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Merhaba,
Dergimizin yeni sayısında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bu sayıda sağlık turizmi konusunu detaylı olarak inceliyoruz. Bir yönüyle hepimizin 
aşina olduğu kaplıca turizmini de kapsayan sağlık turizmi; organ nakli, kalp ameliyatları 
gibi önemli operasyonlara kadar uzanıyor. Ülkemize sağladığı döviz girdisi, sayıları 
giderek artan tesis yatırımları ve nitelikli insan kaynağı gerektiren yapısı ile geleceğin 
parlayan yıldızı olmaya aday görünüyor. 

Her yıl dünyanın pek çok noktasından ister sağlık, ister kültür turizmi amaçlı olsun 
milyonlarca kişi ülkemizi ziyaret ediyor. Bereketli topraklarıyla, köklü tarihiyle, nesilden 
nesile aktarılan gelenekleriyle çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. 

Dergimizin her sayısında sizlere bir şehrimizi yakından tanıtmaktan, sahip olduğumuz 
bu zenginlikleri biraz olsun aktarmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda baş 
döndüren yeşili ve güzel insanlarıyla Rize’yi konuk ettik sayfalarımıza. Yaz sıcaklarının 
kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde Rize’nin yeşil ve serin yaylalarına, başı 
dumanlı dağlarına yolunuz düşerse, sizlerin de bizler kadar etkileneceğinize eminiz.

Bir şehri özel kılan değerlerden birisi de şüphesiz kültürü ve o kültürü günümüze 
taşıyan insan hazineleri. Rize’nin tek kemençe ustası Azmin Kavalcı’nın yavaş yavaş 
yok olan sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için gösterdiği özverili çabanın öyküsü de 
bu sayımızda yerini aldı. 

Bilimden kişisel gelişime, teknolojiden sağlığa kadar her sayfasında ilginizi çekecek 
konularla dolu olan dergimizi keyifle okumanızı diliyoruz.

Saygılarımla,

Abdüllatif Özkaynak
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Ajanda

Kahve Molası
Kütahya Çini ve Seramiklerinde 
Kahvenin Serüveni

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya 
Çini ve Seramikleri Koleksiyonu 
tematik bir seçki ile yenilendi.  
“Sihirli Meyve” olarak Etiyopya’da 
keşfedilen ve 15. yüzyılda 
Yemen’den Osmanlı topraklarına 
ulaşan kahve, kısa zamanda itibarlı 
bir içecek olarak sarayda ve zengin 
evlerinde yerini almış, etrafında 
ritüeller şekillenmeye başlamış ve 
sosyal hayatın gelişmesinde önemli 
bir rol oynamış. 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
Kütahya Çini ve Seramikleri 
Koleksiyonu’ndan yapılan seçki, 
kahve etrafında şekillenen 
çeşitli rutinleri, ritüelleri, ilişkileri 
ve kamusal alan, toplumsal 
rol, ekonomi gibi modernizmle 
bağdaştırılan kavramları, kahve 
kültürü ve bu kültürün gelişmesine 
katkıda bulunan Kütahya seramik 
üretimi ekseninde inceliyor. 
Sergiyi Pera Müzesi’nde ziyaret 
edebilirsiniz.

Pera Müzesi
Meşrutiyet Caddesi No:65
Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul

Daimi Sergi

Turkcell Yıldızlı Geceler 
kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu’nda birbirinden 
ünlü isimler sizlerle buluşmaya 
hazırlanıyor.  

28 Temmuz’da Zaz konseri ile açılış 
yapacak konserler dizisi her müzik 
tarzından hem yerli hem yabancı 
çok sayıda sanatçıyı ağırlayacak. 

İstanbullu müzikseverler Candan 
Erçetin, Volkan Konak, Sibel Can, 
Nil Karaibrahimgil, Mustafa Ceceli, 
Halil Sezai, Goran Bregoviç, Sertab 
Erener, İlhan İrem ve daha pek çok 
sanatçıyı, Açıkhava’nın muhteşem 
ortamında dinleme fırsatı bulacak.

Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu
Taşkışla Caddesi, 
Harbiye - İstanbul

28 Temmuz 2015
5 Eylül 2015

Tarihleri Arasında

Turkcell Yıldızlı Geceler  
Yaklaşıyor

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 
çocuklara sanatla dolu bir yaz 
programı sunuyor. 7-12 yaş 
aralığındaki çocuklar bu program 
kapsamında, sabah saatlerinde 
müze uzmanlarıyla birlikte sanatı 
yorumlamaya yönelik atölye 
çalışmalarına ya da öğleden 
sonra sanatçıların yönetiminde 
gerçekleşen, sanat projeleri 
üretmeye odaklanan sanatçı 
atölyelerine katılabiliyor.

Çocuklar, 6 Temmuz – 28 Ağustos 
tarihleri arasında sabah 10.00 - 
12.00 saatlerinde müze 
uzmanlarının yönetiminde pazartesi 
günleri “Köpük Kent”, salı günleri 
“Büyülü Gezegenler”, çarşamba 
günleri “Kostüm Tasarımı”, 
perşembe günleri “Örgü Mekânlar”, 
cuma günleri ise “Hayalimdeki 
Müze” adlı atölye çalışmalarında 
mimari, yerleştirme sanatı, tasarım 
ve müzecilik alanlarında fikirler 
üretiyor, İstanbul Modern’i inceliyor 
ve sanatsal deneyimler kazanıyor.

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

28 Ağustos 2015
Tarihine Kadar

İstanbul Modern’den 
Çocuklar İçin 
Yaz Sanat Atölyeleri
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Uluslararası 
Anadolu Günleri 
Kültür ve Sanat Festivali

Ankara Etimesgut Belediyesi’nin 
düzenlediği, Uluslararası Anadolu 
Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin 
12.’si, 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri 
arasında yapılacak. 10 gün sürecek 
festivale, Anadolu illeri ile Türk 
devlet ve toplulukları katılacak. Türk 
kültür ve sanatının sergileneceği 
festivalde her akşam ünlü bir 
sanatçı konser verecek.

Bu yıl festivale 18 hemşehri derneği 
ile 10 Türk devlet ve topluluğu 
katılacak. Katılımcılar, Türk Beyleri 
Kent Meydanı’nda kendileri için 
ayrılan stantlarda 10 gün boyunca 
kültürel ve sanatsal ögelerini 
sergileyecekler. 

Ayrıca her akşam iki hemşehri 
derneği ile bir Türk Cumhuriyeti 
düzenleyecekleri sahne 
etkinlikleriyle kültürlerini sergileme 
fırsatı bulacaklar.

Türk Beyleri Kent Meydanı
Etimesgut, Ankara

28 Ağustos 2015
6 Eylül 2015

Tarihleri Arasında

Geçtiğimiz yıl çıkardığı “Alaturka” 
albümüyle büyük ilgi gören ve 
tamamı şarkılardan oluşan ilk 
sahne gösterisini geçtiğimiz yıl 
gerçekleştiren Ata Demirer,  bu 
yıl “Ata & Turka Müzik Show” 
projesiyle 17 Eylül akşamı Harbiye 
Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne 
alacak.

Müziğe ilgisi küçük yaşlarda 
başlayan, bir dönem konservatuvar 
eğitimi de alan başarılı oyuncu ve 
komedyen, sevenlerine yine keyifli 
bir alaturka gecesi yaşatacak.

Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu
Taşkışla Caddesi, 
Harbiye - İstanbul

17 Eylül 2015
Tarihinde

Ata Demirer’den 
Alaturka Konser
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IRCICA 
10. Milletlerarası 
Hat Yarışması

İslam Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi (IRCICA) 
tarafından 10 yıldır düzenlenen  
10. Milletlerarası Hat Yarışması 
başvuru süreci Nisan ayında 
başladı.

Klasik İslam hat sanatının 
korunması ve geliştirilmesi amacıyla 
organize edilen yarışma; İslam 
kültürü dışından gelen tesirlerle 
klasik İslam hat sanatı geleneğinin 
dışında gelişen yaklaşımlar yerine, 
bu geleneğe bağlı prensip ve 
kaideler çerçevesinde yapılan 
çalışmaları teşvik ediyor. Yarışma 
bu yıl, büyük hattat ve mutasavvıf 
Hafız Osman (1051-1110 H/1642-
1698 M) adına düzenleniyor.

Yarışma kapsamında; Celi Sülüs, 
Sülüs, Nesih, Muhakkak-Reyhani, 
Celi Ta’lik, Ta’lik, Celi Divani, 
Divani, Kufi, Rik’a ve Magribi olmak 
üzere 11 farklı yazı dalında toplam 
137.000 Amerikan Doları tutarında 
66 ödül ve mansiyon dağıtılacak.

Yarışmanın son kayıt tarihi   
31 Ekim 2015, son eser sunum 
tarihi ise 29 Şubat 2016 olarak 
belirlendi.

Yarışma şartnamesi ve 
başvuru formu için: 
tr.ircica.org

31 Ekim 2015
Tarihine Kadar



Tercüme Hatası!? Köprü – The BridgeGerçekten 
Bilmeniz Gereken 
50 Ekonomi Fikri

Edmund Conway
Domingo Yayınevi / Ekonomi Dizisi

Anadolu Quartet & Sakina
Ahenk Müzik

Alev K. Bulut
Çeviribilim

İstanbul Üniversitesi, İngilizce 
Mütercim Tercümanlık Anabilim 
Dalı öğretim elemanlarından Alev K. 
Bulut, uzun zamandır çeviri, dil ve 
ideoloji ilişkileri üzerine araştırmalar 
yapıyor. Bu kez, spor ve siyasette 
çevirinin rolü üzerine geniş bir arşiv 
çalışmasıyla karşımızda.

