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Merhaba,

Bize paylaşmanın güzelliğini ve heyecanını yaşatan dergimizin yeni sayısıyla size 
ulaştığımız için çok mutluyuz. Her sayfasında okumaktan keyif alacağınız birbirinden 
farklı konularla ve konuklarla dolu, daha renkli, daha canlı bir dergi hazırladık sizler için.  

Elinizdeki dergiyle birlikte tam 32. sayıya ulaştık, yani 8 yıldan beri ilginizi çekeceğini 
düşündüğümüz konuları, bizden haberleri sizinle paylaşıyoruz. Bu sayımızda da 
kardeşlik, eğitim, sabır ve inancın yanı sıra paylaşmayı da merkezine alan kadim bir 
esnaf teşkilatını sayfalarımıza taşıdık: Ahilik. Bu köklü kültürü bir derginin sayfalarına 
sığdırmanın imkansızlığının farkındayız ancak; tarihsel gelişiminden başlayarak 
geleneklerine ve değerlerine uzanan bir perspektifle hazırladığımız dosyamızı faydalı 
bulacağınıza inanıyoruz. 

Bu sayımızda sizi tadına doyamayacağınız bir Adana seyahatine çıkarıyoruz. Adana’nın 
sokaklarında, parklarında dolaşacağız, binlerce yıllık tarihinin izlerini süreceğiz, Adana 
mutfağı deyince aklınıza gelen ne varsa tadına bakacağız. 

Türkiye Finans olarak geleneksel sanatlarımıza verdiğimiz değeri reklam filmimize de 
taşıdık. Beğeniyle izlediğiniz filmin arkasındaki usta eli tanıyacağınız sayfalarımızı da 
ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Sizinle aramızda üretmek ve paylaşmak üzerine kurulu sarsılmaz bir birliktelik var. 
Tıpkı ebru teknesine damlayan boya damlaları gibi birlikte büyüyoruz, bir renk deryası 
oluşturarak güzelliklere birlikte imza atıyoruz. İyi ki varsınız.

Keyifli okumalar...

İkram Göktaş
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20. ve 21. yüzyılın en büyük keman 
virtüözü olarak kabul edilen usta 
sanatçı Itzhak Perlman, 3. kez 
Türkiye’yi ziyaret etmeye 
hazırlanıyor. Daha önce ülkemizde 
verdiği iki konser ile büyük 
ses getiren sanatçı, 20 milyon 
dolar değerindeki 1714 yapımı 
Stradivarius kemanı ile sahneye 
çıkacak. Perlman, 28 Mayıs 2015 
tarihinde Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde müzikseverlere 
unutulmaz bir gece yaşatacak.

Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi 
Zorlu Center, 
Beşiktaş - İstanbul

28 Mayıs 2015
Gösteri Tarihi

Fransız yazar Gaston Leroux’ın 
romanından 1986 yılında sahneye 
uyarlanan ve bir Broadway 
efsanesi haline gelen Phantom of 
the Opera (Operadaki Hayalet), 
Nisan ayından başlayarak 6 hafta 
boyunca İstanbul’da izlenebilecek. 
25 yılı aşan geçmişiyle Broadway’in 
en uzun soluklu ve en büyük 
prodüksiyonuna sahip olan 
müzikal, bugüne kadar 40 ülkede 
gerçekleştirdiği 65.000 
performansla 80 milyon kişiye 
ulaştı.

‘Operadaki Hayalet’, Paris 
Operası’nda hayalet olarak tanınan 
yüzü deforme olmuş bir müzik 
dahisinin, yetenekli ve güzel 
Soprano Christine’e olan saplantılı 
aşkını konu alıyor. Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde orijinal 
Broadway prodüksiyonuyla 
seyirciyle buluşacak müzikalin her 
gösteriminde tam 230 kostüm, 
250 kg buz ve 281 mum kullanılıyor.

Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi 
Zorlu Center, 
Beşiktaş - İstanbul

17 Mayıs 2015
Tarihine Kadar Gösterimde

Kitap Sanatları ve 
Hat Koleksiyonu

Sakıp Sabancı Müzesi, bünyesinde 
bulunan Kitap Sanatları ve Hat 
Koleksiyonu’nu çağdaş bir 
tasarım anlayışıyla sergiliyor. 
SSM koleksiyonlarının ve arşivinin 
dijital ortama aktarıldığı yeni 
teknolojik düzenlemeyle, Türk ve 
İslam sanatının nadir elyazması 
kitapları sayfa sayfa incelenebiliyor. 
Sergi salonlarında artırılmış 
gerçeklik tekniğiyle hazırlanan 
animasyonların ziyaretçilere verilen 
iPad’ler aracılığıyla sunulduğu 
interaktif uygulamalar, geleneksel 
sanatları teknolojiyle buluşturarak, 
izleyenlere farklı bir deneyim 
yaşatıyor.

İslam sanatının 14. yüzyıldan 
20. yüzyıla kadar uzanan 
dönemine ait, ünlü hattatların 
ve kitap sanatçılarının elinden 
çıkmış 200’den fazla eserin yer 
aldığı sergide, başta Kuran-ı 
Kerim nüshaları olmak üzere 
nadir elyazması kitaplar, kıta ve 
murakkalar, levha ve hilyeler, 
tuğralı ferman ve beratlar ile 
hattatların yazı yazmada kullandığı 
araçlar yer alıyor.

Ajanda

Sakıp Sabancı Müzesi
Sakıp Sabancı Caddesi, 
No:42, Emirgan - İstanbul

Daimi Sergi

Itzhak Perlman   
Yeniden İstanbul’da

Efsane Müzikal   
İstanbul’da
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Bir zamanlar oyuncak, koleksiyon 
nesnesi veya vitrin süsü olarak 
kullanılan minyatür bebek evlerinin 
küçük ama hayallerle dolu 
dünyaları 16 Haziran 2015 tarihine 
kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
ziyaretçileri ile buluşuyor. 

‘Hayallerle Dolu Küçük Evler’ 
sergisi Rahmi M. Koç Müzesi’nin 
20. yılı için özel olarak hazırlandı. 
Sergide yer alan İngiliz, Alman, 
Fransız ve Amerikan yapımı küçük 
evlerin tarihleri 19. yüzyıla kadar 
uzanıyor. Hazırlık sürecinin iki 
yıl sürdüğü sergide; 42 bebek 
odası ve 100’ün üzerinde küçük 
bebek yer alıyor. Birbirinden farklı 
dekorasyonlar ile hazırlanan evlerin 
arasında 1880 yılında tasarlanan 
ahşap bir villa, Alman oyuncakçı 
Moritz Gottschalk tarafından 1919 
yılında tasarlanan bebek evi ve 
Efes antik kentinin yaklaşık 10 
metre uzunluğundaki minyatürü de 
yer alıyor. 

Rahmi M. Koç Müzesi
Hasköy Caddesi No:5 
Hasköy - İstanbul

16 Haziran 2015
Tarihine Kadar Açık

İstanbul Modern kapılarını bu kez 
Mehmet Güleryüz Retrospektifi için 
sanatseverlere açıyor. Sanatçının 
1960’lı yıllardan günümüze kadar 
uzanan kariyerinin bir özeti olan 
sergi, Güleryüz’ün resimden 
desene, heykelden gravüre, 
tiyatrodan performansa uzanan 
gelişim ve dönüşümüne ışık tutuyor. 
Sergide eleştirel ve dışavurumcu 
üslubu ile yarım yüzyıldır Türkiye 
sanat sahnesinde yer alan 
Güleryüz’ün eserleri kronolojik bir 
akış ile meraklılarına sunuluyor. 
Serginin küratörü Levent Çalıkoğlu, 
asistan küratörü ise Senem 
Kantarcı.

İstanbul Modern
Meclis-i Mebusan Caddesi, 
Liman İşletmeleri Sahası, 
Antrepo No:4 
Karaköy - İstanbul

28 Haziran 2015
Tarihine Kadar Açık

Mimar Sinan ve 
Yaratıcı Dehanın 
Şaheserleri

Tüm zamanların en önemli mimari 
dehalarından, yapıtlarıyla hem 
kendi dönemine hem de günümüz 
mimarlığına ışık tutan Mimar 
Sinan hakkında bugüne kadar 
düzenlenmiş en kapsamlı ve  
multi-teknolojik sergi 9 Nisan’da 
MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. 

Yaklaşık 100 yıllık hayatı boyunca 
400’e yakın yapıta imza atan 
Mimar Sinan’ın tüm eserlerinin, 
çizimler ve maketler gibi klasik 
tekniklerin yanı sıra; kullanıcı 
etkileşimini sağlayacak olan 
dokunmatik ekranlar, akıllı telefon 
uygulamaları, kiosk uygulamaları 
ve 3D animasyon teknolojileri ile 
sergileneceği etkinlik, ziyaretçilere 
büyük ustanın dünyasını 
keşfedecekleri farklı bir deneyim 
yaşatacak.

Tophane-i Amire 
Kültür ve Sanat Merkezi
Meclis-i Mebusan Cad. No:2 
Tophane - İstanbul

31 Mayıs 2015
Tarihine Kadar Açık

Hayallerle Dolu 
Küçük Evler

Ressam ve Resim: 
Mehmet Güleryüz 
Retrospektifi 
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Girizgâh 
Alaturka Records 

Kalan Müzik

Patron Değil Lider Ol 
Simon Sinek 

CEO Plus

Egenin Türküsü 
Canan Çal 

Kalan Müzik

Viyolonsel sanatçısı Uğur Işık’ın 
“Taşplakların kaldığı yerden” 
başlığı ile oluşturduğu ve “adeta 
müziğimize saygı duruşu” şeklinde 
ifade ettiği bir oluşum olan Alaturka 
Records’un “Girizgâh” adını verdiği 
ilk albümleri müzikseverlerle 
buluştu.

Taşplaklar devam etseydi toplu 
icra nasıl olurdu, ses sanatçıları 
ne şekilde şarkı söylerler, saz 
sanatçıları sazlarını hangi tarzda 
çalarlardı sorularına cevap niteliğini 
de taşıyan albüm, taşplakların o 
sihirli havasını, neşesini, hüznünü 
başarıyla yansıtıyor.  

İki CD’den oluşan albümde Zekai 
Dede, Nikoğos Ağa, Hacı Arif 
Bey, Şevki Bey gibi klasik, Faiz 
Kapancı, Kaptanızade Ali Rıza 
Bey, Artaki Candan, Osman Nihat 
Akın gibi Cumhuriyet dönemi 
bestecilerinin eserleri Alaturka 
Records sanatçıları tarafından 
seslendiriliyor.

Başından kriz geçmemiş bir şirkete 
tarihte hiç rastlanmamış. Zaman 
değiştikçe ve insanlık geliştikçe 
bu krizleri atlatmanın, hatta onları 
birer fırsata dönüştürmenin yolunu 
bulmak da kaçınılmaz olmuş. 
ABD’nin tanınmış motivasyon 
koçu Simon Sinek yeni kitabında 
tam da bu konudan hareketle 
liderlere sesleniyor. Krizlerle, 
borçlarla, huzursuz ve güvensiz 
çalışma ortamıyla çalkanan 
şirketlerin liderlerine işlerini, 
itibarlarını ve güvenilirliklerini 
yeniden kazanmanın, dolayısıyla 
sürdürülebilir başarının yollarını 
gösteriyor. 

Simon Sinek’in iyi ve kötü liderlik 
örnekleriyle zenginleştirdiği Patron 
Değil, Lider Ol kitabında belki 
de uzun yıllardır hiç farkında 
olmadığınız değerlerin, bir arada 
uyum içinde çalışma prensiplerinin 
ve en önemlisi hayatınızın büyük 
bir kısmını geçirdiğiniz işyerinizin 
nasıl bir güvenlik çemberi içinde 
olması gerektiğinin önemini 
keşfedeceksiniz.

Daha önce farklı projelerde yer 
alan Canan Çal, ilk solo albümüyle 
doğup büyüdüğü toprakların 
sesini müzikseverlerin beğenisine 
sunuyor. Öğrenimini Ege 
Üniversitesi Devlet Türk Musikisi 
Konservatuvarı’nda tamamlayan 
sanatçı merakla beklenen 
albümünde İzmir, Kütahya, Denizli, 
Burdur, Muğla ve Antalya’ya kadar 
uzanan zengin bir Ege türküleri 
repertuarı ile karşımıza çıkıyor. 

Müzik yönetmenliğini Mehmet 
Ali Edis’in yaptığı albüme birçok 
önemli müzisyenin yanı sıra Ege 
Üniversitesi Devlet Türk Musikisi 
Konservatuvarı hocaları da 
enstrümanlarıyla renk katıyor. 

Yeni Çıkanlar
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Türk Kahvesi 
M. Sabri Koz, Kemalettin Kuzucu 

YKY - Özel Dizi

Çocukluk (Boyhood) 
Universal Pictures

Harper Lee’den  
55 Yıl Sonra 
İkinci Roman

Kadın bir yazar tarafından yazılmış 
en etkili kitap seçilen ve 1961 
yılında Pulitzer ödülü kazanan 
‘Bülbülü Öldürmek’ Harper Lee’nin 
ilk ve tek kitabı. Yayınlandığı 
günden bu yana tüm dünyada 
milyonlarca okurla buluşan Bülbülü 
Öldürmek, Amerikan Edebiyatı 
içinde de çok özel bir yere sahip. 

Bugün 88 yaşında olan Harper 
Lee’nin çok uzun süren sessizliğini 
bozarak bir kitap yayınlayacağını 
açıklaması herkesi çok şaşırttı. Go 
Set a Watchman isimli kitap 14 
Temmuz’da 2 milyon kopya halinde 
raflarda yerini alacak. 

Bülbülü Öldürmek’te anlatılan 
hayali Maycomb kasabasının 20 
yıl sonrasına odaklanan ve 50’li 
yıllarda Amerika’nın güneyinde 
yükselen ırkçılık dalgasına 
odaklanan yeni kitap aslında pek 
yeni değil! 

Harper Lee’nin 55 yıl önce yazdığı 
ve o dönemde kaybolup gittiğini 
düşündüğü yeni çıkacak kitabın 
taslağı, onca yıldan sonra ilk kitabı 
olan Bülbülü Öldürmek kitabının 
daktiloyla yazılmış özgün metninin 
arkasına iliştirilmiş olarak bulunmuş. 
Yazar, yayıncıların taslağı bir 
değişiklik yapmadan basmaya 
değer bulmalarının ardından kitabı 
yayınlamaya karar vermiş. 

Sabri M. Koz ve Kemalettin 
Kuzucu’nun hazırladığı Türk 
Kahvesi kitabı, kahvenin 
ülkemizdeki 500 yıllık macerasını 
anlatıyor.

Türklerin hayatında önemli bir yer 
tutan kahvenin kökleri, bir Afrika 
ülkesi olan Habeşistan’a (Etiyopya), 
dalları bir Arap Yarımadası ülkesi 
olan Yemen’e kadar uzansa da 
artık ne Yemen’den dağılıyor bütün 
dünyaya ne de Habeşistan’dan... 

Hiçbir zaman söylencelerden, 
dini ve siyasi engellemelerden ve 
ticari ilişkilerden kopamamış bir 
tarihi var kahvenin. Avrupa’ya nasıl 
taşındığı, kendini kabul ettirinceye 
kadar neler yaşadığı hep anlatılır 
durur. Ancak, çok uzun zamandan 
beri dünya kahve ticareti büyük 
tacirlerin elinde. Oysa kahve, 
Türkler açısından, hazırlanışı, 
pişirilmesi, sunumu ve bunlarla ilgili 
geleneksel uygulamalarıyla “çok 
özel” bir içecek... Türk Kahvesi’nin 
hikayesi merak eden herkes için 
Türk Kahvesi’nde...

Yönetmen/Senarist: 
Richard Linklater

Oyuncular: 
Ellar Coltrane, Patricia Arquette, 
Ethan Hawke, Lorelei Linklater 

Aynı oyuncularla 12 yıllık bir 
zaman diliminde çekilen Çocukluk, 
büyümeyi konu alan benzersiz 
bir film deneyimi. Boşanmış bir 
çiftin ve onların çocukları olan 
Mason’ın hikayesini konu alan 
film; Mason’ın anne ve babasının 
bir arada yaşamadığı gerçeğine 
alışma sürecini anlatıyor. Çocuğun 
6 yaşında başlayan bu yeni 
tecrübesini 12 yıl boyunca sürecek 
bir büyüme evresine yayarak 
seyirciye aktarıyor. Büyümeye ve 
ebeveynliğe övgü niteliğindeki 
Çocukluk, aynı zamanda bizi 
yakın geçmişe götüren bir zaman 
kapsülü. 

Dünya prömiyerini Sundance Film 
Festivali’nde gerçekleştiren film, 
2014 Berlin Film Festivali’nde de 
‘Altın Ayı’ için yarışan filmlerden 
biri. Çocukluk, ülkemizde ilk olarak 
Adana Altın Koza Film Festivali’nde 
izleyiciyle buluştu ve ardından 2014 
Filmekimi programında yer aldı.

Filmdeki oyunculuğu Patricia 
Arquette’e 87. Akademi 
Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın 
Oyucu Oscar’ını kazandırdı.
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Kısa Kısa

Türkiye Finans ve 
Vakıf Emeklilik Ortaklığıyla 
Katılım Sigortacılığında 
Bir İlk: “Kar Paylaşımlı 
Katılım Sigortası - 
Finansman Güvencesi”
Türkiye’nin öncü Katılım Bankası Türkiye 
Finans, Bireysel Emeklilik sektörünün 
öncü kuruluşu Vakıf Emeklilik ile hayat 
sigortası alanında bir ilke imza atarak 
“Kar Paylaşımlı Katılım Sigortacılığı” 
modeli ile yeni bir ürün geliştirdi. 

Türkiye Finans, “Kar Paylaşımlı Katılım 
Sigortası - Finansman Güvencesi”, 
bireysel kredi müşterilerinin kendilerini 
ve sevdiklerini güvenceye almalarının 
yanı sıra cari yıl sonunda poliçe primleri 
oranında kardan pay alabilecekleri bir 
sistem. Anlaşma çerçevesinde Vakıf 
Emeklilik tarafından biriktirilen fonlar, Kar 
Paylaşımlı Katılım Sigortacılığı modeli 
gereği faiz dışı yatırım araçlarında 
değerlendirilecek.

Bu uygulamayla Türkiye Finans, 
2010 yılında yaptığı özel anlaşmalar 
çerçevesinde katılım bankaları arasında 
bireysel emeklilik sözleşmesi satışına 
aracılık eden ilk banka oldu.

Türkiye Finans’tan 
Turgutlu Esnaf ve 
Sanatkarlarına Özel Destek
Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde esnaf, 
sanatkar ve girişimcilere destek olan 
Türkiye Finans, Turgutlu Ticaret ve 
Sanayi Odası ile bölgedeki esnaf ve 
sanatkarların faaliyetlerini desteklemek 
için protokol imzaladı. 

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye 
Finans’ın, Turgutlu Ticaret ve Sanayi 
Odası ile imzaladığı protokol kapsamında 
oda üyeleri, Banka’nın ürün, fon ve 
paketlerinden yararlanmanın yanı sıra 
uygun kar oranları ve vade seçenekleri 
ile finansal destek de alabilecek.  

Türkiye Finans imzalanan protokol 
kapsamında Turgutlu Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerinin hammadde, 
ticari mal, makine/teçhizat, taşıt, 
gayrimenkul ihtiyaçları için finansal 
destek sağlayacak. Banka aynı zamanda 
üye işyerlerine kredi kar oranlarında 
%10 indirim ve esnek ödeme planları 
sunacak. 

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, 
Kurumsal Finansman Desteği, İnternet 
Bankacılığı, Happy Business Kart ve 
Paratik Ticari kart ürünlerinden birine 
sahip olmaları halinde EFT/Havale ve 
Takas Çek masraflarında %50 indirimden 
yararlanabilecek. Diğer taraftan üyelere 
gelen ihracat bedelinin 3 iş günü 
bankada kalması şartıyla kendilerinden 
dış ticaret işlem komisyonu tahsil 
edilmeyecek. Oda üyelerinin Türkiye 
Finans İnternet Şubesi’nden yapacakları 
havale/EFT işlemleri de protokol süresi 
içerisinde masrafsız olacak. 

Oda üyeleri aynı zamanda Türkiye 
Finans’tan talep edecekleri teminat 
mektuplarında da uygun komisyon 
oranlarından yararlanırken ithalat – 
ihracat işlemleri için yine Banka’dan 
uzman kambiyo hizmeti de alabilecek. 

Türkiye Finans 
24. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Yapıldı
Türkiye Finans’ın 24. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, hissedarların da 
katılımıyla gerçekleşti. 2014 yılı faaliyet 
raporunun sunulduğu toplantıya Türkiye 
Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Boydak, Türkiye Finans Genel Müdürü 
Derya Gürerk, Türkiye Finans Yönetim 
Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Oğuz 
Kayhan katıldı. Toplantıda ayrıca 2014 
yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu 
Raporu da okundu ve değerlendirildi.

Açılışın ardından Başkanlığın 
oluşturulması ile başlayan toplantıda, 
2014 yılı finansal tablolarının 
okunmasından sonra Türkiye Finans’ın 
2014 yılı mali durumu değerlendirildi. 
Banka’nın 2014 yılı karının ortaklara 
dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe 
olarak ayrılmasına karar verildi.

2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider 
Tablosunu değerlendiren Türkiye Finans 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak 
konuşmasında; Banka’nın finansal 
alanda istikrarlı bir büyüme performansı 
sergilemeye devam ettiğinin altını çizerek 
yılı 334 milyon TL net kar ile başarıyla 
tamamladıklarını belirtti. Boydak ayrıca, 
aktif büyüklüğü 2013 yılsonuna göre 
yüzde 33,3 artışla 33 milyar TL’ye ulaşan 
Banka’nın yıl içindeki performansından 
çok memnun olduğunu ifade etti.

2015 yılı içinde 500 milyon dolar sermaye 
benzeri kredi kullanmayı planladıklarını 
da belirten Mustafa Boydak; mali 
durumdaki bu olumlu gidişatın ve 
sürdürülebilir bankacılık faaliyetlerinde 
gösterilen üstün başarının mimarları 
olarak başta Banka üst yönetimi olmak 
üzere tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.
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Türkiye Finans’ın   
“Doğru Cevap 
Gol Getirir” 
Bilgi Yarışması,   
13. Altın Örümcek’te  
“Halkın Favorisi” Oldu 
“Doğru Cevap Gol Getirir” bilgi 
yarışmamız, Altın Örümcek Web Ödülleri 
kapsamında 11-27 Mart 2015 tarihleri 
arasında düzenlenen halk oylamasında 
en çok oyu alarak “Advergame” 
kategorisinde “Halkın Favorisi” seçildi.  
2002 yılından bu yana düzenli olarak 
gerçekleştirilen Altın Örümcek Web 
Ödülleri Türkiye’nin en prestijli web ve 
internet teknolojileri organizasyonu olarak 
kabul ediliyor. 

“Doğru Cevap Gol Getirir”, bankamızı ve 
özellikle katılım bankacılığını tanıtmaya 
yönelik olarak futbol konseptli bir yarışma 
olarak tasarlandı. 20 Kasım 2014 -
20 Ocak 2015 tarihleri arasında siteyi 
ziyaret eden binlerce kullanıcı hem 
eğlenceli bir oyun oynamanın hem 
de ünlü futbolcu Alex imzalı ürünler 
kazanmanın keyfini yaşadı. Oyunun 
tasarım ve uygulaması Magiclick Digital 
Solutions tarafından gerçekleştirildi.

Ödül ve sıralama dönemi bitmiş 
olmasına rağmen hem eğlenmek hem 
de bilgisini sınamak isteyen herkesi  
www.dogrucevapgolgetirir.com adresine 
bekliyoruz. 

Türkiye Finans, Öğrencilere 
Katılım Bankacılığını Anlattı
Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye 
Finans, Hitit Üniversitesi öğrencileriyle 
‘Katılım Bankacılığı’ konusunu ele aldı. 
Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen 
panel; Çorum Valisi Ahmet Kara, Çorum 
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve 
Doç. Dr. İsak Emin Aktepe gibi sektörün 
uzmanlarını ve önemli temsilcilerini 
bir araya getirdi. Panel kapsamında 
düzenlenen ‘Katılım Bankacılığı ve Dünya 
Finans Sektörü’ konulu birinci oturumun 
moderatörlüğünü Prof. Dr. Hayrettin 
Karaman üstlendi. 

Panelde Katılım bankacılığı sektörü ve 
ürünleriyle ilgili bilgiler veren Türkiye 
Finans Çorum Şube Müdürü Sinan 
Aktaş; katılım bankacılığının faizsizlik 
prensibini esas alarak katılımcılarına 
kar-zarar esasına göre gelir sağlamayı 
hedeflediğini belirterek “Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de faizsiz finansa 
bakış açısı derinleşmekte, sektörün 
büyümesi ile katılım bankacılığı alternatif 
bankacılık olmaktan çıkıp, tüm bireysel 
ve ticari müşteriler için fon sağlayan ve 
yatırım enstrümanları sunan bir yapıya 
doğru ilerleyişini devam ettirmektedir.” 
dedi.

Türkiye Finans’tan 
100 Milyon TL Tutarında 
Kira Sertifi kası İhracı
Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye 
Finans, iştiraki TFKB Varlık Kiralama A.Ş. 
(TFKB VKŞ) aracılığı ile Zorlu Holding 
bünyesindeki Zorlu Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş. adına 100 milyon TL tutarında kira 
sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen 
yönetim sözleşmesine dayalı (vekalet) 
kira sertifikası ihracı kapsamında Türkiye 
Finans Katılım Bankası A.Ş. de yatırımcı 
olarak yer aldı. 2014 yılında tamamladığı 
iki ihraç sonrasında Türkiye Finans, 2015 
yılının ilk reel sektör kira sertifikası ihracını 
Türkiye’nin önemli grup şirketlerinden 
Zorlu Enerji ile TFKB VKŞ üzerinden 
gerçekleştirdi. Halka arz edilmeksizin 
tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilen 
100 milyon TL tutarlı, 5 yıl vadeli ve 3 
ayda bir kira ödemeli ihraç, 24 Mart 
2015 tarihinde tamamlandı. Yönetim 
sözleşmesine dayalı ihracın kira getirisi, 
Zorlu Enerji’nin enerji üretim ve satış 
faaliyetlerinden karşılanacak.

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya 
Gürerk, konuyla ilgili olarak: “Türkiye 
Finans olarak güçlü sermaye yapımızla 
reel sektöre sunduğumuz destekleri 
yeni bir ürünle çeşitlendirerek 
yaygınlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. 
Türkiye’de reel sektörün finansmanında 
kira sertifikası ihracını uygulayan ilk ve 
tek katılım bankasıyız ve bu konumumuzu 
her geçen gün güçlendirmeye devam 
ediyoruz. Türkiye Finans olarak kurumsal 
müşterilerimizi bu yeni ve güvenilir 
fonlama tekniği ile tanıştırmayı ve bu 
alanda önemli bir pazar oluşturarak 
ülke ekonomisine katkıda bulunmayı 
sürdüreceğiz” dedi.

ın  
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Sukuk nedir? Türkiye’de hayata geçen sukuk 
uygulamaları hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?

Sukuk, yani kira sertifikası özetle konvansiyonel sistemin 
yoğun olarak kullandığı bono ve tahvil türü borçlanma aracı 
enstrümanlarına alternatif olarak doğmuş ve bir varlık ya da 
hakka dayalı olarak ihraç edilen sertifikalardır. Kira sertifikaları, 
her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu 
varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak 
sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir. 

Sukuk uygulaması Türkiye’de ne zaman ve hangi 
ihtiyaçlardan dolayı hayata geçirildi?

Sukuk enstrümanı faizsiz sistemin uzun süredir ihtiyaç 
duyduğu bir üründü. Katılım bankaları hem fazla likiditelerini 
değerlendirmek, hem de mevcut varlıklarını sukuk ihracına 
konu etmek suretiyle uzun vadeli kaynak elde etmek, şirketler 
ise katılım bankalarındaki kar/zarar havuzları dışında alternatif 
enstrüman bulmak, aynı zamanda sukuk ihracı yaparak kaynak 
elde etme arayışı içindeydi. 

Sukuk ihracını mümkün kılan mevzuat, ilk olarak 01/04/2010 
tarihinde Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliğ’inin yayımlanmasıyla oluştu. 

Söz konusu tebliğ sadece sahipliğe dayalı kira sertifikası 
türünü düzenliyordu. İlgili tebliğ çerçevesinde ilk sukuk ihracı 
Hazine Müsteşarlığı’nın Eylül 2012’de yurt dışında ihraç ettiği 
sukuklardı. 07/06/2013 tarihli yeni kira sertifikaları tebliğinin 
yayımlanması ile önceki tebliğde bulunan eksiklikler giderildi ve 
dünyada uygulanan sukuk türlerinin de altyapısını düzenleyen 
son halini aldı.

Kira sertifikalarının, hem reel sektörde hem de katılım bankaları 
arasında bir borçlanma enstrümanı olarak kullanılmasının yanı 
sıra likiditenin ve plasmanların yatırımında da değerlendirilmesi 
konusu uzun yıllar SPK ve diğer regülatörler nezdinde 
müzakere edildi. Bu müzakerelerin sonucunda ilk olarak 2010 
yılında yayımlanan kira sertifikaları tebliği ile bu alanda faizsiz 
likit enstrüman sıkıntısı yaşayan finansal kuruluşların faaliyet 
gösterdikleri bir sermaye piyasası ürünü haline geldi.  

Sukuku geleneksel tahvil veya bonolardan ayıran 
özellikler nelerdir? 

Tahvil ya da bono yatırımcısı, ilgili menkul kıymet (senet) 
karşılığında ihraççıya borç verir, karşılığında ise faiz alır ve ihraç 

1979 yılında Kayseri’de doğan Sami Bozdağ, ortaokul 
ve lise eğitimini Fatih Koleji’nde tamamladı. Cambridge 
Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı. Fatih Üniversitesi son 
sınıf öğrencisi olduğu dönemde katıldığı bir değişim 
programıyla University of California, Los Angeles’a geçti. 
Burada bankacılık alanında çeşitli dersler alarak üniversite 
eğitimini tamamladı. Bankacılık kariyerine 2001 yılında 
Türkiye Finans bünyesinde başladı. Evli ve iki çocuk 
babası olan Bozdağ, 2014 yılından beri Türkiye Finans’taki 
görevini Finansal Kurumlar Müdürü olarak yürütüyor. 

Sukuk

Sami Bozdağ
Türkiye Finans Finansal Kurumlar Müdürü

Faizsiz Menkul K ıymetler
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bedelinin nerede ve ne şekilde kullanıldığı ile ilgilenmez. İkinci 
el piyasada tahvil ya da bonoyu alan yatırımcılar da aynı şekilde 
borcu ve içindeki faizi alıp satarlar. 

Buna mukabil sukuk yatırımcısı, parasıyla gerçek bir varlık ya 
da hak satın alır, dönemsel gelirini ilgili varlık ya da haktan 
sağlar ve ihraç bedelinin de yine İslami ve helal yatırımlarda 
kullanılmasını şart koşar. İkinci el piyasada sukuku alıp satanlar 
da ilgili gerçek varlığı ya da varlığa dayalı hakkı alıp satarlar.

Sukukta nakit akımları esas itibarıyla bir varlık ya da hakkın, fon 
sağlayıcı kuruluş tarafından varlık kiralama şirketine satılmasıyla 
başlayıp, ilgili varlık ya da hakkın vade sonunda varlık kiralama 
şirketinden geri satın alınmasıyla sona erer. Ara dönemdeki 
kupon ödemeleri ise esas itibarıyla devri yapılan varlık ve 
haklardan kaynaklanan kira veya hasılat ödemeleri şeklinde 
gerçekleşir. Bu nedenle işlemin özünde faiz bulunmaz.

Varlığa dayalı menkul kıymet ya da seküritizasyon şeklinde farklı 
teminat yapıları altında oluşturulmuş, ya da sadece ihraççının 
kredibilitesine dayalı klasik bono ya da tahvillerde sukukta 
bahsettiğimiz gibi bir yapı yok. Haliyle tahvil ya da bono, 
sukukun aksine özünde faiz içeren enstrümanlar.

Sukukun klasik tahvil veya bonoya göre  
avantajları var mı?

Genel olarak bütün İslami finansman araçlarında olduğu gibi 
kira sertifikası da esas itibarıyla reel ekonominin gelişimine 
odaklanan bir üründür. Yatırımcılar kira sertifikalarına yatırım 
yaptıkları anda ihraca konu varlık ya da haklar üzerinde gerçek 
anlamda pay sahibi oluyorlar. Bu çerçevede kira sertifikalarının 
yatırımcılar adına çok daha güvenli bir teminat yapısı sunduğu 
görülüyor.

Sukuk ihracının varlığa dayalı olması şartı nedeniyle bu tür 
ihraçlar ancak uygun ve yeterli varlıklar bulunduğu sürece 
yapılabilir. Bu nedenle sukuk ihraçlarında yatırımcıları sıkıntıya 
sokabilecek balonların oluşması mümkün değildir. Tahvil ya da 
bono ihracında varlığa dayalı ihraç şartı bulunmadığı için sukuk 
ihracında gördüğümüz varlık mevcudiyetine dayalı bir fren 
mekanizması yoktur.  

Dünyada yaygın olarak uygulanan ‘sukuk’   
çeşitleri nelerdir?

Türkiye’de yürürlükte bulunan kira sertifikaları tebliğinde 
belirtilen sukuk türleri; sahipliğe (İcara), yönetim sözleşmesine 
(Waqala), alım-satıma (Murabaha), ortaklığa (Mudaraba-

Muşaraka), eser (İstisna) sözleşmesine veya bunların 
kombinasyonuna dayalı sukuk türleri şeklindedir. Bahsi geçen 
sukuk türleri İcara ve Waqala başta olmak üzere dünyada 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

İcara sukuku olarak da bilinen kira sertifi kasının 
özellikleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

İcara (kira) sukuku bizim geleneksel anlamda bildiğimiz sat 
ve geri kirala türü finansal kiralamaya benziyor. Sukuk işlemi 
özetle, varlık kiralama şirketinin sertifika sahiplerinden sağlamış 
olduğu finansman ile maddi bir varlığın satın alınması, ilgili 
varlığın satıcıya geri kiralanması suretiyle kira geliri elde 
edilmesi ve anlaşılan vadede ilgili maddi varlığın ilk satıcıya 
geri satılmasıyla sertifika sahiplerine satış bedelinin ödenmesi 
esasına dayanıyor. 

Kira sertifi kalarının avantajları, risk ve   
güvenceleri nelerdir?

Sukukun en önemli avantajı, her şeyden önce faizsiz bir yatırım 
enstrümanı olmasıdır. Özellikle katılım bankaları için bilanço ve 
likidite yönetimi açısından artık vazgeçilmez bir üründür. Katılım 
bankaları kendi varlıklarını konu ederek gerçekleştirdikleri sukuk 
ihraçları ile uzun vadeli kaynak temin edebiliyorlar. Bu da uzun 
vadeli proje finansmanı yapmalarını kolaylaştırıyor. 

