Karamürsel’in fethiyle başlar. 
İspanyol, Venedik ve Ceneviz gemilerinden esinlenerek oluşturdukları 
yapım teknikleri ve yeni modellerle kendi gemilerinin çeşit ve sayısını 
çoğaltan Osmanlılar, imparatorluğun son dönemlerine kadar gemi inşa 
sanayiini –üretim malzemelerinin temininden denize indirilişine kadar- 
kendi imkanlarıyla yürütmeyi başarmışlar.

OSMANLI DONANMASININ BEL KEMİĞİ
KADIRGA MI, KALYON MU?

Bilim
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kalyonlara da yer vermeye başladı. Sonraki 
dönemlerde denizcilikte yaşanan gelişmeler 
sonucunda kalyonların donanmadaki sayısı 
arttı. İmparatorluk döneminde kalyon ve 
kadırgaların donanmadaki ağırlığı yenilgi ve 
zaferler doğrultusunda değişiklik göstermiştir.

Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 
tersaneler aynı zamanda 
deniz teknolojisinin AR-GE 
merkezleriydi.

Kadırga mı, kalyon mu?
İnce uzun yapısı ve alçak bordası sayesinde 
çok süratli ve kıvrak hareket eden kadırgalar 
özellikle rüzgarsız havalarda büyük yelkenli 
gemilere karşı avantajlıydı. Kalyona karşı 
sürat ve manevra üstünlüğü vardı, imalatı da 
daha ucuzdu. Kalyon kadırgadan çok daha 
dayanıklı olmasına rağmen geniş, yüksek 
ve ağır gövdesi sürat için hiç uygun değildi. 
Arkadan rüzgar almadığı sürece yavaş ve 
hantal kalıyordu. 40 metre boyunda 7 metre 
genişliğinde bir kadırganın mükemmel su 
direnci kalyonda yoktu. Ancak kalyonlar büyük 
gemiler olduğu için taşıdıkları insan sayısı da 

kadırgaya oranla fazlaydı. Normal büyüklükte 
bir kadırgada savaşçı ve mürettebat dahil 
ortalama 330 kişi bulunuyordu.
Kadırgalarla kalyonlar arasındaki ilk önemli 
savaş 1538 yılında Preveze'de yaşanmış ve 
kalyonlara göre daha küçük olan kadırgaların 
zaferiyle sonuçlanmıştı.

Kadırga; Barbaros Hayreddin’in göz 
bebeği…
Osmanlı kadırgaları uzun, dar, alçak ve çok 
seri hareket eden gemilerdi. Limanlara giriş 
çıkışta ve saldırı esnasında kürekle harekete 

geçer, denize açıldıktan sonra veya rüzgarlı 
havalarda ise yelkenle yürürdü. Kadırgaların 
pruva denilen baş kısımlarının iki yanında 
hücum sırasında kullanılan mahmuzlar vardı. 
Genelde meşin kaplı 25 oturak, her oturağın 
iki tarafında birer kürek olmak üzere 49 kürek 
bulunurdu. En arkadaki kürek yerinde ise 
mutfak vardı. Bir küreği dört kişinin çekmesi 
durumunda 196 kürekçi, beş kişinin çekmesi 
durumunda ise 245 kürekçi gerekirdi. 
18. yüzyıl yelkenli gemilerin, özellikle de 
kalyonların en parlak dönemlerinden biriydi. 
Zira donanmanın en önemli gemisiydi. 
Binlerce kerestenin ve yüzlerce topun bir 
arada uyumlu olacak şekilde tasarlanıp 
denizlerde seyreden Osmanlı kalyonlarının 
gövde yapılarının nasıl olduğu konusu bugün 
hala gizemini koruyor. Yelken ve üç direğiyle 
rüzgarla yol alabilen, birden fazla güverteli 
savaş gemisi olan kalyonlar meşe ve çam gibi 
sert tahtalı ağaçlardan yapılırdı. Kalyonların 
açık güverte, tavlon, palavra, orta kat, top 
ambarı ve kontra tavlon adlı farklı güverteleri 
vardı. Kalyonlar bu güvertelerine göre isim 
alırlardı. Üç ambarlı kalyon tipi, kalyonların en 
büyüklerindendi ve 110-120 topu ve yaklaşık 
1.000 mürettebatı içinde barındırırdı. 