“Sütten ağzı yanan yoğurdu 
üfleyerek yer” atasözünün çevirisi 
“Once bite, two shy”mıdır; Michelle 
Obama’nın “ten rengi” elbise 
giydiğini söylemek ırkçılık mıdır; 
Google Translate ile siyasi gündem 
yönlendirilebilir mi gibi birçok 
sorunun örneklerle ele alındığı kitap 
böylece, çevirinin nasıl yapıldığını 
ve nasıl sunulduğunu ayrıntılı 
biçimde inceliyor. 

Köprüler sadece karşılıklı 
kıyıları birleştirmez. Yüreklerden 
yüreklere,dillerden dillere, bir 
coğrafyadan diğerine uzanan 
köprüler, güzel ve anlamlı şeyleri 
de birleştirirler. 2008 yılında Ahmet 
Tirgil’in girişimleriyle başlamış 
olan Anadolu Quartet, Anadolu’da 
yaşayan halkların yıllarca dilden 
dile söylenerek bugüne ulaşmış 
ezgilerini, klasik batı müziğinin 
yaylı enstrümanlarıyla yeniden ve 
alışılagelmişin dışında bir müzikal 
formla yorumluyor.

Anadolu Quartet’in albümünde 
Karadeniz potborilerinden 
Sarı Gelin türküsüne uzanan 
geniş bir yelpazede Anadolu 
coğrafyasının tüm dillerini, ezgilerini 
dinleyebilirsiniz.

Büyük fikirleri kolay anlaşılır 
ve etkileyici bir üslupla okura 
sunmaktaki başarısıyla dünyada 
bir milyondan fazla satışa ulaşmış 
50 Fikir serisinin beşinci kitabında, 
Edmund Conway bizi ekonominin 
merkezini oluşturan fikir ve 
akımlarla tanıştırıyor. 

Bize ekonomideki güç dengelerini, 
bankaların işleyişini, dünyanın uzak 
bir köşesinde belirip soframıza 
kadar giren finansal krizleri, 
neden futbolcuların bu kadar 
çok kazandığını, piyasanın “ayı” 
ve “boğa”larını, küreselleşmeyi, 
eşitsizliği, toplu piyasa 
hezeyanlarını ve bitmeyen emeklilik 
yaşı pazarlıklarını anlamamızı 
sağlayacak alet çantasını sunuyor. 

Gerçek hayattan pek çok örnek ile 
desteklenen kitap, ekonominin her 
bir gün her birimizin hayatını nasıl 
derinden etkilediğini anlamak ve 
etkilerine karşı biraz olsun hazırlıklı 
olmak için güzel bir rehber.

Yeni Çıkanlar
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Suya Söyledim Yıldızlararası - Interstellar 

Dilek Türkan
Sony Music

Warner Bross
DVD / Blu-ray

20th Century Fox 
DVD / Blu-ray

Birdman veya 
(Cahilliğin Unutulmayan 
Erdemi)

Yönetmen : Alejandro González 
   Iñárritu
Senaryo : Alejandro González 
   Iñárritu, 
   Nicolás Giacobone
Oyuncular : Michael Keaton, 
   Zach Galifianakis, 
   Edward Norton, 
   Naomi Watts

Gerçek bir sanatçı olduğunu 
kanıtlamaya kararlı olan eski 
süper kahraman Riggan Thomson 
(Keaton) bir Broadway gösterisi için 
her şeyini riske atar. Eleştirilerle, 
dengesiz bir egoyla, aralarının 
açık olduğu kızıyla ve öfkesine 
hakim olamayan bir sahne 
yıldızıyla uğraşan Thomson, 
aslında sıradanlığından sıyrılmayı 
amaçlamaktadır. Film zeki ve çok 
özel bir kurguya, göz kamaştıran 
performanslarıyla muhteşem bir 
oyuncu kadrosuna sahip.  Birdman, 
2015 yılında En İyi Film, En İyi 
Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo 
olmak üzere üç dalda ödül aldı. 

Huzur veren sesi ile sevenlerinin 
uzun süredir beklediği Dilek 
Türkan’ın Suya Söyledim 
albümü Sony Music etiketiyle 
müzikseverlerle buluştu.

Dilek Türkan’ın ikinci solo albümü 
olan ‘Suya Söyledim’de 10 şarkı 
yer alıyor. Prodüktörlüğünü Derya 
Türkan ile beraber üstlendiği 
albümde, ‘Mazi Kalbimde’ 
tangosunun bestecisi Necip Celal 
Andel’in “Yıllar” tangosu uzun 
aradan sonra Dilek Türkan’ın 
sesinde hayat buluyor. Şarkılarını 
söylemekten vazgeçmediği besteci 
Neveser Kökdeş ve yeni eserlerle 
birlikte bir çok değerli isim albümde 
yer alıyor.

Barış Güleç’in çektiği su altında 
gerçekleştirilen kapak fotoğrafları, 
albümün isminden esinlenerek 
çekilmiş görüntülerden oluşuyor.

Yönetmen : Christopher Nolan
Senaryo : Jonathan Nolan, 
   Christopher Nolan
Oyuncular : Anne Hathaway, 
   Matthew McConaughey

Ünlü yönetmen Christopher Nolan, 
insanlık tarihinin en önemli görevini 
üstlenen bir grup araştırmacının 
çarpıcı hikayesiyle karşımıza 
çıkıyor. Oscar ödüllü Matthew 
McConaughey çiftçilik yaparak 
geçimini sağlayan eski bir pilottur. 
Ailesini ve kaynakları tükenmek 
üzere olan dünyayı geride 
bırakarak, insanlığın yıldızların 
ötesinde bir yaşam sürdürmesinin 
mümkün olup olmayacağını 
öğrenmek için başka galaksilere 
keşfe çıkar. Başarılı oyuncular 
Oscar ödüllü Anne Hathaway ve 
Oscar adayı Jessica Chastain’in 
de rol aldığı film, New York Post 
gazetesi yazarı Lou Lumenick 
tarafından “bu yüzyılın en etkileyici 
film deneyimlerinden biri” olarak 
nitelendiriliyor.
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Kısa Kısa

Türkiye Finans’a 
World Finance’tan 
3 Yıl Üst Üste Ödül 
Finans dünyasının en prestijli 
yayınlarından biri olan World Finance 
dergisinin organize ettiği World Finance 
Awards 2015 ödülleri açıklandı. Türkiye 
Finans, World Finance tarafından üçüncü 
kez Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası 
ödülüne layık görüldü.

Finans profesyonellerinin yakından 
izlediği World Finans dergisinin 2007 
yılından bu yana düzenlediği World 
Finance Awards, gelişen pazarlarda 
yenilikçi uygulamaları ödüllendirmeyi 
sürdürüyor. Türkiye Finans’ın son 
yıllardaki yenilikçi faaliyetleri ve başarılı 
performansı Türkiye’nin En İyi Katılım 
Bankası ödülünü almasında etkili oldu. 

Türkiye Finans yönetimi tarafından 
yapılan açıklamada, “Katılım 
bankacılığı sektörü Türkiye ekonomisi 
ve bankacılık sektörünün üzerinde 
bir büyüme sergileyerek son yıllarda 
güçlü atılımlar gerçekleştirdi. Güçlü 
büyüme potansiyeline sahip katılım 
bankacılığı, gerek şubeleşme çalışmaları 
gerekse yeni ürünlerle daha geniş 
kitlelerle ulaşarak büyüme ivmesine hız 
kazandırdı. Biz de Türkiye Finans olarak 
sektörün büyümesi ve gelişmesi için 
önemli bir rol üstleniyoruz. Son yıllarda 
aldığımız ulusal ve uluslararası ödüller 
bu başarının göstergesi. World Finance 
Awards’tan bu yıl üçüncü ödülümüzü 
alarak Türkiye’nin En İyi Katılım 
Bankası olduk. Başarı performansımızın 
göstergesi olan bu ödüller Bankamız için 
gurur tablosu oluşturuyor” denildi.

Türkiye Finans,   
Faaliyet Raporu İle  
Dört Ödül Birden Kazandı!
Türkiye Finans, 2014 yılı mali 
sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu 
2014 Faaliyet Raporu ile Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Kuruluşu 
(League of American Communications 
Professionals-LACP) tarafından 
düzenlenen LACP 2014 Vision Awards 
yarışmasında dört ödül kazandı. 

Faaliyet Raporu, Ticari Bankalar 
kategorisinde “Altın Ödül” alırken, 
Avrupa, Ortadoğu, Afrika Bölgesi 
dahilinde “Bölgesel En İyi 50 Rapor 
Ödülü”ne layık görüldü, dünya genelinde 
ise “Dünyanın En İyi 100 Faaliyet Raporu” 
ve “Türkiye’nin En İyi 20 Faaliyet Raporu” 
arasına girdi.

Tayburn çözüm ortaklığıyla hazırlanan 
ve Banka çalışanlarının çektiği ödüllü 
fotoğraflarla zengin bir görsele sahip 
olan Türkiye Finans 2014 Faaliyet 
Raporu, içeriği ile de Banka’nın 
şeffaflığını ve sürdürülebilir ekonomiye 
verdiği değeri ortaya koyuyor.