Kira sertifikaları, sağlam bir teminat yapısına dayalı faizsiz 
enstrüman arayışı içindeki yatırımcılar için gerektiğinde kar-
zarar katılım havuzlarının yanında sabit getirili yatırım aracı 
olarak alternatif sunuyor.

Dünyada artık bir çok İslam ülkesinde kamu faydası sağlayan 
büyük projelerin finansmanı sukuk ihraçları ile gerçekleştiriliyor. 
Özellikle bireysel yatırımcılar sukuk sertifikası almak suretiyle 
bu projelere ve varlıklara yatırım yapmayı ve ortak olmayı tercih 
ediyorlar. Bu açıdan daha önce yatırım yapma fırsatı bulunmayan 
projeler toplumun tamamı tarafından finanse edilebiliyor, atıl 
fonlar reel yatırıma dönüşerek toplumsal refah sağlanıyor.

Bu açıdan bakıldığında sukukun özü itibarıyla tüketimin değil, 
üretim ve gelişimin finansmanını amaçladığını söyleyebiliriz. 
Daha önce belirttiğim gibi, sukuk ihracının altında gerçek 
bir varlık ya da hak bulunması şartı bu tür sertifikalarda 
manipülasyona yer bırakmıyor. Zira ihraca konu varlıkların 
gerçek değeri bellidir ve sukuk ihracı bu değer üzerinden 
yapılır. Bu çerçevede tahvil ya da bono ile kıyaslandığında kira 
sertifikalarında risk ve getiri denkleminin çok daha iyi olduğunu 
söyleyebiliriz.

Sukuk, yani kira sertifikası, her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen 
gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir. Sukuk, 
katılım bankacılığına uygun faizsiz bir yatırım sistemidir.
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Dünyadaki ve Türkiye’deki sukuk piyasalarının 
durumunu değerlendirebilir misiniz?

Zawya raporlarına bakıldığında 2014 yılı içinde küresel düzeyde 
115 milyar dolar tutarında sukuk ihracı yapıldığını görüyoruz. 
2014 yılı sonu itibarıyla toplam sukuk ihraç bakiyesi 300 milyar 
doları aşmış durumda. 2015 yılında ise toplam küresel sukuk 
bakiyesinin 350-360 milyar doları aşması bekleniyor. Bu itfaları 
da hesaba katarsak 2015 yılında yine 100 milyar dolar üzerinde 
yeni ihraç beklentisi anlamına geliyor.

2011 yılında küresel düzeydeki toplam 76 milyar dolar 
tutarındaki yeni ihraçları düşünürsek 2014 yılına kadar 
ihraçlarda toplamda %50’nin üzerinde artış olduğunu 
görüyoruz. Sukuk ihraçları için varlık gereksinimini de dikkate 
aldığımızda söz konusu büyümenin oldukça önemli olduğu 
anlaşılacaktır.

Sukuk piyasasında ilk sırada yer alan Malezya ile 
kıyaslandığında Türkiye’nin daha yolun başında olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak Türkiye’de kira sertifikaları tebliğinin 
devreye girmesi, SPK mevzuatı ve diğer regülasyonlardaki 
düzenlemeler sayesinde hızlı ve gelecek vadeden bir gelişme 
yaşandı. Bu durumun önümüzdeki yıllarda da artarak devam 
etmesini hedefliyoruz.

Türkiye’nin dünya sukuk piyasasındaki payı nedir? Bu 
payın daha da geliştirilmesi için sizce neler yapılabilir?

İhraç rakamı üzerinden bakılırsa, Türkiye’nin 2013 yıl sonu 
itibarıyla %5,5 pazar payı olduğu görülüyor.

Ancak Türkiye’nin gelecekle ilgili potansiyelini değerlendirirken 
iyimser olmak için birçok neden olduğunu görüyoruz. 
Hazine’nin ihraçlarının yanında katılım bankaları da hem yurt 
içinde hem de yurt dışında sukuk ihracı yapıyor. Kamu katılım 
bankalarının da faaliyete başlamasıyla bu hacim daha da 
büyüyecektir. Bunun yanında Hazine ve bankalara ek olarak 
artık kurumsal şirket ihraçlarının da hareketlendiğini görüyoruz. 
Bu çerçevede Türkiye’nin gelişmekte olan sukuk piyasasının 
önümüzdeki yıllarda küresel alanda oldukça önemli bir konuma 
geleceğini öngörüyoruz.

Sukuk piyasasının katılım bankacılığının gelişimi 
açısından önemi nedir?

Katılım bankaları daha önce topladıkları fonları katılım 
bankacılığı prensiplerine uymadığı için konvansiyonel 
bankaların yaptığı gibi tahvil ve bono tarzı faizli enstrümanlarda 

değerlendiremiyorlardı. Ancak Hazine Müsteşarlığı’nın ilk kira 
sertifikalarını ihraç etmeye başlamasıyla katılım bankaları için 
bu alandaki eksiklik ve dolayısıyla oluşan haksız rekabet büyük 
oranda giderilmiş oldu. 

Artık katılım bankaları, sukuk yatırımcısı olmalarının yanında aynı 
zamanda sukuk ihraççısı durumundalar. Özellikle yabancı para 
ihraçlar sayesinde Türkiye’deki katılım bankaları küresel sukuk 
yatırımcıları arasında da bilinir duruma geldi. 

Türkiye’deki bankacılık sektörünün temel sıkıntısı olan uzun 
vadeli kaynak ihtiyacı sorununu katılım bankaları sukuk ihracı ile 
aşıyorlar. Bunun yanında uzun vadeli sukuk ihraçları sayesinde 
sağlanan fonlarla uzun vadeli proje finansmanı daha da kolay 
hale geldi. Özetle sukuk piyasası sayesinde katılım bankaları 
daha etkin bir aktif-pasif yönetimi şansı yakaladılar. 

Sukuk senetlerinin kurumsal olarak fon ihtiyacı duyan 
fi rmalar açısından avantajları nelerdir?

Daha önce değindiğim gibi sukuk piyasası sadece bankaların 
ya da Hazine Müsteşarlığı’nın aktif olduğu bir piyasa değil. 
Sukuk, firmalar için de ciddi bir sermaye piyasası aracı olma 
durumunda. Özellikle sahipliğe dayalı kira sertifikalarında 
getirilen vergisel avantajlar şirketlerin bu ürüne olan talebini 
artırdı. 

Sahipliğe dayalı kira sertifikası özelinde konuşursak burada 
vergisel düzenlemelerin diğer sukuk türlerine göre biraz daha 
net olduğunu görüyoruz. İhraca konu taşınmazlarla ilgili değer 
artışının kurumlar vergisinden istisna olması, KDV, damga 
vergisi ve harç istisnaları önemli vergisel avantajlar olarak sukuk 
ihracını şirketler için cazip hale getiriyor.

Şirketler için sukuk ihracının, vergisel avantajlarına ek olarak 
diğer bir önemli faydası, uzun vadeli kaynak temin edebiliyor 
olmalarının yanında ihraçla ilgili anaparayı vade sonunda 
ödüyor olmaları. Türkiye’de finansal kuruluşlar dışında özel 
sektör borçlanma enstrümanları piyasasında hareketlilik 
sağlanmasını temin edecek tek ürünün şirket lehine ihraç edilen 
sukuk olduğu söylenebilir.

Şirketler sukuk ihracı sayesinde kısa vadeli borçlarını uzun 
vadeli borca çevirdikleri gibi, aynı zamanda sermaye yapılarını 
ve finansal rasyolarını da güçlendirme fırsatı buluyorlar.  

Türkiye Finans, 2013 yılında gerçekleştirdiği ve 2014 yılında tekrarladığı 500 milyon dolar 
tutarlı 5 yıl vadeli yurt dışı sukuk ihraçları ile Hazine Müsteşarlığı sukuk ihraçlarından sonra 
yurt dışında yapılmış en büyük özel sektör ihraçlarını gerçekleştirmiştir.

Yine 2014 yılında Malezya piyasasında gerçekleşen 800 milyon Malezya Ringit’i tutarlı sukuk 
ihracımız, Malezya sukuk piyasasında o güne kadar Malezya dışından yapılmış olan en 
büyük ihraç, Türkiye tarafından Malezya piyasasında yapılmış olan tek ve en büyük ihraç 
olma özelliğine sahiptir.
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Bireysel yatırımcılar da kira sertifi kalarına talep 
gösteriyor mu?

Türkiye’de özellikle katılım bankalarının halka arz ettiği kira 
sertifikalarına bireysel yatırımcılardan önemli derecede talep 
geliyor. Nitekim Türkiye Finans olarak 2014 Ağustos ayında 
yaptığımız 139 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracımızın 
%41’ini bireysel yatırımcılar aldı. 

Katılım bankalarının topladıkları cari ve katılım mevduatının 
önemli bir kısmı bireysel tasarruf sahiplerinden geliyor. 
Bu nedenle katılım bankalarının sunduğu sabit getirili kira 
sertifikaları bireysel tasarruf sahipleri için de önemli bir alternatif 
yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de sukuk piyasası nispeten yeni olduğu için, bireysel 
yatırımcılar ve fonlara sukukun özelliklerini ve avantajlarını 
daha çok anlatmak gerekiyor. Kira sertifikası ve avantajları 
düşünce olarak zihinlere yerleştikçe ve faydaları görüldükçe bu 
alanda bireysel yatırımcıların daha fazla teveccüh göstereceği 
muhakkaktır.

Kira sertifi kası ihracı ve fi nansmanında Türkiye 
Finans’ın piyasadaki konumu ve hedefl eri hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

2013 ve 2014, Türkiye Finans’ın sukuk ihraçlarında katılım 
bankaları arasında hem ihraç hacimleri hem de yenilikçi ürün 
kapsamında lider ve öncü katılım bankası durumuna geçtiği 
yıllar oldu.

2013 yılında gerçekleştirdiğimiz ve 2014 yılında tekrarladığımız 
500 milyon dolar tutarlı 5 yıl vadeli yurt dışı sukuk ihraçlarımız 
Hazine Müsteşarlığı sukuk ihraçlarından sonra yurt dışında 
yapılmış en büyük özel sektör ihraçlarıydı. 

Yine 2014 Haziran ayında Malezya piyasasında 
gerçekleştirdiğimiz 800 milyon Malezya Ringit’i tutarlı sukuk 
ihracımız birçok açıdan bir ilk konumundaydı. Bu ihraç Malezya 
sukuk piyasasında o güne kadar Malezya dışından yapılmış 
olan en büyük ihraç, Türkiye tarafından Malezya piyasasında 
yapılmış olan tek ve en büyük ihraç olma özelliğine sahip. 
Bu özellikleriyle diğer sukuk ihraçlarımızdan ayrılan Malezya 
sukuku ihracımız hem diğer ihraççıların önünü açtı hem de 
Türkiye Finans’a uluslararası alanda büyük saygınlık kazandırdı.

Yurt dışı ihraçlarımızın yanında ayrıca yurt içi piyasalarda da 
periyodik olarak TL ihraçlarımız devam ediyor. Türkiye Finans 
hem yurt içi hem de yurt dışındaki sukuk piyasalarında artık 

önemli ve bilinir bir ihraççı durumunda. Bu nedenle İslami 
finans kurumları dahilinde; geleneksel ihraçlar kadar farklı 
ve yenilikçi yapılarla oluşturulmuş ihraçlar gerçekleştirmek 
suretiyle bu alandaki faaliyetlerimizi devam ettireceğiz.

Türkiye Finans banka olarak kendisi adına gerçekleştirdiği yerel 
ve global ihraçlardaki liderliğinin yanında, kendi varlık kiralama 
şirketi olan TFKB Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla önemli 
müşterilerinin sukuk ihraçlarına aracılık eden ilk ve tek katılım 
bankası.

Türkiye’de bir katılım bankası aracılığıyla gerçekleştirilen ilk 
şirket sukuklarını Türkiye Finans düzenlemiştir ve bu alanda 
önemli bir piyasa yapıcı durumundadır. Bu çerçevede 2014 
yılı içinde müşterimiz olan iki şirkete toplamda 102,5 milyon TL 
tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdik. 2015 yılının ilk çeyreği 
içinde de yurt içi nitelikli yatırımcılara 60 milyon TL, tahsisli 
yatırımcıya 250 milyon TL, halka arz biçiminde olmak üzere 80 
milyon TL ve Malezya piyasasında 150 milyon Ringit tutarındaki 
ihraçları gerçekleştirdik. Yine 2015 yılının ilk çeyreğinde 
banka ihraçlarından ayrı olarak reel sektöre destek anlamında 
yaptığımız ihraçlar arzında ise Zorlu  Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 
adına gerçekleştirilen beş yıl vadeli 100 milyon TL tutarlı ihraç 
ile enerji sektöründeki ilk kira sertifikasını gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadık. 2015 yılı boyunca şirket ihraçlarını 
artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Özellikle sahipliğe 
dayalı kira sertifikalarında getirilen vergisel avantajlar şirketlerin 
bu ürüne olan talebini artırdı. Banka olarak bu konudaki bilgi 
birikimimizi şirketlere aktarmaya devam ediyoruz. 

Gelişmiş ekonomilerde özel sektör tahvil piyasasının geldiği 
seviyeyi dikkate alırsak, Türkiye’nin bu alanda büyük bir 
eksiklik yaşadığını görürüz. Şirket sukuk ihraçlarının bu 
alandaki eksikliği giderecek önemli bir fırsat olduğu ortadadır. 
Bu nedenle Türkiye Finans olarak burada önemli bir misyon 
üstlendiğimizi düşünüyoruz. Türkiye’de İslami finansman ve 
İslami ürünlerle ilgili sermaye piyasalarında bir dönüşüm süreci 
başladı. Türkiye Finans olarak biz de bu dönüşümün önemli 
aktörlerinden biri olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz.
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Kardeşlik, Eğitim, Sabır, 
İnanç ve Sadakati 
Bir Araya Getiren Kadim Bir Teşkilat: 

Ahilik
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Bir toplumun tarihsel ve toplumsal varoluşunda derin etkiler bırakan Ahilik 
yapılanmasını sadece ahlaki temeller üzerine kurulan bir esnaf birliği 
olarak tanımlamak bu köklü kurumu ve etkilerini yeterince anlatmaktan 
uzak kalacaktır. Ahilik Anadolu’da birliği ve toplumsal yapıyı yeniden 
kurmasının yanı sıra; 
örgütlenmesiyle, 
ekonomik, sosyal, 
kültürel 
yapılanmasıyla, 
sahip olduğu dini ve 
ahlaki değerler 
bütünüyle güçlü ve 
etkin bir sivil toplum 
örgütüdür. 

“Her sabah besmele ile 
açılır dükkanımız 
Ahi Evran’dır dahi 
pirimiz, üstadımız”
‘Ahi’ sözcüğünün kökeni konusunda 
farklı görüşler bulunuyor. Türkçe eli 
açık, yürekli ve cesur anlamına gelen 
‘akı’ kelimesinden geldiğini düşünen 
dilbilimciler Kaşgarlı Mahmud’un Divanü 
Lûgati’t Türk kitabını kaynak olarak 
gösteriyorlar. 

Mikail Bayram’ın 1991 yılında yayınlanan 
‘Ahi Evran ve Ahi Teşkilatı’nın Kuruluşu’ 
kitabındaki görüş ise kelimenin 
Arapça’dan Türkçe’ye geçtiği yönünde. 
Bu görüşe göre; erkek kardeş anlamına 
gelen ‘ah’ kelimesinin sonuna birinci 
tekil şahıs için kullanılan ve sahiplik ifade 
eden ‘ye’ zamirinin eklenmesiyle oluşan 
‘ahi’ kelimesi, bu hali ile ‘kardeşim’ 
anlamına gelir.

Her iki anlamıyla da XIII. yüzyılın ilk 
yarısından XIX. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar Anadolu’da, Balkanlar’da ve 
Kırım’da yaşayan Türklerin sanat ve 
meslek alanında yetişmelerini sağlayan 
bu değerli kuruluşun felsefesini 
yansıttığını söylemek yanlış olmaz. 

Ahilik birbirini seven, birbirine saygı 
duyan, yardım eden, fakiri gözeten, 
yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı 
bir ibadet sayan, din ve ahlak kurallarına 
sıkı sıkıya bağlı esnaf ve sanatkarların 
oluşturduğu bir teşkilattır. 

Fütüvvetnamelerden 
Ahiliğe...
Fütüvvetname; İslam dünyasında 
VIII. yüzyılda Irak ve İran’da başlayıp 
zamanla tasavvuf çevrelerine ve mesleki 
oluşumlara etki eden fütüvvet kavramını 
ifade eden kurallar bütünü olarak 
tanımlanabilir. Bir ahlak yolu olarak kabul 
edilen fütüvvet kavramı ise insanı başı 
dik gönlü tok olmaya, alıcı değil verici 
durumda bulunmaya, üreticiliğe, bütün 
varlıklara karşı sevgi ve şefkat beslemeye 
ve manevi olgunluğa yönelten değerleri 
içerir.

Anadolu’da Fütüvvet hareketinin 
yayılması kendisi de bu yolu benimseyen 
Selçuklu Hükümdarı I. İzzeddin Keykavus 
dönemine denk gelir. Anadolu’ya has 
özelliklerle zenginleşerek zamanla Ahilik 
kurumuna dönüşen hareket, önceleri 
siyasi ve askeri bir yapıya sahipken, 
Moğol istilalarından sonra Orta Asya’dan 
yaşanan büyük göç dalgasının ardından 
mesleki örgütlenme ön plana çıkar. 
Bu göç dalgası içinde Anadolu’ya 
gelen esnaf ve sanatkarların yerleşik 
hayata geçiş süreçlerinde; ekonomik 
bağımsızlıklarını kazanmaları, ihtiyacı 
olanlara yardım edilmesi, iş ahlakı 
geliştirilmesi, gelenek ve göreneklerle 
toplumsal birliğin sağlanması yolunda 
atılan adımlar Anadolu’da Ahilik 
Teşkilatı’nın kurulmasını sağlamıştır.

Ahiliğin, Anadolu’da yayılmasına öncülük 
eden isim Ahi Evran’dır.

Ehl-i aşka müptelayım 
neme lazım kar benim,

Mal ve mülküm yoktur amma 
kanaatim var benim.

Bir balıkçı dükkanından

Her seher besmeleyle 
açılır dükkanımız,

Hazreti İdris Nebi pirimiz, 
üstadımız.

Bir terzi dükkanından
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 Ahi Evran: 
“Gelen Gelsin Saadetle,  
Giden Gitsin Selametle”
1172’de Azerbaycan’ın Hoy şehrinde 
dünyaya gelen Ahi Evran’ın asıl ismi 
‘Nasirüddin Ebü’l Hakayık Mahmud Bin 
Ahmed’dir. 

İlk eğitimini doğduğu kent olan 
Azerbaycan’ın Hoy şehrinde alan Ahi 
Evran, daha sonra Horasan’a giderek 
ünlü alimlerden Fahreddin Razi’nin 
derslerine katılır. Hoca Ahmet Yesevi’nin 

talebelerinden aldığı tasavvuf terbiyesi 
ile yetişir.

Ahilik teşkilatının temellerini Selçuklu 
Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
zamanında, kayınpederi ile geldiği 
Kayseri’de atar. Burada bir deri 
imalathanesi-tabakhane kuran Evran, 
dericileri ve diğer sanatkarları da içinde 
bulunduracak büyük bir sanayi sitesi 
oluşturarak ilk kez esnaf-sanatkarların 
teşkilatlanmasını sağlar. Başka şehirlere 
de yayılan bu yapılanma Anadolu’nun 
iktisadi kalkınmasında ve imar 
edilmesinde önemli rol oynar. 

Hayatının bir dönemini Denizli’de 
geçiren Ahi Evran daha sonra Kırşehir’e 
yerleşir. Kırşehir’de Ahi birliklerinin 
teşkilatlandırılmasına hız verir. Eşi Fatma 
Bacı’nın kurduğu ve dünyanın ilk kadın 
birliği olan ‘Bacıyan-ı Rum’ teşkilatı da 
Ahi Evran için büyük önem taşır. Her iki 
yapılanmanın da gelişmesi için üstün 
çabalar sarf eder. 

1261 yılında Moğollara karşı mücadele 
ederken şehit düşen Ahi Evran; ahlak, 
akıl, bilim ve çalışma kavramlarını 
esas alarak asırlar boyunca toplumu 
şekillendirmeye devam eden bir kurumun 
kuruluşunda ve teşkilatlanmasında 
öncülük eden güçlü bir lider, 
düşünür ve mutasavvıftır.

“Eşine, işine ve  
aşına dikkat et!”

İlk Kadın Ticari Teşkilatı: 
Bacıyan-ı Rum
Ahilikte, kadının sosyal 
ve ekonomik hayattaki 
yeri çok önemlidir. Ahi 
Evran’ın eşi Fatma Bacı 
tarafından kurulan Bacıyan-ı 
Rum ya da günümüzdeki 
karşılığıyla Anadolu Kadınlar 
Birliği; sanatlarını icra ederek 
ekonomik değer yaratmanın 
yanı sıra mesleki eğitim 
vermek, yetim ve kimsesiz 
genç kızları himayelerine 
alıp eğitmek, kimsesiz 
kadınların bakımına 
destek olmak, maddi 
sıkıntı yaşayanlara yardım 
eli uzatmak gibi gelişmiş 
bir toplumsal bilinç içeren 
faaliyetleri de yürütür.

Çağının çok ötesindeki bu 
kadın birliği çalışmalarına 

Kayseri’de, Ahi Evran’ın kurduğu sanayi 
sitesinde kendilerine ayrılan çalışma 
alanlarında başlar. Daha çok çadırcılık, 
keçecilik, nakışçılık, örgücülük, kilim ve 
halı dokumacılığı, ipek ve pamuk ipliği 
üretimi gerçekleştirirler. 

İlk Osmanlı tarihçisi olarak kabul edilen 
Aşık Paşazade Tevarîh-i Al-i Osman adlı 
eserinde Anadolu’da kurulan sosyal 
zümreleri anlatırken Ahilik teşkilatı ile 
birlikte Bacıyan-ı Rum’dan da bahseder.

Bacıyan-ı Rum teşkilatının bir özelliği 
de askeri becerileridir. Bacıyan-ı Rum 
tarafından eğitilen ve Moğol saldırıları 
sırasında aktif olarak şehirlerinin 

Ahi Evran’dan Mektup
Ahi Evran Selçuklu Sultanı   
II. İzzeddin Keykavus’a sunduğu, 
sultanlara ve yöneticilere nasihatlar 
veren Letaif-Hikmet adlı eserinde 
şöyle der:

“Allah insanı, medeni tabiatlı 
yaratmıştır. Bunun açıklaması 
şudur: Allah insanları yemek, 
içmek, giyinmek, evlenmek, 
mesken edinmek gibi çok şeylere 
muhtaç olarak yaratmıştır. Hiç 
kimse kendi başına bu ihtiyaçları 
karşılayamaz. Bu yüzden 
demircilik, marangozluk, dericilik 
gibi çeşitli meslekleri yürütmek 
için çok insan gerekli olduğu gibi, 
bu meslek dallarının gerektirdiği 
alet ve edevatı imal etmek için 
de birçok insan gücüne ihtiyaç 
vardır. Bu yüzden toplumun ihtiyaç 
duyduğu ürünlerin üretimi için 
lüzumlu olan bütün sanat kollarının 
yaşatılması şarttır. Bununla da 
kalmayıp insanların sonradan 
doğacak ihtiyaçlarını karşılamak 
için yeni sanat dallarının meydana 
getirilmesi gerekmektedir.” 

Her kim ki bu dünyada,
Kazanamaz bir ekmek parası.

Dostunun yüz karası
Düşmanının maskarası.
Çarşı kapıda bir tatlıcı dükkanından
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savunmalarına katılan kadınlar, ekonomik 
ve sosyal yaşamın yanı sıra savaşlarda 
da erkeklerin yanında yer alırlar. 

İlmek İlmek Dokunan Bir Sistem:
Ahilikte Eğitim
Sağlam bir teşkilatlanma modeline sahip 
olan Ahilik, ticari hedeflerinin yanında 
köklü bir eğitim sistemi oluşturmayı da 
ilke edinir. 

Günümüzde ‘hayat boyu eğitim’ şeklinde 
tanımladığımız eğitim anlayışının yüzyıllar 
önce Ahi birlikleri tarafından uygulamaya 
konduğunu söyleyebiliriz. Ahiler, eğitimi 
kişinin doğumuyla başlayan ve hayat 
boyunca devam eden uzun bir yolculuk 
olarak görürler.

Ahi Evran’ın çizdiği yol haritası ile Farabi, 
İbni Sina ve Fahrettin Razi gibi ünlü 
bilim insanlarının öğretilerinin ışığında 
geliştirilen eğitim sistemi dört temel 
bölüm içerir: İş dışında eğitim, iş başında 
eğitim, sanat eğitimi ve ahlak eğitimi.

Kişisel gelişime odaklanan iş dışı 
eğitim; musikiden spor eğitime uzanan, 
yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye, 
toplum içinde yaşama kurallarını 
benimsetmeye yönelik farklı disiplinleri 
içerir.

İş başında eğitim ise ustanın çırağına 
bilgisini ve hünerlerini basitten aktarmaya 
başladığı, hedefin çırağı en iyi şekilde 
yetiştirerek kendi iş yerini açmasını 
sağlayacak icazeti vermek olduğu uzun 
soluklu bir süreçtir.

Sanat eğitimi, çırağın belli bir mesleki 
olgunluğa erişmesinden itibaren 
mesleğini en incelikli biçimde icra 
edebilmesini sağlayacak incelikleri 
öğrenmesini hedefler. 

Ahi zaviyelerinde verilen ahlak eğitimi 
ise toplumum ortak değerlerinin 
benimsenmesi ve etkin biçimde 
uygulanması için sadece meslek 
öğrenen gençlerin değil her yaştan 
kişinin faydalanabileceği bir yapıya 
sahiptir. 

Bir Baba - Oğul İlişkisi: 
Ahilik’te Ustalık ve Çıraklık
Ahilik sisteminde; iş yeri sahibi, öğretmen 
yani usta olan kişidir ve çıraklığa kabul 
edilen adayların ustasının nezaretinde 
çeşitli öğrenim kademelerinden 
sabırla, adım adım geçmesi gerekir. 
Bir çocuk için çıraklığa kabul edilmek, 
yeteneklerine olduğu kadar ustasının 
üzerinde yarattığı kanaate de bağlıdır. 

Çıraklıktan ustalığa giden yol maddi 
olduğu kadar manevi bir eğitimi de içerir. 
Usta; öğreticidir, yol göstericidir. Kadim 
değerleri ve bilgileri çırağına aktarmakla 
yükümlüdür. Çırak da ustasına biat 
etmek, saygıda kusur etmemek, Ahiliğin 
gerektirdiği bütün değerleri öğrenmek 
ve uygulamak zorundadır. Yamak, çırak, 
kalfa ve usta hiyerarşisi içinde devam 
eden eğitim sürecinde usta, baba kadar 
önemli ve değerlidir. 

Ahilik Yolunda    
Üç Önemli Tören
Ahilik kurumunda, törenler büyük 
önem taşır. Kesin kurallarla belirlenen 
bu törenler hiyerarşinin devamlılığını 
sağlamada ve teşkilatın felsefesinin 
kuşaktan kuşağa aktarılmasında etkili 
olmuştur.

Bu törenlerden ilki Ahiliğe ya da yola 
giriş törenidir ve iki yılını yamak olarak 
geçiren çırak adayının ahi toplumuna 
kabul edildiğini gösterir. Fütüvvet ehlinin 
önünde düzenlenen törende dualar 
okunur, toplantının sebebi anlatılır ve 
çırağın yoldaş olarak kabul edilmesi 
istenir. Gelen kabulün ardından çırağa 
artık yola girdiğini gösteren bir kuşak 

bağlanır, şerbet denilen tuzlu su içirilir ve 
nasihatler verilir. 

Düzenlenen ikinci tören ilkinin devamı 
niteliğindedir. Bu aşamada çırağın, 
kendisine usta ve yol arkadaşı olarak 
seçtiği kişileri fütüvvet ehline bildirmesi 
ve hayır dualarını alması gerekir. 
Bu törenle çırak, yol arkadaşlarının 
rehberliğinde ustasının izinden 
yürüyeceğini ilan etmiş olur. Ustası ve 
arkadaşları da onun hem mesleğini 
hem de ahilik ahlakını en iyi şekilde 
öğrenmesinden sorumludur.

Ustalığa geçiş ya da şed kuşatma 
töreni ise içerdiği detayların zenginliği 
ile kalfalıktan ustalığa geçişin ne kadar 
önemli ve değerli bir aşama olduğunu 
gösterir. Törende kalfa kendi sanatıyla 
ilgili hazırladığı hediyeleri ustalara sunar, 
sınav niteliğindeki bu törenin sonunda 
uygun görülürse icazet alarak şed yani 
kuşak bağlamaya hak kazanır. 

Kalfalıktan ustalığa yükselen kişinin 
kulağına söylenen sözler ise kadim 
teşkilatın felsefesinin bir özeti gibidir:

“Harama bakma, haram yeme, haram 
içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan 
söyleme. Büyüklerinden önce söze 
başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkar 

Şed Kuşatma Töreni, 1928
© Faruk Gürsel

Sade pirinç zerde olmaz 
bal gerektir kazgana (kazana), 

Baba malı tez tükenir, 
evlat gerek kazana.

Bir şekerci dükkanından

Sefa geldin ey müsafi r, 
ısmarla kahve içelim,
İşçi ile sohbet olmaz, 

bir merhaba der geçelim.
Bir marangoz atölyesinden
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Ahilik nedir, tanımlar mısınız?

Ahiliğin kelime anlamı kardeşlik, 
yiğitlik, cömertlik demektir.

Ahilik, XIII. yüzyılda şekillenen ve 
bütünüyle Selçuklu ve Osmanlı 
coğrafyasını etkileyen siyasi, 
sosyal, kültürel, dini, askeri vb. 
teşkilatlanmadır. Sadece bir esnaf 
teşkilatlanması değil, bir medeniyet 
hareketidir. Onun içindir ki biz 
ahiliği şöyle tanımlıyoruz: “İmanın 
amale dönüştüğü, Anadolu’nun 
vatanlaşmasını, Osmanlı’nın Cihan 
devleti olmasını sağlayan dünyevi 
ve uhrevi sistemdir.” Ahilik, imanın 
ilimle yoğrulması, çalışmayla 
şekillenmesidir.

Ahiliğin temelleri nelerdir? 
Oluşumuna etki eden faktörleri 
söyleyebilir misiniz?

Ahiliğin temelleri fütüvvetnâmeler’dir. 
Fütüvvetnâmeler dini-tasavvufi 
eserlerdir. Fütüvvetnâmeler esas 
itibariyle Peygamber sünnetine ve 
dolayısıyla Kur’an-ı Kerime dayanır. 
Ahiliğin temelinde “Hiç ölmeyecekmiş 

Ahilik 
Üzerine
Bir Söyleşi

Öğr. Gör. Kâzım Ceylan
Ahi Evran Üniversitesi,
Ahilik Kültürünü Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü

ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış 
ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün 
durumdayken affetmesini, hiddetli iken
yumuşamasını bil ve kendin muhtaç iken 
başkalarına verecek kadar cömert ol.”

Ahi Olmak İçin    
7 Kapı Kapanır,    
7 Kapı Açılır!
Ahilik yolunda ilerleyenlerin olgunluğa 
ulaşmaları için 7 kapıyı kapatıp, 7 kapıyı 
açmaları beklenir:

• Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf 
kapısını açmak

• Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, 
hilm ve mülayemet (vakar ve yumuşak 
huyluluk) kapısını açmak

• Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza 
kapısını açmak

• Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, 
riyazet (azla yetinme) kapısını açmak

• Halktan yana kapısını bağlamak, 
Hak’tan yana kapısını açmak

• Herze ve hezeyan (Gereksiz konuşma 
ve davranışlar) kapısını bağlamak, 
marifet kapısını açmak

• Yalan kapısını bağlamak, doğruluk 
kapısını açmak

Güçlü Bir Kültürün Parçası 
Olarak Esnaf Olmak
Ahilik kültürünün yıllar içinde kendi 
yaşayış ve uygulayış tarzına göre 
oluşturduğu birçok gelenek vardır. 
Bir esnafın mutlaka sahip olması 
gereken özellikler ve asla yapmaması 
gereken davranışlar bugünün evrensel 
değerlerinden hiç farklı değildir. 

• Esnafın alnı ve eli açık olmalıdır.

• Kapısı ve sofrası herkese açık 
olmalıdır.

• Dili yalandan, eli haramdan uzak 
olmalıdır.

• Vefa, doğruluk, emniyet, cömertlik, 
tevazu, nasihatta bulunma, doğru yola 
sevk etme, affedici olma özelliklerine 
sahip olmalıdır.

• Çağa ayak uydurmalı, günün şartlarını 
göz önünde bulundurmalıdır. Aksi 
takdirde sürekli gelişen dünyada yok 
olmaya mahkum olur.

• Şeffaf olmalı, müşteriye güven 
vermelidir.

• Müşteriye ayıplı mal vermemeli, malının 
özelliklerinden müşteriye bahsetmeli, 
kesinlikle müşterisini aldatmamalıdır.

• Tartıyla iş görüyorsa mutlaka ölçüye 
dikkat etmelidir.

• Verilen siparişleri istenildiği şekilde 
yerine getirmelidir. 

• Müşteriyi güler yüzle karşılamalıdır.

Her sabah Besmeleyle 
açılır dükkanımız. 

Hakk’a iman ederiz, 
Müslümandır şanımız. 

Eğrisi varsa bizden, 
doğrusu elbet sizin. 
Hilesi hurdası yok, 
helalinden malımız. 

Müşterilerimiz velinimet, 
yaranımız yarimiz. 

Ziyadesi zarar verir, 
kanaattir karımız.

Bir dükkandan

Hesapsız harcanan para
İnsanı düşürür dara.

Bir dükkandan
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gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş 
gibi ahiret için çalışma” anlayışı vardır. 
Kur’an’da kardeşlikle, yardımlaşma ve 
çalışma ile ilgili ayetler vardır. Ancak 
Müslüman Türk Milleti bu değerleri 
kendi alplik, dayanışma ve teşkilatçılık 
özellikleri ile birleştirip bir medeniyet 
hareketi olarak insanlığa armağan 
etmiştir.

Şüphesiz ki bu teşkilatlanmada o 
dönemdeki siyasi, sosyal, kültürel, 
ekonomik faktörler etki etmiştir.

Ahiliğin Kurucusu Ahi Evran ve 
Teşkilatlanması hakkında bilgi verir 
misiniz?