"Bu millet öyle 
millettir ki, isterse 
bütün gemilerinin 
demirlerini 
gümüşten, 
yelkenlerini 
atlastan, halatlarını 
ibrişimden yapar." 
Sokullu Mehmed Paşa 

17. yüzyıl sonlarına doğru kadar çekdiri sınıfı 
gemilerden oluşan Osmanlı donanmasında 
özellikle Navarin Baskını'nın ardından Sultan 
Mahmud’un emri ile yelkenli gemi yapımı 
hız kazandı. Daha sonraki dönemde ise 
yelkenli gemilerin yerini yavaş yavaş buharlı 
gemi yapımına bıraktığını gözlemliyoruz.  
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren buhar 
gücünün denizlere egemen olmasıyla ahşap 
savaş gemileri yerlerini çelik gövdeli ve buhar 
gücüyle hareket eden gemilere bırakmıştır. •  

17.Yüzyıl Osmanlı Kadırgası

Bilim

18.Yüzyıl Osmanlı Kalyonu

18.Yüzyıl Osmanlı Kadırgası

15.Yüzyıl Osmanlı Kalyonu
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Faiz Nedir 
Ne Değildir?

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

Türkiye Finans Danışmanı

Din Kültürü

Faiz, kar gibi, ücret gibi ve kira gibi bir kazanç 
türüdür. İnsanoğlu sahip olduğu ekonomik 
varlığını artırmak için tarih boyunca çeşitli 
yöntemler kullanmıştır. Bu yöntemlerin en 

eskilerinden biri de faizli muamelelerdir.

Faiz meselesi tarihin oldukça erken dönemlerinden beri 
münakaşa konusudur. Pek çok filozof, kral, bürokrat 
ve iktisatçı ya faizi yasaklamayı ya da belli bir oranla 
sınırlandırmayı teklif etmiştir. Bunun temel nedeni 

faizin, iktisadi bir değer üretmeden sadece borca dayalı 
olması, üretilmiş bir şey olmayan paranın para üreten 
bir varlığa dönüştürülmesi, borcunu ödeyemeyenlerin 

katlandırılmış faiz batağına sürüklenmesi ya da 

köleleştirilmesi, faizden gelir sağlayanların üretimin 
riskine katlanmadan gelir elde etmesi, faizin toplumun 

tüketim kalemlerinin fiyatını yükselterek bütün 
kamuyu etkileyen yönünün bulunması, paranın belli ve 

sınırlı ellerde toplanmasına sebep olması, toplumun 
yardımlaşma ve birlik olma duygusunu öldürüp 

bireyselleşme ve kapitalistleşme eğilimini teşvik etmesi 
ve toplumun büyük bir kesimini mutlu bir azınlığa 

sürekli bedel öder hale getiren yapısı bulunmasıdır.

Faiz, Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslamiyet’te 
kesin olarak yasaktır. Bizleri yoktan var eden Yüce 

Rabbimiz faizi zulüm olarak nitelemiş ve ağır 
tehditlerle yasaklamıştır. Bu konuda hiçbir kuşku 
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bulunmamaktadır. Faiz, Rabbimizce yasaklanan kumar, 
içki ve fuhuş gibi (kişisel küçük menfaatler sağlasa da) 
insanlığa zararlı olduğu için uzak durulması istenen bir 

şeydir.
İslamiyet’te faize alternatif olarak üç uygulamaya 
ruhsat verilmiş ya da teşvik edilmiştir. Faizle borç 

verip fakir halktan gelir sağlamak yerine her yıl belli 
bir seviyeyi aşan gelirin belli bir bölümünü zekat olarak 

muhtaçlara dağıtmak emredilmiş; bunun yetmediği 
durumlarda sadaka, hibe ve vakıf gibi uygulamalar 

teşvik edilmiştir. Yine paraya ihtiyacı olanlara verilecek 
borçlardan menfaat sağlamak yerine borçtan elde 

edilen menfaatlerin yukarıda arzedilen olumsuzluklara 
sebep olması dolayısıyla borçların faizsiz verilmesi 
(karz-ı hasen) gerekli kılınmıştır. Son olarak faizden 
gelir sağlamak yerine ticaret yoluyla gelir sağlamak 

mubah kılınmıştır. Bu bakımdan faiz yasak ama ticari 
kar, kira ve ücret gibi gelir kalemleri dinen meşrudur. 
Faizli borç alarak finansman sağlamak yerine yine 
ticaret kapsamında olan pek çok yöntemle finans 

bulmaya da müsaade edilmiştir.