Türkiye Finans, 2013 ve 2014 faaliyet 
raporları ile bugüne kadar uluslararası 
kuruluşlardan 11 ödül kazandı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan 
Türkiye Finans Genel Müdürü Osman 
Çelik, “Türkiye Finans olarak son yıllarda 
ortaya koyduğumuz yenilikçi ve dinamik 
iş anlayışımızın yansıması olan faaliyet 
rapoumuzu her yıl geliştiriyoruz. 2014 
Faaliyet Raporumuz özgün tasarımı ve 
içeriği ile yeni bir ödül daha kazandı. 
Bu başarıda emeği geçen bütün ekip 
arkadaşlarımı kutluyor ve sektörümüzde  
daha nice ilklere ve başarılara imza 
atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Türkiye Finans’a 
Malezya’dan Sukuk Ödülü 
Türkiye’nin öncü ve yenilikçi katılım 
bankası Türkiye Finans başarısını yeni bir 
ödülle daha tescilledi. Banka, 3 milyar 
Malezya Ringiti tutarındaki sukuk ihraç 
programı ile RAM Ratings tarafından 
düzenlenen RAM League Awards’da 
(RAM Ligi Ödülleri) Market Pioneer 
Award’a (Pazar Lideri Ödülü) layık 
görüldü.

RAM Ratings’in 25. ve RAM League 
Awards’ın 12. yılında organizasyon, 
Malezya tahvil piyasasında ciddi 
başarılara imza atan piyasanın önde 
gelen kuruluşlarını ödüllendiriyor. Bu 
doğrultuda Türkiye’nin en yüksek tutarlı 
sukuk ihraç işlemini gerçekleştiren 
kurumu olan Türkiye Finans iştiraki TF 
Varlık Kiralama A.Ş., 3 milyar Malezya 
Ringiti (MYR) tutarında sukuk ihraç 
programı ile “RAM League Awards” 
kapsamında ‘Market Pioneer Award’ 
ödülüne hak kazandı. 

The RAM League Awards (RAM Ligi 
Ödülleri) birçok saygın kuruluş tarafından 
Malezya sermaye piyasalarındaki 
başarılarının tanınması olarak 
değerlendiriliyor.

Türkiye Finans yönetimi tarafından 
yapılan açıklamada, alınan bu ödülün 
önemine ilişkin şunlar söylendi: “Malezya 
piyasalarında gerçekleştirdiğimiz 
sukuk ihraç işlemleri sebebiyle RAM 
Ratings’den aldığımız bu ödül Türkiye 
Finans’ın uluslararası boyutta itibarını 
gösteriyor. Malezya sukukun merkezi ve 
en büyük pazarı konumunda. Türkiye 
Finans olarak biz de sukuk ihracında 
sektörün öncüsüyüz. Geçen yıldan 
beri bu pazarda yaptığımız ihraçlar 
ile hem kaynaklarımızı çeşitlendirdik 
hem de diğer katılım bankalarına örnek 
olduk. Başarılarımızın takdir edilmesi 
de önümüzdeki dönemde atacağımız 
yeni adımlar ve ilkler konusunda bizi 
yüreklendiriyor.”
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Türkiye Finans’tan  
210 Milyon MYR Tutarında  
Yeni Sukuk İhracı 
Katılım Bankacılığının öncüsü Türkiye 
Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş. 
aracılığı ile Malezya’ya 210 milyon 
Malezya Ringiti (MYR) tutarında kira 
sertifikası ihraç etti. 5 yıl vadeli kira 
sertifikası yüzde 5,75 kâr payı oranı ile 
bugüne kadar yapılmış en düşük maliyetli 
ihraç oldu.

Söz konusu ihraç ile Türkiye Finans’ın 
Malezya sermaye piyasalarında 2014 
Haziran ayından bu yana MYR cinsinden 
ihraç ettiği kira sertifikası toplam tutarı 
1 milyar 160 milyon Malezya Ringiti’ne 
ulaştı.  

TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 
yapılan açıklamada, “Yurt dışında nitelikli 
yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç 
edilen, Türkiye Finans Katılım Bankası 
A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 5 
yıl vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri 
tamamlanmıştır” bilgisine yer verildi. 

21 Mayıs 2020 vadeli kira sertifikasının 
itfa planı 6 ayda bir kupon ödemeli, 
kâr payı oranı ise yüzde 5,75 olarak 
belirlendi. 

Türkiye Finans Genel Müdürü Osman 
Çelik konuyla ilgili olarak, “Geçen 
yıldan beri hem yurt içi hem de yurt dışı 
sermaye piyasalarında yaptığımız kira 
sertifikası ihracı ile hem kaynaklarımızı 
çeşitlendirdik hem de diğer katılım 
bankalarına örnek olduk. Bu da Türkiye 
ekonomisine ve Türkiye Finans’a duyulan 
bir güvenin göstergesi olması açısından 
sevindirici bir gelişme. Türkiye’de reel 
sektörün finansmanında kira sertifikası 
ihracını uygulayan ilk katılım bankasıyız 
ve bu konumumuzu yeni ihraçlarımızla 
güçlendirmeye devam edeceğiz” diye 
konuştu. 

Türkiye Finans, ‘Katılım 
Bankacılığı’nda Yeni Ufuklar’ 
Panelinde Öğrencilere 
Katılım Bankacılığı’nı 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 
‘Katılım Bankacılığı’nda Yeni Ufuklar’ 
başlıklı panelde “Katılım Bankacılığı ve 
Dünya Finans Sektörü” konulu birinci 
oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. 
Hayrettin Karaman üstlendi. Toplantı, 
Doç. Dr. İshak Emin Aktepe gibi sektörün 
uzmanlarını ve önemli temsilcilerini bir 
araya getirdi.

Panelde katılım bankacılığı sektörü ve 
ürünleriyle ilgili bilgiler veren Türkiye 
Finans Şube Müdürü Sinan Aktaş 
konuşmasında; “Katılım Bankaları, 
faizden uzak durma şeklindeki dini 
hassasiyet nedeniyle geleneksel 
bankalara yatırılmayan fonların faizsiz 
yöntemlerle toplanması ve bu fonların fon 
ihtiyacı olanlara yine faizsiz yöntemlerle 
kullandırılması şeklinde ortaya çıkan 
kurumlardır. Katılım bankacılığı en temel 
prensibi olan ‘Faizsizlik Prensibi’ esas 
alınarak katılımcılarına kar-zarar esasına 
göre gelir sağlamayı hedeflemektedir. 
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.

Yenilikçi ürünlerimiz, sukuk ihraçlarımız, 
murabaha sendikasyonlarımız ve 
teknolojik yatırımlarımızla müşterilerimizin 
büyüme hedeflerine katkı sağlamaya 
devam edeceğiz “ dedi.

Türkiye Finans’ın Kurumsal 
İnternet Sitesi Yenilendi
Katılım bankacılığının öncü kuruluşu 
Türkiye Finans, değişen tüketici 
alışkanlıkları ve talepleri doğrultusunda 
kurumsal internet sitesini yeniledi. 

Yenilenen site, müşterilerimizin 
“Yorulmadan Bankacılık” anlayışı ile 
şubelerin yanı sıra dijital kanallardan da 
hızlı hizmet almasını hedefliyor.

Responsive Web Design teknolojisi 
ile yenilenen Türkiye Finans İnternet 
Sitesi’ne, çeşitli ekran çözünürlüklerine 
sahip dizüstü ve masaüstü bilgisayar, 
tablet ve mobil gibi farklı türlerdeki 
cihazlardan görsel ve içerik kaybı 
yaşamadan ulaşmak mümkün.

Türkiye Finans Bilgi Sistemleri’nden 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri 
Öbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 
kurumsal internet sitemizi yenilerken 
modern ve kullanıcı dostu bir ara yüz 
tasarımıyla müşterilerimizin aradıklarını 
hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmelerinin 
amaçlandığını belirterek, tüm kanallardan 
olduğu gibi kurumsal internet sitesinden 
de hızlı hizmet ve güncel bilgi sunmanın 
Banka’nın temel ilkelerinin başında 
geldiğine işaret etti.

Yenilenen Türkiye Finans Kurumsal 
İnternet Sitesi, Microsoft SharePoint 
2013 çatısı ile geliştirildi. Bu sayede, 
kolay ve hızlı güncellenebilen site, farklı 
ekiplerin ortak ara yüzlerde çalışmasına 
ve iş akışları ile tüm düzenlemelerin 
denetlenmesine olanak sağlıyor. 
Ayrıca, gelişmiş arama özellikleriyle 
ziyaretçilerimiz sonuçlar içerisinde 
kaybolmadan, tam olarak aradığı içeriğe 
çok hızlı bir şekilde erişebiliyor.
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Danışma Kurulu
Türkiye Finans Danışma Kurulu; katılım bankacılığı 

sisteminin standartlarının belirlenmesi, sağlıklı işlemesi, 
güven ve itibarının artması açısından önemli bir görev 
üstleniyor. Türkiye Finans Danışma Kurulu üyeleri ile 

kurulun önemi ve yaptıkları çalışmalar hakkında konuştuk.
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Bize Türkiye Finans Danışma Kurulu’ndan bahseder 
misiniz? Kurul faaliyetlerine ne zaman başladı, kimlerden 
oluşuyor? 

Erdem Hurşit: Bankamız 2013 yılına kadar faizsiz 
bankacılık prensipleri doğrultusunda fıkhi konularda Prof. Dr. 
Hayrettin Karaman hocamızdan danışmanlık alıyordu. Doç. 
Dr. İshak Emin Aktepe hocamız banka içinde ilgili süreçlerin 
yürütülmesini sağlıyordu. 2013 yılı itibariyle oluşturulan Türkiye 
Finans Danışma Kurulu, Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamızla 
birlikte Prof. Dr. Hamdi Döndüren ve Doç. Dr. İshak Emin 
Aktepe hocalarımızın da katılımıyla 3 kişi olarak faaliyetlerini 
yürütüyor. Danışma Kurulu gündeminde yer alan konular, 
ilgili birimlerin yöneticileri tarafından kurul üyelerine aktarılıyor 
ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Birimler ve danışman 
hocalarımız arasındaki iletişimi de Genel Müdür Yardımcımız 
Sn. Ali Güney ve Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme 
Servisi sağlıyor. Danışma Kurulu sekreterliği görevi ise yine 
Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme Servisi tarafından 
yürütülüyor.