Ahi Evran Velî, 1171 yılında bugünkü 
Güney Azerbaycan’daki Hoy’da 
doğmuştur. Gençliğinde Ahmet 
Yesevi’nin talebelerinden ve devrin 
ünlü âlimlerinden Fahreddin Razi, 
Evhadeddin Kirmani, Sühverdi gibi 
önemli şahsiyetlerinden Bağdat’ta dersler 
almıştır. Daha sonra Selçuklu hükümdarı 
Alaeddin Keykubad’ın arzusu ve Abbasi 
halifesi Nasır Lidinillah’ın görevlendirmesi 
üzerine Anadolu’ya gelmiştir. Bir müddet 
Kayseri, Konya ve Denizli’de kaldıktan 
sonra ömrünün sonuna kadar ikamet 
edeceği Kırşehir’e yerleşmiştir. Kırşehir, 
bu dönemde ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil 
İnalcık Hoca’nın deyimiyle “Türkmen 
yurdu, Türklüğün merkezi”dir. Bu sebeple 
Ahi Evran Veli, Fars kültüründen ve 
Moğol baskısından uzak Kırşehir’de 
ahiliği teşkilatlandırmıştır. Bütün Selçuklu 
ve Osmanlı coğrafyasındaki esnaflar 
ahiliğin merkezi Kırşehir’den icazetname 
almıştır.

Ahi olmak için ne gerekiyordu? 
Ahiliğin temel değerleri nelerdir?

Ahi olmak için Müslüman olmak ve bir 
meslek erbabı olmak gerekliydi. Prof. Dr. 
Fuat Köprülü, ilk dönem ahiler içerisinde 
vezirler, kadılar, müderrisler, tüccarlar, 
askerler ve el emeği ile geçinen 
zanaatkârlar olduğunu ifade etmiştir.

Ahiliğin Fütüvvetnâmelerde belirtilen 740 
kuralı ahiliğin esaslarını belirlemekteydi. 
Bunlar içerisinde en çok bilineni eline, 
beline, diline sahip olacaksın; kapını, 
sofranı, gönlünü açık tutacaksın 
düsturları da vardır. 

Ahiliğin eğitim özellikleri nelerdir?

Ahiliğin eğitim sistemi çok yönlü ve 
uygulamalıdır. Akşamları tekke ve 
zaviyelerde Fütüvvetnâmelerde belirtilen 
ahiliğin esasları teorik olarak öğretilirdi. 
Gündüzleri iş başında yamak-çırak-kalfa-
usta hiyerarşisi içerisinde teorik olarak 
öğrenilenler hayata geçirilirdi. Yalan 

söylememek, doğru ölçmek-tartmak, 
kaliteli mal üretmek, hile yapmamak, 
çalmamak, güvenilir insan olmak, helal 
lokma, kul hakkı ve Allah’ın rızasını 
kazanmak ahilerin tavizsiz uyguladıkları 
esaslardı.

Ahiler ayrıca mensuplarına seyfi (silahlı) 
eğitim vermişler ve Moğollara karşı 
mücadele etmişlerdir. Diğer yandan 
kurdukları Anadolu Kadınlar Teşkilâtı 
(Bacıyan-ı Rum) ile de kadınlar iyi 
bir eş olmaları yanında iyi bir meslek 
öğrenmelerini sağlayan hem üretici hem 
eğitici insan olmasını temin etmişlerdir. 
Kadınlar da “aşına, eşine, işine” bağlı 
kalmışlardır. Bildiğimiz kadarıyla 
dünyada kadınların ilk teşkilatlanması 
Ahiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ahiler sosyo - ekonomik hayatı 
nasıl etkilemişlerdir?

Selçuklu ve Osmanlı döneminde en 
etkili unsur ahilerdir. Ahilerin diğer 
tarikatlardan farkı hem dünyevi hem de 
uhrevi bir sistem olmalarıdır. Bu sebeple 
kurdukları sayısız vakıflarla sosyal 
hayatı şekillendirmişler; ahlakımızın ve 
ticaret hayatımızın esaslarını hayata 
geçirmişlerdir. Fakirleri evlendirmekten, 
camii ve medrese yapımına kadar 
bütün alanlarda faaliyet göstermişlerdir. 
İnsanların iş yeri açmasına yardım 
etmişlerdir. Kurmuş oldukları orta 
sandıkları ile fakirin, fukaranın, garibin 
yanında; kimsesizlerin kimi olmuşlardır. 
Osmanlı toplumunu kapitalist olmaktan 
Ahiler korumuşlardır. Medeniyetimize 
“mükemmellik” kavramını ahiler 
getirmişlerdir. Nitekim dilimizdeki 
“pabucunu dama atmak” ifadesi bunun 
hayata geçirilmesinin tezahürüdür.

Ahiler tarihin oluşumuna nasıl bir 
katkı sağlamışlardır?

Ahiler, tarihin oluşumuna doğrudan 
etki etmişlerdir. Mesela Anadolu’nun 
vatanlaşmasında, göçebe Türkmenlerin 
bir meslek sahibi olup yerleşik hayata 
geçmelerinde; coğrafi isimlerin 
değiştirilmesinde, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunda ve yükselmesinde 
doğrudan etkili olmuşlardır. Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin 
kayınpederi Şeyh Edebali Kırşehir’den 
uç bölgelere giden bir ahi şeyhidir. 
Şeyh Edebali ve diğer ahiler vasıtasıyla 
Osmanlı sisteminin kurulması mümkün 
olmuştur. Ahiler Osmanlı insan alt 
yapısını oluşturmuşlardır. Osmanlı 
yükseliş dönemine kadar birçok vezir ve 
padişah şed kuşanmış bir ahi idi. Kurmuş 
oldukları ekonomik, sosyal, kültürel, 
askeri sistemle Osmanlı toplumunun ana 
dokusunu oluşturmuşlardır.

Ahiliğin sadece bir esnaf 
teşkilatlanmasına evrilmesi ve 
sistem olarak gerilemeleri ne 
zaman olmuştur?

Osmanlı Devleti merkezi teşkilatlanmasını 
kuvvetlendirdikten sonra ahiler sadece 
bir esnaf teşkilatı olarak fonksiyon icra 
etmeye başlamışlardır. 1582 yılında 
çıkarılan bir kanunname ile ahilerin 
içerisine yeniçeriler ve sipahilerde 
alınmaya başlanmıştır. Bu tarihten 
itibaren ana doku bozulmaya başlamıştır. 
Daha sonra Avrupa’daki sanayi devrimi 
ve sömürge hareketleri el emeği ile 
geçinen ahileri zora sokmuştur. Zamanla 
iktisadi anlayışın ve insan yapısının 
değişmesi karşısında ahilerin tutunmaları 
zor olmuştur.

Son olarak başında bulunduğunuz 
Ahi Evran Üniversitesi Ahilik 
Kültürünü Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin faaliyetleri hakkında 
bilgi verir misiniz?

Başında bulunduğum Ahi Evran 
Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 2004 yılında faaliyete 
geçmiştir. Amaç Ahiliği bilimsel olarak 
araştırıp, insanlığın bilgisine sunmaktır.

Taktir edersiniz ki, insanlık maddeci 
dünya görüşlerinin etkisindedir. Haz 
ve hız çağındaki insanlığın ahiliğin 
taşıdığı değerlere ihtiyacı çoktur. Bu 
sebeple biz ahiliğin değerlerini bilimsel 
olarak araştırıp, ahiliği yeniden bir 
medeniyet hareketi olarak insanlığın 
idrakine sunmak için uluslararası 
sempozyumlar yapıyoruz. Paneller, 
konferanslar düzenliyoruz. Geçtiğimiz 
yıl içerisinde ‘Uluslararası Ahilik ve 
Ahi Evran’ konulu senaryo ve tiyatro 
yarışması düzenledik. Ünlü yazarlara 
ahiliği roman olarak yazdırıyoruz. TİKA 
(Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı) ile işbirliği içerisinde Türk 
dünyasında paneller düzenledik ve 
bu yılda devam edeceğiz. Atatürk 
Kültür Merkezi ve Kırşehir Valiliği ile 
‘Uluslararası Balkanlarda Türk Kültürü 
ve Ahilik Sempozyumunu’ Üsküp’te 
gerçekleştirdik. Ayrıca her türlü ahilik 
araştırmasına öncülük edip, yardımcı 
oluyoruz. 

Türkiye Finans Paylaşım Sayı 32   |  21



İbadet Edercesine Çalışmak
İnsanların kimseye muhtaç olmadan 
kendi emekleri ile geçinmelerini sağlamak 
Ahiliğin temel ilkelerindendir. Bu sebeple, 
Ahilerin emeklerini değerlendirebilecekleri 
bir iş sahibi olmaları ahlak kaidesi olarak 
benimsenmiştir. Bir Ahi için iş yeri Hak 
kapısıdır. Bu kapıdan hürmetle girilir, 

saygı ve samimiyetle çalışılır, helalinden 
kazanılır, helal yerlere ve kararınca 
harcanır.

Ahilik ve Ekonomik Hayat 
Birliğe dahil olanların güçlü bir iş bölümü 
ve disiplin anlayışı içinde mesleklerini 
icra ettikleri Ahilik Teşkilatı’nda üretim, 
ihtiyacın bir fonksiyonu olarak görülür. 
İsrafa karşı olan bu anlayışta üretilen 
her şey ekonomik değerin üzerinde bir 
anlam taşır. Hedef rekabet ve daha 
fazla kazanmak değil, karşılıklı yardım 
ve sosyal dayanışmayı bünyesinde bir 
araya getiren ‘can ve mal beraberliği’ni 
sağlamaktır. Orta Sandıkları bunun en 
güzel örneği olarak kabul edilir. Teşkilat 
üyesi olan esnaf ve sanatkarın kazancının 
bir bölümü teşkilata ait genel sermayeye 
aittir. Orta Sandığı adı verilen bu genel 
sermaye, eşit paylaşım hakkı ile ihtiyaç 
sahiplerine yardım edilmesinde, alet 
ve hammadde alımında, yeni tezgahlar 
kurulmasında kullanılır. 

Ahilik sisteminde üretimin halk ve 
toplum refahı için yapılması, dürüst 
paylaşımın esas olması kontrol sisteminin 
de gelişmesini sağlar. Ürünlerin hangi 
kalitede, hangi ölçülerle üretileceği kesin 
kurallara bağlıdır. 

Tarih Yazan Bir Birliğin 
Tarihten Adım Adım   
Yok Oluşu
Uzun yıllar boyunca örnek olan 
uygulamalarına, ticari ve sosyal hayatta 
birçok ilke imza atan kurallarına rağmen 
Ahilik birliği, zaman içinde yavaş yavaş 
etkinliğini kaybetti.

Ahilik kan kaybetmeye özellikle Osmanlı 
Devleti’nin çöküş döneminde, devletin 
gücünün zayıflaması ile başladı. Üst üste 
gelen mağlubiyetler, artan maliyetlerin 
esnafa konulan yüksek vergilerle 
karşılanmaya çalışılması Ahi birliklerinin 
ekonomik olarak derinden sarsılmasına 
neden oldu. Değişen dünya dinamikleri, 

İkbal güneşi yükseldikçe,
Baht yıldızı parlar.

İkbal zevale yüz tutunca.
Bahta yıldızı döner.

Dünya malı elde iken
Hep o diller dost olur.
Elde bir şey kalmayınca
Dost bile düşman olur.
Paranı israf etmekten
Kendini pek sakla pek

Kalırsa düşmana kalsın
Dosta muhtaç olma tek.

Bir dükkandan

İtimadı lütuf sanıp 
borca sarılma,

Bir gün istenecektir 
sakın darılma.

Bir kuyumcu dükkanından

Altından ağacın olsa 
zümrütten yaprak
Gözünü doyurur 
bir avuç toprak.

Bir kuyumcu dükkanından

Dama Atılan Pabuçlar
Bugün bir kişinin diğer bir 
kişi karşısında üstünlüğünü, 
itibarını kaybetmesi anlamında 
kullandığımız ‘pabucu dama 
atılmak’ deyimi Ahilik kültürünün 
miraslarından biridir.

Ahlaklı olmanın kar etmekten daha 
önemli olduğu Ahilik’te müşteriye 
saygı ve satılan malın kalitesi ön 
plandadır. Müşteri velinimettir, 
üretilen mal ve sunulan hizmette 
müşteri odaklı olmak esnaf olmanın 
gereğidir. Bu anlayış beraberinde 
güçlü bir denetim mekanizmasını 
da getirir.

Pabucun dama atılması eylemi 
malı kusurlu olan ya da kalitesiz bir 
malı değerinden yüksek bedelle 
satan esnafın teşhir edilerek 
cezalandırılması ve itibarının 
elinden alınması amacını taşır. 
Pabucu dükkanının damına atılan 
esnaf, herkes tarafından duyulup 
görüldüğü için iş yapamaz hale 
gelir. 

5 Maddede Ahilik
• Ahilik her bir köşesine yayıldığı 

Anadolu’nun daha kısa sürede 
Türkleşip İslamlaşmasını sağladı.

• Göçebe Türkmenlerin yerleşik 
hayata geçiş süreçlerinde hem 
meslek edinmelerini hem de 
toplum değerlerine daha rahat 
uyum sağlamalarına yardımcı 
olarak şehirciliğin hızlanmasına 
vesile oldu.

• 13. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
çoğunlukla gayrimüslimlerin 
elindeki sanat ve ticaret işlerine 
Türklerin de katılmasının önünü 
açtı.

• Türk esnaf ve sanatkarları 
arasında sağlam bir dayanışma 
ve yardımlaşma birliği oluşturdu.

• Sosyal hayatın gelişmesinde ve 
ahlaki yapının korunmasında 
önemli rol oynadı.
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sanayi devrimi, üreticilerin bu değişime 
ayak uyduramaması, köyden kente 
göçün yarattığı etkiler de kadim teşkilatın 
giderek zayıflamasının önünü açtı. 

Ahilik konusunda yaptığı araştırmalarla 
tanınan Sadık Göksu’ya göre Ahilik 
zaman içinde ilkelerini benimsemeyen 
kişiler tarafından yozlaştırıldı, bireysel 
hırslara yenik düştü ve yok oldu. 
Göksu’ya göre Ahi birliğinin zarar 
görmesinin nedenlerinden biri de her 
Ahi olmak isteyenin ölçülüp tartılmadan 
birliğe üye yapılması.

Değişen değer yargılarının, kardeşlik 
ahlakı yerine rekabet anlayışını 
getirmesiyle birliğin paylaşmaya dayalı 
esaslarının derinden etkilendiğini 
söylemek mümkün.

Ahilik, 1900’lü yıllarda loncaların tekrar 
kurulması ile canlandırılmaya çalışılsa da 
başarılı sonuçlar alınamadı. 

Her taamın (yiyeceğin) 
lezzeti ta ki dimağdan 

(beyinden) çıkar, 
Tuz ekmek hakkını 

bilmeyen akıbet (sonunda) 
gözden çıkar.

Bir aşçı dükkanından

Her seherde besmeleyle 
açılır dükkanımız, 

Hazret-i Selman Pak’tır 
pîrimiz üstadımız. 

Lafl a dükkan açılmaz, 
boş yere etme telaş, 

Selman-ı Pak de gelse 
parasız olmaz tıraş.

Bir berber dükkanından

Püf Noktası
Orta Anadolu’ da bir camcı ustası vardır. Ahidir. Zamanı gelen eski çıraklarına 
“sen oldun” der, el verir ve uğurlar. Günlerden bir gün çıraklardan birisi ustanın 
el vermesini bekleyemez. Ayrılacağını söyler, onay ve el vermesini ister. 
Ustası da daha olmadığını söyleyerek el veremeyeceğini söyler. Çırak nesinin 
olmadığını sorar. “ İşin en önemli kısmını, yani püf noktasını bilmiyorsun” der 
usta. 

Çırak dinlemez, başka bir şehre gider ve dükkan açar. Dikiş tutturamaz. Yaptığı 
bütün cam işleri bir müddet sonra çatlamaktadır. Esnaf ve halk tarafından 
ayıplanan çırak, bir yıl sonra iflas etmiş olarak ustasının yanına döner. Elini öper, 
ben ettim sen etme der. Ustası da olana kadar yanında çalışması gerektiğini 
söyler. 

Zaman geçer, gün gelir, usta çırağına olduğunu, gidebileceğini, el vereceğini 
söyler. Ama ayrılmadan önce karanlık bir odaya sokar. İzin almadan girilmeyen 
bu odanın bir kenarında yeni şekillendirilmiş sıcak ürünler durmaktadır. Tavanda 
bir yerde, toplu iğne deliği kadar büyüklükte bir güneş ışığı huzmesi vardır. 
Usta sıcak bir parça alır, ışığa tutar, evirir çevirir. Bakar ki camın bir yerinde 
gözle görülemeyecek kadar küçük bir hava kabarcığı var, püf yaparak üfler ve 
kabarcık kaybolur. Parçayı çırağa uzatır, soğumaya bırakmasını söyler. Daha 
sonra çırak üflemeye başlar. Nasıl üfleneceğini, neresinin püfleneceğini iyice 
öğrenir. Ve anlar ki, çatlamaya bu küçük kabarcıklar neden olmaktadır. Daha 
sonra helalleşirler ve püf noktasının önemini kavramış çiçeği burnunda usta 
olarak yoluna devam eder. 

Her işin ve her şeyin mutlaka bir püf noktası vardır.

Ahilik Kültür Haftası
Oldukça köklü bir geçmişi olan Ahilik 
yapısı, günümüzde etkisini giderek 
kaybetmiş olsa da hala her yıl Ekim 
ayının ikinci haftasında ‘Ahilik Kültür 
Haftası’ adı altında gerçekleştirilen 
törenlerle kutlanıyor.

Daha önce sadece Kırşehir’de Ahilik 
Bayramı adı altında düzenlenen 
etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

hazırladığı bir yönetmelikle 1988 yılından 
itibaren yurt genelinde yaygınlaştırıldı.

Bir hafta süren Ahilik Kültür Haftası 
renkli etkinlikleri ile ahilik geleneklerini 
yeni nesillere aktarmanın yanı sıra ahilik 
kurumuyla ilgili bilimsel platformlarda 
yapılan araştırmaların da kamuoyuyla 
paylaşılması için önemli bir zemin 
oluşturuyor. 

© Tuna Kolbaşı
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Günümüz Türkiye’sinde Rakamlar ile Esnafl ık: 
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) verilerine göre, 

Ekim 2014 itibari ile Türkiye’de 1 milyon 572 bin 344 esnaf ticari faaliyette 
bulunuyor.  

• 488 farklı iş kolunda faaliyet gösteren esnafa ait iş yeri sayısı ise 1 milyon 694 
bin 290.

• Bu verilere göre 2013 yılı sonunda nüfusu 76 milyon 667 bin 864 olan 
Türkiye’de her 100 kişiden 2’sinin mesleği esnaflık.

• TESK’in yaptığı araştırmaya göre il bazında yapılan değerlendirmelerde 176 
bin 505 esnaf ile İstanbul Türkiye’de en çok esnafın yer aldığı şehir. 

• İzmir 101 bin 348 esnaf ile ikinci, Ankara 76 bin 19 esnaf ile üçüncü, Antalya 
66 bin 508 esnaf ile dördüncü, Bursa ise 59 bin 588 esnaf ile beşinci sırada 
yer alıyor.

En Çok Tercih Edilen Meslek Bakkallık
• 488 farklı faaliyet kolunun yer aldığı ülkemizde en fazla tercih edilen esnaf ve 

sanatkar işletmeleri 168 bin 209 iş yeri ile bakkallık, bayilik ve büfecilik.

• Bakkallığı takip eden meslek gurubu ise 111 bin 694 işletmeci ile minibüsçülük. 

• Üçüncü sırada 83 bin 555 iş yeri ile kadın ve erkek kuaförlüğü geliyor. 

• Dördüncü sırada 82 bin 813 iş yeri ile nakliyecilik ve nakliyat komisyonculuğu 
yer alıyor. 

• Kahvecilik, kıraathane ve internet kafe işletmeciliği de 77 bin 219 iş yeri ile 
beşinci sıraya yerleşiyor.

• Bu meslekleri sırasıyla takip eden ve en çok tercih edilen meslek gurupları 
ise; taksicilik, pazarcılık, kamyonculuk, servis aracı işletmeciliği, lokantacılık, 
otobüsçülük, tuhafiyecilik, konfeksiyon imal ve satıcılığı, kır kahvesi, çay 
bahçesi işletmeciliği, oto motor tamirciliği, terzilik, mobilya imal ve satıcılığı, 
emlak komisyonculuğu ve danışmanlığı, fırıncılık ve marangozluk.

Türkiye Finans  
Her Zaman 
Esnafın ve 
KOBİ’lerin Yanında
Türkiye Finans olarak,  
KOBİ’lerin, esnaf ve küçük 
ölçekli işletmelerin finansal 
ihtiyaç taleplerine hızlı, 
yenilikçi ve rekabetçi 
çözümler sunmaya devam 
ediyoruz. 

Faal Kart ile farklı 
sektörlerin ihtiyaçlarıyla 
örtüşen yenilikçi çözümler 
sunuyoruz.

Faal Kart, şahıs firmalarının ticari 
faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet 
alımlarını anlaşılan taksit sayısı ve 
kar payı üzerinden hızlı, kolay ve 
anında taksitlendirmelerini sağlıyor.  
Tarım, turizm sektörleri ve eczacılar 
başta olmak üzere oluşturulan 
paketleri ile farklı meslek gruplarına 
özel ödeme seçenekleri sunuyor.

TESK protokolleri ile üye 
işletmelere avantajlar 
sunuyoruz.
Türkiye ekonomisinin temel taşları 
olan esnaf ve sanatkarları bir çatı 
altında toplayan ve Türkiye’nin en 
yaygın örgütlenme ağına sahip 
kurumu niteliğindeki Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) ile imzaladığımız protokol 
ile işletmelere ürün ve hizmet 
alımlarında özel avantaj ve indirimler 
edinme imkanı sağlıyoruz.

Bunların yanı sıra çeşitli esnaf 
odaları ile il bazında yaptığımız 
anlaşmalar ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile imzaladığımız protokoller 
ile esnaf ve sanatkarlarımızın 
faaliyetlerini desteklemeye devam 
ediyoruz. 

© Tuna Kolbaşı
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Özellikle son 20 yılda ülkelerin 
sınırlarını aşarak şiddetlenen kapitalist 
rekabet anlayışı, tüm dünyayı tek bir 
ekonomik model etrafında savurmakta, 
bizi biz yapan temel değerlerden 
uzaklaştırmaktadır. Günümüzde 
şirket stratejilerinin rekabet üzerine 
kurulması eleştirilecek bir konu değil 
hatta bir mecburiyettir. Modern çağda 
iş insanlarının tüm hayatını sarmalayan 
“rekabet” başta olmak üzere pek çok 
konu ve kavrama köklerimizden gelen 
karşılıklar bulmamız, köklerimizden 
kopmadan, sağa sola savrulmadan 
yaşamamızın ön şartıdır. 

Rekabet kelimesi, kültürümüzde “rakabe” 
(gözlemek) kökünden türetilmiştir. Batı 
toplumlarındaki “competition” “yarışma-
geçme” kökünden türetilen kelime ile 
aynı şeyi kastettiği düşünülse de, doğu 
ve batı kültürlerinin bu işe temelde 
farklı şekilde baktıkları anlaşılmaktadır. 
Kültürümüzde bir meslektaş, gözlenmesi, 
anlaşılması ve belki takip edilmesi 

gereken bir refik olarak görülürken, batı 
kültürü, geçilmesi ve yenilmesi gereken 
bir unsur olarak değerlendirmektedir. 

Sadece rekabet değil, sanki sadece 
dini hayatın kavramları gibi görünen 
pek çok değerin, iş hayatındaki 
uygulanma biçimlerinin kültürümüzdeki 
karşılıklarını bulmak durumundayız. 21. 
yüzyıl küresel ticareti, dünyanın öbür 
ucundaki insanlarla alışveriş yapmayı 
gerektirse de, ahlak ve ekonomik zihniyet 
üzerine özgün fikirleri olan ünlü iktisat 
tarihçisi Prof. Dr. Sabri Ülgener’in “Her 
toplumun ekonomik faaliyetleri kendine 
has özellikler taşır” düşüncesini dikkate 
almak zorundayız. 

Dinimiz, gelir elde etmek için yaptığımız 
davranışlar dahil olmak üzere, her alanda 
genel bir bilinç düzeyi oluşturmaya 
öncelik verir. İslam’a göre hayat 
dünyadan ibaret değildir. İnsan dünyaya 
Allah’ın donattığı yetkiyle, iyilik ve 
güzelliği hâkim kılmak için gönderilmiş 
ve Allah’a ibadet için yaratılmıştır. İlahi 
iradeye uygun düştüğü sürece her 
davranış, ibadet değerindedir.1

İslam’da çalışmak, kazanmak, topluma 
yararlı olmak, mal-mülk edinmek ve 
dünya nimetlerinden yararlanmak teşvik 
edilmiş; kör bir kadercilik, dünyadan 
el-etek çekmek, başkalarına yük olmak, 
dilencilik, miskinlik kınanmıştır. Bunun 
için de zekat, sadaka, infak temel 
ibadetler arasında sayılır. Ayrıca İslami 
öğretide emeğe dayalı kazançtan 
övgüyle söz edilir.

12. yüzyıldan itibaren Anadolu’yu 
vatanlaştırmaya başlayan Müslüman 
Türkler, bu topraklarda hâkim olabilmek 
için yerli Bizans’tan daha üstün bir 
medeniyet kurmak zorundaydılar. İşte bu 
noktada Ahiliğin dini, tasavvufi, kültürel, 
siyasi, askeri, idari ve ekonomik olarak 
teşkilatlandığını görüyoruz. Konumuz 
itibariyle meselenin iş hayatı boyutuna 
baktığımızda, Ahilerin inançlarıyla 
Anadolu’nun sosyo-ekonomik şartlarını 
yoğurarak “İş hayatı modeli” ortaya 
koyduklarını ifade edebiliriz. Bu ekonomi 
modelinin ana unsurlarına baktığımızda 
şunları söylemek mümkündür: 

1. Ahilikte, kaliteli üretim ve güven 
 sistemin temel unsurudur. 
 Ahiler “aldanan da aldatan da 
 olmamışlar”dır. Kalitesiz ve hileli mal 
 üreten hemen sistemin dışına 
 çıkartılmıştır.

2. Ahilikte herkesin yeteneklerine göre 
 iş sahibi olması esastır. Usta-çırak 
 ilişkisi Batı toplumlarındaki gibi çıkar 
 hesabına göre değil, baba-oğul ilişkisi 
 şeklinde olduğu görülebilir. 

3. Ahilikte tembellik, asalaklık 
 hoş görülmez. Ahinin emeğini 
 değerlendireceği bir işi, özellikle bir 
 sanatı olmalıdır. Üretim ve verimlilik 
 Ahiliğin ekonomik sisteminin 
 esaslarındandır. 

4. Ahilerin uyguladığı ekonomik sistemin 
 temelinde Allah’a kulluk şuuru, kul 
 hakkı, başkalarını sömürmeme, kendi 
 emeğiyle geçinme ve kişisel emeğin 
 yüceltilmesi olgusu vardır. Ahiler 
 için dünya bir imtihan yeridir. Onun 
 için bu dünyada gösterecekleri 
 ekonomik faaliyetler de ahiretlerini 
 kazanma amacına yöneliktir. 

5. Ahiliğin tarihine baktığımız zaman 
 13. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar 
 “işbirliğine açık” bir anlayışla 
 ekonomik faaliyetlerini yürüttüklerini 
 anlaşılmaktadır.2 Bu dönemde kent 
 uygarlığı ve pazara yönelik ekonomik 
 faaliyetlerin geliştiği görülmektedir.  

6. Ahilik sistemi, iş ile ahlakın 
 uyumunu esas alır. Ahlaki duruş, 
 özellikle İslam ahlakı, ahilik sisteminin 
 temel dayanağıdır. Ahi teşkilatları 
 “birey-toplum çıkarlar dengesine” 
 dayalı bir düzenin kurallarını temsil 
 etmektedir. 

7. Ahi teşkilatlarında “aşırı kazanç” isteği 
 önlenmiştir. Böylece kişisel kazanç 
 yerine örgütün “Orta sandığı”nda 
 toplanan umumi sermaye söz 
 konusudur.3 Böylece “Malını Allah 
 sevgisiyle, akrabaya, yetimlere, 
 yoksullara, yol oğluna, dilenenlere ve 
 köle esirleri kurtarmaya veren; 
 sıkıntıda, hastalıkta olanlara ve cihat 
 edenlere yardım edilmesini” 
 öğütleyen, ilahi emirlere uyulmasını 
 sağlayan bir toplum yapısını 
 öngörülmektedir.

Son 10 yılda 200’den fazla işletmede 
bulunmuş, günümüz piyasa koşulları ve 
dinamikleri üzerinde araştırmalar yapan, 
Türk şirketlerinin daha doğru yönetilmesi 
için çaba gösteren bir uzman olarak net 
olarak biliyorum ki, iyileştirebileceğimiz 
tarafımız çoktur. Doğu kültürü-batı kültürü 
kıyaslamasının da anlamını yitirdiği, tek 
bir kültüre ve topluma doğru sürüklerken 
bizi piyasalar, kurların acımasız 
iniş çıkışları, köksüz bir durumda 
olmamak, anlam veremediğimiz arada 
kalmışlıklarımıza bir çare bulmak için 
iyileştirebileceğimiz tarafımız çoktur. 

Dr. Kutalmış Emre CEYLAN
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi

1 Ali Bardakoğlu, T.D.V.İ.A, C.23, S.20
2 Orhan. Türkdoğan, Türk Sanayi Toplumu, s.585 
3 Orhan Türkdoğan, Türk Sanayi Toplumu, s.595
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“İşimiz daireyi teslim etmekle bitmiyor, sonraki 
yıllar içinde de her türlü soruna müdahale 
edilmesine olanak sağlayan bir sistem 
sunuyoruz.”

KOBİ sayfalarımızın bu sayıdaki konuğu Marmo İnşaat 
kurucu ortaklarından Enver Elbistan. Kardeşi Ekrem 
Elbistan ile kurdukları şirket Adana’da lüks konut 
kategorisinde önemli projelere imza atıyor. İki kardeş, 
küçük yaşlardan beri içinde oldukları sektörde edindikleri 
deneyimi büyük bir titizlikle projelerine yansıtıyor. 
Enver Elbistan ile Marmo İnşaat’ın fark yaratan projeleri, 
sektördeki hedefl eri ve tüketici eğilimleri hakkında 
keyifl i bir sohbet gerçekleştirdik. 

Şirketinizi tanıyabilir miyiz? 

MARMO İnşaat kardeşim Ekrem 
Elbistan ile birlikte kurduğumuz bir 
aile şirketi. Şirketin Finans, Muhasebe 
departmanlarının yönetimi ile İktisat 
Fakültesi mezunu olan Ekrem 
Bey ilgileniyor. Ben aslen çevre 
mühendisiyim. Projelerin tasarım, 
uygulama ve kontrol gibi imalatla ilgili 
teknik konuları benim sorumluluğumda 

yürüyor. Aslında ikimiz de ortaokul 
yıllarımızdan beri inşaatla iç içeydik. 
Üniversite mezuniyeti sonrasında 
önce Aşiroğlu İnşaat şirketini kurduk. 
Aşiroğlu İnşaat olarak Adana’da 
ses getiren 3 proje gerçekleştirdik. 
Ardından ikinci firmamız olan Marmo 
İnşaat’ı kurduk. Halen Adana’nın kuzey 
bölgesinde yer alan 5 ayrı şantiyede 
projelerimizi hayata geçiriyoruz. 

Bugüne kadar gerçekleştirmiş 
olduğunuz projeler ve devam eden 
projeleriniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?  

Şirket olarak bugüne kadar değişik 
noktalarda, orta ve üst ölçekte 350 
adet kadar lüks standartlarda konut 
ürettik ve teslim ettik. Tamamı fitnes 
salonu, yüzme havuzu, peyzaj, yüksek 
güvenlik donanımlarına sahip gözde 
projeler. 

Halen devam eden projelerimizden bir 
tanesi Adana için yeni bir konsepte 
sahip ve 50 adet villadan oluşuyor. 
Orta ve büyük ölçekli sanayi üretimine 
yönelik, 55 adet iş yerini kapsayan 
ve 20.000m2 kapalı alana sahip 
olan projemiz de İncirlik Yolu’nda 
bulunuyor. Bunların yanı sıra daha 
önceki üretimlerimizin benzeri 3 
konut projemizin de inşaatları devam 
ediyor.  

Sektördeki deneyimlerinizin 
projelerinizde ne gibi faydalarını 
görüyorsunuz ? 

Deneyimlerimiz arsa seçiminden 
başlayarak tüm çalışmalarımızda 
önemli faydalar sağlıyor. Doğru arsaya 
yatırım yapmak satış ve müşteri 
memnuniyeti açısından çok önemli. 
Bunu doğru projeye karar vermek 
izliyor. Projeler her aşamada bizim 
kontrolümüzden geçiyor. Teknik 
ekibin, mimarlarımızın çizimlerini kendi 
süzgecimizden geçiriyoruz. Özellikle 
Adana müşterisinin beklentilerini 
birebir gözlemlediğimiz ve iyi 
bildiğimiz için proje aşamasından 
itibaren işimizin her noktasında 
deneyimlerimizden yararlanıyoruz. 

Hemen bu noktada aklıma gelen bir 
konuya değinmek istiyorum. Marmo 

İnşaat olarak 
teslim ettiğimiz her 
daire ile birlikte 
müşterilerimize bir 
de “daire kullanım 
kitapçığı” 
veriyoruz. 
Belki bu 
küçük bir 
ayrıntı gibi 
görünebilir 
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İnşaat Sektöründe 
Beklentiler ve Talepler Yükseliyor

Enver Elbistan
Marmo İnşaat Kurucu Ortağı

Ekrem Elbistan
Marmo İnşaat Kurucu Ortağı
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ama Adana’da olmayan bir şeydir. 
Kitapçıkta dairede kullanılan tüm 
ürünlerin özelliklerini, temizlik ve 
bakımlarının nasıl yapılacağını 
anlatırız. En arka sayfada o dairede 
çalışan taşeronların listesi ve iletişim 
bilgileri bulunur. Yani işimiz daireyi 
teslim etmekle bitmiyor, sonraki yıllar 
içinde de her türlü soruna müdahale 
edilmesine olanak sağlayan bir sistem 
sunuyoruz. Bu nedenle Adana içinde 
yoğun talep görüyoruz. 

Son yıllarda tüketicilerin konut satın 
alma eğilimleri ne yönde değişti ?

Öncelikle daha bilinçli ve satın almak 
istedikleri konuta dair beklentileri 
yüksek olan bir tüketici profili ile karşı 
karşıyayız. Adana özelinde konuşacak 
olursak; eskiden olmayan giyinme 
odası, ikinci banyo gibi istekler artık 
standart hale geldi. Ayrıca kalite 
beklentisi de bir üst seviyeye çıktı. 
İnsanlar artık kapıda güvenlik noktası, 
peyzajı, fitnes salonu, saunası, 
havuzu olan, çocuğunu aşağıya 
indirdiği zaman rahat edeceği, spor 
yapabileceği konutları tercih ediyor. 
Sadece evin içini değil dışını da 
önemsiyor.  

Adana’da eskiden 3+1, 4+1 daireler 
daha çok tercih edilirken, yükselen 
maliyetlerden ve değişen kültürel 
yapıdan dolayı son beş altı yıldan 
beri 2+1 ve 1+1 daireler çok revaçta. 
Bunun bir nedeni az çocuklu aile 
sayısındaki artış, diğer nedeni de 
ekonomik olarak daha kolay ulaşılabilir 
daireye yönelme eğilimi. Bize göre 
müşteri talepleri yüksek kaliteli, küçük 
ve işlevsel daire olarak üç noktaya 
odaklanıyor. Biz de bu talepleri göz 
önüne alarak büyük dairelerin yanı sıra 
küçük ama işlevsel daireler yapıyoruz. 