Faiz, öncelikle ve özellikle borçtan elde edilen 
menfaattir. Yani bir başkasıyla mal alım satımı, kira, 

ortaklık, iş ve vekalet gibi sözleşmeler değil de borç akdi 
yapılıyor ve bundan gelir sağlanıyor ise faiz alınıyor 
demektir. Bir maliyete katlanılarak alınan bir araba, 
üzerine kar eklenerek satılıyorsa ticari kar; kiraya 

veriliyorsa kira geliri elde ediliyor demektir. Ama eldeki 
belli miktardaki para başkasına borç verilip fazlasıyla 

talep ediliyorsa faiz alınıyor demektir. 

Parasal alacağın iskontoyla başkasına devri faiz 
doğurur. Çünkü bu durumda da belli miktarda bir 

paranın ileri vadede daha fazlasını almak koşuluyla 
bir başkasına borç verilmesi söz konusudur. Borç ile 

alacak arasındaki fark, alım satım, kira, vekalet ve 

hizmet gibi gelir sağlamayı mubah kılan uygulamalara 
dayanmadığından faiz sayılır ve haksızdır. Fakat 

başkasındaki alacak kullanılarak emtia alımı ticaret 
kapsamındadır. Yani belli miktardaki vadeli parasal 

alacağı iskonto edip başkasından alınan parayla 
değiştirmek faiz; emtia ile değiştirmek ticarettir.

Paranın vade farkıyla satımı faizli işlemdir. Üretilmiş 
emtiaların, gayrimenkullerin, yiyecek ve içeceklerin, 
giyeceklerin, hizmetin ve üretilmesi taahhüt edilen 
yapıların parasal bir değeri vardır. Bu parasal değer 
alım satımın ya da kira akdinin peşin ya da vadeli 

olmasına göre değişebilir. Yani bir malı ya da hizmeti 
peşin olarak belli bir bedel ödeyerek almak yerine vade 

farkı ödeyerek taksitle almak da ticarettir ve dinen 
meşrudur. Paraların da birbirleri karşısında değeri (kur, 

parite) bulunmaktadır. Parayı parayla değiştirirken 
değişimin yapıldığı günün kuru esastır. Para değişimleri 

peşin olmak durumundadır. Taraflar akit sırasında 
karşılıklı bedelleri teslim tesellüm etmelidir. Parasal 

iki bedelden biri peşin diğeri vadeli olamaz. Hele peşin 
para karşılığında vadede teslim edilecek paraya günün 

kuruna ilave olarak vade farkı hiç eklenemez.

Borcun vadesini uzatıp borç miktarını artırmak faiz 
geliri sağlamak demektir. Herhangi bir sebeple oluşmuş 

borcun vadesini uzatıp miktarını artırmak belli bir 
parayı ileri vadeli daha fazlasıyla değiştirmek demek 
olacağından faizli işlem sayılmıştır. Parayı mal ya da 
hizmetle değiştirmek ticaret olduğundan meşrudur 

ve bu işlemin vadeli yapılması da mümkündür. Fakat 
yapılmış bir ticaretten doğan borcu, tekrar vadelendirip 

artırmak ticaret değil borçtan menfaat sağlamaktır.
Faiz konusu oldukça geniş ve tartışmalı olduğundan 

sonraki yazılarımızda da meseleyi incelemeye devam 
edeceğiz. •  

Din Kültürü
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Fotoğraf

TÜRKİYE FİNANS FOTOĞRAF KULÜBÜ ÜYELERİ BURSA’NIN ŞİRİN BALIKÇI 
KÖYÜ GÖLYAZI’YI ZİYARET ETTİ VE BU TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ 
SİZLER İÇİN FOTOĞRAFLADI. İŞTE ONLARDAN BİRKAÇI…

Antikacı Tezgahı - Murat Kibaroğulları

Gölyazı - Mustafa Yılmaz

Ulucami - Mustafa Yılmaz 

İsa Demircan
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Fotoğraf

Sinan Küçükoğlu

Gün Sonu - Cemil Karabacak

Yalnızlık - Cemil Karabacak

Topaç SatanTeyze - Murat Kibaroğulları
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Şube Bilgileri