Kuruluşunda dünyadaki İslami Bankacılık 
modellerinin de göz önüne alındığı Faizsiz 
Bankacılık Uygulama ve Geliştirme 
Servisi, Danışma Kurulu faaliyetlerinin 
profesyonelleşmesine yönelik olarak 
Türkiye’de atılan ilk adımdır.

Katılım Bankacılığında bir ilki gerçekleştirerek banka içinde 
kurduğunuz Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme 
Servisi’nden biraz daha bahseder misiniz? 

Ali Güney: Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme 
Servisi; üst yönetimimizin faizsiz bankacılık prensiplerine 
uygun çalışılması yönünde gösterdikleri hassasiyetin sonucu 
olarak oluşturuldu. Kuruluşunda dünyadaki İslami Bankacılık 
modellerinin de göz önüne alındığı servis, Danışma Kurulu 
faaliyetlerinin profesyonelleşmesine yönelik olarak Türkiye’de 
atılan ilk adımdır. 

Prof. Dr.
Hayrettin KaramanProf. Dr.

Hamdi Döndüren

Doç. Dr. 
İshak Emin Aktepe

ç
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bekleyemeyiz. Bilakis onların görüşlerinden de alınan ilham ile 
yeni meselelere uygun görülen cevaplar vermeye çalışmalıyız. 

Bu noktada, Danışma Kurullarının meseleler üzerinde bir 
karara ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 
ilim adamlarının sundukları görüşlerin, neşredilen kitapların, 
makalelerin, ilmi ehliyeti kabul edilmiş alim ve heyetlerin 
yayınladıkları fetvaların takip edilmesi de önem arz ediyor.

Türkiye’de katılım bankalarının genel olarak müşterilerine 
sunduğu İslami Finans ürünleri nelerdir? 

Hamdi Döndüren: Tüketiciler genel olarak katılım bankası 
isminden hareket ederek, konvansiyonel bankayla aralarında 
bir fark bulunmadığını düşünüyor. Bu nedenle aradaki farkı 
anlamak istiyor. Bunun için katılım bankacılığı prensipleri ile ilgili 
bazı özet bilgilerin tüketicilere verilmesi gerekiyor.

Faizsiz bankacılık sektöründe genel olarak dört çeşit finansman 
kullandırma yöntemi uygulanır: Müşareke, Mudarabe, 
Murabaha ve Leasing. 

Müşareke, “sermaye ortaklığı” demektir. Katılım bankası bazı 
projeler için kendi öz sermayesi ile vadesi uygun olan katılım 
fonundan da sermaye koyarak, yatırım yapabilir. Elde edilen 
kâr, ana sözleşmeye ve müşarake ortağı müşteri ile yapılacak 
sözleşme hükümlerine göre paylaşılır.

Mudarabe ise faizsiz bankacılık sisteminin, fon sahiplerinin 
katılım hesaplarını işletmeci (mudarib) sıfatıyla işletmesi ve 
dönem sonunda oluşacak kârı yapılan akde göre paylaşması 
esasına dayanır. 

Murabaha ise temelde bir malı peşin alıp vadeli satmak 
anlamında gelir. 

Kullandığımız bir diğer finansman yöntemi de Leasing yani 
finansal kiralamadır. İslam’da, taşınır veya taşınmaz malların 
kiraya verilmesi meşru görülmüştür. Katılım bankaları bu 
yöntemi soyut bir kira sözleşmesini sürdürmek yerine sonuçta 
malı satmayı hedefleyerek yürütürler. Doğrudan satış yerine, 
kiralama süresi sonunda mülkiyetin alıcıya geçmesi esasını 
gözetirler.

Danışma Kurulları bugün ve gelecekte 
öyle çalışmalar yapmalıdırlar ki katılım 
bankacılığını, toplumun finansal ihtiyaçlarını 
adalete dayalı olarak temelden çözen bir 
sistemin öncüsü kılmalıdırlar. 
Kurulunuzun bildirdiği görüşlerin bankacılık ürün ve 
hizmetlerinde nasıl uygulandığına dair bir denetleme 
mekanizması var mı? 

Ali Güney: Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme 
Servisi’nin kuruluş amaçlarından biri de Danışma Kurulu 
kararlarının süreçlerimizdeki denetiminin sağlanması. 

Faizsiz Bankacılılık Uygulama ve Geliştirme Servisi’nin 
sorumluluk alanlarının başında Danışma Kurulu sekreterliği ve 
Danışma Kurulu’nda alınan kararların hayata geçirilmesi için 
banka içi faaliyetlerin yürütülmesi geliyor. Bunların yanı sıra yeni 
ürün çalışmalarına dair ilgili birimlere yönlendirmeler yapılması, 
müşterilerimizin faizsiz bankacılık hakkındaki sorularının 
yanıtlanması, faizsiz bankacılık prensipleri doğrultusunda 
yapılan çalışmaların iletişiminin sağlanması ve bankamızın 
faizsiz bankacılık ile ilgili alanlarda temsil edilmesi de servisin 
görevleri arasında. 

Danışma Kurulları, İslam’ın temel 
referanslarından hareketle günümüz 
insanlarının ihtiyaç duydukları finansal 
uygulamalara dair bankalara yol 
gösteriyorlar. İslam’ın evrensel mesajını 
finansal alanda yaşatmaya gayret ediyorlar.

Sizce katılım bankacılığının gelişmesinde Danışma 
Kurullarının yeri ve önemi nedir? 

İshak Emin Aktepe: Öncelikle katılım bankaları için 
Danışma Kurulları vazgeçilmezdir. Zira bu bankaların faizsizlik 
ve dini kurallara uygunluk diye temel bir iddiası bulunmaktadır. 
Dolayısıyla genelde İslam Hukuku özelde İslami Finans 
hakkında çalışmaları olan ilim adamlarından oluşan bir Danışma 
Kurulu’na bu bankalarda mutlak ihtiyaç söz konusudur. 

Danışma Kurulları bir yönüyle bu bankaları İslami prensipler 
dairesi içinde tutmaya çalışmakla birlikte kanaatimce bundan 
çok daha önemli olarak günümüz finansal problemlerine 
yeni içtihatlarıyla oldukça katkı sunuyorlar. Belki akademik 
kimlik ve çalışmalarının da verdiği güvenle Danışma Kurulları, 
İslam’ın temel referanslarından hareketle günümüz insanlarının 
ihtiyaç duydukları finansal uygulamalara dair bankalara 
yol gösteriyorlar. İslam’ın evrensel mesajını finansal alanda 
yaşatmaya gayret ediyorlar.

Finansal bir ürün ya da hizmetin katılım bankacılığı 
prensiplerine uygunluğu ile ilgili görüş bildirme süreci nasıl 
işliyor? 

İshak Emin Aktepe: İslam Hukukunun farklı sahaları içinde 
görüş beyan edilirken nasıl bir usulün takip edileceği bellidir. 
Herhangi bir fıkhi sorun karşısında öncelikle Kitap ve Sünnet’e 
bakılır. Bunu takiben ümmetin icması ve fukahanın içtihatları da 
incelenir. 

Bununla birlikte günümüzde finansal işlemlerin şekli oldukça 
karmaşıklaştığı ve geçmiş dönemlere nazaran pek çok 
noktada farklılaştığı için yeni içtihatların yapılmasına da ihtiyaç 
duyuluyor. İslam hukukunun içtihada açık alanlarında olmak 
kaydıyla günümüz insanının ekonomik problemlerine yüzlerce 
yıl önce yaşamış alimlerimizin doğrudan cevap vermelerini 



Hayrettin Karaman: Katılım bankalarının şer’i danışmanları 
daha önce daima heyet şeklinde değildi; bazılarında heyetler, 
bazılarında ise tek kişi danışmanlık vazifesini ifa ediyordu. Son 
birkaç yıl içinde bütün katılım bankalarının danışmanlık hizmeti 
heyetler tarafından yürütülmeye başlandı. Bu heyetlerin bazıları 
yalnızca ülkemizin uzmanlarından oluşurken, bazıları yabancı 
ortakların talebiyle başka İslam ülkelerinde yaşayan uzmanları 
da bünyesine aldı. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Danışma 
Heyeti yerli alim ve uzmanlardan oluşmakta olup, dış bağlantı 
bakımından tamamen bağımsızdır.

İslam Bankacılığı bütün dünyada nispeten yeni bir tecrübedir 
ve ortak problemlere sahiptir. Bu nedenle heyetler arasında, 
kitaplar, makaleler, ilmi toplantılar yoluyla ya da gerektiğinde 
mektup ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla yürütülen sıkı bir 
danışma ve dayanışma mevcuttur. Problemlerin çözümü ve 
işlemlerin formülasyonu konularında daima ittifak söz konusu 
değildir; ancak meşru içtihat alanı içinde yapılan danışmalar 
ve tartışmalar en uygun olanı bulma çabasına önemli katkılar 
sağlamaktadır. Bazı konularda farklı anlayış ve uygulamalar 
bulunsa da bunların tamamı, usulüne göre yapılmış içtihatlara 
dayandığı için meşru olmaktadır. 