Bu noktada şirketimizi diğerlerinden 
farklılaştıran en önemli detay en küçük 
dairemizi bile en kaliteli malzeme 
ve işçilikle üretiyor olmamız. Bu da 
beraberinde hızlı satışı getiriyor. 

2015 yılı için yatırım planlarınız ve 
sektörel beklentileriniz nelerdir ?

Marmo İnşaat olarak 2015 yılı 
içerisinde 100 civarında konut 
imalatı planlıyoruz. Konut satışlarında 
mortgage sistemi çok önemli. 
Konut satın almaların yaklaşık %80’i 
mortgage finansmanı ile gerçekleşiyor. 
Hal böyle olunca ülkenin genel 

ekonomik 
istikrarının ve 
uygun konut 

finansmanı oranlarının devamlılığı bizim 
için hayati önem taşıyor. 

Türkiye Finans ile iş birliğinizin 
geçmişi ne zamana dayanıyor. 
İşbirliğinizin detaylarını anlatabilir 
misiniz? 

Türkiye Finans ile işbirliğimizin 
başlaması yaklaşık 1 yıl öncesine 
dayanıyor. Türkiye Finans, arsa ve 
konut finansmanı anlamında hem 
bize hem de konut satın alacak 
müşterilerimize avantajlı çözümler 
sağlıyor. 

Arsa finansmanı bizim için önemli 
bir konu. Gerek finansman oranları 
gerekse ödeme vadelerinin 
koşullarımıza uygun olarak tanzim 
edilmesi noktasında verdikleri destek 
nedeniyle Adana Kurttepe Şubesi 
müdürümüze de özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. 

Türkiye Finans bizim için değerli bir 
çözüm ortağı. 

Türkiye Finans konut fi nansmanı 
çözümleri müşterileriniz ve şirketiniz 
için ne gibi avantajlar sağlıyor? 

Müşterilerimiz konut finansmanı almaya 
karar verdiği zaman neredeyse her 
bankayı sorguluyor. Bu kritik noktada 
Türkiye Finans önümüzü açıyor. Uygun 
kredi oranlarının yanı sıra bürokratik 
işlemlerinin az olması sayesinde 
başvuru ve yanıtlama süreci hızlı 
tamamlanıyor. 

Hızlı satış konut sektöründe oldukça 
önemli. Müşteriniz daireyi beğendiği 
zaman, konut finansmanı işlemlerinin 
de hızla sonuçlanması gerekiyor. 

Bu nedenle Türkiye Finans’ın konut 
finansmanında sunduğu uygun oranlar, 
müşteri taleplerine hızlı çözümler 
üretmesi ve bürokrasi azlığı gibi 
hususlar hem müşterilerimiz hem de 
bizim açımızdan oldukça memnun 
edici.
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Finans Gündemi

Bankalar, Türkiye ekonomisinin bel 
kemiği olan KOBİ’lerin finansman 
ihtiyacına çözüm oldu. 2014 verilerine 
göre bankaların geçtiğimiz yıl içerisinde 
KOBİ müşteri sayısı 447 bin yükseldi. 
Bu da her gün 1.200’den fazla KOBİ’nin 
bankalara başvurduğu anlamına 
geliyor. 

Bankaların 2013 yılında 2 milyon 693 
bin 165 tane olan KOBİ niteliğindeki 
müşterisi sayısı geçtiğimiz 2013 yılına 
oranla %16,6 arttı ve 3 milyon 141 bin 
112 oldu. 2014 yılı boyunca bankaların, 
mikro işletme niteliğindeki müşteri 
sayısı 2 milyon 343 bin 476, küçük 
işletme niteliğindeki müşteri sayısı 603 
bin 369 ve orta büyüklükteki işletme 
niteliğindeki müşteri sayısı ise 194 bin 
267’ye yükseldi. 

BDDK’nın verilerine göre, 2014 yılında 
bankaların toplam KOBİ kredileri de 
%22,8 artışla 333 milyar 284 milyon 
liraya yükseldi. 2014 yılında mikro 
işletmelere kullandırılan krediler ise 88 
milyar 414 milyon lira, küçük işletmelere 
kullandırılan krediler 111 milyar 
443 milyon lira ve orta büyüklükteki 
işletmelere kullandırılan krediler ise 133 
milyar 427 liraya yükseldi.

Bankalar Müşteri 
Portföylerine Gün Başına 
1.200 KOBİ Ekledi

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings’in Kıdemli 
Direktörü Paul Rawkins, Türkiye’nin 
ekonomik büyüme görünümünün 
BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) 
ülkelerine göre olumlu olduğunu belirtti. 

Rawkins, Türkiye’nin enflasyon 
cephesinde olumlu bir gidişatının 
olduğunu belirtirken, “Fitch; Türkiye’de 
enflasyonun 2015’te ortalama %6,5, 
2016 yılında ise %5,5 olacağını tahmin 
etmektedir” dedi. “Riskler halen 
Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı ve 
yatırımcı algısındaki değişimlere karşı 
kırılganlıklar nedeniyle daha çok dışsal 
tarafta bulunuyor. Jeopolitik riskler de 
halen bir endişe kaynağı” ifadelerini 
kullanan Rawkins, petrol fiyatlarındaki 
hızlı düşüşün ise Türkiye ekonomisini 
olumlu yönde etkilediğini belirtti: 
“Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye’nin 
cari açığını azaltıyor ve enflasyonu 
bastırıyor. Buna rağmen büyüme için 
2015-2016 yıllarına ilişkin tahminimiz 
%3-4 civarında olmaya devam ediyor.” 

Türkiye’yi ‘yatırım yapılabilir’ notu ile 
değerlendiren iki kredi kuruluşundan 
biri olan Fitch Ratings resmi sitesinde 
yer alan 2015 takvimine göre 
Türkiye’nin kredi notu ve görünümü ile 
ilgili bir sonraki değerlendirme 18 Eylül 
2015 tarihinde açıklanacak.

Fitch: Türkiye’nin Büyümesi 
BRIC’ten Daha İyi

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) 
tarafından hazırlanan “2015 Ocak 
Ayı Üretim, İthalat, İhracat, Satış 
Değerlendirme Raporu” yayımlandı. 
OSD’nin raporuna göre otomotiv 
üretiminde ulaşılan 103 bin sayısı ile 
son 7 yılın en iyi Ocak ayı performansı 
sergilenmiş oldu. 

Raporda yer alan verilere göre, 2015 
yılının Ocak ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam üretim %37 
oranında ciddi bir artış sağladı. Aynı 
dönemde otomobil üretimi %16, 
minibüs üretimi %157, kamyonet üretimi 
%86, büyük kamyon üretimi %42, 
otobüs üretimi %31, küçük kamyon 
üretimi %5 ve traktör üretimi %6 
artarken midibüs üretimi %16 azaldı. 

Üretimin yanı sıra 2015 yılı ocak ayında 
bir önceki yıla göre, toplam otomotiv 
ihracatı %54, otomobil ihracatı ise 
%35 arttı. 2015 yılı ocak ayında toplam 
ihracat 79 bin adet, otomobil ihracatı 
ise 49 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği 
verilerine göre, 2015 yılı ocak ayında 
toplam ihracat, 2014 yılı aynı ayına göre 
%8 artarak 1,8 milyar dolar oldu.

Otomotivde 7 Yılın  
Rekoru Kırıldı
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Almanya merkezli araştırma şirketi GFK 
tarafından gerçekleştiren araştırmaya 
göre 2014 yılında dünyada gerçekleşen 
akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre 
%23 arttı.

1 milyar 227 milyon adede ulaşan 
akıllı telefon satışlarından dünya 
genelinde yaklaşık 381,1 milyar 
dolarlık gelir elde edildi. 2013 verileri 
ile karşılaştırıldığında akıllı telefon 
satışlarından elde edilen gelir de bir yıl 
içinde %15 artış gösterdi. 

2014 yılında en hızlı büyüyen akıllı 
telefon pazarı ise Latin Amerika oldu. 
Latin Amerika’da 2014’te akıllı telefon 
satışları bir önceki yıla göre %59 
artarken doyuma ulaşmış olan Batı 
Avrupa pazarında ise artış %11’de 
kaldı. 

GFK Trend ve Tahminlerden sorumlu 
Direktörü Kevin Wlash, gelişmiş 
pazarın doyuma ulaştığını belirtirken 
2015 yılında akıllı telefon satışlarında 
bir yavaşlama öngördüklerini belirtti. 
Wlash’a göre 2015 yılında akıllı telefon 
satışlarının dünya genelinde %14’lük bir 
artış göstermesi bekleniyor.

2014 Yılında 1,2 Milyar  
Akıllı Telefon Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2014’ün son çeyreğine ilişkin kırmızı et 
üretimi istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in 
verilerine göre Türkiye’deki toplam 
kırmızı et üretimi, geçen yılın son 
çeyreğinde %9,3 artarak 402 bin 335 
ton oldu.

Bu veriler doğrultusunda; kırmızı 
et üretimi Kurban Bayramı’nın 
gerçekleştiği dönemde, bir önceki 
döneme göre %98,7’lik, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre ise %9,3’lük bir 
artış kaydetti. 

Bu dönemde, kırmızı et üretiminin 352 
bin 886 tonunu sığır eti, 36 bin 525 
tonunu koyun eti, 12 bin 840 tonunu 
keçi eti, 84 tonunu ise manda eti 
oluşturdu. Sığır eti üretimi bir önceki 
döneme göre %101,2 artarken bir 
önceki yılın aynı dönemine göre ise 
%9,2 arttı. Koyun eti üretimi ise bir 
önceki çeyreğe göre %68,9 ve bir 
önceki yılın aynı dönemine göre de 
%5,4 artış gösterdi.

Kırmızı Et Üretimi   
%9,3 Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, 2014 yılı Aralık sonu itibarı 
ile Türkiye’nin uluslararası yatırım 
pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. 
Verilere göre Türkiye’nin yurt dışı 
varlıkları 2014 yıl sonu itibarı ile 
bir önceki yıl sonuna göre %1,8 
artış ile 230,1 milyar dolar, yurt dışı 
yükümlülükleri ise %6,6 artış ile 661,3 
milyar oldu. 

Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde, 
rezerv varlıklar kalemi 2013 yıl sonuna 
göre 3,7 milyar dolar azalış ile 127,3 
milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar 
kalemi ise 533 milyon dolar artış ile 
60,9 milyar dolara yükseldi. Portföy 
yatırımları Aralık 2014 itibarı ile 2013 
yıl sonuna göre 23,9 milyar dolar artış 
gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse 
senedi stoku 2013 yıl sonuna göre 
%18,5 artışla 61,9 milyar dolara çıktı. 

Söz konusu dönemde, yurt dışı 
yerleşiklerin yurt içi yerleşik 
bankalardaki yabancı para mevduatı, 
2013 yıl sonuna göre %7,2 azalışla 34,2 
milyar dolar olurken, TL mevduatı da 
%21,3 artışla 13,4 milyar dolar oldu. 
Bankaların toplam kredi stoku %8,7 
artışla 94,2 milyar dolar olurken diğer 
sektörlerin toplam kredi stoku ise %2,7 
azalarak 93,3 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti. 

Türkiye’nin Yurt Dışı 
Varlıkları %1,8  
Artış Gösterdi

Türkiye Finans Paylaşım Sayı 32   |  29



Elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri Avrupa Birliği 
uyum çerçevesinde ele alan kanun, ana başlıklar halinde şu 
yükümlülükleri ve denetlemeleri getiriyor:

• Bilgi verme yükümlülüğü,

• Ticari iletişime ilişkin esaslar,

• Sipariş ile ilgili yükümlülükler,

• Kişisel verilerin korunması,

• Kanuna uyulmaması halinde uygulanacak cezai hükümler.

Bilgi Verme Yükümlülüğü

Söz konusu kanun yürürlüğe girdikten sonra elektronik ticaret 
faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, elektronik 
iletişim araçları ile sözleşme yapmadan evvel bu kanunda 
belirtilen şartları sağlamak zorunda olacaklar. Ancak elektronik 
posta yoluyla yapılan sözleşmeler bu kapsamda kabul 
edilmeyecek. 

Kanuna göre hizmet sağlayıcıların sağlamakla yükümlü 
oldukları bilgiler şunlar: 

• Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel tanıtıcı 
bilgiler,

• Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara 
ilişkin bilgiler,

• Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, 
hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağına ilişkin 
bilgiler,

• Söz konusu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin 
mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle 
sağlanacağına ilişkin bilgiler,

• Sözleşme tamamlanmadan evvel alıcının sözleşme için girdiği 
hatalı bilgi ve verileri nasıl düzelteceğine ilişkin bilgiler,

• Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık, 
çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiler.

Ayrıca, kanuna göre hizmet sağlayıcının, varsa mensubu 
olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını 
ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini de 
belirtmesi gerekiyor. 

Ticari İletişime İlişkin Esaslar

Yeni E-Ticaret Kanunu’na göre satıcılar alıcının yazılı 
onayı olmadan elektronik ileti gönderemeyecek.

Tüketiciyi rahatsız eden konulardan biri olan izinsiz reklam 
mesajları özellikle de SMS     , TBMM’nin onayladığı bu yasa 
tasarısı ile artık kesin kurallar çerçevesinde denetim altına 
alınıyor. 

Bundan böyle ‘elektronik ileti’ göndermek isteyen satıcılar, 
önce alıcının yazılı olarak onayını almak zorunda. Üstelik bu 
‘elektronik ileti’ kavramı; sadece tanıtım e-postalarını değil, 
aynı zamanda kısa mesaj, faks, otomatik aramalar, telefonla 
yapılan aramalar, çağrı merkezleri tarafından yapılan aramalar, 
ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikleri de dahil 
olmak üzere geniş bir alanı kapsayacak ve böylece tüketicinin 
istemediği içeriklerden her alanda korunması sağlanacak.

‘Elektronik iletinin’ alıcıya gönderilmesinin izne bağlanmasının 
ardından iletinin içeriği de artık kanun koyucu tarafından 
yaratılan bir onay mekanizması ile belirlenecek. Tüketiciden 
alınan onaya uygun olan ileti; satıcının adı, unvanı gibi açıkça 
tanınmasına yarayacak bilgileri ve telefon numarası, faks 
numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi 
güncel iletişim bilgilerini de içermek zorunda olacak.
Ayrıca iletilerin; pazarlama, cinsel içerik paylaşımı gibi 
amaçlarla gönderilmesi ve siyasi propaganda içermesi de 
kanunla yasaklanmış bulunuyor. 

Gönderilecek iletinin; indirim, hediye, promosyon, yarışma 
veya oyun niteliğinde olması durumunda ise mesajın içeriğinde 
bunların açıkça bildirilmesi de zorunlu olacak. Alıcının katılmak 
veya faydalanmak için hangi şartlara tabi olduğu da açıkça ve 
şüpheye yer vermeyecek şekilde iletinin içinde yer alacak.

5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giriş tarihi 1 Mayıs 2015 olan 
6563 sayılı ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’ elektronik ticarete ilişkin esas 
ve usulleri düzenliyor. 

Hem elektronik ticaret yapanları hem de alışveriş yapan tüketicileri yakından ilgilendiren 
kanunun asıl amacı; elektronik ticaret sürecinde yer alan tarafların sorumluluklarını, aralarındaki 
sözleşmeleri ve bilgi verme yükümlülüklerini düzenlemek.

Tüketiciyi Koruyacak 
Yeni E-Ticaret Kanunu 
Yakında Hayatımızda
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Tüketici, İleti Almayı Dilediği Zaman 
Reddedebilecek 

Alıcılar istedikleri zaman, hiçbir sebep göstermeksizin 
ticari elektronik ileti almayı reddedebilirler.

Tüketiciler, yeni kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte dilediği 
zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ticari elektronik 
ileti almayı reddedebilecek. Ret işlemi için alıcının satıcıya ‘ret 
bildirimi’ yapması zorunlu.

Satıcı, tüketicinin ret bildirimi hakkı için elektronik iletişim 
araçlarında ret bildiriminin kolay ve ücretsiz olarak yapılabilir 
olmasını sağlamak ve alıcıya gönderdiği elektronik iletide buna 
ilişkin gerekli bilgileri açıkça sunmak zorunda olacak.

Bu kanun ile satıcı, tüketicinin ret talebini aldıktan itibaren 3 iş 
günü içinde elektronik ileti göndermeyi durduracak.

Sipariş ile İlgili Yükümlülükler

Temel amacı elektronik ticaret işlemleri sırasında tüketiciyi 
korumak olan yasa, internet üzerinden verilecek siparişler için 
tüketicinin yapılan işlemin sonuna kadar bilgi ve hak sahibi 
olmasını sağlıyor.

Bu doğrultuda satıcı; 

• Ödeme öncesi, alıcıya ödenecek toplam bedeli ve sözleşme 
şartlarını açıkça sunmak,

• Sipariş tamamlanmadan evvel, alıcının siparişle ilgili girdiği 
bilgileri görebilmesi ve değiştirebilmesi için gerekli teknik 
imkanları sunmak,

• İşlem sonunda ise siparişi aldığını elektronik iletişim 
araçlarıyla tüketiciye bildirmek zorunda olacak.

Kişisel Verilerin Korunması

Yeni düzenlemeye göre; hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 
sağlayıcı, tüketiciden kanunun belirlediği yollar ile aldığı 
kişisel bilgileri ancak kendisi için kullanma hakkına sahip 
olacak. Bu bilgileri amacı dışında kullananlara ise cezai işlem 
uygulanacak.

Hizmet sağlayıcı;

• Elde ettiği kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasından 
sorumlu olacak,

• Kişisel verileri ilgili kişinin onayını almadan üçüncü kişilere 
iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak.

Ticari iletilerle elde edilen kişisel verilerin 
güvenliğinden ve saklanmasından hizmet sağlayıcılar 
sorumlu olacaktır.

Kanuna Uyulmaması Halinde 
Uygulanacak Cezai Hükümler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1 Mayıs 2015 tarihinde söz 
konusu kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilgililerin bu 
kanuna uyup uymadığını denetlemek ve gerektiğinde bilgi, 
belge ve defterleri istemeye, incelemeye yetkili olacak.

Kanuna uyulmadığı takdirde bakanlık tarafından verilecek idari 
para cezaları 1.000.-TL ile 15.000.-TL arasında değişecek. 

Ayrıca, tüketicilerden önceden onay alınmadan gönderilen 
elektronik iletiler bir defada birden fazla kişiye gönderilmiş ise 
verilecek ceza on katı oranında artırılacak.
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Tüzin Tiryaki ebru ile yaşayan, hayatının akışı ebru ile değişen, 21 yıldır bu sanata 
gönül veren bir usta. Büyük bir emek ve sabır gerektiren bu yolculuğa başlaması 1994 
yılında, o dönem çalıştığı işyerine getirilen bir tablo ile olmuş. Ebru demişler adına 
daha önce hiç görmediği ve ilk görüşte vurulduğu o küçük ve renkli eserin. Her gün 
ona bakarak yapmış işini, her gün farklı bir güzelliğini fark etmiş ve bir gün ben de 
bunu yapmalıyım demiş. 

Sultanahmet’te heyecan içinde başladığı ebru eğitimi sadece 45 gün sürmüş. 
Malzeme tedarik etmenin bugünkü kadar kolay olmadığı o dönemde, gerekli olan 
malzemeleri bulması ve hazırlaması haftalar sürmüş. Her şey hazır olduğunda 30 
kiloluk çantasıyla her hafta İstanbul’u bir uçtan diğer uca kat etmeyi bile göze almış 
almasına ama suyla buluşan ilk damlalarla yaşadığı hayal kırıklığı, gidip gelmeler 
sırasında zarar gören malzemelerle bir araya gelince istemeden de olsa vazgeçme 
noktasına gelmiş. 

Her şey ailesinin bahçelerinin köşesinde kendisi için inşa ettirdiği küçücük bir 
atölye ile değişmiş. Hafta sonlarını ve akşamlarını atölyesinde geçirmeye başlamış, 
hayallerini suya aktarabilmek için önce boyanın dilini çözmüş, onu çalıştırmayı 
öğrenmiş. Sonrası ise yıllar süren bir sabır ve emek yolculuğu... Tüzin Tiryaki bugün 
özel koleksiyonlarda eserleri bulunan, sergiler açan, öğrenciler yetiştiren, tarzı imzası 
haline gelmiş olan bir usta. 

Bu arada küçük bir not...  İşin içine girince ilk kez işyerinde gördüğü, hayran olduğu 
ve hayatını değiştiren o küçük resmin gerçek bir ebru olmadığını fark etmesi, Tüzin 
Hanım’ın tebessümle hatırladığı çok özel bir anı. 

Bundan sonrasını; ebrunun kendisi için ne anlama geldiğini, Türkiye Finans’la 
yollarının nasıl kesiştiğini ve çekim sürecini Tüzin Tiryaki’den dinleyelim...

Alınteri bir değeri, tevazuyla alıp, gücümüze katarız.
Sonra çok çalışır, onu büyütürüz. 
Herkesle paylaşırız.

Bizi biz yapan bu en büyük fark 
bütünün hayrına çalışmaktır.

Türkiye Finans’ın 

yeni reklam filmi 

Mart ayından itibaren 

ekranlarda dönmeye 

başladı. Geleneksel 

değerlerimize atıf 

yaparak bankamızın ve 

katılım bankacılığının 

temel değerlerini 

vurgulayan film 

büyük beğeni topladı. 

Fikir aşamasından 

başlayarak yoğun 

bir emek ve incelikle 

hazırlanan reklam 

çalışmasının hünerini 

büyülenerek 

seyrettiğimiz ustası ile 

tanıştırmak istiyoruz 

sizleri. 
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Ebru sizin için ne ifade ediyor? 
Birikimlerinizi öğrencilerinize nasıl 
aktarıyorsunuz?

“Ebru yapmak farklı bir şey. 
Hayatımın hiç bir alanıyla 
kıyaslanabilecek bir şey değil, 
bambaşka bir yerdesiniz ebru 
yaparken.”
Ebrudan hep sabır sanatı diye söz edilir. 
Evet sabır, ama neye göre? Bugün 
internet üzerinden kolayca ulaşabildiğiniz 
malzemeleri hazırlamak bile özel bir 
eğitim gerektiriyor aslında. İşte sabır 
sanatı burada başlıyor. Koşulsuz, bir 
şey beklemeden vermeniz gerekiyor. 
Harcadığınız emek bir gün size geri 
dönüyor ama bunu görmeden vazgeçen 
bir sürü insan var. 

Verdiğim eğitimlerde bugüne 
kadar edindiğim bütün tecrübeleri 
öğrencilerime aktarıyorum. Ama 
hiç bir zaman öğrencilerimin benim 
yaptıklarımın aynısı yapmalarını 
istemiyorum. Bu nedenle çalışırken 
önlerine örnek koymuyorum, sadece 
gösteriyorum. Biliyorum ki unutacaklar 
ve yorum katmak zorunda kalacaklar. 
Kendilerinden bir şeyi mutlaka katmaları 
gerekecek. O da lezzeti değiştirecek. 
Böyle olması gerekiyor, yorum katmak 
zorundalar. Bunca sene içerisinde o 
kadar çok insanla çalıştım ki herkesin 
eli farklı, herkesin ebruya bakışı farklı. 
Ama hepimizin bir ortak noktası var: 
Başladığımız andan itibaren ebruyu çok 
seviyoruz. 

Türkiye Finans reklam fi lmi projesine 
nasıl dahil oldunuz?

Sanırım tavsiye üzerine bana ulaştılar. 
Daha önce Derviş Zaim’in bir film 
projesinde yer almıştım. Kendimi 
oynadığım bir projeydi. Çok sayıda 
belgeselde çalıştım, kliplerde görev 
aldım ama hiç reklam filminde yer 
almamıştım. Her akşam televizyon 
aracılığıyla insanların evlerine girmek... 
Duyunca heyecanlandığım bir proje oldu.  

“O kadar çok göz göze 
gelmişiz ki Türkiye Finans’la,  
iş bir anda ortaya çıktı.”
Ön hazırlık süreci nasıldı, özel bir 
çalışma yapmanız gerekti mi?

Türkiye Finans ismini duyduğum andan 
itibaren sürekli bankanın logosuyla 
karşılaştığımı fark ettim. Bir gün ajanstan 
dört beyefendi ziyaretime geldi. Ellerinde 
reklamın akışını gösteren çizimler vardı. 
Nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşurken 
ben logoyu yapmaya başlamıştım bile.  
O kadar çok göz göze gelmişiz ki Türkiye 

Finans’la, iş bir anda ortaya çıktı. Bir 
sessizlik oldu... Herkes birbirine baktı. 
Tamam, istediğimiz şey buydu dediler. 
Daha sonra bir demo çekimi yaptık. 
Oradaki görüntüler de çok başarılı 
sonuçlar verdi. 

Çekim günü nasıl geçti?

Çekim günü herkesten erken benim 
orada olacağımı düşünürken karşımda 
30 kişilik ekibi hazır görmek çok 
şaşırtıcıydı. Sabah 9.00’da başladık ve 
18.00’e kadar neredeyse nefes almadan 
çalıştık. Türkiye Finans’ın ezberlediğim 
renklerinden oluşan onlarca kavanoz 
rengi önceden hazırlamıştım. Mavi ya da 
turkuaz olmayan özel bir geçiş rengi var 
bankanın. 

İki büyük ve alttan aydınlatılan özel cam 
tekne hazırlanmıştı. Çok şükür hiç ara 
vermeden, aksilik yaşamadan sürekli 
çalışabildik. Cam tekneler bozulabilirdi, 
boyalar bozulabilirdi, çekim ortamı çok 
hareketli olduğu için toz gelebilirdi. 
Ama hiç biri olmadı. Çekimleri farklı ve 
bazen zorlayıcı açılardan pek çok kez 
tekrarladık. Çok yolunda giden ve keyifli 
bir çalışma oldu. 

Çekim sırasında teknede uzun kaldıkları 
için çalışmaları hiç kağıda çekmedik. 
Çünkü 5 dakikadan sonra boya özelliğini 
yitiriyor. Ama çekmiş olsaydık rahatlıkla 
300’e yakın ebru çıkarırdık.

İşin güzel tarafı çekim sonrasında 
renklerle hiç bir oynama olmaması. 
Ekranda gördüğünüz renkler birebir 
bizim orada kullandığımız renklerdi.

Logoyu yaparken özel bir ebru tekniği 
kullandınız mı?

Ebrunun bir çok çeşidi var. Battal 
ebru, taraklı ebru, şal ebru, hatip ebru, 
çiçekli ebru… Bu çalışmamız hatip 
ebruya çok benziyor. Ebruda asıl 
olan yuvarlak formdur. Önce yuvarlak 
formu şekillendiririz. Bu yuvarlak formu 
dörde böldüğümüzde bizim çiçek hatip 
dediğimiz ama gerçekte var olmayan 
bir çiçek formu oluştururuz. Ebruda 
çiçeğe giden yol hatipten geçer. Reklam 
filminde yaptığımız da tam olmasa da 
hatip benzeri bir çalışma.  

“Ebrunun aktardığı duygu 
ve sıcaklık klasik banka 
reklamlarından farklı bir yere 
koyuyor filmi.” 
Reklam yayına girdikten sonra 
çevrenizden ne tür tepkiler aldınız? 

Reklamı ilk defa çekimden iki hafta 
sonra, bir dizi seyrederken gördüm. 
Evdekilere nasıl seslendiğimi bilemedim. 
Sonra bütün gece kanal kanal dolaşarak 
reklamı izledik. Ebruyu usta olarak yapan 
insanlar birbirinin tarzını bilirler. Benim 
elim de çok farklıdır. Seramik sanatçısı 
bir arkadaşım, “Sen mi yaptın” diye 
sordu. “Anlamıştım seninle çalıştıklarını, 
başka biri bunu yapamazdı” demesi 
çok hoştu. Öğrencilerimin herkese bunu 
bizim hocamızın yaptığını söylüyoruz 
demeleri gülümsetiyor beni. 

Ebrunun aktardığı duygu ve sıcaklık 
klasik banka reklamlarından farklı bir 
yere koyuyor filmi. Etrafımdaki insanların 
da böyle algıladığını görüyorum. Reklam, 
bu duygu ve sıcaklık ile bankanın izleyici 
ile çok daha yakın bir ilişki kurmasına 
yardımcı oluyor.

“Bütünün hayrına çalışmak” kavramı 
sizin için ne anlam ifade ediyor?

Ebru gibi… Başka bir sanat dalıyla 
bu kadar iyi anlatılır mıydı bilmiyorum. 
Ebru yapmanın bana verdiği ve hiç 
bir şeye değişmeyeceğim bir duygu 
var. Ama her yaptığım ebruyu kendim 
için saklamıyorum, dağıtıyorum, 
paylaşıyorum. 

Mesaj farklı bir duyguyu çağrıştırıyor, 
özel bir sıcaklık yaratıyor. Günde 
yüzlerce reklam görüyor, dinliyor olabiliriz 
ama bu reklam sıcaklığıyla bende 
dinleme isteği uyandırıyor.
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Dünyadaki toparlanma ve risklerin azalması ile 
yılın ikinci yarısında büyüme hızlanabilir.

2014 ortalarındaki ivme kaybının ardından son 
çeyrekte yurt içi ekonomik aktivite bir miktar 
toparlandı. Ancak halen daha geçmiş yıllar 
ortalamasının altında seyrederken finansal 
piyasalardaki oynaklık nedeniyle kısa sürede 
ve belirgin bir toparlanmanın zor olabileceğini 
söyleyebiliriz. Özellikle genel seçimler öncesinde 
ekonomik birimler tüketim ve yatırım kararlarında 
temkinli olma eğiliminde olabiliyorlar. Bu nedenle 
iç talebin 2015’in ilk yarısında büyümeye ılımlı bir 
katkı yapmasını bekliyoruz. İkinci yarıda ise olumlu 
baz etkisinin de katkısı ile yurt içi tüketim ve yatırım 
harcamalarından büyümeye gelecek katkının 
artabileceğini düşünüyoruz. TCMB’nin yaptığı 
kademeli faiz indirimleri önümüzdeki dönemde yurt 
içi ekonomik aktiviteyi destekleyebilecektir. Geçen 
yılın ilk dokuz ayında dış talepten büyümeye pozitif 
katkı gelmişti. Bu eğilim, dış ticaret ortaklarımızdaki 
ivme kaybından dolayı ilk yarıda yavaşlayarak da 
olsa sürebilecek. İkinci yarıda, özellikle Avrupa 
ekonomilerinde yaşanabilecek bir toparlanma ile 
dış talepten büyümeye gelecek katkının yeniden 
artmasını bekleyebiliriz.

Böylece 2015 yılında büyümenin Orta Vadeli 
Program’daki (OVP) %4’lük hedefin hafif 
üzerinde oluşabileceğini hesaplıyoruz. Ancak 
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomiyi 
destekleyici adımları beklenen etkiyi yapmaz ve 
küresel piyasalardaki oynaklık nedeniyle finansal 
koşullarda sıkılaşma yaşanırsa büyüme üzerinde 
aşağı yönlü riskler artabilir. Büyüme oranı üzerinde 
yukarı yönde risk ise geçtiğimiz günlerde açıklanan 
yapısal reform paketlerinin etkili bir şekilde hayat 
geçmesi halinde artabilecektir. Söz konusu 
reformlar uzun vadede Türkiye ekonomisine yönelik 
doğrudan yabancı yatırımları hızlandırabileceği 
gibi potansiyel büyümeyi artırabilecektir. 
Önümüzdeki bir yıllık dönemde ise söz konusu 

reformlar hızlı bir şekilde hayata geçerse, yatırım 
harcamalarının artması ve sermaye akımlarında 
canlanma şeklinde 2015’in ikinci yarısından 
itibaren olumlu katkı yapabilecektir.

Dış dengesizliklerimizde büyüme görünümü ile 
uyumlu seyir sürebilir.

Gerek büyümenin ilk yarıda zayıf bir seyir 
izleyecek olması, gerekse emtia fiyatlarındaki 
düşük seviyelerle yıl içinde dış ticaret ve cari 
işlemler açığı gerilemeye devam edebilecektir. 
Burada ivme kaybeden dış talep dış açığımızdaki 
azalışı sınırlayabilecek olsa da döviz kurlarının 
rekabetçi konumu sayesinde bu olumsuzluk 
kısmen telafi edilebilecektir. Yılın ikinci yarısında 
ise büyümedeki döngüye benzer bir eğilimi dış 
ticaret ve cari işlemler açığında görebiliriz. İç 
talepteki toparlanma ile cari işlemler açığı yıl 
sonunda yeniden hızlanarak 45 milyar dolara 
yaklaşabilecektir. Milli gelire oran olarak ise 
2015 sonunda %5-5,5 aralığında bir cari işlemler 
açığı mümkün olabilir. Dış ticaret ortağımız 
ekonomilerindeki toparlanma cari açığı sınırlayıcı 
bir unsur olarak karşımıza çıkabileceği gibi, emtia 
fiyatlarında beklenen toparlanmanın hızlanması 
halinde cari açıkta da daha hızlı bir genişleme 
riskinin artabileceğini söyleyebiliriz.

Enfl asyonda elde edilebilecek kazanımların 
koruması açısından TL’nin seyri de önemli 
olabilecektir.

2014’ü %8,2 seviyesinden tamamlayan TÜFE yıllık 
enflasyonunun bu yıl ilk yarıda %5’in de altına 
inebileceği beklenebilir. Bunda enerji ve emtia 
fiyatlarındaki düşük seviyelerin yanında geçen yılın 
yüksek baz etkisinin de etkisi olduğu söylenebilir. 
Yıl ortalarında yıllık TÜFE enflasyonunun %4,5-
5,0 aralığına kadar inebileceğini hesaplıyoruz. 
Yılın ikinci yarısında ise hem baz etkilerinin 
ortadan kalkması hem de büyümenin potansiyel 

Son dönemde yaşanan bazı gelişmeler 2015’in ikinci yarısında 
daha hızlı bir büyümeye ulaşmamızı kolaylaştırabilir. Enflasyon ve 
cari açıkta ise düşüş trendi bir süre daha devam edebilecek gibi 
görünüyor. Bu kazanımları yılın ikinci yarısında ve sonrasında da 
korumak için yapısal reformlar önemli

2015 Yılı 
Beklentilerimiz

Şakir Turan | Türkiye Finans Ekonomisti
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hızına yaklaşması ile enflasyonun yükselmeye 
başlayabileceğini öngörüyoruz. Enflasyonda 
ilk yarıda elde edilecek kazanımın ne kadar 
korunabileceği biraz da döviz kurlarına bağlı 
olabilecektir. Kurdan da gelebilecek sınırlı katkı 
ile yıl sonunda enflasyonun kademeli bir şekilde 
%6,5’e yaklaşabileceğini bekleyebiliriz. 