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 ATATÜRK CADDESİ ŞUBESİ Tel: (0322) 458 38 57
ADANA BARAJYOLU ŞUBESİ  Tel: (0322) 224 44 56
ADANA CEYHAN ŞUBESİ   Tel: (0322) 611 52 65
ADANA KURTTEPE ŞUBESİ   Tel: (0322) 247 15 40
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 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 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 ŞUBESİ   Tel: (0312) 430 50 50
ANKARA ULUS ŞUBESİ   Tel: (0312) 309 27 41
ANKARA YILDIZ ŞUBESİ  Tel: (0312) 441 36 11
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 71 27 
ANTALYA MANAVGAT ŞUBESİ   Tel: (0242) 743 23 94
ANTALYA ŞUBESİ   Tel: (0242) 244 53 57
AYDIN ŞUBESİ    Tel: (0256) 213 70 02
BALIKESİR BANDIRMA ŞUBESİ  Tel: (0266) 715 15 80
BALIKESİR ŞUBESİ   Tel: (0266) 244 17 16
BATMAN PETROLKENT ŞUBESİ  Tel: (0488) 214 24 53
BATMAN ŞUBESİ   Tel: (0488) 214 15 06
BİNGÖL ŞUBESİ    Tel: (0426) 214 15 23
BOLU ŞUBESİ    Tel: (0374) 217 61 31
BURDUR ŞUBESİ    Tel: (0248) 234 62 42
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 78
BURSA NİLÜFER ŞUBESİ   Tel: (0224) 443 43 00
BURSA ÖZLÜCE ŞUBESİ   Tel: (0224) 413 78 32 
BURSA ŞUBESİ   Tel: (0224) 221 33 00
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 BAYRAMYERİ ŞUBESİ   Tel: (0258) 265 06 03
DENİZLİ SANAYİ ŞUBESİ   Tel: (0258) 371 00 34

DENİZLİ ŞUBESİ    Tel: (0258) 241 67 00
DİYARBAKIR DİCLEKENT ŞUBESİ   Tel: (0412) 257 23 26
DİYARBAKIR KAYAPINAR ŞUBESİ  Tel: (0412) 252 24 54
DİYARBAKIR ŞUBESİ    Tel: (0412) 229 00 03
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) 237 45 71
ESKİŞEHİR SANAYİ ŞUBESİ   Tel: (0222) 228 14 65
ESKİŞEHİR ŞUBESİ    Tel: (0222) 230 02 98
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
GAZİANTEP ŞUBESİ    Tel: (0342) 215 35 31
GİRESUN ŞUBESİ   Tel: (0454) 212 04 90
HATAY ANTAKYA ŞUBESİ  Tel: (0326) 225 37 61
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 E-5 ŞUBESİ   Tel: (0212) 422 92 78
İSTANBUL AVCILAR ŞUBESİ   Tel: (0212) 593 34 44
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 89
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 END. VE TİC. SER. BÖLGE ŞB. Tel: (0216) 394 09 42
İSTANBUL ERENKÖY ŞUBESİ   Tel: (0216) 478 54 02
İSTANBUL ESENLER ŞUBESİ   Tel: (0212) 568 10 80
İSTANBUL ESENYURT ŞUBESİ  Tel: (0212) 450 15 68
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 69
İSTANBUL GÜLTEPE ŞUBESİ   Tel: (0212) 280 20 42
İSTANBUL GÜNEŞLİ ÇARŞI ŞUBESİ  Tel: (0212) 651 70 90
İSTANBUL GÜNEŞLİ ŞUBESİ  Tel: (0212) 602 03 30
İSTANBUL GÜNGÖREN ÇARŞI ŞUBESİ Tel: (0212) 502 80 41
İSTANBUL GÜNGÖREN ŞUBESİ  Tel: (0212) 539 91 11
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 SANAYİ ŞUBESİ Tel: (0212) 777 55 83
İSTANBUL İKİTELLİ ŞUBESİ   Tel: (0212) 671 21 00
İSTANBUL İSTOÇ ŞUBESİ   Tel: (0212) 659 58 00
İSTANBUL KADIKÖY ŞUBESİ  Tel: (0216) 414 56 76
İSTANBUL KAĞITHANE ŞUBESİ   Tel: (0212) 295 02 05
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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 80
İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞUBESİ Tel: (0216) 469 74 88
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 CEVİZLİ ŞUBESİ  Tel: (0216) 457 15 39
İSTANBUL MALTEPE ŞUBESİ   Tel: (0216) 442 80 05
İSTANBUL MASLAK ŞUBESİ   Tel: (0212) 286 95 36
İSTANBUL MECİDİYEKÖY ŞUBESİ   Tel: (0212) 356 03 15
İSTANBUL MEGA CENTER ŞUBESİ  Tel: (0212) 640 58 81
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 SEYİTNİZAM ŞUBESİ   Tel: (0212) 416 26 09
İSTANBUL SİLİVRİ ŞUBESİ   Tel: (0212) 728 96 01
İSTANBUL SULTANBEYLİ ÇARŞI  Tel: (0216) 419 90 99
İSTANBUL SULTANBEYLİ ŞUBESİ   Tel: (0216) 496 12 22
İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ ŞUBESİ Tel: (0212) 475 65 35
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) 409 29 70
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 SANAYİ ŞUBESİ   Tel: (0216) 394 20 45
İSTANBUL TUZLA ŞUBESİ   Tel: (0216) 493 13 82
İSTANBUL TÜMSAN ŞUBESİ  Tel: (0212) 486 12 39
İSTANBUL ÜMRANİYE ÇARŞI ŞUBESİ Tel: (0216) 316 85 85
İSTANBUL ÜMRANİYE ŞUBESİ  Tel: (0216) 523 13 63
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 HAVUZ ŞUBESİ Tel: (0212) 415 69 60
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ŞUBESİ   Tel: (0212) 665 00 23
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 IŞIKKENT ŞUBESİ   Tel: (0232) 479 90 84
İZMİR KARABAĞLAR ŞUBESİ   Tel: (0232) 253 66 86
İZMİR KARŞIYAKA ŞUBESİ   Tel: (0232) 382 76 79
İZMİR MENEMEN ŞUBESİ   Tel: (0232) 831 61 96
İZMİR ŞUBESİ    Tel: (0232) 445 51 75
İZMİR TORBALI ŞUBESİ   Tel: (0232) 856 56 07
İZMİR ÜÇKUYULAR ŞUBESİ  Tel: (0232) 278 67 68
K.MARAŞ ŞUBESİ    Tel: (0344) 224 00 32
KAHRAMANMARAŞ ÇEVREYOLU ŞUBESİ Tel: (0344) 235 19 05
KARABÜK ŞUBESİ    Tel: (0370) 412 49 13