Danışma Kurulu görüşleri katılım bankacılığının geleceğinde 
nasıl bir önem taşıyor? 

İshak Emin Aktepe: Yaşadığımız dünya sürekli gelişiyor ve 
değişiyor. Bu değişim ve gelişimden finansal sistem de nasibini 
alıyor. İslamiyet evrensel bir dindir. İslam alimleri Kıyamet’e 
kadar insanlığın sorun ve ihtiyaçlarına cevaplar üretmek 
durumundadır. Bu bakımdan geçmişe nazaran gelişmiş ama 
anlaşılıyor ki geleceğe nispetle ilkel olan günümüz finansal 
işlem ve ihtiyaçlarına da İslam alimlerinin cevaplar üretmesi 
zorunludur. 

İslam dünyası yaklaşık iki yüz yıldır özellikle teknik ve finansal 
alanlarda batı karşısında mağlup olduğundan, batının 
ürettiği müessese ve sistemleri kendine uyarlıyor. Hayatın 
vazgeçilmez akışı içinde ülkemiz ve İslam dünyasının pek çok 
bölgesi zorunlu olarak mevcut yapılanmaya uyum sağlamaya 
çalışıyor. İşte tam bu noktada en azından finansal sistem içinde 
katılım bankalarının mevcut faizli yapılanmaya alternatif olup 
olamayacağı tartışılıyor. 

Kanaatimce Danışma Kurulları bugün ve gelecekte öyle 
çalışmalar yapmalıdırlar ki katılım bankacılığını, toplumun 
finansal ihtiyaçlarını adalete dayalı olarak temelden çözen bir 
sistemin öncüsü kılmalıdırlar. Bu bakımdan Danışma Kurullarının 
asli vazifelerinin sadece sorulara cevap vermekle sınırlı 
olmadığını, bilakis faizsiz finansal ürün ve sistem teşkilinde 
esaslı bir görev icrasına memur olduklarını düşünüyorum.

Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte olan denetimlerde bu minvalde çalışmalar 
yapılıyor. Yeni alınan Danışma Kurulu kararlarına istinaden, 
Denetim Birimleri ile mevcut denetim faaliyetlerinin 
genişletilmesi konusunda görüşmeler yapıldı. Yetkililerin desteği 
ile gerekli kararlar alındı ve 2015 yılında bu kararların şube 
denetimlerinde hayata geçirilmesi şeklinde görüş birliğine 
varıldı. Ürün ve uygulamalara dair var olan süreçlere Faizsiz 
Bankacılık prensiplerine dair kontrol noktaları oluşturulmaya 
başlandı. Yeni alınan kararlar doğrultusunda ise Denetim 
Birimleri ile bu yönde ortak çalışmalarımız devam edecek. 
Bunların dışında Faizsiz Bankacılık Uygulama ve Geliştirme 
Servisi, Danışma Kurulu tarafından belirlenen kriterler 
dışında işlem yapılmamasına yönelik tedbirleri alarak, hayata 
geçirilmesinde de önemli bir rol üstleniyor. 

Danışma Kurulları ulusal ya da uluslararası bir üst kurula 
bağlı mıdır? Dünyadaki Katılım Bankaları’nın Danışma 
Kurulları arasında da istişareler yürütülür mü? 
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İslam Fıkhına Göre 
Alım-Satım Akdi Yöntemleri
İslam Fıkhına göre alım-satım (bey’) akdi olarak 
dört çeşit yöntem uygulanır. 

Müsavemeli Satış 
Müşteriye önceki alış fiyatı veya malın maliyeti 
açıklanmaksızın, bir satış bedeli üzerinde serbest 
pazarlıkla yapılan satışa denir. 

Kârsız Satış (Tevliye)
Bir malı alış fiyatına veya maliyetine satmak anlamına 
gelir. Satıcı bazen malı elinden çıkarmak, para darlığı 
yüzünden onu nakde çevirmek, malın modasının 
geçmekte olması veya mevsim sonunun gelmesi gibi 
nedenlerle kârsız satış yapabilir. 

Zararına Satış (Vazia) 
Bir kimse malını, nakit ihtiyacı veya malın bozulma riski, 
mevsiminin geçmesi gibi sebeplerle zararına da satabilir.

Kâr Miktarı Açıklanarak Yapılan Satış (Murabaha) 
Satıcının önceki alış fiyatını veya maliyeti açıklayarak ve 
üzerine eklediği kâr oranını da belirtmek suretiyle yapılan 
alış-verişe “Murabahalı satış” denir. Burada, kâr miktarı 
100 lira gibi belli bir meblağ olabileceği gibi, yüzde on 
veya yüzde yirmi gibi, malın önceki alış fiyatının veya 
maliyetinin yüzdesi olarak da belirlenebilir. Ancak kârın, 
yüzde olarak belirlenmesi durumunda, malın anaparasının 
ya misli (standart) mal, ya da nakit para niteliğinde olması 
gerekir.
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Türkiye Sağlık 
Turizmi Potansiyelini 
Yakalayabilecek mi?

Son yıllarda özellikle de büyükşehirlerdeki özel 
hastanelerde yabancıları koridorlarda görmek 
alışıldık bir durum halini aldı. Artık Avrupa, Orta 
Doğu, Rusya ve diğer Orta Asya ülkelerinden çok 
sayıda kişi Türkiye’yi bir sağlık merkezi olarak 
görüp tedavi olmak için geliyor.

Enis Şenerdem
Gazeteci

Sadece 2014 yılında Türkiye’de 
tedavi gören hastaların sayısı yarım 
milyonu bulmuş durumda. Oysa 
bundan sadece 5 yıl önce bu sayı 
100 binin altındaydı. 

İlerisi için ise hedefler büyük. 2017 
yılında sağlık turizminden 8 milyar 
dolar gelir elde edilmesi, 2023 yılına 
gelindiğinde ise tedavi görmek 
için Türkiye’yi tercih eden yabancı 
sayısının 2 milyona çıkarılması 
ve termal turizmde toplam yatak 
kapasitesinin 100 bin adede 
ulaştırılması hedefleniyor.

Peki nedir sağlık turizmi? 
Türkiye’de nasıl böyle hızlı bir ivme 
yakalayabildi?
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Sağlık Turizmi Nedir?
Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmini “Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikamet 
edilen yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde en az 24 saat kalınarak sağlık ve turizm olanaklarından 
yararlanılması” olarak tanımlıyor. 

Sağlık turizminin birden fazla türü bulunuyor:

Medikal Turizm (Tıp Turizmi) : Her tür ameliyat, check-up, sağlık taraması, diş tedavisi, protez takılması veya 
  kanser tedavisi, organ nakilleri ve tıbbi müdahaleler bu kapsama giriyor. 

Termal/SPA Turizmi : Turizm türleri amaca, talebe ve insanların beğenilerine göre çok çeşitlilik gösteriyor. 
  Sağlık turizmi zinde kalmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş, ruh ve beden güzelliğine önem 
  veren çağdaş insanlara da hizmet veriyor. Temiz havadan yararlanma, kaplıca ziyaretleri ve 
  meyve-sebze kür tedavileri termal turizm kapsamına giriyor.

İleri Yaş Turizmi : Sağlık turizminin son yıllarda gelişen yeni bir türü ise yaşlıların bakımı ile ilgili kurulan tesisler 
  ve bu amaçla yapılan seyahatleri kapsıyor. 

Engelli Turizmi : Engelliler için kurulan klinik otellerde özel bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen 
  hizmetler de sağlık turizmi kapsamına alınmış durumda.
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Bugün Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) 
sağlık turizmini dünya 
çapında yaklaşık 100 milyar 
doları aşkın bir pazar olarak 
kabul ediyor.

Antik Yunan’dan 20. Yüzyıla
Sağlık turizminin tarihi binlerce yıl 
öncesine, Anadolu’dan hiç de uzak 
olmayan topraklara dayanıyor. Antik 
Yunan döneminde, bugün Yunanistan 
sınırları içerisinde kalan Egin Körfezinde 
küçük bir kasaba olan Epidauria, 
kilometrelerce öteden gelen ve dertlerine 
deva arayan insanlarla doluyordu. 
Epidauria’nın aynı zamanda sağlık tanrısı 
Asklepios’un yaşadığı yer olduğuna da 
inanılıyordu.

Bu küçük kasaba ilerleyen yüzyıllarda 
sağlık merkezi özelliğini hiç kaybetmedi. 
Bugün dahi şifa arayan hastalar SPA ya 
da sanatoryumların bulunduğu kasabaya 
gitmeye devam ediyor.

Sağlık turizminin gerçek anlamda 
ekonomik bir değer olarak ortaya çıkması 
ise 20. yüzyıla denk geliyor. 

Başlangıçta kendi ülkelerinde yeterli fiziki 
imkân ya da yetişmiş doktor bulunmadığı 
için gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş 
ülkelere giden hastalar sağlık turizminin 
temelini oluşturuyordu.

O dönemlerde tedavi için Türkiye’den 
yurt dışına giden hasta sayısı da hatırı 
sayılır düzeydeydi. 

Ancak gelişmekte olan ülkelerde hem 
teknolojinin ilerlemesi hem de bu 
ülkelerin tıbbi gelişmeleri yakından takip 
eder hale gelmesi, son 10 yıl içerisinde 
sağlık turizminin de çehresini değiştirdi.

Artık gelişmiş ülkelerdeki yüksek 
maliyetleri göz önünde bulunduran 
hastalar, daha ucuza ve daha kaliteli 
sağlık hizmetlerini alabilmek için 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
gelişmekte olan ülkelere geliyor. 