2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da FED’in 
politikalarına yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik 
gelişmelerin küresel risk algılamasını ve döviz 
piyasalarını etkilemesi beklenebilir. Eğer TCMB 
faiz indirimlerinde aceleci ve hızlı olursa TL 
küresel riskten kaçış dönemlerinde daha çok 
değer kaybedebilecektir. Temkinli duruş korunur 
ve temellerle uyumlu indirimler yapılırsa TL’de 
değer kayıplarının sınırlı kalması beklenebilir. 
Önümüzdeki aylarda TCMB’nin ılımlı indirimler 
yapmasına daha yüksek olasılık verirken döviz 
kurlarında küresel gelişmelere bağlı olarak 
dalgalanmalar olabileceğini düşünüyoruz. Böylece 
yıl sonunda Dolar/TL kurunun 2,40-2,45, Euro/
TL’nin ise 2,90-2,95 aralığında yılı tamamlaması 
beklenebilir.

Tahminlerin tutması küresel varsayımların 
gerçekleşmesine ve politika tepkilerinin 
etkinliğine bağlı olabilecektir. 

Bu makroekonomik eğilimlere ve küresel risk 
algılamasına bağlı olarak yurt içinde tahvil 
getirilerinin yılın ilk yarısında aşağı yönlü bir eğilim 
sergilemesi beklenebilir. Geçtiğimiz günlerde 
olduğu gibi gösterge tahvilin bileşik getirisinde 
yine %6-7 aralığındaki seviyelerin bu yıl ilk yarıda 
yeniden görülebileceği söylenebilir. Ancak ikinci 
yarıda hem enflasyondaki yükselişin hem de yurt 
dışında tahvil getirilerinde en düşük seviyelerin 
geride kalması ile getirilerin yeniden yükselişe geçebilir. 
Yıl sonunda ise gösterge tahvilin bileşik getirisinde 
%8-8,5 aralığında bir seviye mümkün olabilir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız tahminleri 
oluştururken küresel ekonominin, 2015 ikinci 
yarıda biraz daha toparlanarak ılımlı bir hızda 
büyüdüğü, enflasyonun düşük seyrini koruduğu 
ve emtia fiyatlarında kademeli bir toparlanmanın 
olduğu çerçeveyi baz alıyoruz. FED’in yılın 
ikinci yarısında ve kademeli bir faiz artırımı 
yaptığını, ECB’nin attığı niceliksel genişleme 
adımlarının bölge ekonomilerini hızlandırmaya 
başladığını varsayıyoruz. Bu ortamda küresel 
sermaye akımlarının kesintiye uğramadığı, ancak 
temelleri sağlam ve hikayesi olan ekonomileri 
tercih edeceğini bekleyebiliriz. Yüksek seyreden 
jeopolitik risklerden ve yıl içinde FED politikalarına 
yönelik değişen fiyatlamalardan dolayı oynaklık 
devam edebilecektir.

Bu noktada yurt içinde para politikası tepkisinin 
ve yapısal reformların da tahminlerimizin 
gerçekleşebilmesi açısından önemli olabileceğini 
düşünüyoruz. Hızlı ve erken faiz indirimi 
yurt içi varlıkları kırılganlaştırabilecekken 
ekonomik aktivitede arzu edilen toparlanmayı 
sağlayamayabilir. Yapısal reformların hayata 
geçmesi ise bu yıl sağlayabileceğimiz güçlü 
büyüme, düşük enflasyon ve cari açık sonuçlarını 
sonraki yıllarda da korumak için son derece 
önemlidir. Aynı zamanda, orta vadede sermaye 
akımlarını ve yatırımları hızlandırabileceği 
için, uzun vadede ise potansiyel büyümeyi 
hızlandırarak Türkiye’nin uzun vadeli hedeflerine 
ulaşmasına katkıda bulunabileceği için yapısal 
reformların zaman kaybedilmeden etkili bir şekilde 
hayata geçmesi gerekmektedir. Tahminlerimizi 
oluştururken bu reformların tümünün olmasa 
bile önemli bir kısmının hayata geçeceğini ve 
kısa dönemli olumlu etkilerini görebileceğimizi 
varsaydık.
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Adana
Beyazlar içinde bir gelini anımsatan zarafeti ile karlı 
Toros Dağları’nın eteğinde yer alan, yeşil ile mavinin her 
mevsim el ele olduğu, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin 
bereketini üzerinden eksik etmediği, insanlarının da 
havası kadar sıcak olduğu muhteşem bir kent Adana.

Zengin mutfağı, nesilden nesile aktarılan köklü 
gelenekleri, bereketli toprakları, her köşesinde karşınıza 
çıkan zengin tarihiyle ziyaretçilerini hemen kendine 
bağlıyor.

Tadı Damağınızda Kalacak Şehir

Eros Mozaikleri
© Atilla Andırın
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İnsanları Gibi Kendi de Sıcacık Bir Kent
Akdeniz ikliminin bütün özelliklerini taşıyan ve yıllık ortalama 
sıcaklığı 18.7 derece olan Adana, yaz aylarını oldukça yüksek 
sıcaklık değerlerinde geçiriyor. Yılın yaklaşık 196 günü yaz 
mevsimini yaşayan Adana’yı keşfetmek için en güzel aylar 
Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım. 

Şehir hayatını zorlaştıran bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için en 
ideal çözüm ise yaylalar. Yaklaşık 600 metre rakımdan başlayan 
yaylalar Adana halkının yaşamında önemli bir yer tutuyor. 
Belemedik, Akçatekir, Pozantı, Nemrun ve Horzum yaylaları 
hem serin havaları hem de doğal güzellikleri ile şehir halkını 
kendine çekiyor. 

Kuş Bakışı Adana
Kenti bir ana kucağı gibi sarıp sarmalayan Seyhan Nehri’ni ve 
Adana’nın modern siluetini keyifle seyredebileceğiniz en güzel 
yerler Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi içerisinde yer 
alan ‘Aşıklar Tepesi’ ve Menderes’te bulunan ‘Çoban Dede 
Türbesi’.

Bu iki ‘yüksek’ nokta kentin yeşilini ve mavisini cömertçe 
gözlerinizin önüne seriyor. 

1973 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi’nin Balcalı 
Yerleşkesi içinde yer alan ve Aşıklar Tepesi olarak bilinen 
manzaralı yol, fotoğraf severler için inanılmaz kareler sunuyor. 
Gölün turkuaz rengini ve ayna misali yansıttığı bulutları izlemek 
son derece keyifli. 

Göl kenarında bulunan Çoban Dede Parkı ise, yüksekliği 
sayesinde Seyhan Gölü manzarasının en iyi görüldüğü 
yerlerden biri. Yapay şelaleleri, küçük göleti, doğal kuş alanları 
ve seyir terasları ile yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahip. 

Adana şehir merkezinden Çoban Dede Parkı’na giden ve 
Adanalıların kısaca Menderes olarak tanımladıkları Adnan 
Menderes Bulvarı üzerindeki salaş çayhanelerde hem göl 
manzarasını hem de Torosları izleyerek çayınızı yudumlayabilir, 
yanında şehrin meşhur sıkmasının tadına bakabilirsiniz.

Binlerce Yıllık Bir İsim: Adana
Verimli toprakları sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan
Adana’nın isminin nereden geldiğine dair çok sayıda
rivayet bulunuyor.

Şehre ait en eski yazılı kayıtlara, Anadolu yarımadasının
en köklü uygarlıklarından biri olan Hititlerin kaya
kitabelerinde rastlanır. Boğazköy metinleri olarak bilinen
ve M.Ö. 1650 yıllarına tarihlenen bir Hitit tabletinde, Adana
havalisinden “Uru Adania” yani Adana Bölgesi olarak
bahsedilir. Ormanlık yörelerde yaşadığına inanılan Fırtına
Tanrısı Adad’ın adının, ormanları bol Toroslar ile Seyhan
nehri bölgesinin oluşturduğu Adana yöresine isim olarak
verildiği kabul edilir.

Hititlerin etkisinde kalan Fenikelilerin de zengin orman
ve tarım ürünleri ticareti yaptıkları bu bölgeye Adonis’in
Yeri dedikleri bilinmektedir. Adonis toprağın ve bitkilerin
yeniden canlanışını simgeler. Bölge Homeros’un
İlyada’sında da Adana olarak geçer.

Başka bir rivayete göre de Adana ismi topraklarının
verimliliği ve karlı dağlarının güzelliği nedeniyle 
Edenia - Cennet Yöresi kelimesinden gelir.

Tarihte Uzun Bir Yolculuk
Adana bölgesinde bilinen en eski yerleşimin Yontma Taş 
Devri’ne dayandığı bilinmektedir. M.Ö. 1300’lü yıllarda 
Hitit Federasyonu’na dahil olan kent; M.Ö. 9. yüzyılda 
Asurluların, M.Ö. 7. yüzyılda ise İranlıların eline geçti. M.Ö. 
333 yılında ise Büyük İskender ve ordusuna ev sahipliği 
yapan kent Issos Savaşı’ndan sonra Makedonyalıların 
oldu. 

M.Ö. 1. yüzyılda Roma Devleti’nin hakimiyetine giren 
Adana, Doğu Roma’nın en büyük ticaret merkezi 
konumuna yükseldi. Ancak birbiri ardına gelen savaşlarla 
el değiştirmeye devam etti. Sırasıyla Sasaniler, Bizanslılar, 
Abbasiler yeniden Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler ve 
Memluklular kenti ele geçirdi. Memluklular zamanında 
Orta Asya’dan Çukurova’ya gelen Türkler, bu verimli 
ve sulak topraklar üzerine yepyeni bir medeniyet 
kurulmasında öncülük ettiler. Bu dönemde Pyramos 
Nehri’nin adı Ceyhan, Sarus nehrinin adı ise Seyhan 
olarak değişti.

1352 yılında kurulan Ramazanoğulları Beyliği ile şehir yine 
parlak bir döneme girdi. 1517 yılında Mısır seferine çıkan 
Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 

Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin ardından başlayan 
sıkıntılı süreçte Fransızlar tarafından işgal edilen Adana, 
bölge halkının örgütlenerek ‘Kilikya Milli Kuvvetler 
Teşkilatı’nı kurması ile milli mücadele döneminde önemli 
görevler üstlendi. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması 
ile Fransa, Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kaldı. 

Aşıklar Tepesi’nden Manzara

Karataş, Magarsus Antik Tiyatro’su
© Atilla Andırın
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Adana Arkeoloji Müzesi
1924 yılında kurulan ve Türkiye’nin en eski 10 müzesinden biri 
olan Adana Arkeoloji Müzesi, hemen yanında bulunan ve şehrin 
binlerce yıllık geçmişini sergileyen Etnoğrafya Müzesi gibi bir 
süredir ziyaretçi kabul etmiyor. Geçici olarak kapatılan bu iki 
müze, önemli bir proje olan ‘Yeni Adana Müzesi’nde hizmet 
vermeye devam edecek. 

‘Yeni Adana Müzesi’, bir zamanlar Adana’nın en önemli 
kuruluşlarından olan Milli Mensucat Fabrikası’nın 68 dönümlük 
alanında hayat bulacak. Çalışmaları devam eden projenin, 
Adana’nın zengin tarihini yaşayan, yaşatan ve öğreten bir 
müzecilik anlayışıyla sergilemesi hedefleniyor.

Adana’nın ‘En’leri
• ‘Sabancı Merkez Camii’ Türkiye ve Ortadoğu’nun en 

büyük camisi unvanına sahiptir.

• Türkiye’nin ve Adana’nın en uzun köprüsü, ‘Çatalan 
Köprüsü’’dür.

• Adana’nın en eski camisi, ‘Yağ Camii’dir.

• Adana’da yer alan ‘Büyük Saat’ Türkiye’nin en büyük 
saat kulesidir.

• Adana’nın en büyük ilçesi ‘Seyhan’ ilçesidir.

• Adana’nın en eski mahallesi ‘Tepebağ Mahallesi’dir.

• Türkiye’nin en eski 10 müzesinden biri Adana’da yer 
alan ‘Arkeoloji Müzesi’dir.

Adım Adım Adana
Adana’da görmeden dönmemeniz gereken yerlerin başında 
gelen Merkez Park, Sabancı Merkez Camii, Arkeoloji Müzesi, 
Taş Köprü ve Tepebağ Mahallesi inci bir kolye gibi sıraya 
dizilmiş konumdalar. 

Seyhan Nehri’nin her iki yakasında 33 hektarlık bir alana 
yayılan Merkez Park, Türkiye’nin en büyük parkı olma özelliğini 
taşıyor. Park, içinde ve çevresinde bulunan yürüyüş ve bisiklet 
parkurları, çocuk oyun alanları, kafeleri ve açık hava sinemaları 
ile önemli bir cazibe merkezi. Bünyesinde barındırdığı 
400.000’den fazla bitki ile nehrin mavisini yeşilin güzelliği ile 
buluşturuyor. Parkın güney ucunda ise tüm ihtişamı ile Sabancı 
Merkez Camii yer alıyor. 

İhtişamlı ve Huzurlu: Sabancı Merkez Camii
Merkez Park’ın turunç kokulu ve rengarenk çiçeklerle süslenmiş 
yürüyüş yollarını, sallanması ile meşhur asma köprülerini 
geçtikten sonra karşınıza etkileyici silueti ile ‘Sabancı Merkez 
Camii’ çıkıyor. 

1988 yılında yapımına başlanan ve 1998 yılında ibadete açılan, 
28 bin kişiye ulaşabilen kapasitesi ile Türkiye ve Ortadoğu’nun 
en büyük camisi olan Sabancı Merkez Camii, klasik Osmanlı 
mimarisinin etkisini yaşatan Mimar Necip Dinç’in eseri.  

Caminin 4 adet yarım-kubbesi 4 halifeyi, 5 kubbesi İslam’ın 
beş şartını, 6 minaresi ise imanın 6 şartını simgeliyor. 32 metre 
çapa sahip ana kubbe 32 farza, yine 40 penceresi ile 

Hz. Muhammed’in peygamber olduğu yaşa ve 40 rekat 
namaza, caminin avlusunda yer alan 28 kubbe Kur’an’da adı 
geçen 28 peygambere ve minarelerin 99 metrelik uzunlukları da 
Allah’ın 99 güzel ismine karşılık geliyor.

Camide bulunan hat eserlerinin tamamı Hattat Hüseyin Kutlu’ya 
ait. Caminin kıble cephesinde bulunan 4 adet pano ise 
dünyadaki en büyük cami panoları olma özelliğine sahip.

Sabancı Merkez Camii ve Merkez Park

Adana Arkeoloji Müzesi
© Atilla Andırın
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Taş Köprü söylencelere de ilham vermiş. Kahinlerinden 
biri Adania kralına kızının bir yılan tarafından 
öldürüleceğini söylemiş. Telaşlanan kral, kızını kentin 
önünden akan nehrin ortasındaki adaya göndermiş.
Ama gelin görün ki yılan, üzüm dolu bir sepetle adaya
ulaşmış ve kızı öldürmüş. Kral ölen kızının anısına şehrin 
iki yakasını birleştiren bir köprü yaptırmış. Köprünün 
ayaklarına da yıkılırsa yeniden yapılabilsin diye altınlar 
gömdürmüş. “Köprüyü onarmak isteyen bu altınları 
kullansın ama daha sonrası için yeni altınlar koysun” diye 
vasiyette bulunmuş.

Binlerce Yılın Tanığı Taş Köprü
Adana’nın adeta sembolü haline gelmiş olan Taş Köprü, 
dünyanın halen kullanımda olan en eski köprüsü. 319 
metrelik uzunluğuyla Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerini 
birbirine bağlayan köprünün yapılış tarihi hakkında farklı 
görüşler bulunuyor. Adana Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bir 
kitabeye dayanarak köprünün 4. yüzyılda Auxentios adlı bir 
mimar tarafından inşa edildiğine işaret edenler var. Ancak 
arkeologların önemli bir kısmı köprünün 117-138 yılları arasında 
hüküm süren Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yapıldığını 
düşünüyor. 

21 gözlü olarak inşa edilen köprünün 7 gözü Seyhan nehrinin 
ıslahı sırasında toprak altında kalmış. Köprü 2007 yılında 
gerçekleştirilen son restorasyon çalışmasından sonra sadece 
yaya trafiğine hizmet veriyor.

Tüm Nesillerin Yegane Ev Sahibi Tepebağ
Tepebağ Mahallesi’nin geçmişi neolitik çağa kadar uzanıyor. 

Tepebağ Höyüğü’nde arkeolojik kazılar halen devam ediyor. 
Höyüğün eteklerinde bulunan geleneksel Adana evleri de son 
yıllarda yavaş yavaş restore ediliyor. Adana’nın nemli ve sıcak 
havasından en az etkilenecek şekilde tasarlanan evler geniş 
saçaklara ve yüksek tavanlara sahip. 

Geleneksel Adana evlerinin günümüze ulaşan nadir 
örneklerinden biri ise Ramazanoğlu Konağı. Konak 
Ramazanoğulları Beyliği döneminde 1360-1390 yıları arasında 
saray selamlığı olarak inşa edilmiş. 14. yüzyıldan kalma ender 
sivil mimarlık örneklerinden biri olarak kabul edilen konak, 
bugün halka açık ve kültür merkezi olarak hizmet veriyor. 

Atatürk Müzesi, Sinema Müzesi ve Bebekli Kilise Tepebağ 
Mahallesi’nde bulunan diğer önemli mekanlar. Bir İtalyan 

Katolik Kilisesi olan St. Paul Kilisesi, 
çatısında bulunan 2.5 metrelik 
bronz Meryem Ana heykelinin halk 
tarafından bebeğe benzetilmesinden 
dolayı halk arasında Bebekli Kilise 
olarak anılır olmuş.  

Zamanın İzinde:   
Büyük Saat
Adana sokaklarında ilk kez 
dolaşırken kendini kaybeden 
gezginleri her saat başı çıkardığı 
‘ding dong’ sesleriyle bugüne 
çağıran Büyük Saat, Adana’nın 
en merkezi noktalarından olan 
Kazancılar Çarşısı’nın hemen 
yanında bulunuyor. Yapımı 1882 
yılında tamamlanan Büyük Saat, 32 
metrelik boyu ile Türkiye’nin en uzun 
saat kulesi olma özelliğine sahip.  

Yapıldığı dönemde modernleşmenin 
simgelerinden bir olarak kabul 
edilen saat kulesi, bir dönem yıldız 
araştırmaları için de kullanılmış. 

Taş Köprü

Tepebağ Evleri ve Sinema Müzesi
© Atilla Andırın

Büyük 
Saat
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Tarihi Bir Alışveriş Mekanı:   
Kazancılar Çarşısı
Büyük Saat’in yanında bulunan Kazancılar Çarşısı, geçmişin 
izlerinin nasıl yavaş yavaş yok olduğunu sokaklar boyunca 
önünüze seriyor. Biraz hüzünlü olsa da Adana’nın bu en büyük 
ve en eski çarşısının içinde hala zanaatlarını sabırla devam 
ettiren esnafla bir kahve içimi de olsa muhabbet etmeniz, 
anılarını dinlemeniz mümkün. 

Eskiden bakırcıların, kalaycıların, yemenicilerin, köşkerlerin 
ayrı sokaklarda mesleklerini icra ettikleri çarşıda artık parmakla 
sayılabilecek kadar az bakırcı ve kalaycı var. Yemeniciler ve 
köşkerler ise çoktan kapanmış.

Zamanın hoyrat izlerine rağmen yine de tüm gün canlılığını 
koruyan çarşıda sandalyeciler, sandıkçılar, tesbihçiler sizi 
büyük bir misafirperverlikle dükkanlarına davet etmeye devam 
ediyor. Kebapçılar ve tarihi tatlıcılar da vazgeçilmez lezzetleri 
ve dostane ikramlarıyla çarşının hala bir çekim alanı olmasında 
etkili. 

Adana’nın Huzur Dolu Kadim İbadethaneleri
Adana’da kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ve mimarisi ile 
kendine hayran bırakan birçok ibadethane mevcut.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğine bağlı olan 
Bakırcılar ve Kalaycılar Odası Başkanı ve üçüncü nesilden 
bakırcı olan İbrahim Arıklan da az sayıdaki bakırcılardan 
biri. Arıklan, çarşının parlak dönemlerini yaşadığı 
zamanlarda gün doğmadan dükkanların açıldığını 
ve müşterilerin yoğun taleplerine yetişmekte zorluk 
çektiklerini anlatıyor. Arıklan’ın verdiği bilgiler çarşının 
zamanında inşa edilirken ne kadar zekice planlandığını da
göz önüne seriyor. Arıklan; dükkanların Adana’nın kavuran 
yaz sıcaklarından esnafı koruyan hatta doğal klima etkisi 
gösteren bir mimari yapıya sahip olduklarını belirtiyor. 

Şehir İçi
• Taş Köprü
• Ulu Camii 
• Sabancı Merkez Camii
• Merkez Park
• Tarihi Kazancılar Çarşısı
• Büyük Saat
• Çarşı Hamamı
• Çoban Dede Parkı ve 

Türbesi
• Hasan Ağa Camii
• Seyhan Barajı ve  

Baraj Gölü
• Atatürk Evi Müzesi
• Bebekli Kilise
• Tepebağ Mahallesi Evleri
• Sinema Müzesi
• Tren Garı

Çevre İlçeler
• Anavarza Kalesi ve  

Antik Kenti
• Misis Antik Kenti
• Şahmeran Kalesi
• Şar Antik Kenti
• Ayaş Antik Kenti
• Varda Köprüsü
• Feke Kalesi
• Yumurtalık ve   

Karataş Sahilleri

Görmeden Dönmeyin

Ulu Camii
1508-1541 yılları arasında inşa edilen Ulu Camii siyah beyaz 
mermer taşlarla bezeli duvarlarıyla Selçuklu, Artuklu, Memluklu 
ve Osmanlı mimarilerinin özelliklerini bir arada yansıtıyor. Cami, 
Çukurova’nın Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılmasında önemli 
rol oynayan Ramazanoğulları Beyliği döneminin en önemli 
eserlerinden birisi. Bir külliye olarak bünyesinde medrese, 
harem, selamlık, hamam, imaret, arasta ve çeşme gibi yapılar 
barındıran caminin bölgenin gelişiminde etkisi büyük olmuş.  

Kazancılar Çarşısı

Anavarza ve Anavarza Kalesi
© Atilla Andırın

Adana Tren Garı
© Atilla Andırın

Yumurtalık Sahili
© Atilla Andırın
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Hasan Ağa Camii
Asıl adı Hasan Kethüda 
Camii olan ve 1558 
yılında inşa edilen yapı, 
Yağ Camii’nin hemen 
arkasında yer alıyor. 
Osmanlı mimarisinin 
klasik devir cami tipinin 
Adana’da görülebilen tek 
örneği olması nedeniyle 
önem taşıyor. 

Yeni Camii
Memluk mimarisinin 
izlerini yansıtan caminin 
yapım tarihi ile ilgili iki 
ayrı kitabe bulunuyor. 
İlki 1724 yılını tarihlerken 
diğer kitabe 1729 yılını 
gösteriyor. Caminin 
giriş kapısı üzerinde 
bulunan ancak aşınmalar 
nedeniyle günümüzde 
kullanılamayan güneş 
saati ise Osmanlı dönemi 
güneş saatlerinin en güzel 
örneklerinden biri olarak 
kabul ediliyor. 

Yağ Camii
Adana’nın en eski alışveriş 
noktası olan Kazancılar 
Çarşısı’nın hemen yanında 
yer alan Yağ Camii ya 
da Evliya Çelebi’nin 
‘Seyahatname’sinde 
kullandığı adı ile Eski 
Cami aslında 1500’lü 
yıllarda yapılmış bir Haçlı 
Kilisesi. Ramazanoğulları 
Beyliği döneminde Halil 
Bey tarafından yaptırılan 
düzenlemeler ile camiye 
çevrilen yapı, adını bir 
zamanlar taç kapısının 
önünde kurulan yağ 
pazarından alıyor. 

Ulu Camii

Yağ Camii
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Lokman Hekim ve Misis Köprüsü
Tarihte birçok uygarlığın ticari ve askeri yolları üzerinde 
yer alan Misis Köprüsü’nün kendisi kadar efsaneleri 
de hayli meşhur. Yıllardır dilden dile söylene gelen bu 
efsanelerin en önemlilerinden biri de ‘Lokman Hekim’in 
hikayesi. 

Söylentilere göre tüm doktorların ustası, hocası olan 
Lokman Hekim; çiçekler ve otlar ile konuşurmuş, bitkiler 
hangi derde deva olduklarını dile gelip ona anlatırlarmış. 

Tüm dünyayı gezerek hastaları iyi eden Lokman Hekim en 
sonunda Misis’e yerleşmiş. Buradaki hastaları da iyi etmiş 
ve gün gelmiş ondan ölüme de çare bulmasını istemişler. 

Ölümsüzlüğün formülünü aramak için Çukurova yollarına 
düşen Lokman Hekim bir çınarın altında dinlenirken bir 
ses duymuş. Ses: “Lokman, bunca zamandır araman-
taraman bitsin, ben ölümün ilacıyım. Bundan böyle 
insanlara da hayvanlara da ölüm yok.” demiş. Kendisine 
seslenen otun yanına koşan Lokman Hekim, ilacın nasıl 
yapılacağını öğrenmiş ve defterine yazmış. Otu da 
kopararak, müjdeyi paylaşmak için Misis’e doğru yola 
çıkmış. 

Yolda Misis Köprüsü üzerinde duran Lokman Hekim, not 
aldığı defterine bakarak ilacı yapmaya başlamış. Tam 
bitireceği sırada aniden bir rüzgar esmiş ve defteri de otu 
da uçurarak suya düşürmüş. Lokman Hekim bu olaydan 
sonra bir daha asla ölüme çare olacak ilacı bulamamış. 

Efsane bu ya otlar da o tarihten sonra kendisine yüz 
çevirmiş, bir daha onunla hiç konuşmaz olmuşlar.

Tadına Bakmadan Dönmeyin
• Adana Kebap
• İçli Köfte
• Çiğ Köfte
• Şırdan ve 
 Mumbar Dolması
• Kırkkat
• Turunç Tatlısı

• Taş Kadayıf, Kara Kuş 
 ve Halka Tatlısı
• Bici Bici
• Şalgam
• Aşlama (Şıra)
• Muzlu Süt 
 (Adana’ya özel)

8 Bin Yıl Boyunca 18 Farklı Uygarlığa  
Ev Sahipliği Yapan Antik Adana
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin varlığı, bereketli toprakları ve 
ticari yollar üzerinde bulunan konumu ile aralıksız bir şekilde 
faklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Adana’daki en eski 
uygarlığın tarihi sekiz bin yıl öncesine dayanıyor. Adana’yı 
gezmek için iki günden fazla zamanınız varsa mutlaka şehrin 
antik mirasını ziyaret etmelisiniz.

Misis Antik Kenti Adana il merkezinin 27 kilometre doğusunda 
yer alıyor. Şimdilerde Yüreğir İlçesi sınırları içinde bulunan 
antik kent, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor. Yapılan kazı 
çalışmaları kent tarihinin M.Ö. 7 binli yıllara kadar uzandığını 
gösteriyor. 

Kentin ortasından geçen Ceyhan Nehri’nin üzerine kurulmuş 
olan dokuz gözlü Misis Köprüsü M.Ö 4. yüzyılda inşa edilmiş. 
Bu tarihi köprünün çevresinde antik tiyatro ve sur kalıntılarını da 
görmek mümkün. 

Antik Kilikya’nın en önemli liman kentlerinden biri olan Ayas 
Antik Kenti Adana il merkezinden 48 kilometre uzaklıkta 
bulunuyor. 2 bin yıldan eski bir tarihi geçmişi bulunan kentte; 
Liman Kalesi, Süleyman Kalesi, Kız Kalesi, Marko Polo İskelesi 
ve Sütunlu Cadde’yi görebilirsiniz. 

Adana’ya 64 kilometre mesafede 
bulunan Varda Köprüsü 
doğa ile bütünleşen ihtişamlı 
mimarisi ile görenleri kendine 
hayran bırakıyor. Karaisalı ilçesi 
sınırlarında bulunan ve İstanbul-
Bağdat-Hicaz demiryolunun bir 
ayağı olarak Almanlar tarafından 
inşa edilen köprü 1912 yılında 

tamamlanmış. Köprü, İngiliz film serisi 007 James Bond’un 
‘Skyfall’ isimli bölümünde mekan olarak kullanılmış. 

Festivaller Şehri Adana
Yıldızlar Geçidi Altın Koza
İlki 1969 yılında düzenlenen ‘Altın Koza Film Festivali’ Adana’yı 
ziyaret etmek için sayısız sebepten sadece biri. Her yıl 
Eylül ayında düzenlenen festival, Ulusal Uzun Metrajlı Film 
Yarışması’nın yanı sıra Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film 
Yarışması ile uluslararası bir kimliğe de bürünmüş durumda.

Türkiye ve dünyadan yüzlerce sinema profesyonelini bir araya getiren 
Altın Koza Film Festivali her yıl yaklaşık 70 bin izleyiciye ulaşıyor. 

Adana, sinema ile olan gönül bağını 2011 yılında açılan Sinema 
Müzesi ile daha da pekiştirmiş. Türk sinema tarihini Adana 
perspektifinden yansıtan bir kent müzesi olan mekanda binlerce 
film afişi, fotoğraf ve Türk sinema tarihinde iz bırakan isimlere ait 
özel eşyaları görebilirsiniz.

Nisan’da Adana’da...
Portakal Çiçeklerinin Kokusu Altında
Sokaklarını turunç ağaçlarının süslediği Adana, Nisan ayı 
geldiği zaman narenciye ağaçlarının çiçek açmasıyla baş 
döndüren bir kokuya bürünüyor. Şehir, 2013 yılından beri yılın 
bu özel zamanını bir festivalle kutluyor. Nisan’da Adana’da 
sloganıyla herkesi Adana’ya davet eden festival, kostümlü kortej 
yürüyüşü ve dört bir yana yayılmış yüzlerce etkinliği ile binlerce 
kişiyi ağırlıyor. 

Misis Köprüsü
© Atilla Andırın

© Atilla Andırın

Adana Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari’ye ve 
Folklor Araştırmacısı Atilla Andırın’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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• 31 Aralık 2013 tarihli Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 
Adana 2.149.260 kişiyle Türkiye’nin 
nüfus bakımından 6. en büyük ili.

• 2013 yılında Adana firmaları tarafından 
2.747,1 milyon dolar tutarında ithalat, 
2.155,6 milyon dolar tutarında ihracat 
gerçekleştirildi.

• İhracatta en büyük pay %83.9 ile imalat 
sektörüne ait. Bunu tarım ve ormancılık 
sektörü ve toptan perakende ticaret 
izliyor.

• Adana’ya yapılan ithalatta ise en 
büyük payı %80,6 ile imalat sektörü 
oluşturuyor. 

• Bölgesel gayrisafi katma değerin 
sektörel paylarına bakıldığında hizmet 
sektörü %64,2 ile en büyük payı 
oluşturuyor, sanayi sektörü ise %21 ile 
ikinci sırada yer alıyor.

• Adana’da en çok girişim toptan 
ve perakende ticaret-motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerinin onarımı 
sektöründe gerçekleştirildi. Bunu 
sırasıyla depolama ve imalat sektörü 
izledi.

• Adana’da motorlu kara taşıtları içinde 
en büyük pay %46,8 ile otomobillere 
ait. 2009 yılından itibaren sürekli artan 
otomobil sayısı 2013 yılında 250.670’e 
ulaştı.

• Adana’da 15 ve daha yukarı yaştaki 
nüfusun işgücüne katılma oranı %50.3.

• 15 yaş üzeri nüfusun %53,1’i hizmet, 
%23,7’si tarım sektöründe istihdam 
ediliyor. Sanayi sektöründeki istihdam 
ise %23,3 ile tarımdan sonra geliyor.

• Adana bitkisel üretim değeri 
bakımından 3.436 milyon TL ile 

 6. sırada yer alıyor.

• Toplam tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerin hasat edilen alanlarına 
bakıldığında en fazla pay %65,4 ile 
tahıllara ait. İkinci sırada ise %19 ile 
yağlı tohumlar geliyor. 

• 2013 yılında Türkiye genelindeki 
turunçgillerin %26’sı Adana’da üretildi. 
Kök ve yumru sebze üretim miktarı ise 
%5,1 olarak hesaplandı.

• Adana ilinde örtü altı sebze ve meyve 
üretiminde en büyük pay %72,5 ile 
karpuza ait.

• 2013 yılında Adana’da organik tarım 
üretim miktarı artış göstererek 25.856 
tona yükseldi.

• Türkiye genelindeki keçilerin 
%4,2’si Adana’da bulunuyor ve keçi 
sütü üretiminin %4,5’i Adana’da 
gerçekleştiriliyor.

• Adana Türkiye’nin bal üretiminin 
%10,1’ini gerçekleştiriyor.

* TUİK, “Seçilmiş Göstergelerle Adana 2013”, 
   Eylül 2014 

Ekonomik Verilerle Adana*

Bilmenizde Fayda Var!
• Adana, yaklaşık olarak 3660 yıldır değişmeden 

kullanılan en eski kent ismidir. 

• Tarihte ilk tıp eğitiminin verildiği merkezlerden biri olan 
Asklepion Tapınağı ve hastanesi Adana’nın Yumurtalık 
ilçesindedir.

• Dünya üzerinde hala kullanıma açık olan en eski köprü, 
Adana şehir merkezinde yer alan Taş Köprü’dür.

• Tarihin bilinen ilk toplu sözleşmesi 19. yüzyılın ilk 
yarısında Mısırlı İbrahim Paşa tarafından Adana’da 
yapılmıştır.

• Toros Dağları’nın bir kolu olan Aladağlar dünyanın 
hiçbir yerinde olmadığı kadar çok çeşitlilikte çiçek ve 
bitkiyi barındırır. 

Fotograf Çekmeyi Seviyorsanız…
Eger fotograf makineniz boynunuzda Adana sokaklarını arşınlayacaksanız size en güzel kareleri verecek adresler şöyle:

• Taş Köprü
• Tren garı
• Büyük saat
• Seyhan Nehri boyunca manzara noktaları• Merkez Park ve Sabancı Merkez Camii

• Kazancılar Çarşısı• Tepebag Mahallesi

~

~~

~

Saimbeyli Şelalesi
© Atilla Andırın

Hipokampüs Mozaikleri
© Atilla Andırın

Kapıkaya Kanyonu
© Atilla Andırın

Arıkan Konağı, Kozan
© Atilla Andırın

Çatalan Köprüsü
(Türkiye’nin en uzun köprüsü,1.575 m.) 

Kırk Kilise
© Atilla Andırın

Saimbeyli Kalesi
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Acısıyla Tatlısıyla 
Adana Mutfağı
Doğanın bu kadar cömert davrandığı, dağların, yaylaların, ovanın 
bereketini esirgemediği, üstelik binlerce yıllık tarihin birikimiyle bugünlere 
gelmiş bir şehrin mutfak kültürünün zengin olması çok doğal. Adana 
mutfağı da sahip olduğu zenginliklerin eseri olan geleneksel lezzetlerini 
cömertçe önünüze seriyor. Sadece bu nedenle bile Adana’ya gidebilir, 
gözünüzü ve midenizi gönlünüzce şımartabilirsiniz.