KARAMAN ŞUBESİ    Tel: (0338) 214 70 70
KASTAMONU ŞUBESİ    Tel: (0366) 212 97 90
KAYSERİ ANBAR ŞUBESİ  Tel: (0352) 290 88 10
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
KAYSERİ ŞUBESİ   Tel: (0352) 222 34 88
KIRIKKALE ŞUBESİ    Tel: (0318) 218 89 89
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ŞUBESİ  Tel: (0288) 412 00 20
KIRŞEHİR ŞUBESİ    Tel: (0386) 212 32 62
KOCAELİ ÇAYIROVA ŞUBESİ  Tel: (0262) 742 42 04
KOCAELİ GEBZE AKSE SAPAĞI ŞUBESİ Tel: (0262) 643 70 41
KOCAELİ GEBZE E-5 ŞUBESİ   Tel: (0262) 644 87 19
KOCAELİ GEBZE ŞUBESİ  Tel: (0262) 644 71 36
KOCAELİ İZMİT E-5 ŞUBESİ   Tel: (0262) 335 60 35
KOCAELİ İZMİT ŞUBESİ   Tel: (0262) 325 25 20
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 ŞUBESİ    Tel: (0332) 238 06 66
KONYA YENİ TOPTANCILAR SİT. ŞUBESİ  Tel: (0332) 712 78 80
KÜTAHYA ŞUBESİ   Tel: (0274) 216 40 81
MALATYA ÇEVREYOLU ŞUBESİ   Tel: (0422) 326 57 51
MALATYA ŞUBESİ    Tel: (0422) 325 03 25
MANİSA AKHİSAR ŞUBESİ   Tel: (0236) 414 55 40
MANİSA SALİHLİ ŞUBESİ   Tel: (0236) 715 20 89
MANİSA ŞUBESİ    Tel: (0236) 239 84 84
MANİSA TURGUTLU ŞUBESİ   Tel: (0236) 314 70 60
MARDİN ŞUBESİ    Tel: (0482) 212 32 87
MERSİN POZCU ŞUBESİ   Tel: (0324) 328 68 57
MERSİN ŞUBESİ    Tel: (0324) 238 20 24
MERSİN TARSUS ŞUBESİ   Tel: (0324) 613 95 01
MUĞLA BODRUM ŞUBESİ   Tel: (0252) 316 67 30
MUĞLA FETHİYE ŞUBESİ   Tel: (0252) 612 01 30
MUĞLA ŞUBESİ   Tel: (0252) 212 13 88
NEVŞEHİR ŞUBESİ    Tel: (0384) 214 36 00
ORDU FATSA ŞUBESİ    Tel: (0452) 424 24 06
ORDU ŞUBESİ    Tel: (0452) 223 27 47
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
SAKARYA ERENLER ŞUBESİ  Tel: (0264) 276 99 81
SAMSUN BAFRA ŞUBESİ   Tel: (0362) 542 54 74
SAMSUN SANAYİ ŞUBESİ  Tel: (0362) 266 83 07
SAMSUN ŞUBESİ    Tel: (0362) 435 86 04
SİİRT ŞUBESİ    Tel: (0484) 224 69 30
SİVAS KEPÇELİ ŞUBESİ   Tel: (0346) 221 33 50
SİVAS ŞUBESİ    Tel: (0346) 225 72 00
ŞANLIURFA EMNİYET CADDESİ ŞUBESİ  Tel: (0414) 312 25 68
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ŞUBESİ  Tel: (0414) 347 20 88
ŞANLIURFA ŞUBESİ   Tel: (0414) 215 54 21
ŞIRNAK CİZRE ŞUBESİ   Tel: (0486) 616 61 12
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞUBESİ   Tel: (0282) 726 91 40
TEKİRDAĞ ÇORLU ŞUBESİ   Tel: (0282) 673 57 26
TEKİRDAĞ ŞUBESİ    Tel: (0282) 260 40 04
TRABZON DEĞİRMENDERE ŞUBESİ  Tel: (0462) 328 10 02
TRABZON ŞUBESİ    Tel: (0462) 326 01 36
UŞAK ŞUBESİ    Tel: (0276) 227 11 10
VAN SEMAVER ŞUBESİ   Tel: (0432) 217 01 40
VAN ŞUBESİ    Tel: (0432) 215 62 62
YALOVA ŞUBESİ    Tel: (0226) 811 21 50
YOZGAT ŞUBESİ   Tel: (0354) 217 84 10
ZONGULDAK KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ  Tel: (0372) 323 53 23