Bugün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) sağlık turizmini dünya 
çapında yaklaşık 100 milyar doları aşkın 
bir pazar olarak kabul ediyor.

Türkiye de bu pastadan aldığı payı 
artırmak isteyen ülkelerden birisi. 

Türkiye’de Sağlık Turizmi
Türkiye’nin turizm potansiyelini 
yakalamak üzere başlattığı atakla sağlık 
turizminin ivme kazanması paralellik 
gösteriyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine 
göre 2014 yılında Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancı sayısı 37 milyona ulaşmış 
durumda. Geçen yıl Türkiye’ye sağlık 
turizmi için gelenlerin sayısı ise 500 bin 
dolayında. 

Yani toplam turist sayısının sadece 
yüzde 1,35’i Türkiye’yi sağlık hizmetleri 
nedeniyle ziyaret etti. 

Ancak sağlık hizmetleri için Türkiye’ye 
gelen turist sayısındaki yıllık artış oranları 
yeni yeni ivme kazanmaya başlayan 
bu alanda dikkat çekici bir büyüme 
olduğunu da gösteriyor. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 
(TÜRSAB) 2014 sağlık turizmi raporuna 
göre, 2014’te sağlık turisti sayısı yüzde 
67 artarak 500 bine ulaştı. Bu yıl da 
bu sayının artmaya devam etmesi 
hedefleniyor. 

Türkiye’yi sağlık turizmi konusunda iddialı 
kılan bir dizi özelliği bulunuyor.

Altyapı olanakları: Özellikle tedavi, 
ameliyat ve organ nakli gibi kritik 
öneme sahip operasyonlar için sağlık 
turizmini tercih eden hastalar, o ülkedeki 
imkânlara büyük önem veriyor. 

Tedavi, ameliyat ve 
organ nakli gibi 
kritik öneme sahip 
operasyonlar için 
sağlık turizmini 
tercih eden hastalar, 
o ülkedeki imkânlara 
büyük önem veriyor. 



Türkiye’nin 2003’te başlattığı Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi kapsamında sağlık 
turizmi açısından büyük öneme sahip 
olan özel hastanelerin gelişimi hız 
kazanmıştı. 

Sağlık yatırımlarına verilen teşvikler 
sayesinde hem yüksek teknolojili 
ekipmana sahip hastane sayısında 
artış yaşandı hem de aynı dönemde tıp 
alanındaki insan gücü kalitesi arttı.

Bu sayede Türkiye, Avrupalı hastaların 
dahi ziyaret etmeyi tercih ettiği 
destinasyonlardan birisi olma yolunda 
önemli aşama kaydetmiş oldu.

Rekabetçi fiyat avantajları: Özellikle 
Avrupa’da sağlık hizmetlerinin yüksek 
maliyetli olması Türkiye’yi cazip bir 
seçenek haline getirmiş durumda. 

TÜRSAB’ın yaptığı araştırmaya göre 
“Türkiye’de açık kalp ameliyatının 
İspanya’dakinin yarı fiyatına” olduğu 
görülüyor.

Coğrafi konum: Türkiye’yi sağlık turizmi 
anlamında avantajlı kılan bir diğer unsur 
ise konumu. Sadece üç saatlik uçuşla 
Türkiye’ye ulaşılabilen ülke sayısı 52.

Bu kadar çok sayıda ülkeye yakın olması, 
Türkiye’ye tercih edilen bir sağlık turizmi 
destinasyonuna dönüşme imkânı tanıyor.

Bu avantajları dikkate alan Kalkınma 
Bakanlığı da 10. Kalkınma Planı 
kapsamında ‘ülke ekonomisine 
sağlayacağı yüksek katkı ve bunun 
uzun vadede sürdürülebilme potansiyeli 
nedeniyle’ sağlık turizmini ‘stratejik 
öneme sahip’ sektörler arasına aldı.

Doğal avantajlarını fırsata dönüştürmek 
isteyen Türkiye şimdiden yurt dışında 
yoğun bir pazarlama kampanyası da 
başlatmış durumda. 

“Right Choice” (Doğru Tercih) sloganıyla 
tanıtılan Türkiye’de sağlık hizmeti alma 
olanakları için personelin yetiştirilmesine 
yönelik eğitim programları da 
uygulamada.

Sağlık turizminde turist başına elde 
edilen gelire bakıldığındaysa, özel 
hastanelerin ön planda olduğu görülüyor. 

Kamu hastanelerini tercih edenler 
ortalama 9 bin dolar gelir bırakırken, 
bu rakam özel sektörde 12 bin dolara 
yükseliyor. 

Buna ek olarak, Türkiye’ye gelen 
turistlerin ilaç ve muayene gibi sağlık 
amaçlı harcamalar yapmaları halinde 
ortaya çıkan gelire bakıldığında da tutar 
kamuda 2 bin dolar, özel hastanelerde 
ise 4 bin dolara ulaşıyor.

2014 verileri gelen hastaların 
yaklaşık 7’de birinin göz 
hastalıkları tedavisi için 
Türkiye’yi tercih ettiğini 
gösteriyor. 

Türkiye’ye Kim Hangi Tedavi 
İçin Geliyor?
Medikal turizm kapsamında gelen 
hastaların kliniklere göre dağılımına 
bakıldığında göz hastalıkları ilk sırada yer 
alıyor. 

2014 verileri gelen hastaların yaklaşık 
7’de birinin göz hastalıkları tedavisi için 
Türkiye’yi tercih ettiğini gösteriyor. 

Türkiye’deki bazı özel göz hastanelerinin 
yüksek düzeyde teknolojiye sahip 
olmaları, kaliteli hizmet vermeleri ve 
sağlık turizmini dikkate alarak stratejilerini 
oluşturmaları bu sonuca etki eden 
faktörler arasında. 

Göz hastalıklarının tedavisi için sırasıyla 
en çok İstanbul, Antalya ve Ankara tercih 
ediliyor.

Onkoloji, kardiyovasküler ve estetik 
cerrahisinin de sağlık turizmi açısından 
ön planda olduğu düşünülüyor. 

Ancak toplam sağlık turisti sayısında başı 
çeken il Antalya. 

2012 yılında sağlık hizmetleri için 
Antalya’ya gelen turist sayısı 87 bin 162. 
Aynı yıl ikinci sıradaki İstanbul, 68 bin 
842 turisti çekmişti. İzmir, Muğla ve Aydın 
ilk onda yer alan diğer iller. 

Tedavi amacıyla Türkiye’ye en çok turist 
gönderen ülke ise Almanya. Rusya’dan 
gelen turistler de üst sıralarda yer alıyor.
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Bazı tıbbi müdahalelerin maliyet karşılaştırması ($)
 Türkiye Almanya İspanya
Açık kalp ameliyatı 8.500 – 21.000 - 39.000 – 43.000
Diz nakli 9.000 – 23.000 23.000 16.000 – 18.000
Omurga füzyon 7.000 – 23.000 7.500 – 11.500 25.000 – 32.500

Kaynak: TÜRSAB
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Sağlık Turizminin 
Vazgeçilmezi:    
JCI Akreditasyonu
Uluslararası Birleşik Komisyon (JCI) 
olarak bilinen kuruluş küresel sağlık 
hizmetleri için gösterge olarak kabul 
ediliyor. 

Bir sağlık tesisini hasta güvenliğinden, 
hizmet kalitesine kadar her alanda 
değerlendiren kuruluş, tüm önkoşulları 
yerine getiren hastaneleri ‘altın mühür’ ile 
ödüllendiriyor.

TÜRSAB, 4 uluslararası hastadan 1’inin 
JCI tarafından akredite edilmiş olan 
hastaneleri tercih ettiğini ifade ediyor. 

Türkiye’de JCI akreditasyonuna sahip 
30’u aşkın hastane ve hastane zinciri 
bulunuyor.

Hedef, Gelirin Üçte Birinin 
Yaşlı Bakımından Gelmesi
Medikal turizmin yanı sıra Türkiye’nin 
2023 hedefleri arasında 20 milyar dolarlık 
sağlık turizmi gelirine yaşlı bakımının da 
önemli katkı vermesi var. 

Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürü Ömer Tontuş, ileri yaş 
turizminin yakın zamanda büyük bir 
gelir kaynağı olacağını belirterek bu 

alanda bağımsız bir daire başkanlığı 
oluşturulacağını ve kurumun ileri 
yaş sağlık hizmeti almak isteyen yurt 
dışındaki bireylerin Türkiye’ye gelmesi 
için çalışacağını kaydetmişti.

Hedeflenen ülkeler ise Norveç, İsveç gibi 
İskandinav ülkeleri. Bu ülkelerde nüfusun 
önemli bölümünün ileri yaşlarda olması 
nedeniyle bakıma olan talep artmış 
durumda.  

Tontuş, “Bireylerin konaklamasını 
sağlayacak tesis arıyorlar. Türkiye de 

iklim olarak çok uygun ve hayat konforu 
yüksek illerimiz bulunmakta. Onun için 
ileri yaş turizminde bu iller önem arz 
etmektedir” diyor.

Türkiye’nin    
Zayıf Yanları Var mı?
TÜRSAB’a göre sağlık turizminde 
belirlenen hedeflere ulaşılması için 
atılması gereken adımlar da var. 

“Sanayide olduğu gibi, sağlık 
hizmetlerinde de, üretime odaklanılmış 
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Diğer ihtisas dallarını kapsayan, sağlık ve tedavi 
alanlarında son yıllarda kaydedilen gelişmeler, geniş 
anlamda tıbbi turizm gelişimini de ön plana çıkardı. 