Önüm Arkam Sağım Solum Kebap
Adana ve yemek kelimeleri yan yana gelince akla ilk gelen 
şey tartışmasız kebap oluyor. O kadar ki ‘Adana Kebap’, 
Adana Ticaret Odası’nın yaptığı başvuru ile Türk Patent 
Enstitüsü tarafından tescil edilmiş.  

Her caddede, her sokakta en mütevazı olanından en 
lüksüne kadar çok sayıda kebapçıya rastlamanız mümkün 
ve kebabın en güzeli kesinlikle Adana’da yeniyor. Adana’da 
kebabı farklı kılan özelliklerin başında kullanılan et geliyor. 
Bölgenin zengin doğal ortamında yetişmiş küçük baş 
hayvanların etleri, dinlendirildikten sonra zırh adı verilen 
özel bir bıçakla kıyma haline getiriliyor. Kuyruk yağı ve 
hafif baharatlarla zenginleştirilen kıyma, sıvama adı verilen 
şişlere geçirilerek mangal ateşinde yağı mıhlanarak sabırla 
pişiriliyor. 

Adana’da kebabın servis edilirken yanında olmazsa 
olmazları da var. Sumaklı soğan salatası, söğüş turp, ezme 
domates, maydanoz tabağı siz istemeseniz bile bir anda 
masanızı donatıyor.

Tam da bu noktada Adana’nın en yaygın içeceği şalgamdan 
bahsetmek gerekiyor. Şalgam aslında havuca benzeyen 
bir kök sebze. Kıpkırmızı rengi ve tadıyla harika bir içecek 
haline gelmesi için bulgur unu, tuz ve suyla fermantasyona 
uğraması gerekiyor. 

Yanında şalgam olmadan Adana’da kebap keyfinizin biraz 
eksik kalacağını bilmelisiniz.

Tatlısıyla Baharatlısıyla 
Adana’nın Sokak Lezzetleri
Halka Tatlı, Taş Kadayıf, Karakuş...
Adana’da tatlı yemek apayrı bir keyif. Dükkanların 
tezgahlarında kat kat dizilmiş tatlılara karşı koymak çok zor. 
Zaten tek yapmanız gereken eliniz kirlenmesin diye tezgahın 
üzerindeki küçük kağıtları alıp dilediğiniz tatlıyı iki lokmada 
yemek. 

Sokak tatlılarının en ünlüsü halka tatlı. Bol şerbeti ve çıtır 
çıtır lezzetiyle bu ünü hak ediyor. Hemen her tezgahta halka 
tatlıya eşlik eden diğer iki tatlı ise taş kadayıf ve karakuş. Taş 
kadayıf, içine bütün ceviz ya da kaymak konularak yarım 
ay şeklinde kızartılıyor ve şerbetleniyor. Karakuş ise kat kat 
yufkanın aralarına ceviz döşenerek sarılmasıyla hazırlanıyor. 
Tatlılarınızı yerken saymayı unutmayın, çünkü hesabı ödemek 
için tezgahtara kaç tane yediğinizi söylemeniz gerekiyor.

Sıcak Yaz Günlerinin Serin Tatları: 
Bici Bici, Karsambaç ve Aşlama
Yaz aylarında şehrin her köşesinde bulabileceğiniz bici bici 
tamamen Adana’ya özgü, soğuk bir muhallebi. Rendelenmiş 
buz, pişmiş ve küpler halinde kesilmiş nişasta, pudra şekeri 
ve bici boyası da denilen bir çeşit gıda boyası ile hazırlanan 
şerbetten oluşuyor. Gül suyu eklenerek servis yapılıyor. 

Karsambaç ise rendelenmiş buzun üzüm pekmezi ya da 
meyve suları ile karıştırılması ile elde edilen serin bir içecek. 
Eskiden kış mevsiminde toplanan karın muhafaza edilmesi 
ile yapılan karsambaç için günümüzde hazır buz kalıpları 
kullanılıyor.  

Aşlama ise meyan kökünden elde edilen buz gibi bir içecek. 
Aşlama satıcılarını daha çok yaz aylarında, sırtlarında 
küp adını verdikleri güğümleriyle Adana sokaklarında 
görebilirsiniz.
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Yöresel Adana 
Yemekleri
Kebabı ve bol çeşitli sokak 
lezzetlerinin yanı sıra Adana; 
hamur işlerinden, etli ve sebzeli 
yemeklerden oluşan çok zengin bir 
geleneksel mutfak kültürüne sahip. 
Yüksük çorbası, analı-kızlı, mırmırık 
çorbası, içli köfte, hırçıkli köfte, 
kömeç lapası, setikli ekmek gibi 
isimleri bile merak uyandıran, iştah 
açan yemekler Adana evlerinde 
hala pişiyor. Ancak ne yazık ki bu 
yemekleri restoranlarda bulmak 
neredeyse imkansız. Adana’da 
misafir olacak bir tanıdığınız yoksa 
bu güzel mutfağın tadına varmak 
için özel etkinlikleri ya da kermes 
programlarını takip etmenizi 
öneririz.

Her Köşe Başında Ayrı Bir Lezzet
Adana mutfağında sakatatlar da önemli bir yer tutuyor. Bol 
kimyon ile servis edilen şırdan ve kırkkat neredeyse sadece 
Adana’da tüketiliyor ve geceleri sokak satıcılarından yenmesi 
adeta bir gelenek. 

Şırdan dolması koyunun dört midesinden biri olan şırdandan 
yapılıyor. Temizlenen şırdanlar pirinç, et ve baharat 
karışımıyla doldurularak dikiliyor. Sıcak olarak ve yanında 
acı biber turşusu ile ikram ediliyor. Kırkkat ise bağırsaktan 
yapıldığı için temizliği ve pişirilmesi daha uzun sürüyor. 
Zaten ismini de buradan alıyor. Şırdan ve kırkkat Adana’da 
yaz-kış severek tüketilen yiyecekler. Satıcılar özellikle gece 
saatlerinde hemen her köşe başında yerlerini alıyorlar. 

Kahvaltının Yıldızları
Kentin bir diğer sokak lezzeti ise simitleri. Çıtır çıtır kıvamıyla 
kazan simidi ile daha yumuşak ve yassı olan taban simidi 
Adana’da çok seviliyor. Kazan simidini taban simidinden 
ayıran en önemli özellik pekmezli şerbette kısa bir süre 
haşlandıktan sonra susama bulanarak taş fırında pişirilmesi. 

Kahvaltı için başka bir seçeneğiniz de sıkma. Yörüklerden 
gelme bir yiyecek olan sıkmayı hazırlamak için önce yufka 
açılıyor ve odun ateşinde pişiriliyor. Ardından patatesli, 
peynirli ya da otlu olarak hazırlanan iç malzeme, pişen 
yufkanın içine yerleştirilip sıkı bir dürüm haline getiriliyor ve 
kısa bir süre daha pişiriliyor. Yapımları benzerlik gösterse de 
sıkma, gözleme ya da dürümden oldukça farklı. Adana’da 
güzel bir sıkma yemek istiyorsanız Seyhan Gölü kıyısındaki 
salaş mekanları tercih edebilirsiniz.
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1978 yılında Erzurum’da doğan Bünyamin 
Kılıç, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun 
oldu. Bankacılık kariyerinin ilk adımlarını 
Sümerbank ve Dışbank’ta attı. 11 yıl önce 
Türkiye Finans ailesine katıldı. Genel 
Müdürlük Pazarlama Departmanı’nın 
ardından Küçükbakkalköy Şubesi KOBİ 
Müşteri İlişkileri Yöneticisi, Beşiktaş Şube 
Müdürü ve Katılım Fonu Birim Müdürü 
pozisyonlarında çalıştı. Bünyamin Kılıç 2013 
yılının Ağustos ayından itibaren Acıbadem 
Şube Müdürü olarak görev yapıyor.

Bünyamin Kılıç siyasi tarih, felsefe ve 
stratejik yayınları okumanın yanı sıra 
ekonomi üzerine yapılan güncel çalışmaları 
takip etmeye önem veriyor. Karakalem çizim 
ve amatör hat çalışmaları yapıyor. 

Bünyamin Kılıç
Türkiye Finans Acıbadem Şubesi Müdürü

Kısaca şubenizi tanıtabilir misiniz? 
Kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz, 
kaç kişilik bir ekiple hizmet 
veriyorsunuz?

Ağustos 2013’te ilk fişini kesen şubemiz, 
ben dahil 7 kişilik performans sağlayıcı 
ve iki kişilik destek kadrosu ile toplam 9 
kişilik bir ekipten oluşuyor. 

2014 yılı rakamlarına baktığımızda 
Acıbadem Şubesi olarak daha ilk yılımızı 
doldurmadan faaliyet karı elde etmeye 
başlayarak kayda değer bir başarı 
yakaladık. 

Acıbadem bölgesinin en genç ve en 
dinamik şubesiyiz. Hatta Acıbadem’de 
en güzel Türk kahvesi, Türkiye Finans’ta 
misafirlerimize ikram edilmektedir.

Şubenizin hizmetleri ağırlıklı olarak 
hangi segmentlerde yoğunlaşıyor? 
Oransal olarak bir değer verebilir 
misiniz?

Bugün itibarıyla işlem hacmimizin 
%60’ını bireysel bankacılık işlemleri, 
%40’ını ise KOBİ ve ticari bankacılık 
işlemleri oluşturmaktadır. Ancak bunun 
lokal konjonktüre dayalı doğal bir sonuç 
olduğunu söylemek için henüz erken 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni bir 
şubeyiz ve KOBİ ve ticari payı her geçen 
gün toplamdan daha fazla pay alıyor. 

Bu segmentlerde büyüme biraz daha 
zamana yayılarak gerçekleşiyor. 2015 
yılı için iş hacmimizin %52’sinin bireysel 
bankacılık hizmetlerinden, %48’inin ise 
KOBİ ağırlıklı ticari bankacılık hizmetleri 
toplamından gelmesini hedefliyoruz. 

Şu anda şubemizde performansı yüksek 
iki ekip, hedeflerimiz dahilinde tatlı bir 
rekabet halinde ve ben de bu yarışın 
sonucunu merak ediyorum. 

Acıbadem İstanbul’da semt 
kültürünün kendini hissettirdiği 
yerleşim alanlarından birisi. Bu 
durum hem bireysel müşterilerinizle 
hem de semt esnafıyla diyaloglarınıza 
yansıyor mu?

Tüm müşterilerimizle iletişimimizi, 
odağına “insana saygı” ilkesini 
yerleştirdiğimiz bir anlayışla 
sürdürüyoruz. Diyaloglarımızın olumlu 
yansıması Gizli Müşteri Anketlerinde 
de kendini gösterdi. Bir önceki yıl 75 
puanlarda olan anket sonuçları, bu sene 
94,2 puana yükseldi.

Yıl içerisinde Eğitim Müdürlüğü’nün 
eğitim programlarından düzenli olarak 
faydalanıyoruz. Bunun yanı sıra günlük 
çalışmalarımız esnasında ciddi bir 
eğitim ve gelişim fırsatını müşterilerimiz 
sayesinde yakaladığımızı düşünüyorum, 
çünkü vizyon sahibi, eğitimli bir müşteri 
kitlesinden bizleri ileri taşıyacak geri 
bildirimleri alabiliyoruz. Bu geribildirimleri 
bir sonraki görüşmemize katkı olarak 
aktarabiliyoruz.

Şubenizi ve portföyünüzü geliştirmek 
için kısa, orta ve uzun vadeli 
hedefl eriz nelerdir?

Acıbadem Bölgesi’nin en genç şubesiyiz. 
Ama daha ilk yılımızdan yılların birikimine 
sahip bankaların bilanço büyüklüklerine 
yaklaşmış bulunuyoruz. Bölgedeki tek 
katılım bankası olmamızın getirdiği ekstra 
bir sorumluluğumuz da var.

Bu misyon ve sorumluluğun bilinciyle 
2014’teki rakamsal başarılarımızı 2015’te 
de tekrarlamak, bölgedeki konumumuzu 
güçlendirmek, çalışanlarımızın samimiyeti 
ve Türkiye Finans’ın güven uyandıran 
güçlü kurumsal yapısının verdiği güvenle 
Acıbadem sakinlerini katılım bankacılığı 
esaslarıyla tanıştırmak öncelikli 
hedeflerimiz.

Bankamızın genç şubelerinden birisi olan Türkiye Finans Acıbadem Şubesi, 
bölgedeki tek katılım bankası şubesi olmanın sorumluluğunu da taşıyor. Açılışından 
itibaren şube müdürü olarak görev yapan Bünyamin Kılıç, semt sakinleri ve esnafı 
ile kurdukları sıcak ilişkiden ve gelecek hedeflerinden bahsediyor.

Acıbadem bölgesinin en genç ve 
en dinamik şubesiyiz.
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Kısaca şubenizi tanıtabilir misiniz? 
Kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz, 
kaç kişilik bir ekiple hizmet 
veriyorsunuz?

Türkiye Finans Akdeniz Bölge 
Müdürlüğü’nün önde gelen şubelerinden 
birisi olan Adana Şubesi 1996 yılından 
beri faaliyet göstermektedir. Şubemiz 
Adana’nın ticari açıdan en yoğun 
bölgesinde yer alıyor. 20 kişilik bir ekiple 
müşterilerimize kaliteli, güler yüzlü hizmet 
sunmak ve beklentilerini en doğru şekilde 
karşılamak için çalışıyoruz. 

Adana hem sanayi hem de tarım 
şehri olma özelliğini taşıyor ve 
şüphesiz bölgenin en önemli ticaret 
merkezi. Bu bağlamda bulunduğunuz 
bölgenin şubenize sağladığı 
avantajlar nelerdir? 

Adana; tarım, sanayi ve hizmet 
sektörlerinde Türkiye ekonomisine katma 
değer sağlayan en önemli şehirlerden 
birisi. 

Yılda 2-3 kere hasat alınmasına olanak 
sağlayan verimli Çukurova toprakları, 
pamuk, narenciye ve tahıl üretiminde 
önemli bir pazara sahip. Güçlü ve zengin 
tarımsal ekonominin yanı sıra Adana, 
Türkiye’nin sanayileşen ilk şehirlerinden. 

Tekstil ve deri sanayi şehrimizin 
ekonomik yaşamında büyük önem 

taşıyor. 2014 yılı listelerine göre 
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi 
kuruluşundan 12 tanesi Adana’da 
bulunuyor. Organize sanayi bölgemiz 
her geçen yıl biraz daha büyüyor, küçük 
sanayi siteleri açılıyor. Yeni inşa edilen 
konut alanları ve yeni açılan üniversiteler 
şehrimize yeni bir çehre kazandırıyor. 

Bu dinamik yapı doğal olarak şube 
faaliyetlerimize de olumlu yansıyor. 
Yatırım finansmanından, makine-teçhizat, 
hammadde alımlarına, ithalat-ihracat 
işlemlerinden, bireysel bankacılık 
hizmetlerine uzanan çok geniş bir 
yelpazede ürün ve hizmet sunmamıza 
olanak sağlıyor. 

İthalat ve ihracat çözümleri ile 
ilgili şubenize gelen başvurular 
için ne tür destekler ve avantajlar 
sağlıyorsunuz? 

İthalat ve ihracat işlemlerinde Bankamızın 
uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi, 
müşterilerimizin ihtiyaç duydukları en doğru 
ve hızlı çözümleri sunmamızı sağlıyor. 

Türkiye Finans ithalat ve ihracat işlemleri 
için geniş bir ürün yelpazesine sahip. 
Şubemizde teminat mektuplarından 
akreditife, ülke kredilerinden leasinge 
uzanan çok sayıda işlem müşterilerimizin 
ihtiyacı olan en uygun koşullarla 
gerçekleştiriliyor. 

Şubenizin pazarlama faaliyetlerinde 
nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Günlük, haftalık ve aylık planlar 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz 
müşteri ziyaretleri çalışmalarımızın 
temelini oluşturuyor. Aldığımız 
geribildirimler doğrultusunda ihtiyaçları 
ve beklentileri doğru olarak tespit ediyor 
ve en uygun çözümleri üretiyoruz.  

Piyasadaki gelişmeleri takip ederek, 
elde ettiğimiz verileri doğru okuyup 
değerlendirerek müşteri portföyümüzü 
geliştirecek saha çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. 

Şubenizi ve portföyünüzü geliştirmek 
için kısa, orta ve uzun vadeli 
hedefl eriniz nelerdir?

Öncelikli hedefimiz güçlü bir ekip 
çalışması sergileyerek tüm sektörlerde 
potansiyel müşterilerimize ulaşmak, 
müşterilerimiz ve bankamız için değer 
yaratan çözümler üretmek. 

Ayrıca, tabana yayılan bir çalışma modeli 
ile hem fon toplama hem de finansman 
tarafında şube aktiflerimizi büyütmek, 
pazar payımızdaki ve bilançomuzdaki 
artışı kalıcı kılmak da hedeflerimiz 
arasında. 

Cem Demirci
Türkiye Finans Adana Şubesi Müdürü*

1968 Antakya doğumlu olan Cem Demirci, bankacılık kariyerine 
1996 yılında başladı. 2006 yılında katıldığı Türkiye Finans 
ailesinde 5 yıl Batman Şube Müdürü olarak görev yaptı. Demirci, 
2012 yılının Aralık ayından itibaren yürüttüğü Türkiye Finans 
Adana Şube Müdürlüğü görevinden (bu röportajı takiben) Mart 
2015 tarihinde Antalya Şube Müdürlüğü görevine atandı. 

Arabalara özel bir ilgi duyan Cem Demirci, otomobil 
kullanmaktan ve müzik dinlemekten hoşlanıyor. 

Adana Şubesi, şehrin zengin tarihini 
ve kültürünü her köşesinde hissettiren 
konumuyla ticari hayatın kalbinde 
yer alıyor. Adana Şube Müdürü Cem 
Demirci; ekibine de yansıyan enerji dolu 
yaklaşımıyla bize şubesini, stratejilerini ve 
hedeflerini anlatıyor.

Güçlü bir ekip     
çalışması sergileyerek 
tüm sektörlerde   
potansiyel müşterilerimize 
ulaşmak için çalışıyoruz.

* Cem Demirci, Mart 2015’de bu röportajı 
 takiben Antalya Şube Müdürlüğü görevine 
 atanmıştır.
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Başkalarına el mi açmalı ve yalnızca bir 
başkasından el borcu mu (karz-ı hasen) 
aramalıdır? Ya da zekat verecek birini 
mi bulmalıdır? Yoksa paraya ihtiyaç 
duyacak hale düşmüşse kaderine rıza 
gösterip başına gelecek felaketleri mi 
beklemelidir? Bir başka açıdan devasa 
varlıklara sahip şirketler zaman zaman 
nakit sıkıntısına giremez mi? Yüklü 
miktardaki vadeli borçlarını gününde 
ödeyemediklerinde veya işçilerine 
maaşlarını veremediklerinde insanların 
ve şirketlerin karşılaşacağı problemler 
küçümsenebilir mi? Binlerce insana 
iş veren ve onların aileleriyle birlikte 
geçimlerini sağlayan şirketlerin nakit 
sıkıntısına girmesi önemsiz bir şey 
mi sayılmalıdır? İslam’ın bu durumda 
yegane önerisi karz-ı hasen midir? 
Şirketler kimden birkaç milyon lira 
karz bulacaktır? Yoksa şirketin nakit 
sıkıntısını kötüye kullanarak hisselerini 
ucuza almak isteyecek istismarcılara 
hisselerini mi satmalıdır? Hangi şirket 
her nakit sıkıntısında hisse satmak ister? 
İstese alıcı bulabilir mi? Hasılı İslam’ın bu 
probleme işlevsel bir çözümü var mıdır? 

Piyasadan vadeli mal alıp 
peşin bedelle piyasada satmak 
ve böylece nakde ulaşmak 
anlamına gelen teverruk da 
kanaatimizce para ihtiyacı 
duyan şahıs ya da şirketlerin 
uygulayabileceği bir yöntemdir. 

Öncelikle şu konuda net olmak gerekir: 
Allah Teala faizi haram, ticareti ise meşru 
kılmıştır. Faizin karşısında zekat, sadaka, 
infak, karz ve ticaret işlemlerini mubah 
saymıştır. O halde paraya ihtiyacı olan ve 
gerçekten yoksulluk yaşayan insanların 

zekat, sadaka ve infak türü yardımlarla 
hayatlarını idame ettirmeleri mümkündür. 
Müslümanların böylesi görevlerini ihmal 
etmemeleri gerekir. Fakir insanların da 
zekat beklemek ya da dilenmek yerine 
ellerinden geldikçe çalışmaya ve kazanç 
sağlamaya çalışması gerekir. Fakat 
maalesef İslam dünyasında ne hakkıyla 
zekat verildiği ne de fakirlerin çalışma 
arzusu olduğu söylenebilmektedir. Para 
ihtiyacı bulunan bir şahıs ya da şirketin 
başkasından faizsiz borç alması da 
mümkündür ve böylesi borçlar vermek 
teşvik edilmiştir. Bu sebeple alacağı 
faizsiz borç ile alacaklısını istismar 
etmeksizin maddi sıkıntısını giderecek 
olanlara yardım etmek asil bir davranıştır. 
Fakat burada da faizsiz olarak 
borçlananların borçlarını ödeme arzusu 
taşıdığı söylenememektedir. Maalesef 
insanlar ve esnaflar arasında güven 
kalmamış, borçlanan borcunu ödemediği 
için kimse borç vermez olmuştur. Bu 
arada şahıs ya da şirket, karz olarak 
aldığı parayı işletip gelir sağlayacak ve 
kendisine menfaat temin edecek ise borç 
verenin bundan hiç yararlanmamasını 
beklemek abestir. Çünkü borçlanan 
nasıl menfaatini düşünüyorsa borç veren 
de menfaatini düşünebilir. Yani hiç 
kimse kendi parasından başkası para 
kazanırken kendisine yalnızca Ahiret 
sevabı verilmesini arzulamaz. Bu fıtri bir 
davranıştır. Fakat bir Müslüman’ın faizle 
borç vermesi haram olduğundan bu 
durumda ya borç vermeyip borçlanma 
arzusundaki tarafla ticari ortaklık 
kurmalıdır ya da yine ticari bir işlemle o 
da kendi parasını işletmelidir. Mesela ev 
almak isteyen ve nakit parası olmayan 
bir kimseye faizsiz borç vermek asil 
bir davranış olabilir ama istediği evi 
peşin bedelle alıp ona vadeli bedelle 

Vadeli Mal Alıp 
Peşin Satmak

Doç. Dr. İsak Emin Aktepe

Para ihtiyacı içinde olan bir kimsenin faizle borçlanması 
dinen meşru görülmemiştir. Hatta faizi alan ile faizle 
borçlanan kişi aynı tutulmuştur. O halde para ihtiyacı 
duyan kişinin bu sorununu çözmesi için dinen hangi işlemi 
yapması uygundur? 

48  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 32



satmak (murabaha) haram mıdır? Eğer 
murabaha da haram ise ev almak isteyen 
bir kimseye İslam ne önermektedir? Yine 
ev alacak kadar nakdi olmayan bir şahsa 
borç vermeyip evimizi kiralamak ona 
zulmetmek midir? Eğer öyleyse kirada 
evi olanlar haram mı işlemektedir?

Teverruk işleminin katılım 
bankaları vasıtasıyla organize 
emtia piyasaları kullanılarak 
vekalet yöntemiyle yapılması 
meşruiyetine zarar vermez. 

Piyasadan vadeli mal alıp peşin bedelle 
piyasada satmak ve böylece nakde 
ulaşmak anlamına gelen teverruk da 
kanaatimizce para ihtiyacı duyan şahıs 
ya da şirketlerin uygulayabileceği 
bir yöntemdir. Zira bu işlemde hile 
bulunmayıp bir şahsın satışa arz 
ettiği mal kendisinden vadeli bedelle 
alınmakta ve bir başkasına peşin bedelle 
satılarak nakde ulaşılmaktadır. Geçmiş 
dönemlerde faiz sayılır mı sayılmaz 
mı tartışması yapılan bu meselede 
anlaşıldığı kadarıyla İslam alimleri 
çoğunlukla olumlu görüş vermiş ve 
teverruk işleminin caiz olduğunu ifade 
etmişlerdir. Çünkü bunu yasaklayan 
hiçbir dini delil yoktur ve beşeri 
işlemlerde aslolan mubahlıktır. Yani 
yasak yoksa işlem mubahtır. Ayrıca 
bir malı vadeyle satın alıp, satıcıdan 
başkasına yani üçüncü bir tarafa peşin 
satmak haram ise tüccarların hemen 
hepsi her gün faize giriyor demektir. Zira 
ticaret çoğu zaman böyle yapılır. Bir malı 
satın almak ya kullanmak ya da satmak 
içindir. Satım ise ya peşin ya da vadeli 
olur. Dolayısıyla peşin satım yapılınca 
malın bedeline ulaşılmış ve maldan değil 
onun bedelinden yararlanılmış olur. Bir 
başka açıdan ise faizli işlem borç verip 
fazlasını istemektir. Halbuki vadeyle 
mal alıp peşin satmak da böylesi bir 
uygulama bulunmamaktadır. 

Konu hakkında değerlendirme 
yapanlardan biri de büyük Hanefi alim 

Kemalüddin b. Hümam’dır ki şöyle der: 
“Bir kimse bir miktar borca ihtiyaç duyar. 
Ama kendisinden borç istediği kişi borç 
vermekten imtina eder. Buna mukabil 
on lira değerindeki bir varlığı ona vadeli 
on beş liraya satar. Borçlanmak isteyen 
kişi bunu satın aldıktan sonra pazarda 
on liraya peşin satar. Bu işlemde hiçbir 
beis yoktur. Çünkü vade mal bedelinin 
bir bölümüne karşılıktır. Borç vermek 
de her zaman vacip değildir; bilakis 
menduptur”1.

Eğer ihtiyaç duyulan para 
bulunamadığı takdirde ihtiyaç 
sahibinin daha büyük zararlar 
görmesi muhtemel ise 
teverruk yapması yani katılım 
bankasından vadeli mal alıp 
organize piyasada peşin satarak 
nakde ulaşması öncelikle caiz 
sayılmalıdır.

Teverruk işleminin katılım bankaları 
vasıtasıyla organize emtia piyasaları 
kullanılarak vekalet yöntemiyle 
yapılması meşruiyetine zarar vermez. 
Çünkü katılım bankalarının ve emtia 
borsalarının devreye girmesi teverruk 
işlemini kolaylaştırmaktan başka bir 
işlev görmemektedir. Ticaretin ise zor 
olması amaç değildir. Zira eskiden 
bizzat taşıma sistemiyle yapılan ticaret, 
bugün telefon, İnternet, kredi kartları, 
kargo şirketleri ve bankaların aracılığıyla 
daha modern, hızlı ve güvenli bir hal 
almıştır. Yine eskiden mal sahipleriyle 
doğrudan görüşmeler yapmak suretiyle 
gerçekleştirilen ortaklıklar bugün artık 
menkul kıymet borsaları vasıtasıyla 
hisse senetleri alınarak oldukça rahat 
ifa edilebilmektedir. Bu bakımdan 
ticareti kolaylaştıran unsurlardan istifade 
etmek haram olmadığına göre katılım 
bankalarının imkanlarından yararlanmak 
da meşrudur. Netice itibariyle katılım 
bankaları vasıtasıyla teverruk işlemine 
başvurmak caizdir. Eğer ihtiyaç duyulan 
para bulunamadığı takdirde ihtiyaç 

sahibinin daha büyük zararlar görmesi 
muhtemel ise teverruk yapması yani 
katılım bankasından vadeli mal alıp 
organize piyasada peşin satarak nakde 
ulaşması öncelikle caiz sayılmalıdır. 
Katılım bankalarının teverruk yapmak 
yerine nakde ihtiyaç duyanlara karz-ı 
hasen vermesi önerisi yapılacak olursa 
bilinmelidir ki katılım bankaları hemen 
her ay milyonlarca lirayı güvendikleri 
müşterilerine kısa vadeli karz-ı hasen 
olarak vermektedirler. Takdir edilmelidir 
ki her isteyene karz-ı hasen vermek 
katılım bankalarının gücünü aşan bir 
talep olacaktır. 

Konu hakkında Diyanet İslam 
Ansiklopedisi’nde ise şu bilgi 
verilmektedir: “İhtiyaç sahibi olan A, 
B’ye giderek ondan borç ister. B, borç 
vermek suretiyle elde edemeyeceği bir 
fazlalığı kazanmak amacıyla A’ya, “Sana 
borç veremem. Fakat piyasa değeri 
100 lira olan şu malı 120 liraya vadeli 
olarak satarım, sen de bunu götürüp 100 
liraya satarsın” der. A da buna razı olur. 
Böylece A ihtiyaç duyduğu 100 lirayı, B 
de istediği ilâve 20 lirayı elde etmiş olur. 
Ebû Yûsuf’tan nakledilen, “Îne câizdir 
ve bunu yapan ecir kazanır” şeklindeki 
sözün (İbn Âbidîn, V, 273) bu şekilde 
açıklanan îne hakkında söylenmiş olması 
muhtemeldir. Vadeli satın alınan bir malın 
peşin parayla başka bir şahsa satımı 
niteliğindeki bu tür işlem terminolojide 
ve genellikle Hanbelî literatüründe 
“teverruk” diye adlandırılmakta olup (İbn 
Kayyim el-Cevziyye, III, 170, 200) bazı 
Hanbelî fakihleri hariç tutulursa İslâm 
hukukçularının çoğunluğu tarafından câiz 
kabul edilmektedir”2. 

1 Kemalüddin b. Hümam, Şerhu Fethi’l-Kadir, VII, 213.
2 Yunus Apaydın, “İne”, DİA, XXII, 283.
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Sürdürülebilirlik Nedir?
Sürdürülebilirlik kelimesini 
düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen 
‘küresel ısınmanın olumsuz etkilerini 
aza indirmek’ olabilir; fakat bu popüler 
kavram bu düşünceden çok daha 
fazlasını kapsıyor. Son yıllarda sıkça 
duymaya alıştığımız ve ‘devamlı olma 
hali’ olarak tanımlayabileceğimiz 
‘sürdürülebilirlik’ gerçekte ne anlama 
geliyor?

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 
Konseyi’nin (WBCSD) ‘sürdürülebilirlik’ 
tanımı şöyle: 

“İş dünyasının ve insan yaşamının 
gereksinimleri ile doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği arasında denge 
kurularak; ekonomik, çevresel ve 
toplumsal boyutlarıyla bugünden 
geleceğe uyumlu bir planlama yapılmasını 
amaçlayan bütünsel bir yaklaşım.”

Kamuoyunun bu kavram ile tanışması, 
Birleşmiş Milletler bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren ‘Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’ sayesinde oldu. Bu 
komisyon; bundan tam 28 yıl önce, 1987 
yılında yayımladığı ‘Ortak Geleceğimiz’ 
isimli raporda ‘sürdürülebilirlikten’ ilk kez 
şöyle bahsetti:

“İnsanlık; gelecek kuşakların 
gereksinimlerine cevap verme yeteneğini 
tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını 
temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir 
kılma yeteneğine sahiptir.” 

İnsan faaliyetlerinin bütünü üzerinden 
sağlanabilecek olan sürdürülebilir 
kalkınma üç temel unsurdan oluşuyor: 
Çevresel Sürdürülebilirlik, Ekonomik 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal 
Sürdürülebilirlik. 

Bireyler ve kurumlar olarak hepimizin bu 
üç unsuru içselleştirmemiz, bir değerler 
sistemi olarak benimsememiz, günlük 
yaşantımızdan iş yapma modellerimize 
kadar yapacağımız değişikliklerle 
dünyamızın geleceği için sürdürülebilir 
adımlar atmamız gerekiyor. 

Temizlemek Yerine 
Kirletmemek...
Günümüzün en büyük çevresel sorunu 
şüphesiz ki küresel ısınma ve buna bağlı 
iklim değişikliği. Olumsuz etkilerinin gün 
geçtikçe artışına şahit olduğumuz bu 
sorunlar bizlerden çok gelecek nesilleri 
derinden etkileyecek. 

Küresel çevre sorunlarına karşı aile içinde 
başlayan bilinçlenme ve doğru tutum, 
daha iyi bir gelecek için önem taşıyor.
İklim değişikliğini derinden etkileyen 
nedenlerin başında ‘sera etkisi’ geliyor. 
İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği 
zararı yani bir ürünün ya da hizmetin sera 
gazı cinsinden dünyaya bıraktığı yükü 
izlemeyi ifade eden terim ise ‘karbon 
ayak izi’ olarak tanımlanıyor. Dünyaya iki 
tür karbon ayak izi bırakıyoruz. 

Birincil ayak izi; evsel enerji tüketimi ve 
ulaşım dahil olmak üzere fosil yakıtların 

yanmasından ortaya çıkan doğrudan 
karbondioksit emisyonlarının ölçüsü 
olarak tanımlanıyor. 

İkincil ayak izimiz ise kullandığımız 
tüm ürünlerin üretiminden, elimize 
geçişine ve bozulmasına kadar geçirdiği 
yolculukta dolaylı olarak neden olduğu 
karbondioksit emisyonlarının ölçülmesiyle 
elde ediliyor. 

Karbon Ayak İzinizi Azaltın! 
• Evinizde ısı yalıtımına önem verin.
• Evinizi gün ışığından en yüksek faydayı 
 sağlayacak şekilde düzenleyin. 
• Klasik ampullerinizi enerji tasarruflu 
 olanlarla değiştirin. 
• Elektrikli aletlerinizi seçerken enerji 
 verimli olmalarına özen gösterin. 
• Bulaşık makinenizi ve çamaşır 
 makinenizi tam doldurmadan 
 çalıştırmayın. 
• Kullanmadığınız elektrikli aletleri 
 mutlaka kapalı tutun. 
• Mümkün olduğunca toplu taşıma 
 araçlarını kullanın. 

Üzerinde Yaşadığımız Dünya İçin 
Üzerinde Durmamız Gereken Gerçek: 

Sürdürülebilirlik
Sadece bir an için doğal kaynakların sınırsız olduğunu 
düşünün. Gelecek nesiller için kaygı duyar mıydınız? Belki de 
doğal kaynaklardan daha fazla kullanım hakkı elde edebilmek 
için savaşlar, zulümler olmazdı. Böyle bir durumda dünya 
bugünkü halinden oldukça farklı olabilirdi. Ama gelecek 
nesillere hak ettiği dünyayı bırakmak doğal kaynakları gün be 
gün tüketen insanoğlunun elinde. 

İşte bu yüzden ‘sürdürülebilirlik’ hem bugün hem de yarın için 
oldukça önemli.
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• Evsel atıklarınızı ayrıştırın ve geri 
 dönüşüm noktalarına bırakın. 
• Su kullanımına dikkat edin. Hayatın 
 temeli olan suyun en değerli doğal 
 kaynak olduğunu unutmayın.
• Bilinçli bir tüketici olarak satın aldığınız 
 ürünlerin etiketlerini mutlaka okuyun. 
 Sürdürülebilir biçimde üretilmiş ürünleri 
 tercih edin. 
• Süpermarkete gittiğiniz zaman satın 
 aldığınız yiyeceklerin hangi ülkeden 
 geldiğini anlamak için etiketine bakın. 
 Dünyanın öteki ucundan gelen bir şeyi 
 satın alırken iki kez düşünün.
• Ağaç dikin, çiçek ekin. 
• Çocuklarınızı doğa sevgisi ile yetiştirin. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik
Dünyamızın yaşadığı küresel ısınma, 
kaynakların hızla tükenmesi, nesli 
tükenen canlılar gibi büyük sorunlar 
bireylerin olduğu kadar kurumların da 
sorumluluk bilinci ile hareket etmesini 
gerektiriyor. Bu da şirketlerin kar 
hedeflerinin toplumun çıkarları ile ters 
düşmemesi, çevreye ve insana duyarlı 
birer kurumsal vatandaş olmaları 
anlamına geliyor. 