Şube Bilgileri
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Doğanlar
Esra ÖZTÜRK
Nizamettin ÖZPOLAT
Hacer ALBAYRAK
Cem ANAR
Hasan KOCA
Adnan TAŞKIN
Selami KAYNAR
İlyas AYTAR
Tuğba TAŞKIN
Süleyman DUMAN
Sema Nur ŞAM
Volkan BODUR
Esra EFE
Murathan ÖZSEZER
Uğur HAKSAL
Yunus ALGÜL
Leyla EYÜBOĞLU
Murat ÖZMEN
Adem ÖZEN
Ali İhsan AYDERE
Yunus ÇETİN
Adem KORKMAZ
Hasan Fehmi ÇELİK
Bahar ÜNALP
Bekir YILMAZ
Orhan GENÇ
Beytullah CEBESOY
Zeynep AVCI
Fatma OZAN
İbrahim Ethem KARAHAN
İlker ASLAN
Muhammed KANBAY
Sümeyye Nur ADUŞ
Erhan OK
İsmail KANDEMİR
Ömer Sami KESEKCİ
Hüseyin ER
Köksal KÖKCÜ
Kasım GÜNGÖR
Resime ALTINGÖZ
Tevfik Hakan SARAÇ
Yunus YILMAZ
Esra Gülsüm PAMPAL
Erdal TİRYAKİ
Mustafa MERDEN
Abdurrahman ASLAN
Fatih KILIÇ
Taner YAVUZ
Uğur AKÇA
Lokman AVCI
Rıdvan KÖROĞLU
Ali AKSAKAL
Ömer BALCI
Ömeri Faruk UZUN
Yunus ESİN
Ali Osman ASLANPAY
Bekir Sıtkı KEMAL
Büşrah ŞAHİN
Mesut KOCAKULAK

11/03/2014
15/03/2014
16/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
30/03/2014
31/03/2014
02/04/2014
04/04/2014
05/04/2014
05/04/2014
08/04/2014
09/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
17/04/2014
18/04/2014
20/04/2014
22/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
01/05/2014
03/05/2014
04/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
06/05/2014
07/05/2014
09/05/2014
11/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
17/05/2014
17/05/2014
19/05/2014