Çetin Gürcün
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri 

Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde olan ülkemiz sıcaklık dereceleri 20 - 110°C; 
debileri 2 - 500 litre/saniye arasında değişen, 1500’ün üzerinde termal kaynağa 
sahip olup, kaynak zenginliği açısından dünyanın ilk 7 ülkesi arasında yer alıyor. 

Kaynak zenginliğinin yanı sıra termal sularımız, debileri, sıcaklıkları, fiziksel, 
kimyasal ve tedavi özellikleri itibariyle üstün nitelikte. Halen çok başarılı örneklerle 
hizmet veren ülkemizin sağlık turizmi stratejisi içinde termal turizm büyük önem 
taşıyor.

Türkiye’nin turizm stratejisine bakıldığında, sağlık turizminin öncelikle ve ağırlıklı 
olarak termal turizm alanında gelişmesi öngörülüyor.

Diğer ihtisas dallarını kapsayan, sağlık ve tedavi alanlarında son yıllarda kaydedilen 
gelişmeler, geniş anlamda tıbbi turizmin gelişimini de ön plana çıkardı. Nitekim 
sağlık sektöründe son yıllarda artan yatırımlarla birlikte Türkiye medikal turizm 
alanında da önemli bir aktör konumuna gelmiş durumda.

Türkiye’nin önü açık görünüyor
2014 yılına baktığımızda 35 milyar dolara yaklaşan turizm geliri ile 84 milyar dolar 
dış ticaret açığı verdiği dikkate alındığında, turizm gelirlerinin dış ticaret açığının 
yüzde 40,6’sını kapattığı ortada. 

Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı açıklamalara göre 2014 
yılında Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla gelen 500 bin civarındaki ziyaretçiden 
elde ettiğimiz gelir 2,5 milyar dolar seviyesinde bulunmaktadır.  

Sağlık turizmi alanında Türkiye’nin önü açık görünüyor. Nitekim Başbakan Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm 
programlarına ilişkin eylem planının reel ekonomiye ilişkin kısmını açıklarken sağlık 
turizminin üzerinde özellikle durması, turizm sektörüne verilen önemi göstermesi 
bakımından dikkat çekici. 

Sayın Davutoğlu’nun sağlık turizmi alanındaki gelirimizi 2018 yılı sonuna kadar 9 
milyar doların üzerine çıkartmak olarak açıkladığı hedefin yakalanması için el birliği 
ile çalışmamız gerekiyor.

ve görece pazarlama ihmal edilmiştir” 
diyen TÜRSAB, kamunun bu alanda 
destek ve teşvikleri artırması gerektiğini 
ifade ediyor. 

Ancak bu konuda da bakanlıklar 
arası bir çalışma gerekiyor. Ekonomi 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Turizm ve 
Sağlık Bakanlıklarının sağlık turizminin 
geliştirilmesi için koordinasyon sağlaması 
gerektiğine vurgu yapılıyor. 

Her ne kadar Sağlık Bakanlığı’nın 
hazırladığı ‘Sağlık Turizmi Eylem 
Planı’nda Haziran 2015’e kadar 
bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları 
arasındaki koordinasyonu sağlayacak 
‘Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu’ adlı 
bir oluşumun hayata geçirileceği ifade 
edilmiş olsa da, şu ana kadar bu konuda 
bir gelişme sağlanabilmiş değil.

TÜRSAB’ın dikkat çektiği bir diğer 
eksiklik ise entegre yatırımlar, yani 
turizm konaklama tesisleri, sağlık 
tesisleri ve pazarlama stratejilerinin bir 
bütünlük içinde ele alınıp yatırımların 
gerçekleşmesi konusu. TÜRSAB bu 
konuda bir ‘işbirliği ve ortaklık kültürünün’ 
oluşması gerektiğini ifade ediyor.

Bir diğer önemli konu da devlet 
hastanelerinin sağlık turizmi konusunda 
yapmaları gereken hazırlıkların özel 
hastanelere kıyasla daha fazla olması. 

Sürdürülebilir başarı için 
üst düzey hizmet kalitesi 
ve tedavi sağlık turizminin 
vazgeçilmezi konumunda. 

Dünyada Sağlık Turizmi
Küresel anlamda sağlık turizmini en 
yoğun biçimde yapan ülkeler Asya’da 
yer alıyor. Hindistan, Çin, Güney 
Kore, Singapur ülkelerine gelen tedavi 
arayışındaki turist sayısını yıllık bazda 
ortalama yüzde 20 ila 30 artırmayı 
başaran ülkeler arasında.

Uluslararası denetim kuruluşu Deloitte 
raporu, sadece Hindistan’a 2009 - 2012 
yılları arasında 1,1 milyon kişinin tedavi 
amacıyla gittiğini ve bu sayede toplam 
2,4 milyar dolar gelir elde edildiğini 
belirtiyor. 

Hindistan’da sektörün yüzde 30 
büyümeye devam edeceği de 
öngörülüyor.

Asya’nın sağlık turizmi konusunda 
iddialı bir diğer ülkesi ise Tayland. Sınır 
Tanımayan Hastalar kuruluşu, 2014 
yılında bu küçük ülkeye toplam 1,2 
milyon kişinin tedavi amacıyla gittiğini 
aktarıyor. 

Her ne kadar hala sağlık turizmi 
konusunda Asya’nın öncü ülkelerinden 
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birisi olsa da Güney Kore’de tabloda 
bozulma var. 

Güney Kore Merkez Bankası’nın 
açıkladığı verilere göre 2014 yılında 
sağlık turizmi gelirleri yüzde 6,5 
gerileyerek 349 milyon dolara indi. 
Bu düşüş, 2006 yılında sağlık turizmi 
kayıtlarının tutulmaya başlamasından 
bu yana Güney Kore’de gözlenen ilk 
daralma oldu.

Daralmanın gerekçesinin büyük ölçüde 
hatalı estetik operasyonlar olduğu ifade 
ediliyor. Yapılan estetik operasyonların 

ardından hastaların sonuçtan memnun 
kalmayarak hastanelere ve doktorlara 
davalar açması, ülkenin sağlık turizmi 
alanındaki prestijine darbe vurmuş gibi 
gözüküyor.

Bu da sağlık turizminde marka değerinin 
önemine işaret ediyor: Sürdürülebilir 
başarı için üst düzey hizmet kalitesi ve 
tedavi, sağlık turizminin vazgeçilmezi 
konumunda. 

Çin ise sağlık turizminde tek bir şehrinin 
marka değerini artırmaya odaklanmış 
durumda. 2010 yılında ülkenin güneyinde 

bulunan Hainan Adası’nı bir uluslararası 
sağlık adasına dönüştürme projesi 
başlatıldı.

Alternatif tıp, akupunktur ve uzak doğu 
şifa yöntemlerinin ön plana çıkarıldığı 
Hainan Adası’nın 2014 yılındaki toplam 
turizm geliri 5,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 

Orta Doğu’da Öncü Dubai
Türkiye’nin daha yakın coğrafyasına 
bakıldığında ise Orta Doğu’nun iddialı 
ülkesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri ön 
plana çıkıyor. 

Emirlik, sıfırdan inşa edilen ‘Dubai Sağlık 
Kenti’ projesiyle tüm coğrafyaya hitap 
ediyor. Orta Doğunun en fazla sayıda 
JCI akreditasyonu alan sağlık kuruluşuna 
sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri yasal 
mevzuatını da sağlık turizmini geliştirmek 
için yeniliyor.
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Tıp turizmi konusunda ulusal bir başarı elde etmek için 
ülkemizde bir ulusal eylem planının hayata geçirilmesi 
gerek.

Uzm. Dr. Sinan İbiş
Medikal Turizm Derneği Başkanı

Hükümetin belirlediği 4 yıllık sağlık turizmine ilişkin yol haritasına göre medikal, 
termal ve ileri yaş turizmi olmak üzere çalışmalar üç alanda yoğunlaştırılacak. 

Termal turizmde, hedef 1,5 milyon yabancı turisti çekmek. Beklenen gelir 3 milyar 
dolar.

Medikal turizmde, dünyanın ilk 5 destinasyonu arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, 
bu çerçevede hedefini de 750 bin yabancı hastaya göre ayarlamakta. 

Medikal turizmden hedeflenen gelir yaklaşık 6 milyar dolar. 150 bin ileri yaştaki 
turistin de ülkeye gelmesine yönelik çalışmalar yapan Türkiye, ileri yaştaki 
turistlerden 750 milyon dolarlık gelir bekliyor.

İleri yaş turizminde hem bakım hem de tedavi alanında öne çıkmak isteyen Türkiye, 
bu kapsamda öncelikli olarak 3-4 saatlik uçuş halkası içinde ve direkt uçuş olan 
ülkelerle temas kuracak ve bu ülkelerde etkin tanıtım yapacak. 

Yabancı hastaların Türkiye’yi tercih etmek konusunda ülkemizde çözümlenmesi 
gereken bir çok husus bulunuyor. Tıp turizmi konusunda ulusal bir başarı elde 
etmek için ülkemizde bir ulusal eylem planının hayata geçirilmesi gerek.

Temel Görev Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Olmalı
Tıp ve yaşlı bakımı turizminde ülke otoritesi aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. 
Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tıp turizmi ile yaşlı bakımı 
alanlarında işletmeleri ruhsatlandırmakla yetkili. Ancak tıp turizmi ve ileri yaş turizmi 
alanlarında temel görev Kültür ve Turizm Bakanlığı’na düşüyor. Bu bakanlığın bir 
an evvel tıp ve ileri yaş turizmi alanlarında turizm politikaları, stratejileri ve planları 
konusunda çalışmaları başlatması olmazsa olmaz.