Kurumsal faaliyetlerin sosyal ve çevresel 
boyutlarının hesaplanması ve stratejilerin 
bu hesaplar doğrultusunda oluşturulması 
uzun vadeli yaklaşımları zorunlu kılıyor. 
Kurumların sürdürülebilirlik yolunda 
attıkları adımlar tüketici davranışlarının 
pozitif yönde değişmesini sağlıyor. 

Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı 
beraberinde ‘hesap verebilir’ olmayı da 
gerektiriyor. Ulusal ve uluslararası pek 
çok şirket bu nedenle yaklaşımlarını 
ve hedeflerini değerlendirdikleri 
sürdürülebilirlik raporları yayınlıyor. 
Küresel standartlara uygun olarak 
hazırlanan bu raporlar şirket 
performansının kurumsal yurttaşlık 
açısından değerlendirilmesini sağlıyor. 

Günümüzde kar amacı güden şirketleri 
sürdürülebilirlik politikaları geliştirme 
konusunda yönlendiren faktörleri şöyle 
sıralayabiliriz:

• Tüketici talepleri
• Marka değeri oluşturması
• Güven ve itibar sağlaması
• Maliyet tasarrufu ve artan karlılık
• Nitelikli iş gücü için çekim unsuru 
 olması
• Çalışan motivasyonunu artırması

ve Sürdürülebilirlik
Türkiye Finans olarak kurumsal hedeflerimize ulaşmamızı destekleyecek olan 
sürdürülebilirlik stratejimizi iki ana eksende tanımlıyoruz: iyi bankacılık ve iyi 
kurumsal vatandaşlık.

Sürdürülebilirlik stratejimiz çekirdek işimizde olduğu kadar toplum nezdinde de 
başarılı sonuçlar elde etmeye odaklı. Hedefimiz en iyi bankacılık uygulamalarını 
hayata geçirirken, iyi kurumsal vatandaşlık örneklerine imza atarak topluma 
katkımızı her iki alanda da pekiştirmek.

Sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak başta paydaşlarımız olmak 
üzere, Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilirlik konularında yürütülen inisiyatifleri 
yakından izliyor, görüşlerimizi paylaşıyor ve hizmet döngümüzde gerekli olan 
düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Aldığımız her türlü karar ve aksiyonunun 
sürdürülebilir bir geleceğe hizmet etmesini hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, sadece ekonomik değil aynı zamanda çevresel ve 
sosyal performanslarımızda da gözetiliyor. Bankamızın kurumsal kültürünün bir 
parçası olarak benimsenen bu genel yaklaşım sayesinde sürdürülebilirliği artan 
oranda içselleştirmek ve bu doğrultuda değer üretmek için çalışıyoruz. 

Türkiye’de Bir İlk

Türkiye Finans’ın 
sürdürülebilirlik raporu, 
Küresel Raporlama 
Girişimi (GRI - Global 
Reporting Initiative) 
tarafından Türkiye’de 
mevduat toplama izni 
bulunan bankalar 
arasında A+ seviyede 
onaylanan ilk ve tek 
rapor oldu.

Hem Türkiye Finans’ın hem de 
Katılım Bankacılığı sektörünün 
A+ derecesine sahip olan ilk 
Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projemiz olan Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşlerine de önemli bir yer ayırdık.

Türkiye Finans olarak toplumun beklentilerine uygun, ekonomik büyümeyi ve 
toplumsal kalkınmayı destekleyen bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisini 
benimsiyoruz. Kalitesi ve çeşitliliği yüksek ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra 
kar amacı gütmeyen toplumsal yatırımlar aracılığıyla da Türkiye’nin sürdürülebilir 
kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Bu hedefler doğrultusunda destek verdiğimiz Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
bizim için büyük önem taşıyor. Proje ile kültürel değerlerimizin gelecek 
kuşaklara aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğimize inanıyoruz. 

Hayat bulduğumuz toplumun değerlerine ve kültürüne katkı sağlayacak adımlar 
atmaya bundan sonra da devam edeceğiz.

projemiz olan Tarihi Kırkpınar Yağlı
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Problem 
  Çözme Sanatı
Problem, Olayları Nasıl Algıladığımızdır!

Çoğumuz için hayat, günlük zorluklar ve 
stresli olaylarla doludur. Karşılaştığımız 
problemleri, yaşadığımız zorluğa 
göre önemli ya da önemsiz olarak 
değerlendiririz. Arkadaşlık ilişkilerimiz, 
aile yaşantımız, evlilik, boşanma, 
sevdiğimiz birini kaybetmemiz, iş 
kaybı gibi önemli gördüğümüz ya da 
günlük hayatımızda önemsiz olarak 
değerlendirdiğimiz problemlerin tamamı 
fiziksel ve psikolojik iyilik durumumuzu 
etkiler. Sosyal etkileşim içinde olan bizler 
yaşamımız boyunca farklı problemlerle 
karşılaşırız ve her birimiz bu problemlere 
farklı tepkiler veririz.

Problem kavramı genel olarak ‘kişinin 
hedefe ulaşmada engellenme ile 
karşılaştığı bir çatışma durumu’ olarak 
tanımlanır. Problemin tanımlanması 
ve yorumlanması, çözümü yolunda 
atılacak ilk adımdır. Problem çözmedeki 
başarımız, motivasyon gibi bazı kişisel 
etkenlere de bağlıdır. 

Problem çözme, kişinin 
kendine güveni, iletişim 
becerileri ve psikolojik uyumu 
ile yakından ilişkilidir. 

İnsanlar arasında çatışmaya sebep 
olan problemler kişilik özelliklerimizle 
de ilişkilidir. Genel olarak kişilik için 
bireye özel ve onu diğerlerinden ayıran 
davranışları da içeren bir bütünlük 
denilebilir. Özeldir; çünkü bireyin 
sıklıkla yaptığı davranışları veya en 
tipik davranışlarını temsil eder. Ayırt 
edicidir; çünkü bu davranışlar bireyi 
başkalarından ayırır. Her birimizin 
farklı kişilik özelliklerine sahip olduğu 
çalışma ortamında rol çatışmaları, ast-üst 
ilişkilerinden doğan çatışmalar problemin 
çözümünü zorlaştırır. Problem çözme, 
kişinin kendine güveni, iletişim becerileri 
ve psikolojik uyumu ile yakından ilişkilidir.
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Korku, kaygı, utangaçlık 
gibi, duygular yaratıcılığı ve  
iş performansını sınırlandırır. 

Karar verme biçimlerinin yanı sıra 
insanların birbirlerini nasıl algıladıkları 
ve nasıl yaklaştıkları kurulan ilişkiler 
açısından önemlidir. Duygusal 
engeller problem çözmeyi etkileyebilir. 
Korku, kaygı, utangaçlık gibi, duygular 
yaratıcılığı ve iş performansını 
sınırlandırır. Kimsenin ne yapacağını 
bilmediği bir problem karşısında, 
uygun zamanda, hızla, akılcı, gerçekçi 
tarzda problemi fırsata dönüştüren 
kişiler iş performansını artırır.

Hayatta karşılaştığımız problemler 
çok çeşitli olduğu için problem 
çözümünde kullanılan yöntemler de 
farklıdır. Örneğin sabahları günaydın 
demeyen komşunuz, sizi devamlı 
eleştiren, dinlemeyen, sözünüzü kesen 
arkadaşlarınız gibi etrafınızda agresif, 
sürekli şikayet eden, saldırgan tavırlar 
gösteren hatta sizinle güç yarışına 
giren kişiler olabilir. Agresif insanlar 
öfkesine karşılık verilmesini bekler. 
Herkesten ve her şeyden şikayet 
edenler olayların iyi yönlerini görmek 
istemeyebilirler.

Etrafınızdaki insanları 
değiştirmeye çalışmanıza 
hiç gerek yok!

Sadece kendi düşünce ve 
davranışlarınızı gözden geçirerek de 
huzurlu olmanız mümkün.

İş ortamında yaşadığımız problem 
karşısında aklımızdan geçen “buna 
katlanamam, kesin dayanamam” 

gibi olumsuz cümleler, “ya bunun 
üstesinden gelemezsem/gelemezse” 
gibi kendimize ve başkalarına 
değer biçme hali ya da “her şey 
kötü, hayatımda iyi hiçbir şey yok”, 
“onunla hiç anlaşamam zaten” gibi 
aşırı felaketleştirme tarzında cümleler 
probleme yüklediğimiz anlamlardır. 
Problemin kendisi değil, algıladığımız 
halidir. 

Problem yaşadığınız kişi ile ilişkilerinizi 
sınırlamadan önce sorunu çözme 
yolunda konuşarak, farklılıkları 
avantaja çevirecek birkaç adım 
atabilirsiniz.

Problem çözme bilişsel  
bir süreçtir. 

Bazıları kendini problem çözmede 
yeterli bazıları yetersiz olarak 
algılayabilir. Düşünme; kişinin sembol, 
imge ve kavramları kullanarak, 
problemi zihninden geçirmesi, 
akıl yürütmesidir. Düşünülüp 
çözümlenmesi ve bir sonuca 
bağlanması gereken bir durum olan 
problem için zihnimizde var olan 
yargılarla akıl yürütmeler yaparız.

Önce problemi 
düşünmemiz, anlamaya 
çalışmamız, zihnimizden 
geçirip değerlendirmemiz 
ve en sonunda bizim için 
en uygun çözüm yolunu 
bulmamız gerekir.

Çözüme ulaşmak için ilk aşamada 
zihnimizde ertelediğimiz problemi, 
seçenek geliştirerek düşünmeye 
başlarız. Zihnimizde sorunun 
parçalarını bir araya getirerek, karanlık 
noktaları aydınlatmış oluruz. Daha 
sonra bulduğumuz çözümleri hayata 

geçirir, değerlendiririz, problemin en 
doğru çözümünün bu olup olmadığını 
sınarız. Elbette problem çözme 
sürecimiz her zaman aynı sıra ile 
devam etmeyebilir. Karşılaştığımız 
soruna göre daha çabuk ve pratik 
çözümler üretebiliriz. 

Bazen çok sinirlendiğimiz bir 
problem karşısında, olaylara tarafsız 
bakma şansımızı kaybederiz. Karar 
vermekten kaçarsanız, problemler 
çözüme ulaşmaz. Geçiştirme 
düşüncelerinden kaçınmalısınız. 

Bazen farkında olmadığımız birçok 
psikolojik ve çevresel etken, 
problemin çözümünü engeller. Ancak 
mücadelenin anahtarı sizin elinizde. 
Çözülmemiş sorunları biriktirmeyin. 
Akılcı, sakin bir yaklaşımla ve 
kendinize güven duyarak iş yerinde, 
sosyal çevrenizde, aile içinde 
karşılaştığınız problemlerle mücadele 
etmeniz çok daha kolay olacaktır. 
Öncelikle karşılaştığımız problemi 
en iyi şekilde algılamamız gerekir. 
Önemli olan olayların kendisi değil, 
onları nasıl algıladığımızdır!

Her zaman aynı sırayı 
izlemek zor olsa da 
sorgulamaya dayalı 
bilimsel problem 
çözme süreçlerini 
öğrenmeli ve zamanla 
içselleştirmeliyiz.

• Problemin belirlenmesi ve 
 tanımlanması
• Çözüm alternatifleri üretilmesi
• Alternatif arasında en iyisinin 
 seçilmesi
• Ve sonuçların değerlendirilmesi

Tanımladığımız problemi 
kendimize sorular 
sorarak net hale 
getirmeliyiz.

• Bir şeylerin yanlış gittiğini bana 
 düşündüren ne?
• Aşırı tepki veriyor 
 olabilir miyim?
• Olması geren bu mu?  

Uygun soruları sormanın 
ve yanıtlarını bulmanın 
karar verme süreci için 
çok önemli olduğunu 
unutmamalıyız.

• Bu durumda ne yapmalıyım?
• Nasıl yapmalıyım?
• Hiçbir şey yapmasam ne olur? 

Elçin Kaleağası
Klinik Psikolog
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Runkeeper
Runkeeper, isminden de anlaşılacağı üzere atletizm 
ağırlıklı ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir 
uygulama. Hem Android hem iOS işletim sistemine 
sahip mobil cihazlarda koşu takibi yapmanızı 

sağlıyor. Yaptığınız koşuları harita üzerinde gösterebilen, 
bunları kayıt eden ve arşivleyen uygulamada hedef 
belirleyebiliyorsunuz. 

Runkeeper size sesli önerilerde bulunarak nasıl koşmanız 
gerektiği konusunda 
yol gösteriyor. Ayrı 
bir ekipman olarak 
kullanılabilecek kalp 
ritmi ölçüm cihazı 
ile detaylı ölçümler 
yapabiliyor ve kalp 
atış hızınızın belli bir 
sayının üstüne çıktığı 
durumlarda uyarı 
verebiliyor. 

Google Fit
Android işletim sistemini geliştiren Google’ın 
birkaç ay önce duyurduğu uygulaması Google Fit, 
100’den fazla aktivite türünü takip edebiliyor. Bunlar 
arasında yürüyüş, ağırlık kaldırma, at binme, boks, 

tenis, bisiklet ve yoga gibi seçenekler bulunuyor. Bu arada 
uygulamanın bazı aktiviteleri takip edebilmesi için ek donanım 
çözümlerine ihtiyaç duyduğunu da belirtmekte fayda var. 
Çünkü aktivite türlerinden bazılarında ölçüm yapabilmek için 
telefondan farklı cihazlara (bileklik, saat vb.) ihtiyaç duyuluyor.

Temelde adım ölçme işlevini barındıran uygulamada günlük 
adım hedefi verebiliyorsunuz. Ayrıca yaptığınız sportif faaliyetler 
için süre hedefi de koyabiliyorsunuz. 

Uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor. 
Ayrıca bir kere ayarlarını yaptıktan sonra 
ölçümleri otomatik olarak yapmaya devam 
ediyor. Yani her gün kurmanıza, açmanıza 
ya da aktif hale getirmenize gerek yok. 
Uygulamanın bir diğer güzel özelliği ise 
yaptığınız aktiviteleri internet üzerinden 
de kontrol edebiliyor olmanız. İnternette 
fit.google.com adresine girdiğinizde tıpkı 
telefondaki gibi bir arayüzle aktivitelerinizi 
görebiliyorsunuz. 

Google tarafından geliştirilen 
Fit’in şimdilik sadece 
Android sürümü bulunuyor. 
Google Fit, Nike Running 
ve Runtastic gibi üçüncü 
parti uygulamalarla beraber 
de kullanılabiliyor. Bu 
uygulamalar için bağlantı 

sağlandığında veriler aynı zamanda 
Google Fit’e de ekleniyor. 

Google Fit, Google Play online 
uygulama mağazasından Android 
işletim sistemi yüklü tablet ve 
telefonlara yüklenebiliyor. 

Mobil Saglık ve 
Spor Uygulamaları

˘

Cep telefonu ve tablet gibi cihazlara 
yükleyeceğiniz uygulamalarla daha sağlıklı 
bir hayatın kapılarını açın. 

Hayatımıza 
Kolaylık Katan Teknoloji̇ler

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber mobil cihaz 
kullanım alışkanlıklarımız da değişti. Artık daha az bilgisayar 
kullanıyoruz, her yerde online olabiliyoruz ve dünyanın her 
yerinden istediğimiz insanlarla iletişimde kalabiliyoruz. 

Mobil cihazların bize sağladığı bu kolaylıklara son 
aylarda sağlık ve sportif amaçlı çözümler de eklenmeye 
başladı. Bu çözümlerin büyük bir çoğunluğu uygulama 
(yani aplikasyon) şeklinde kullanılıyor. Bir kısmı ise hem 
uygulama hem de akıllı bileklik, saat, kalp ritmi ölçen 
cihazlar gibi donanımlardan oluşuyor. 

Uygulamalarla sağlık ya da sportif aktivite takibi 
yapmak çok kolay. Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz 
bu uygulamalarla günlük adım sayınızı ölçmekten kaç 
kilometre yol kat ettiğinizi takibe kadar bir dizi işlemi 
yapabiliyorsunuz. Uygulamaların büyük bir kısmı ücretsiz 
olarak kullanılıyor ve farklı işletim sistemine sahip 
telefonlarda da çalışabiliyor. Bir çok uygulamanın hem 
iPhone hem Android hem de Windows Phone sürümü 
bulunuyor. 

Uygulamalardaki adım sayma, mesafe ölçme gibi verileri 
toplamak için fiziksel aktiviteler sırasında telefonun 
yanınızda olması gerekiyor. Ayrıca bazı uygulamalar ölçüm 
yapabilmek için özel donanımlara ihtiyaç duyuyor. Bu tip 
verileri toplamanız için bu donanımları da kullanıyor olmanız 
gerekiyor.  

İşte size günlük olarak spor ve sağlığınızla ilgili aktiviteleri 
takip etmenizi sağlayacak uygulamalar:

Özgür Çetin
Teknoloji Yazarı
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Donanım çözümleri de var

Mobil cihazınıza indireceğiniz uygulamalara ek 
olarak kullanabileceğiniz donanım çözümleriyle farklı 
ölçümler yapıp spor ve sağlık konusundaki verilerinizi 
daha da detaylandırabilirsiniz. 

Örneğin son dönemde popüler olan ve 
birçok farklı marka tarafından sunulan akıllı 
saat/bileklik çözümleri adım, kalori, mesafe 
ve hatta uyku kalitesi takibi yapabiliyor. 
Bu pratik çözümler telefonunuzu her 
an yanınızda taşıma zorunluluğunuzu 
ortadan kaldıracağı gibi küçük bir 
cihazla birçok ölçümü yapmanıza da 
olanak sağlayabilir.

Donanım çözümlerinin ileri seviye olanları 
da var: Mesela kalp ritmini ölçen ve 
Bluetooth yardımı ile bunları akıllı telefonlara 
aktaran cihazlar da piyasada bulunabiliyor. 
Kalp ritminin kontrol edilmesi özellikle 
atletizm gibi sporlar için önemli. Zira kalbin 
belli bir ritmin üzerinde çalışması, yağ 
yerine kas yakılmasına ve beraberinde 

metabolik sorunlara yol açtığı için istenen bir durum değil. 

Spor ve sağlık uygulamaları akıllı telefonların hızlı gelişen 
yönlerinden biri. Donanım çözümleriyle kabiliyetlerini her 
geçen gün daha da artıran bu uygulamaların önümüzdeki 
yılların yıldızı olacağını söyleyebiliriz.

The Johnson & Johnson Official 
7 Minute Workout 

Hem iOS hem Android sürümü bulunan bu ücretsiz 
uygulama akıllı telefon ve tabletlerle beraber 
kullanılabiliyor. İsminden de anlaşılacağı gibi 7 
dakikalık antrenmanlar içeren uygulamada yapılacak 

hareketleri görsel olarak takip edebiliyorsunuz. Tamamen 
fiziksel aktiviteler içeren ve türünün en iyilerinden biri olan 
uygulama, farklı zorluk seviyeleri için farklı hareketler öneriyor 
ve siz hareketleri yaparken mobil cihazınızda bulunan müzikleri 
dinlemenize de olanak sağlıyor. 

Runtastic Running & Fitness
Bir diğer egzersiz uygulaması da hem iOS hem 
Android uyumlu olan ve ücretsiz yükleyebileceğiniz 
Runtastic Running & Fitness. Koştuğunuz yolları 
harita üzerinden gösterebilen uygulama, hem 

koşu programınızı oluşturmanızı hem de önerdiği farklı spor 
egzersizlerinin takibini yapmanızı sağlıyor. Google Fit ve Apple 
Health ile uyumlu çalışıyor ve bu servislerle bilgi paylaşımı 
yapabiliyor. 

Bu uygulamalara ek 
olarak ihtiyaçlarınıza 
uygun onlarca farklı 
seçenek bulmanız 
mümkün. Bunlar 
arasında Nike+ 
Running, Workout 
Trainer, Strava 
Running&Cycling ve 
Edmondo Sport gibi 
seçenekler yer alıyor.

Apple Health
Mobil dünyanın en büyük firmalarından olan Apple’ın 
yine geçtiğimiz aylarda duyurduğu Health yazılımı 
da aynen Google Fit’in yaptığı gibi sportif aktiviteleri 
takip ediyor. Şimdilik sadece iOS (yani Apple 

ürünleriyle) uyumlu olan uygulama, kan şekeri düzeyinden, 
yakılan kaloriye, attığınız adımdan, yürüyüş parkurunu harita 
üzerinde göstermeye kadar bir dizi özelliğe sahip. 

Bazı bilgileri takip edebilmek için ek donanıma ya da sizin 
o bilgileri girmenize ihtiyaç duyan Apple Health ücretsiz 
olarak kullanılabiliyor. Uyku kalitesini de ölçebilen uygulama, 
uygun donanımınız varsa ya da siz verileri girerseniz kalp 
ritminiz ve tansiyonunuz gibi bilgileri de takip edebiliyor. Bazı 
verileri siz ölçüm yaptıktan sonra da girebiliyorsunuz. Mesela 
kan şekeri değerinizi ölçtükten sonra Health uygulamasına 
ekleyebiliyorsunuz. Böylece elinizdeki verilerle geçmişe yönelik 
karşılaştırma yapabiliyorsunuz. 

Başka uygulamalarla da çalışabilen Apple Health, bu 
uygulamaların ürettiği verileri kendi bilgilerinin içine 
ekleyebiliyor. Bu 
sayede spesifik cihaz 
ve uygulamalarla elde 
edilebilecek bilgiler Health 
içinde saklanabiliyor. 

Apple Health, iOS 8 
ile beraber cihazınıza 
yüklü olarak geldiği için 
tekrar indirmeye gerek 
bulunmuyor. Uygulama 
iPhone ya da iPad 
üzerinden kullanılabiliyor. 

36 farklı egzersiz ve 1000’in üzerinde farklı kombinasyon sunan 
The Johnson & Johnson Official 7 Minute Workout, vücudunu 
sağlıklı şekillendirmek 
ya da sportif görünmek 
isteyenlerin ilgisini 
çekebilir. 

Uygulamayı mobil 
cihazınıza yüklerken 
ismine dikkat etmenizi 
öneririz. Zira benzer 
isimli onlarca farklı 
uygulama bulunuyor. 
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 Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, kişiler 
arasındaki dil tabanlı iletişimi farklı boyutlara 
taşıyacak yepyeni bir adım attıklarına 
inanıyorlar. 

Bilim dünyasında oldukça ses getiren araştırmanın detayları ise 
şöyle:

Bilim insanları, aralarında yaklaşık 8046 km fiziksel mesafe 
bulunan iki kişinin başlarına deney için özel olarak hazırladıkları 
cihazları yerleştirdiler. Tıpkı bir şapka gibi kolayca giyilebilen 
bu cihazların yerleştirilmesinin ardından kişilerin beyin sinyalleri 
dışındaki görme ve duyma dahil tüm duyuları tamamen kesildi.

Deneyde yer alan katılımcılardan biri mesaj iletici, diğeri ise 
mesaj alıcı görevini üstlendi. Mesaj iletici EEG adı verilen ve 
beynin elektriksel etkinliğini değerlendiren araçla mesajını 
bilgisayara aktarırken, mesaj alıcı TMS adı verilen manyetik 
uyarıcı ile bilgisayardan gelen mesajı başarıyla algıladı. 

Düşüncelerin iletiminde kullanılan sistem günümüzde 
bilgisayarların da çalışmasında kullanılan ‘1 ve 0’dan oluşan 
kodlama sistemi ile gerçekleştirildi. Bilim adamları düşünceleri 
tek tek ‘1 ve 0’ dijital kodlama sistemi ile kodladı. Örneğin; 
‘merhaba’ kelimesi için ‘101’ kod olarak belirlendi. 

Kodlar başarı ile iletildiğinde; alıcının beyninin mesajı retinaya 
düşen ışık gibi yorumladığı tespit edildi. Örneğin gelen mesajda 
yer alan ‘1’ dijital kodu alıcıya ulaştığında beynindeki görsel 
korteks uyarılarak fosfen üretimine neden oluyor. ‘0’ kodu 

Birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki 
iki insanın konuşmadan, mesajlaşmadan 
sadece beyin aktiviteleri ile iletişim kurması 
mümkün mü?

Şimdilik sadece iki kelime ile de olsa evet!

Beyinden Beyine Doğrudan İletişim

Bilim Kurgu Gerçek mi Oluyor?

Beyin aktivitelerinin yardımcı araçlarla bilgisayara aktarılması 
bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve önemli 
gelişmeler kaydettiği bir konu. Yazımıza konu olan çalışmayı 
benzersiz kılan özelliği ise veri aktarımının iki beyin arasında 
gerçekleşmesi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin proje liderliğinde 
dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarını bir 
araya getiren uluslararası çalışma sonucunda biri Fransa’da, 
diğeri ise Hindistan’da yer alan iki kişinin aralarındaki binlerce 
kilometre mesafeye rağmen beyinden beyine doğrudan 
iletişime geçtikleri kanıtlandı. Bu iletişim, bilim adamlarının 
geliştirdiği özel bir cihazın internete bağlanması aracılığıyla 
sağlandı. 

Geçtiğimiz yıllar içinde bilim insanları, insan beyninde neler 
gerçekleştiğine dair çok çeşitli araştırmalar yaptılar ve 
insan zihninin okunmasına dair hayli yol kat ettiler. İşte bu 
araştırmanın çıkış noktası da insan beyninin bir diğerine ne 
kadar hükmedebileceği ve alıcı beynin karşı tarafın mesajını 
ne kadar doğru algılayabileceği sorularına yanıt bulmaktı. 
Araştırma başarılı oldu, üstelik veri iletiminde hata payı sadece 
%15 oranında kaldı.

56  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 32 



1 Araştırma, bilimsel hakemli dergi PLOS(*) One’da yayınlanmıştır.
  (*) PLOS: Public Library of Science / Bilim Halk Kütüphanesi

İletişim biçimlerimizi köklü bir şekilde değiştirebileceği ile ilgili 
heyecan yaratan araştırmanın sağlık alanında da büyük bir çığır 
açması bekleniyor. 

Bilim insanları; alıcı beynin geliştirilen cihazlar ile karşıdan gelen 
mesajı algılamasının başarılı olmasının ardından bu gönderim 
yolu ile çeşitli rahatsızlıklara da çare bulunabileceğini belirtiyor. 

Beyin sağlığı için geliştirilen uygulamaların gelecekte daha da 
önemli olacağına vurgu yapan bilim insanları ‘Beyinden Beyine 
Direkt İletişim’ araştırmasının kazandığı başarı ile hasarlı insan 
beyninin tedavisi yolunda büyük bir adım 
atıldığını belirtiyor. 

İletişim yöntemlerinde kullanılan cihazlar doğrudan beynin içine 
yerleştirilebilecek küçük cihazlara dönüştürüldüğü takdirde bazı 
beyin rahatsızlıklarını gidermede önemli bir rol oynayacak. Bu 
cihazların, hasarlı bölgelerde adeta bir yama görevi görerek 
beynin tamamının hasarsız çalışmasına yardımcı olacağı 
düşünülüyor.

alıcının beynine ulaştığında ise fosfen oluşmuyor. Böylece 
beyin, kodları birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliyor ve mesajı 
doğru bir şekilde anlayabiliyor. Fosfen oluşumu aslında 
hepimizin yakından bildiği bir durum. Gözünüz kapalıyken 
fiziksel ya da elektriksel bir baskıya maruz kaldığında beynin 
görme merkezine giden uyarı sonucunda oluşan görme hissi 
fosfen olarak adlandırılıyor. 

Farklı deneklerle gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda “hola” 
(merhaba) ve “ciao” (hoşçakal) kelimeleri tesadüf olamayacak 
bir doğrulukla karşı tarafa başarıyla iletildi.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, kişiler arasındaki dil 
tabanlı iletişimi farklı boyutlara taşıyacak yepyeni bir adım 
attıklarına inanıyorlar. 

Bu iletişim günümüzde taşınması zor ve her evde yer 
alamayacak teknolojik cihazlar ile sağlansa da yakın gelecekte 
taşınabilir cihazlar ile tıpkı telefonlarımız gibi ceplerimizde yer 
alacağına şüphe yok.

İletişimden daha fazlası...

İletişim yöntemlerinde kullanılan cihazlar 
doğrudan beynin içine yerleştirilebilecek 
küçük cihazlara dönüştürüldüğü takdirde 
beyinde rastlanan rahatsızlıkları gidermek için 
önemli bir rol oynayacak.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe 
soktuğu düzenlemeye göre artık 
salça ve sofralık zeytinde tuz oranları 
azaltılacak ve meyve sularına ilave şeker 
katılamayacak.
Yeni düzenlemeye göre tuz miktarı 
salçada yüzde 60, sofralık zeytinde ise 
yüzde 50 oranında azaltılacak.
Bakanlık daha önce de ekmekte tuzun 
oranını yüzde 1,75’ten yüzde 1,50’ye 
düşürerek kepek miktarının artırılmasına 
dair yasal düzenlemeler gerçekleştirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise bir 
kişinin günlük tuz tüketimi 5 gram olmalı. 
Türkiye’de ise bir kişinin günlük tuz 
tüketimi bu rakamın yaklaşık 3 katı kadar 
yani 15 gram. Bu yüksek oran ülkemizde 
her üç kişiden birinde yüksek tansiyon 
hastalığına rastlanmasının önemli 
nedenlerinden birisi.

Şeker Tatlı Ama...
Kahveye, çaya fazla şeker atmak, gün 
içinde kek, pasta veya çikolata gibi 
şeker oranı yüksek gıdaları tüketmek 
birçoğumuzun vazgeçemediği 
alışkanlıklardan. 

Gereksiz şeker alımına neden olan bu 
alışkanlıklar, fazla kilo almaya sebep 
olduğu gibi karaciğer yağlanması ve 
kalp sağlığının bozulması gibi ciddi 
rahatsızlıklara da yol açıyor. 

Şekerin ana maddesi olan ‘glikoz’, 
bilimsel olarak incelendiğinde 
vücudumuzun günlük işleyişini yerine 

getirmek için yağlar ile beraber 
çalıştığında bir nevi yakıt görevi görüyor. 
Fakat bu bilimsel açıklama şekerin 
mutlaka tüketilmesi gerektiği anlamına 
gelmiyor. Üstelik tüketiminde aşırıya 
kaçılırsa şeker, vücutta ciddi oranlarda 
insülin salgılanmasına; karaciğer 
yağlanması, diyabet ve kolesterol gibi 
pek çok sağlık probleminin ortaya 
çıkmasına neden oluyor. Damar 
tıkanıklığı ve sertleşmesine yol açacak bu 
sorunlar erken yaşta gelen kalp krizlerine 
de zemin hazırlıyor. 

Şeker tüketiminde kontrollü olmak 
ve bilinçli bir azaltmaya gitmek bu 
hastalıklardan korunmak için alınacak en 
temel önlem. 

Yağmurdan Kaçarken  
Doluya Tutulmayın
Şeker tüketimini bir çırpıda 
azaltamıyorsanız sağlığınızı korumaya 
diyet ürünler kullanarak başlayabilirsiniz 
ancak sağlıklı beslenmek için diyet ve 
tatlandırıcılı ürünlerin tüketimine fazla 

yüklenmemeniz gerektiğini de aklınızdan 
çıkarmamalısınız.

Diyet ürünleri, hiçbir kısıtlama 
olmadan yenilebilecek yiyecekler 
değildir. Tüketeceğiniz diyet ürünlerin 
içeriğinde yer alan enerji ve tatlandırıcı 
cinsi ve miktarının sizin için uygun 
olup olmadığını doktorunuza ya da 
diyetisyeninize danışmalısınız.

Meyve Sularına Dikkat!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
yaptığı sınırlamalar gibi Dünya Sağlık 
Örgütü de meyve suyu tüketiminin 
erkekler için günde 150 kalori, kadınlar 
için ise 100 kalori ile sınırlandırılması 
gerektiğini belirtiyor. Ancak bu uyarıya 
rağmen yapılan araştırmalarda ortalama 
meyve suyu tüketimin günlük 400 kalori 
seviyelerinde olduğu belirlendi. 

Bu değerlere göre günlük meyve 
suyu tüketenlerin aynı zamanda tuz 
tüketiminde de fazlaya kaçtığı, obezite 
ve ciddi tansiyon problemleri yaşadıkları 
tespit edildi.  

Şekerli Tüm İçecekler        
Kan Basıncını Artırıyor
40 ile 59 yaşları arasında 2.696 katılımcı 
ile gerçekleştirilen bir araştırmaya göre; 
şekerli içeceklerin fazla tüketilmesi kan 
basıncını kesin olarak artırıyor. Yani 
genel kanının aksine tansiyonu sadece 
fazla tuz tüketimi yükseltmiyor. Fazla 
şeker tüketimi de tıpkı tuz gibi tansiyon 
yüksekliğine neden oluyor.

Şeker Kullanımını Kontrol 
Altına Almanın Yararları
• Vücudun insülin ihtiyacı azalır.
• Tokluk hissi daha kolay oluşur.
• Bağırsakların çalışması düzene girer,  
 kabızlık önlenir.
• Kandaki yağların yükselmesi önlenir.

Şeker ve Tuzdan 
Uzak Sağlıklı Bir 
Diyetin Sırları
• Beyaz ekmek yerine tam buğday   
 ekmeği, pirinç yerine bulgur   
 tercih edilmeli.

• Meyve suyu yerine meyve   
 tercih edilmeli. Kabuklu yenebilen  
 meyveler iyice yıkandıktan sonra   
 kabukları soyulmadan yenmeli.

• Günde en az 5 porsiyon    
 sebze/meyve, ana öğünlerde ise   
 mutlaka salata tüketilmeli. 

• Kuru baklagiller haftada 2-3 kez   
 sofranıza konuk olmalı.

     Tadınız Tuzunuz   
Şimdi tuz ve şeker tüketiminizi kontrol altına almanın ve sağlıklı bir geleceğe 
merhaba demenin tam zamanı.
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Sadece Tuzluğu Sofradan 
Kaldırarak Tuz Alımını %15 
Azaltabilirsiniz
Besinlerin pek çoğunun bileşiminde 
bulunan sodyum, doğal yiyecek tuzu 
olarak adlandırılır. Sofra tuzunun asıl adı 
ise “sodyum klorür”dür. Genellikle tuz, 
kabartma tozu ve yemek sodası eklenmiş 
yiyecekler sodyum açısından zengindir.

Sodyum organizmada sıvı ve asit-baz 
dengesinin sağlanmasında önemli bir rol 
oynar. Sodyum yetersizliğinde kusma, 
zihin bulanıklığı, kas yorgunluğu, ağrılar 
ve solunum yetersizliği gibi belirtiler 
görülür. 