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

İsmail Akif
Mehmet Akif
Zeynep Meva
Erva-Afra
Ayşe Berra
Bilal 
Fatma Beyza
Recep Tayyip
İbrahim
Elif Duru 
Hüma Hatun
Melek Nisa
Nisanur
Vatan
Elif Hazal
Duru Mina
Zeynep Su
Havin Bahar
Aişe Rümeysa
Mehmet
Muhammed Enes
Deniz Kaan
Hasan Can
Mehmet Kıvanç
Alp Tuğrul
Elif Neda
Selami Kerem
Yağız 
İrem Zeynep
Esila Fatma
Baybars Hüdayi
Nursena
Beyza Mina
Leyla
Bensu
Muhammet Tahir
Meryem 
Safiye Meryem, Nesibe Vera(ikiz)
Mehmet Kerem
Gökhan
Deniz Han 
Ahsen Betül
Talha Emin
Eda Tiryaki
Hatice Sare
Meryem Şura
Miray
Ömer 
Ömer Salih
Zeynep 
Ali Tahir
Sami Arslan 
Zehra Betül
Yağmur
Kuzey Kağan
Hamza
Zeynep Lara
Süleyman Kaan 
Zeynep Eylül

Altunizade Şube
BS Teknoloji ve Altyapı Yönetimi
Satınalma, İnşaat ve İdari İşler
Muhasebe ve Vergi
Kağıthane Şube
Alternatif Dağıtım Kanalları
Mali Tahlil Ve İstihbarat
Gatem Şube
Kredi Operasyon
Çamlıca Şube
Çekmeköy Şube
Fındıkzade Şube
Osmanbey Şube
Elazığ Şube
Genel Bankacılık Operasyon
Risk Analiz
Kredi Operasyon
Alternatif Dağıtım Kanalları
Denizli Şube
Nevşehir Şube
Osmanbey Şube
Samsun Şube
Üçkuyular Şube
Küçükbakkalköy Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 3
Caddebostan Şube
Samandıra Şube
Kırşehir Şube
Ankara Şube
Bodrum Şube
Kobi Bankacılığı
Ödeme Sistemleri Operasyon
Balgat Şube
Kaynarca Şube
Bayramyeri Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 1
Adıyaman Şube
Batı Ataşehir Şube
Kayseri Şube
Şanlıurfa Şube
İvedik Şube
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şanlıurfa Şube
Suburcu Şube
Bayrampaşa Şube
Akdeniz Bölge
Denizli Şube
Bütçe, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Perf.
Fatsa Şube
Kobi Bankacılığı
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 3
Organizasyon, Kapasite Planlama ve Süreç Geliştirme
Satınalma, İnşaat ve İdari İşler
Satınalma, İnşaat ve İdari İşler
Alternatif Dağıtım Kanalları
Mega Center Şube
Giresun Şube
Bayramyeri Şube
Yıldırım Şube
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Evlenenler
Özgür ERBAŞ
Seval KAYA
Buket ÜSTÜNKAYA
Fahrettin Kürşat ER
Ali Rıza YÜZER
Ahmet KAYA
Tuğba KORK
Mehmet Turgay ERDİNÇ
Şevze DURUM
Fadime SARIGÖZ
Emre GÜZELDERE
Ali BEYAZ
Nihal SOYLUOĞLU
Selahaddin HOCAGİL
Nuh KİRMAN
Tuba YILDIRIM
Ayhan MERTOĞLU
Emre KARASU
Pınar ERTÜRK
Yusuf KAHRAMAN
İbrahim ATEŞ
Betül DOĞAN
Serkan YIKICI
Ahmet ŞAHİN
Cansu Nur AKPINAR
Barış UZUNOĞLU
Meryem Şebnem ÖZTÜRK
Betül ÇELİK
Ömer DEMİRCİ
Ali Rıza ATASOY
Ertan ÖZDEMİR
Huri KOLCU
Fatma YALÇIN
Aslıhan ÇELİK
Hakan ERGAN
Pınar ALBAYRAK
Hüseyin BAHÇECi
Oğuzhan ERCAN
Açelya EVEN
Buğra GÜL
Emre ŞENGÜL
Gülüzar BATTIR
Hamza SARI
Onur MEMİŞOĞLU
Sevil İNALPULAT
Yalçın İNALPULAT
Gökhan ER
Şemsi Defne GÖZ
Sadık BİLGEN
Tuğba ANLAŞ
Saime BAKIR
Erdal KARAMAN
Büşra SONAY
Ahmet Osman YÜCE
Ahmet TEMİZEL
Hülya SÖNMEZ DULAK
Elanur Büşra ALIÇ
Züleyha BULUT
Hüseyin TUNUR