Ancak şeker gibi, aşırı tuz tüketimi 
de sağlık problemlerini beraberinde 
getirir. Sodyuma duyarlı bireylerde, 
fazla sodyum alımına bağlı olarak kan 
basıncı yükselir. Yüksek kan basıncı 
veya hipertansiyon; kalp hastalıkları, 
böbrek hastalıkları ve felç için temel risk 
faktörüdür.

“Aş Tuz İle, Tuz Oran İle”
Tuzu, gereğinden fazla tükettiğimizde 
kandaki tuz miktarı artar ve susarız. 
İçilen su ile birlikte fazla tuz idrarla ya 
da terle dışarı atılır. Ancak böbreklerde 
ya da karaciğerde bir rahatsızlık varsa 
alınan tuz dışarı atılamaz. Böylece tuzun 
kandaki miktarının artışı suyu da çekerek 
daha çok yüz bölgesinde olmak üzere 
bacaklar ve ayaklarda “ödem” denilen 
şişkinlikleri oluşturur.

Fazla tuz tüketimi ödem oluşumunun 
dışında böbrek, kalp, karaciğer ve 
tansiyon hastalıklarına da neden 
olur. Bu gibi hastalıkları yaşayanların 
beslenmelerindeki tuz miktarlarının, 
mutlaka doktor veya diyetisyen 
tarafından belirlenmesi gerekir.

Tuz tüketiminde kontrollü olmak kemik 
sağlığınızı da olumlu etkiliyor. Yüksek tuz 
tüketimi kalsiyumun idrarla atılmasına 

neden olduğu için kemik erimesi 
(osteoporoz) ve kemik kırılması riskini 
artırıyor. 

Tuzlu Besinleri Tercih Etmek 
Sonradan Kazanılan Bir 
Alışkanlıktır
Genellikle besinler gereksinimimizden 
daha fazla sodyum içerirler. Ek tuz 
katma her zaman yanlış bir alışkanlıktır. 
Yetişkinler için minimum sodyum 
gereksinimi günde 500 mg’dır. Bu, 
yaklaşık 1/4 tatlı kaşığı tuzdur. Maksimum 
tuz alımı ise günlük 6 gram olmalıdır.

Hazır besinlerin, tuz ve/veya sodyumlu 
bileşikleri içerip içermediğini ve 
miktarlarını (soda, mono sodyum 
glutamat, kabartma tozu, sodyum nitrat 
gibi) etiket üzerinde bulunan içindekiler 
listesinden belirleyebilirsiniz.

Lezzetine bakmadan yiyeceklerinize tuz 
eklemekten vazgeçmek, tuz açısından 
zengin hazır gıdaları tüketmemek sağlıklı 
bir yaşam atacağınız önemli bir adım 
olacaktır.

Sağlıklı Bir Yaşam 
İçin Öneriler
• Yeterli ve dengeli beslenmeye,   
 öğün atlamamaya dikkat edin.

• Sizin için en uygun vücut ağırlığını
  sağlamak ve sürdürmek için çaba  
 gösterin.

• Aktif bir yaşam sürün.

• Sigaradan uzak durun.

• Düzenli kullanmanız gereken   
 ilaçların zamanlarına ve dozlarına  
 önem gösterin.

Tuz Tüketimini 
Azaltmanın Yolları
• Daima taze ve tuz eklenmemiş   
 besinleri tercih edin.

• Yemeklerinizi mümkün olan en az  
 miktarda tuz ile pişirin.

• Yemeklerin tadına bakmadan tuz   
 kullanma alışkanlığından vazgeçin.

• Sofrada tuzluk bulundurmamakla   
 tuz alımını yüzde 15    
 azaltabileceğinizi unutmayın.

• Salamura yaprak, salamura balık,  
 konserveler, peynir, zeytin, tuzlu   
 kuruyemiş ve tuzlu bisküviler gibi   
 tuz içeriği yüksek olan besinleri   
 fazla tüketmekten kaçının.

• Eğer hipertansiyon probleminiz   
 varsa, mutlaka satın aldığınız hazır 
  ürünlerin etiketlerini okuyun.   
 “Tuzsuz” ya da “tuzu azaltılmış”   
 besinleri tercih edin.

• C vitamini içeriği yüksek besinleri  
 tüketmeyi ihmal etmeyin. 

• Potasyum ve kalsiyum içeriği       
 yüksek olan besinleri tüketmeye 
 gayret edin. Bunlar: Ispanak, marul,   
 maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı  
 sebzeler, kurutulmuş meyveler, 
 kuru baklagiller, fındık, badem, 
 ceviz gibi yağlı tohumlar, süt ile 
 yağsız ve tuzsuz peynirlerdir.

• Tuz yerine baharatları, maydanoz,  
 nane, kekik, dereotu, rezene,   
 fesleğen gibi aroma sağlayıcıları   
 tercih edin.

• Turşu, ketçap, hardal, zeytin, soya  
 sosu, salata sosları vb. yiyeceklerin  
 tuz içeriği yüksektir. Bu besinlerden  
 uzak durmaya ya da çok nadir   
 tüketmeye çalışın.

• Taze sebze ve meyve tüketimini   
 artırın.

Dr. Yaser Süleymanoğlu 
İç Hastalıkları Uzmanı
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Mütevazı bir sabun kalıbının  
harika bir dekorasyon 
malzemesine dönüşümünü 
izlemek son derece keyifli bir 
süreç.

Nereden Başlamalı, Nasıl Yapmalı?

Evde kendi sabununuzu yapmak için 
kullanabileceğiniz iki temel teknik var: 
‘Erit-Dök’ tekniği ve ‘Soğuk İşlem’ tekniği.

İki işlem arasındaki fark kullanılan 
baz malzemede yatıyor. ‘Erit-Dök’ 
tekniğinde hazır sabun bazı kullanılırken 
‘Soğuk İşlem’ tekniğinde kostik ve yağı 
karıştırarak oluşturulan bir kimyasal 
reaksiyonla sabunlaştırma işlemi 
yapmanız gerekiyor. Yani kendi sabun 
bazınızı kendiniz hazırlıyorsunuz. 

Dekoratif Sabun Yapımı

Mis Kokulu Bir Dünya

Soğuk İşlem tekniğinin kimyasal bir 
süreç olması nedeniyle güvenliğiniz 
ve sağlığınız için doğru malzemeler ve 
doğru ölçülerle çalışmanız gerekiyor.

Dekoratif sabunların rengarenk 
dünyasına Erit-Dök tekniği 
ile adım atmak baz sabunla 
neler yapabileceğinizi görmeniz 
açısından daha avantajlı. Hünerli 
ellerin dokunuşu ve biraz da hayal 
gücü desteğiyle mütevazı bir sabun 
kalıbının harika bir dekorasyon 
malzemesine dönüşümünü izlemek 
son derece keyifli bir süreç. 

Sabunları renklendirmeyi ve 
şekillendirmeyi öğrenmek 
için son zamanlarda sayıları 
giderek artan özel kurslara 
ya da daha kısa süreli atölye 
çalışmalarına katılabilirsiniz. 
İnternet üzerinde de konu ile 
ilgili pek çok kaynağa, videoya 
ulaşmanız mümkün. 

Malzemeleri 
temin etmek 

için pek çok seçeneğiniz var. Sabun 
yapma tekniklerini öğreten atölyelerden 
ihtiyacınız olan malzemeleri de 
edinebilirsiniz. İnternet üzerinde hobi 
malzemeleri konusunda uzmanlaşmış 

Cıvıl cıvıl renkleri, lezzetli şekerleri andıran görüntüleri, birbirinden güzel tasarımları ile dekoratif 
sabun yapımı son zamanların yükselen hobi trendlerinin başında geliyor.

Malzemelerinin uygun maliyetli ve 
kolay ulaşılabilir olmasının yanı sıra 
kolay öğrenilmesi evde dekoratif sabun 
yapımını pek çok kişi için cazip kılıyor. 
Renklerin, şekillerin, esansların bir 
araya geldiği bu mis kokulu dünyada 
yapabilecekleriniz ise sizin hayal 
gücünüzle sınırlı. 

Çeşitli renk karışımları 
oluşturabileceğiniz, şeffaf ya da opak 
olarak hazırlayabileceğiniz, zevkinize 
göre biçimlendirebileceğiniz dekoratif 
sabunları aromaterapik kokularla 
zenginleştirmeniz de mümkün. 

sitelerden; baz sabunları, çeşitli 
formlarda kalıpları, boyaları, ihtiyacınız 
olan diğer donanımları, hatta ambalaj 

malzemelerini bile bulabilirsiniz.  

Ekonomik 
Değer Yaratmanın 

En Keyifli Yolu

Dekoratif sabun yapımı bugün 
pek çok kadın için keyifli bir 

hobi olmanın yanı sıra girişimci 
yönlerini de değerlendirebildikleri 
bir iş kolu haline gelmiş durumda. 

Anadolu’nun pek çok noktasında, 
kadınların ekonomik hayata 

katılımlarını artırmak amacıyla 
kurulan kooperatiflerde 
dekoratif sabun yapımı 
eğitimleri veriliyor ve çeşitli 
kanallarla ürünlerin satışı 
gerçekleştiriliyor. 

Yaptıkları çalışmaların farkına 
ve değerine inanan girişimci 

kadınlar düğün ve nişan törenleri, 
bebek partileri, özel günler, mevlitler için 
muhteşem görünümlü sabunlar üretiyor. 

Bütçenizi zorlamadan, keyifle 
yapacağınız sabunlar önünüzde yeni 
fırsatlar, yeni ufuklar açan mis kokulu 
anahtarlara dönüşüyor.

alzemeler ve 
gerekiyor.

renk
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Bir Hayal 
Dünyasının Mimarı 
Nur Oruç
Nil’in Hayal Dünyası Sabunlarının Kurucusu

“Hobilerini ticarete 
dökmek isteyen tüm 
hanımların tek ihtiyacı 
olan şey kendilerine 
güven duymaları...” 

Nur Oruç, bebeğini büyütürken 
evde olduğu sürede hobi 
olarak başladığı sabun 
yapımı işini ticarete 
döken başarılı 
bir kadın 
girişimci.

Tek başına 
ve sadece bir 
adet sabun kalıbı ile yola çıkan 
Nur Oruç, bugün sabun kalıplarının 
imalatını da birlikte gerçekleştirdiği 
yedi kişilik bir ekiple çalışıyor. 

Sabun yapmayı adeta bir ‘terapi’ 
olarak nitelendiren Nur Oruç, 
hobilerini ticarete dökmek isteyen 
tüm hanımların tek ihtiyacı olan 
şeyin kendilerine güven duymaları 
olduğunu belirtiyor. Atölyesinde 
sabun yapımı eğitimleri de veren 
Oruç’un öğrencileri arasında kendi 
işini kuranlar, kadın girişimcilere 
özel KOSGEB kredileriyle işini 
büyütenler de var. 

Çeşitli organizasyonlarda büyük 
firmalar ile çalışan Nur Oruç, aynı 
zamanda anaokullarında ve engelli 
çocukların yer aldığı rehabilitasyon 
merkezlerinde de eğlenceli sabun 
eğitimleri veriyor.

Sabun Yaparken Bunlara Dikkat!
• Sabun yapımı için kullanacağınız tüm malzemeleri sadece bu işte kullanmak 
 üzere özel olarak ayırmalısınız. Sabun bazını erittiğiniz mikrodalga fırını, 
 cam kaseleri ve diğer malzemeleri yemek yapımında asla kullanmayın. 

• Sabun yapımının aşamalarında önemli bir yeri olan kolonya kullanımı sizi 
 alerji oluşumu konusunda endişelendirmesin. Çünkü bu madde sabunun 
 sıcaklığı ile kendiliğinden uçarak yok olacaktır.

• Hazırladığınız sabunları kalıplardan bozulmadan çıkarmak için sabunun 
 tamamen soğumasını bekleyin. Daha sonra tırnak kullanmadan hafifçe 
 parmak uçlarınız ile iterek kenarlardan ortaya doğru kalıptan çıkartın.

Dekoratif Sabun Yapımı
Yapıcısı da alıcısı da bol olan, herkesi kendisine hayran 
bırakan dekoratif sabunların yapımına yakından bakalım. 

• Sabun yapımı için ilk adım, katı halde bulunan 
 sabun bazının mikrodalga fırında ya da 
 benmari yöntemi ile eritilmesidir.

• Eriyen sabun bazının uygulamaya gireceği 
 ikinci işlem ise renklendirmedir. 
 Sıvı sabun boyası; damla damla, 
 yavaşça erimiş sabun bazına karıştırılır.

• Eritilmiş sabun bazınıza istediğiniz rengi 
 verip esansı da ekledikten sonra 
 kalıplama işlemine geçebilirsiniz. 

• Sabun bazının katılaşmadan kalıpla 
 buluşması önemlidir. Bu nedenle 
 hiç beklemeden kalıba dökmelisiniz.

• Silikon kap, sıvı haldeki sabun bazı ile ağzına 
 kadar doldurulmalıdır.

• Dökme işleminin ardından kalıpta oluşabilecek 
 hava kabarcıklarını yok etmek için sprey 
 şeklindeki kolonyayı kalıptaki sıvı bazın üzerine 
 uygulamalısınız.

• Katılaşma işlemi bulunduğunuz ortamın 
 sıcaklığına bağlı olarak 15-25 dakika içinde 
 gerçekleşecektir. 

• Bu işlemi hızlandırmak için sabununuzu asla 
 buzdolabı ya da dondurucuya koymamalısınız.

GerekliMalzemeler
✓ Zevkinize göre seçeceğiniz silikon sabun kalıpları✓ Sabun bazı

✓ Sabun esansı✓ Sabun boyası✓ Eritme işlemi için dayanıklı cam kap✓ Sprey şişesinde
kolonya
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GENEL MÜDÜRLÜK (0216) 586 70 00
GM TOPHANE EK HİZMET BİNASI (0212) 393 10 00 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Adana) (0322) 359 42 74
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (0312) 417 30 90
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İzmir) (0232) 483 55 66
GÜNEYDOĞU ANADOLU B.M. (Gaziantep) (0342) 215 20 42
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (0216) 573 16 00
İSTANBUL AVRUPA-1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (0212) 393 10 00
İSTANBUL AVRUPA-2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (0212) 659 36 84
KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Trabzon) (0462) 321 15 03
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (0352) 221 15 66
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Bursa) (0224) 453 00 15

KURUMSAL ŞUBELER
ANKARA BAŞKENT KURUMSAL ŞUBE (0312) 417 98 98
İSTANBUL KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBE (0216) 463 56 01
İSTANBUL BOĞAZİÇİ KURUMSAL ŞUBE (0212) 269 61 28
İSTANBUL TRAKYA KURUMSAL ŞUBE (0212) 552 62 29

ŞUBELER
ADANA ATATÜRK CADDESİ ŞUBESİ (0322) 458 38 57
ADANA BARAJYOLU ŞUBESİ (0322) 224 44 56
ADANA CEYHAN ŞUBESİ (0322) 611 52 65
ADANA KURTTEPE ŞUBESİ (0322) 247 15 40
ADANA SEYHAN ŞUBESİ (0322) 363 07 11
ADANA ŞUBESİ (0322) 359 55 35
ADANA YÜREĞİR ŞUBESİ (0322) 328 20 63
ADIYAMAN ŞUBESİ (0416) 213 34 34
AFYON ŞUBESİ (0272) 213 06 07
AKSARAY ŞUBESİ (0382) 212 71 25
AMASYA ŞUBESİ (0358) 212 15 20
ANKARA BALGAT ŞUBESİ (0312) 284 87 07
ANKARA CEBECİ ŞUBESİ (0312) 319 90 52
ANKARA ÇANKAYA ŞUBESİ (0312) 441 20 55
ANKARA ÇUKURAMBAR ŞUBESİ (0312) 287 04 36
ANKARA DEMETEVLER ŞUBESİ (0312) 335 04 76
ANKARA DEMİRTEPE ŞUBESİ (0312) 230 52 10
ANKARA ETLİK ŞUBESİ (0312) 322 04 06
ANKARA GİMAT ŞUBESİ (0312) 397 22 77
ANKARA GÖLBAŞI ŞUBESİ (0312) 484 45 41
ANKARA İVEDİK ŞUBESİ (0312) 395 24 07
ANKARA KEÇİÖREN ŞUBESİ (0312) 356 00 70
ANKARA KIZILAY ŞUBESİ (0312) 417 44 40
ANKARA MAMAK ŞUBESİ (0312) 369 23 46
ANKARA OSTİM ŞUBESİ (0312) 385 68 23
ANKARA POLATLI ŞUBESİ (0312) 621 11 33
ANKARA SİNCAN ŞUBESİ (0312) 276 77 47
ANKARA SİTELER ŞUBESİ (0312) 348 10 90
ANKARA ŞUBESİ (0312) 430 50 50
ANKARA ULUS ŞUBESİ (0312) 309 27 41
ANKARA YILDIZ ANKARA ŞUBESİ (0312) 441 36 11
ANTALYA ALANYA ŞUBESİ (0242) 512 90 06
ANTALYA ASPENDOS BULVARI ŞUBESİ (0242) 322 28 57

ANTALYA ÇALLI ŞUBESİ (0242) 345 00 55
ANTALYA KONYAALTI ŞUBESİ (0242) 228 71 27
ANTALYA MANAVGAT ŞUBESİ (0242) 743 23 94
ANTALYA ŞUBESİ (0242) 244 53 57
AYDIN NAZİLLİ ŞUBESİ (0256) 312 35 65
AYDIN ŞUBESİ (0256) 213 70 02
BALIKESİR BANDIRMA ŞUBESİ (0266) 715 15 80
BALIKESİR ŞUBESİ (0266) 244 17 16
BATMAN PETROLKENT ŞUBESİ (0488) 214 24 53
BATMAN ŞUBESİ (0488) 214 15 06
BİNGÖL ŞUBESİ (0426) 214 15 23
BOLU ŞUBESİ (0374) 217 61 31
BURDUR ŞUBESİ (0248) 234 62 42
BURSA BEŞEVLER ŞUBESİ (0224) 451 80 60
BURSA DEMİRTAŞ ŞUBESİ (0224) 211 33 97
BURSA FSM BULVARI ŞUBESİ (0224) 246 65 15
BURSA İNEGÖL ŞUBESİ (0224) 711 90 80
BURSA KESTEL ŞUBESİ (0224) 372 01 78
BURSA NİLÜFER ŞUBESİ (0224) 443 43 00
BURSA ÖZLÜCE ŞUBESİ (0224) 413 78 32
BURSA ŞUBESİ (0224) 221 33 00
BURSA ULUCAMİ ŞUBESİ (0224) 223 48 40
BURSA VİŞNE CADDESİ ŞUBESİ (0224) 364 12 84
BURSA YILDIRIM ŞUBESİ (0224) 361 52 22
ÇANAKKALE ŞUBESİ (0286) 214 33 01
ÇORUM ŞUBESİ (0364) 225 31 82
DENİZLİ BAYRAMYERİ ŞUBESİ (0258) 265 06 03
DENİZLİ SANAYİ ŞUBESİ (0258) 371 00 34
DENİZLİ ŞUBESİ (0258) 241 67 00
DİYARBAKIR DİCLEKENT ŞUBESİ (0412) 257 23 26
DİYARBAKIR KAYAPINAR ŞUBESİ (0412) 252 24 54
DİYARBAKIR ŞUBESİ (0412) 229 00 03
DÜZCE ŞUBESİ (0380) 514 78 37
EDİRNE ŞUBESİ (0284) 214 92 40
ELAZIĞ GAZİ CADDESİ ŞUBESİ (0424) 237 04 48
ELAZIĞ ŞUBESİ (0424) 236 43 74
ERZİNCAN ŞUBESİ (0446) 223 39 39
ERZURUM ŞUBESİ (0442) 213 50 10
ERZURUM YAKUTİYE ŞUBESİ (0442) 237 45 71
ESKİŞEHİR SANAYİ ŞUBESİ (0222) 228 14 65
ESKİŞEHİR ŞUBESİ (0222) 230 02 98
GAZİANTEP GATEM ŞUBESİ (0342) 238 42 07
GAZİANTEP KARATAŞ ŞUBESİ (0342) 371 44 01
GAZİANTEP SUBURCU ŞUBESİ (0342) 231 20 10
GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL ŞUBESİ (0342) 323 20 14
GAZİANTEP ŞUBESİ (0342) 215 35 31
GİRESUN ŞUBESİ (0454) 212 04 90
HATAY ANTAKYA ŞUBESİ (0326) 225 37 61
HATAY İSKENDERUN ŞUBESİ (0326) 613 16 15
ISPARTA ŞUBESİ (0246) 233 00 21
İstanbul Anadolu Yakası
İSTANBUL ACIBADEM ŞUBESİ (0216) 340 60 00
İSTANBUL ALTINTEPE ŞUBESİ (0216) 549 25 02
İSTANBUL ALTUNİZADE ŞUBESİ (0216) 651 87 90
İSTANBUL BATI ATAŞEHİR ŞUBESİ (0216) 324 01 65
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İSTANBUL CADDEBOSTAN ŞUBESİ (0216) 355 70 07
İSTANBUL ÇAMLICA ŞUBESİ (0216) 461 00 06
İSTANBUL ÇEKMEKÖY ŞUBESİ (0216) 640 01 05
İSTANBUL DES ŞUBESİ (0216) 420 38 00
İSTANBUL DRAGOS ŞUBESİ (0216) 457 15 39
İSTANBUL DUDULLU ŞUBESİ (0216) 540 70 70
İSTANBUL ERENKÖY ŞUBESİ (0216) 478 54 02
İSTANBUL IHLAMURKUYU ŞUBESİ (0216) 540 87 50
İSTANBUL KADIKÖY ŞUBESİ (0216) 414 56 76
İSTANBUL KARTAL ŞUBESİ (0216) 387 21 51
İSTANBUL KAVACIK ŞUBESİ (0216) 680 38 60
İSTANBUL KAYNARCA ŞUBESİ (0216) 596 49 00
İSTANBUL KOZYATAĞI ŞUBESİ (0216) 409 29 70
İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞUBESİ (0216) 469 74 88
İSTANBUL KÜÇÜKYALI ŞUBESİ (0216) 518 50 30
İSTANBUL KURTKÖY ŞUBESİ (0216) 595 11 80
İSTANBUL MALTEPE ŞUBESİ (0216) 442 80 05
İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ (0216) 452 86 43
İSTANBUL OSMANAĞA ŞUBESİ (0216) 348 28 19
İSTANBUL PENDİK ŞUBESİ (0216) 483 64 05
İSTANBUL SAHRAYICEDİT ŞUBESİ (0216) 411 14 94
İSTANBUL SAMANDIRA ŞUBESİ (0216) 561 04 16
İSTANBUL SANCAKTEPE ŞUBESİ (0216) 622 44 77
İSTANBUL SULTANBEYLİ ÇARŞI ŞUBESİ (0216) 419 90 99
İSTANBUL SULTANBEYLİ ŞUBESİ (0216) 496 12 22
İSTANBUL TAVUKÇUYOLU ŞUBESİ (0216) 409 29 70
İSTANBUL TUZLA END. VE TİC. SER. BÖLGE ŞB. (0216) 394 09 42
İSTANBUL TUZLA SANAYİ ŞUBESİ (0216) 394 20 45
İSTANBUL TUZLA ŞUBESİ (0216) 493 13 82
İSTANBUL ÜMRANİYE ÇARŞI ŞUBESİ (0216) 316 85 85
İSTANBUL ÜMRANİYE ŞUBESİ (0216) 523 13 63
İSTANBUL ÜSKÜDAR ŞUBESİ (0216) 391 00 70
İstanbul Avrupa Yakası
İSTANBUL AKSARAY ŞUBESİ (0212) 518 83 84
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ŞUBESİ (0212) 597 45 03
İSTANBUL AVCILAR E-5 ŞUBESİ (0212) 422 92 78
İSTANBUL AVCILAR ŞUBESİ (0212) 593 34 44
İSTANBUL BAĞCILAR ÇİFTLİK ŞUBESİ (0212) 651 35 95
İSTANBUL BAĞCILAR ŞUBESİ (0212) 462 92 28
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (0212) 555 28 20
İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ŞUBESİ (0212) 608 09 51
İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBESİ (0212) 583 02 70
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ŞUBESİ (0212) 777 42 07
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ŞUBESİ (0212) 612 24 20
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ŞUBESİ (0212) 236 86 89
İSTANBUL BEŞYÜZEVLER ŞUBESİ (0212) 479 71 66
İSTANBUL BEYKENT ŞUBESİ (0212) 871 31 18
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ (0212) 876 68 00
İSTANBUL CENNET MAHALLESİ ŞUBESİ (0212) 592 32 84
İSTANBUL ÇAĞLAYAN ŞUBESİ (0212) 291 55 25
İSTANBUL ÇEMBERLİTAŞ ŞUBESİ (0212) 520 21 14
İSTANBUL EMİNÖNÜ ŞUBESİ (0212) 514 01 54
İSTANBUL ESENLER ŞUBESİ (0212) 568 10 80
İSTANBUL ESENYURT ŞUBESİ (0212) 450 15 68
İSTANBUL ETİLER ŞUBESİ (0212) 257 12 30

İSTANBUL FATİH ŞUBESİ (0212) 631 04 90
İSTANBUL FINDIKZADE ŞUBESİ (0212) 491 20 40
İSTANBUL FLORYA ŞUBESİ (0212) 624 60 93
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ (0212) 614 40 46
İSTANBUL GİYİMKENT ŞUBESİ (0212) 438 35 69
İSTANBUL GÜLTEPE ŞUBESİ (0212) 280 20 42
İSTANBUL GÜNEŞLİ ÇARŞI ŞUBESİ (0212) 651 70 90
İSTANBUL GÜNEŞLİ ŞUBESİ (0212) 602 03 30
İSTANBUL GÜNGÖREN ÇARŞI ŞUBESİ (0212) 502 80 41
İSTANBUL GÜNGÖREN ŞUBESİ (0212) 539 91 11
İSTANBUL HADIMKÖY YOLU ŞUBESİ (0212) 886 22 82
İSTANBUL HALKALI ŞUBESİ (0212) 697 43 12
İSTANBUL İKİTELLİ METRO ŞUBESİ (0212) 671 44 63
İSTANBUL İKİTELLİ SANAYİ ŞUBESİ (0212) 777 55 83
İSTANBUL İKİTELLİ ŞUBESİ (0212) 671 21 00
İSTANBUL İSTOÇ ŞUBESİ (0212) 659 58 00
İSTANBUL KAĞITHANE ŞUBESİ (0212) 295 02 05
İSTANBUL KAPALIÇARŞI ŞUBESİ (0212) 514 60 86
İSTANBUL KARAKÖY ŞUBESİ (0212) 297 09 09
İSTANBUL KIRAÇ ŞUBESİ (0212) 809 00 16 
İSTANBUL LALELİ ŞUBESİ (0212) 517 37 40
İSTANBUL LEVENT SANAYİ ŞUBESİ (0212) 278 58 34
İSTANBUL MASLAK ŞUBESİ (0212) 286 95 36
İSTANBUL MECİDİYEKÖY ŞUBESİ (0212) 356 03 15
İSTANBUL MEGA CENTER ŞUBESİ (0212) 640 58 81
İSTANBUL MERTER ŞUBESİ (0212) 637 26 09
İSTANBUL MERTER TEKSTİL ŞUBESİ (0212) 555 68 23
İSTANBUL NİŞANTAŞI ŞUBESİ (0212) 343 62 82
İSTANBUL OSMANBEY ŞUBESİ (0212) 231 18 12
İSTANBUL PERPA ŞUBESİ (0212) 222 66 16
İSTANBUL RAMİ ŞUBESİ (0212) 417 38 40
İSTANBUL SARIYER ŞUBESİ (0212) 218 60 23
İSTANBUL SEFAKÖY ŞUBESİ (0212) 599 12 35
İSTANBUL SEYİTNİZAM ŞUBESİ (0212) 416 26 09
İSTANBUL SİLİVRİ ŞUBESİ (0212) 728 96 01
İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ ŞUBESİ (0212) 475 65 35
İSTANBUL SULTANHAMAM ŞUBESİ (0212) 514 02 98
İSTANBUL ŞİRİNEVLER ŞUBESİ (0212) 551 73 13
İSTANBUL ŞİŞLİ ŞUBESİ (0212) 219 40 80
İSTANBUL TAKSİM ŞUBESİ (0212) 296 58 28
İSTANBUL TERAZİDERE ŞUBESİ (0212) 501 02 56
İSTANBUL TOPÇULAR ŞUBESİ (0212) 612 13 00
İSTANBUL TOPHANE ŞUBESİ (0212) 251 65 20
İSTANBUL TOPKAPI ŞUBESİ (0212) 674 33 36
İSTANBUL TÜMSAN ŞUBESİ (0212) 486 12 39
İSTANBUL YAVUZ SELİM ŞUBESİ (0212) 631 93 53
İSTANBUL YENİBOSNA ŞUBESİ (0212) 474 42 09
İSTANBUL YEŞİLPINAR ŞUBESİ (0212) 535 25 71
İSTANBUL YÜZYIL ŞUBESİ (0212) 429 33 02
İSTANBUL ZEYTİNBURNU HAVUZ ŞUBESİ (0212) 415 69 60
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ŞUBESİ (0212) 665 07 27
İZMİR BORNOVA ŞUBESİ (0232) 339 57 07
İZMİR BUCA ŞUBESİ (0232) 452 66 64
İZMİR ÇAMDİBİ ŞUBESİ (0232) 462 12 67
İZMİR ÇİĞLİ ŞUBESİ (0232) 329 54 60
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İZMİR IŞIKKENT ŞUBESİ (0232) 479 90 84
İZMİR KARABAĞLAR ŞUBESİ (0232) 253 66 86
İZMİR KARŞIYAKA ŞUBESİ (0232) 382 76 79
İZMİR MENEMEN ŞUBESİ (0232) 831 61 96
İZMİR ŞUBESİ (0232) 445 51 75
İZMİR TORBALI ŞUBESİ (0232) 856 56 07
İZMİR ÜÇKUYULAR ŞUBESİ (0232) 278 67 68
KAHRAMANMARAŞ ÇEVREYOLU ŞUBESİ (0344) 235 19 05
KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ (0344) 224 00 32
KARABÜK ŞUBESİ (0370) 412 49 13
KARAMAN ŞUBESİ (0338) 214 70 70
KASTAMONU ŞUBESİ (0366) 212 97 90
KAYSERİ ANBAR ŞUBESİ (0352) 290 88 10
KAYSERİ OSB ŞUBESİ (0352) 322 16 70
KAYSERİ SAHABİYE ŞUBESİ (0352) 231 93 11
KAYSERİ SANAYİ ŞUBESİ (0352) 336 45 28
KAYSERİ SİVAS CADDESİ ŞUBESİ (0352) 223 64 24
KAYSERİ ŞUBESİ (0352) 222 34 88
KIRIKKALE ŞUBESİ (0318) 218 89 89
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ŞUBESİ (0288) 412 00 20
KIRŞEHİR ŞUBESİ (0386) 212 32 62
KOCAELİ ÇAYIROVA ŞUBESİ (0262) 742 42 04
KOCAELİ GEBZE ŞUBESİ (0262) 644 71 36
KOCAELİ GEBZE AKSE SAPAĞI ŞUBESİ (0262) 643 70 41
KOCAELİ GEBZE E-5 ŞUBESİ (0262) 644 87 19
KOCAELİ İZMİT E5 ŞUBESİ (0262) 335 60 35
KOCAELİ İZMİT ŞUBESİ (0262) 325 25 20
KONYA ALAADDİN ŞUBESİ (0332) 350 72 15
KONYA AZİZİYE ŞUBESİ (0332) 351 93 04
KONYA BÜSAN ŞUBESİ (0332) 345 31 00
KONYA İHSANİYE ŞUBESİ (0332) 321 24 51
KONYA KARATAY ŞUBESİ (0332) 236 33 01
KONYA MEVLANA ŞUBESİ (0332) 353 61 03
KONYA ŞUBESİ (0332) 238 06 66
KONYA YENİ TOPTANCILAR SİTESİ ŞUBESİ (0332) 712 78 80
KÜTAHYA ŞUBESİ (0274) 216 40 81
MALATYA ÇEVREYOLU ŞUBESİ (0422) 326 57 51
MALATYA ŞUBESİ (0422) 325 03 25
MANİSA AKHİSAR ŞUBESİ (0236) 414 55 40
MANİSA SALİHLİ ŞUBESİ (0236) 715 20 89
MANİSA ŞUBESİ (0236) 239 84 84

MANİSA TURGUTLU ŞUBESİ (0236) 314 70 60
MARDİN ŞUBESİ (0482) 212 32 87
MERSİN POZCU ŞUBESİ (0324) 328 68 57
MERSİN ŞUBESİ (0324) 238 20 24
MERSİN TARSUS ŞUBESİ (0324) 613 95 01
MERSİN TOROSLAR ŞUBESİ (0324) 320 09 89
MUĞLA BODRUM ŞUBESİ (0252) 316 67 30
MUĞLA FETHİYE ŞUBESİ (0252) 612 01 30
MUĞLA ŞUBESİ (0252) 212 13 88
NEVŞEHİR ŞUBESİ (0384) 214 36 00
NİĞDE ŞUBESİ (0388) 233 12 27
ORDU FATSA ŞUBESİ (0452) 424 24 06
ORDU ŞUBESİ (0452) 223 27 47
OSMANİYE ŞUBESİ (0328) 813 56 26
RİZE ŞUBESİ (0464) 213 21 08
SAKARYA ADAPAZARI ŞUBESİ (0264) 274 01 91
SAKARYA ERENLER ŞUBESİ (0264) 276 99 81
SAKARYA SERDİVAN ŞUBESİ (0264) 777 11 95
SAMSUN BAFRA ŞUBESİ (0362) 542 54 74
SAMSUN SANAYİ ŞUBESİ (0362) 266 83 07
SAMSUN ŞUBESİ (0362) 435 86 04
ŞANLIURFA EMNİYET CADDESİ ŞUBESİ (0414) 312 25 68
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ŞUBESİ (0414) 347 20 88
ŞANLIURFA ŞUBESİ (0414) 215 54 21
SİİRT ŞUBESİ (0484) 224 69 30
ŞIRNAK CİZRE ŞUBESİ (0486) 616 61 12
SİVAS KEPÇELİ ŞUBESİ (0346) 221 33 50
SİVAS ŞUBESİ (0346) 225 72 00
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞUBESİ (0282) 726 91 40
TEKİRDAĞ ÇORLU ŞUBESİ (0282) 673 57 26
TEKİRDAĞ ŞUBESİ (0282) 260 40 04
TOKAT ŞUBESİ (0356) 214 12 02
TRABZON DEĞİRMENDERE ŞUBESİ (0462) 328 10 02
TRABZON ŞUBESİ (0462) 326 01 36
UŞAK ŞUBESİ (0276) 227 11 10
VAN SEMAVER ŞUBESİ (0432) 217 01 40
VAN ŞUBESİ (0432) 215 62 62
YALOVA ŞUBESİ (0226) 811 21 50
YOZGAT ŞUBESİ (0354) 217 84 10
ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ ŞUBESİ (0372) 323 53 23

66  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 32