04/01/2014
09/02/2014
09/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
20/02/2014
23/02/2014
27/02/2014
07/03/2014
08/03/2014
13/03/2014
14/03/2014
15/03/2014
16/03/2014
16/03/2014
21/03/2014
29/03/2014
29/03/2014
04/04/2014
05/04/2014
07/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
17/04/2014
19/04/2014
19/04/2014
19/04/2014
20/04/2014
20/04/2014
20/04/2014
26/04/2014
26/04/2014
26/04/2014
27/04/2014
27/04/2014
27/04/2014
02/05/2014
03/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
06/05/2014
08/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
10/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
17/05/2014
17/05/2014
18/05/2014
18/05/2014

Nimet Yalçın
Mustaf Çiftçi
Fatih Ayaz
Sennur Balcı
Safiye Yücel
Melike Neyaman
Ahsen Haluk Sarıoğlu
Ayten Bilge
İsa Süslü
Zeki Yaman
Nazife Yalçın
Seval Sevinç
Rasim Artıran
Gül Acar
Huriye Gül
Veysel Yıldız
Zeynep BEKBAY
Meral CİHANGİRLİ
Haluk İşbulur
Meryem Güneş
Leyla ÇÖRDÜK
Erdal Tüysüz
Pınar OĞUZ
Beyhan Temür
Hüseyin Özdemir
Nesrin Aydın
Murat Genca
Samet Çelik
Sinem Tan
Kübra Şanver
Makbule Koçak
Ahmet Semih Kaşo
Mustafa Öztemür
Özgür Tufan
Nilay Tezcan
Ümit Özdemir
Melek Meydan
Ayşe Duygu Ülker
Recep Özdemir
Eda Baştürk
Hacer Gür
Mustafa Aslan
Esen Sarı
Duygu Günaydın
Yalçın İnalpulat
Sevil Karakaş
Güler Madak
Özgür Görmüşer
Türkan Ezgi Sözmen
Yusuf Çalışkanyürek
Semih Akçamlı
Gurbet Karaca
Ahmet Osman Yüce
Büşra Sonay
Tuğba Özsoy
Nazmi Eralp Dulak
Murat Şengül
Anıl Aktaş
Çiğdem Çelikkan

Ankara Bölge
Mali Tahlil Ve İstihbarat Müdürlüğü
Kredi Operasyon Müdürlüğü
Tuzla Şube Müdürlüğü
Mevlana Şube Müdürlüğü
İkitelli Şube Müdürlüğü
Küçükyalı Şube Müdürlüğü
Karaköy Şube Müdürlüğü
Kızılay Şube Müdürlüğü
Isparta Şube Müdürlüğü
Kurumsal Bankacılık
Vişne Caddesi Şube Müdürlüğü
Kayseri Şube
Dudullu Şube
Maslak Şube
Rize Şube
Gaziosmanpaşa Şube
İç Kontrol
Güneşli Çarşı Şube
Tahsilatlar
Altunizade Şube
Ankara Şube
Suburcu Şube
Güngören Şube
Beşiktaş Şube
Pendik Şube
Kurumsal İletişim
Bağcılar Şube
Alternatif Dağıtım Kanalları
Mevlana Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 2
Hizmet Yönetimi
Merter Şube
Hukuk Direktörlüğü
Mali Tahlil Ve İstihbarat
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 1
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 2
Başakşehir Şube
Seyhan Şube
Çorum Şube
İç Kontrol
Afyon Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 2
Çamdibi Şube
Alternatif Dağıtım Kanalları
Muhasebe ve Vergi
Ceyhan Şube
İnegöl Şube
Gaziantep Şube
Mersin Şube
Avcılar Şube
Nişantaşı Şube
Erenköy Şube
Maltepe Şube
Fatih Şube
Çerkezköy Şube
Karataş Şube
Resmi Raporlama ve Finansal Kontrol
Dış İşlemler Operasyon

Türkiye Finans Ailesinden
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