Özellikle 40 ülkede yer alan turizm ve tanıtma ataşelerimizin tıp ve ileri yaş 
turizmindeki aktörlerle ülkemizdeki otoriteleri buluşturacak çalışmaları yürütmesi 
gerek. Bunun için de öncelikle bu ataşelerin tıp ve ileri yaş turizmi konusunda 
eğitime tabi tutulmaları son derece önemli. 

Ülkemize gelen hastalar dertlerini nasıl anlatacaklar ve karşılığında nasıl sağlık 
hizmeti alacaklar? Ucuzluk avantaj deniyor. Türkiye sağlıkta ucuz değil, ucuz 
olması da gerekmiyor. 

Türkiye’de henüz kapıdan kapıya, uçaktan uçağa servis anlayışı yok. Tıp turizminde 
hastalar önce doktorlarını seçerler. Bu nedenle Türkiye’nin markalaşmış, tıp bilimine 
katkı sağlamış bilim adamlarına ihtiyacı var. 

Ülkemizde 76 adet tıp fakültesi var. Tıp turizminde başarıya ulaşmak için 
markalaşmış, yayınlarıyla internette ulaşılabilir doktorlarımızın olması ve ülkemizin 
başarılı bir stratejik plana sahip bulunması gerekir. 

2013’te sağlık turizmi için özel bir vize 
türü çıkaran ülke, hastaların Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne tedavi için gelmesini 
kolaylaştırmıştı. 

Bir diğer yasal düzenlemeyle, doktorlara 
ve sağlık sektörü çalışanlarına çalışma 
vizesi verilmesini kolaylaştırmış, böylece 
ülkedeki üst düzey doktor sayısı artırılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin hedefi, 2020 
yılına kadar 22 yeni hastane daha inşa 
ederek sağlık turizmi için ülkeye gelen 
insan sayısını 500 bine çıkarıp toplam 
yıllık geliri de 2 milyar dolar seviyesine 
ulaştırmak.

AB Üyeliği Orta ve Doğu 
Avrupa’nın Avantajı
Sağlık turizmi alanında yine Türkiye’nin 
bölgesel rakibi sayılabilecek olan ülkeler 
arasında Çek Cumhuriyeti, Macaristan 
ve Polonya gibi Orta ve Doğu Avrupa 
ülkeleri yer alıyor. 

Ancak bu ülkeler daha çok termal/SPA 
turizmi alanına odaklanmış durumda. 
Sadece Macaristan’daki kaplıca sayısının 
1500’ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. 

Ancak bu ülkelerin Avrupa Birliği’ne üye 
olmasının ardından düşük maliyetli sağlık 
hizmetleri, diğer AB vatandaşları için de 
cazip hale gelmiş durumda. 

Yurt Dışında Tedavi Derneği’nin 
2012’de 1045 AB vatandaşını kapsayan 
anketinde, tedavi için yurt dışına gitmek 
isteyen hastaların en çok tercih ettiği ilk 
üç ülke sırasıyla Macaristan, Belçika ve 
Polonya olmuştu. Bu üç ülkeyi İspanya 
ve Çek Cumhuriyeti takip ediyordu.

AB üyesi ülkeler arasında yasal uyumun 
daha fazla olması ve daha önemlisi 
vizesiz seyahat olanağı Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri için sağlık turizminin 
kapılarını aralamış durumda. 

Orta ve Latin Amerika’yı 
ABD’li Turistler Geliştiriyor
Sağlık hizmetleri için yurt dışını en 
çok tercih eden ülke vatandaşları ise 
ABD’den. Ülkenin bir türlü çözülemeyen 
sorunlu sağlık ve sigorta sistemi ve 
yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle 
sadece 2012’de 1,6 milyon ABD 
vatandaşının tedavi amacıyla yurt dışına 
seyahat ettiği belirtiliyor.

Kolombiya ve Kosta Rika bu anlamda 
Latin Amerika’nın ön plana çıkan 
ülkeleri arasında. Tedavi arayışındaki 
ABD’li turistlerin tercih ettiği bir diğer 
destinasyon ise Küba. Özellikle ABD – 
Küba ilişkilerinin bir ısınma dönemine 
girmesiyle, ABD’den Küba’ya tedavi 
amacıyla giden kişilerin sayısında da 
artış bekleniyor. 
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Sağlık Turizminin 
Beraberinde Getirdiği 
Sorunlar
Her ne kadar büyük bir ekonomik 
potansiyelin hayata geçirilmesi için 
önemli bir fırsat olarak görülse de, sağlık 
turizmi aynı zamanda hem etik, hem 
de sosyo-ekonomik bazı sorunların da 
gündeme gelmesine neden oluyor. 

Sağlık turizmi alanında atılım yapmak 
isteyen ülkeler de bu sorunları aşmak için 
yasal mevzuatlarına şekil verme arayışına 
giriyor.

Sosyo-ekonomik açıdan sağlık turizminin 
gelişmesiyle birlikte gündeme gelen en 
önemli sıkıntı ülkedeki sağlık hizmetlerinin 
ücretlerinde yaşanabilecek artışlar. 

Yurt dışından ülkeye tedavi amacıyla 
gelenlerin sayısında yaşanan artışla bu 
hizmetlere olan talep de doğal olarak 
yükseliyor. Özellikle özel sektörün sağlık 
sistemi içerisinde etkin rol oynadığı 
ülkelerde, bu talep artışının doğrudan 
hizmet bedellerine yansıması riski ortaya 
çıkıyor. 

Harvard Üniversitesi’nden Sağlık Hukuku 
Profesörü Glen Cohen, kaleme aldığı 
makalede ‘Küresel sağlık adaleti’ olarak 
adlandırdığı dengenin bozulmaması için 
çaba harcanması gerektiğini vurguluyor. 

Cohen makalesinde “Sağlık turizminin 
teşviki ve geliştirilmesi, gelişen ülkelerin 
kendi ayaklarına kurşun sıkmasına yol 
açabilir. İlk etapta sağlık turizminden 
kimin ne ölçüde fayda sağladığı iyi 
araştırılmalı ve tespit edilmelidir. Ülkedeki 
sağlık sistemine erişimin olumsuz 
etkilenmesinin önüne geçilmesi gerekir” 
diyor.

Dubai ve Çin’in sağlık turizmi için özel 
bölgeler oluşturmasının ardında bu 
sosyo-ekonomik sorunu aşma çabası 
yattığı da belirtiliyor. Sağlık turizmini 
ülkenin belli bir kısmına yönlendirerek 
geri kalan yerleşim yerlerinde halkın 
sağlık hizmetlerine erişiminde 
fiyat dalgalanmalarının azaltılması 
hedefleniyor.
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Her İşe Özel Çözüm

Fikret Bey, sizi tanıyabilir miyiz?

1953 Aşkale doğumluyum. Ailem ben 
çok küçükken Rize’ye yerleşmiş. Tüm 
eğitim hayatımı Rize’de geçirdim. Sanat 
okulunu bitirdim. 12 yıl devlet memurluğu 
yaptıktan sonra kendi işimi kurdum. Bu 
işe giriş nedenlerimin başında sanata 
olan eğilimim geliyor. 

Çocukluğumdan beri resim sanatına 
hep ilgi duydum, kara kalem çalışmaları 
yaptım. Hatta fotoğrafçılara yaptığım 
kara kalem çalışmaları ile ek gelir elde 

ettim. Sanata olan tutkum ve reklam 
sektöründeki gelişmelere ilgi duymam 
kendi işimi kurmamın da yolunu açtı ve 
bugünlere gelmemizi sağladı. Gerçek 
başarının insanın sevdiği işi yapması 
olduğuna inanırım.

Arifoğlu Reklam’ın kuruluşu ve verdiği 
hizmetler hakkında bizi bilgilendirebilir 
misiniz?

Arifoğlu Reklam, 1978 yılında Rize’nin 
Gülbahar mahallesinde 15 metrekarelik 
küçük bir alanda tabela ve bez afiş 

imalatı yaparak faaliyetlerine başladı. 
İşlerimizin büyümesiyle birlikte yer 
konusunda sıkıntılar başlayınca 1996 
yılında 1500 metrekare olan mevcut 
yerimize taşındık. Daha sonra kapalı 
çalışma alanımızı 2500 metrekareye 
çıkardık. Çalışan sayımız işlerimizin 
yoğunluğuna göre 30 ile 50 kişi arasında 
değişiyor. 

Bizim işletmemizde bir çok ürün bir 
arada üretiliyor. Yurt dışında akaryakıt 
istasyonlarının inşaatlarını ve kurumsal 
çalışmalarını yapıp teslim ediyoruz. Yurt 
içinde daha çok açık hava reklamcılığına 
dayalı üretim yapıyoruz. Dijital baskı 
yapıyoruz, özellikle çay sektörüne yönelik 
etiketler üretiyoruz. Son dönemde 
KOSGEB destekli ve üniversite onaylı 
önemli bir projeyi tamamladık. Ağırlıklı 
olarak kendi sektörümüze CNC tezgâhlar 
üretmeye başladık. Kalite belgelerini 
tamamladıktan sonra CNC tezgâhlarımızı 
yurt dışında da tanıtmayı hedefliyoruz. 
Hedeflerimizin arasında Avrupa ülkeleri 
var. Distribütörlük isteyen bir Amerikan 
firması oldu. Düşünebiliyor musunuz, 
Türkiye’de iş ararken bugün Avrupa’ya 
makine satabilecek bir düzeye geldik.

İşiniz teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmenizi gerektiriyor. Üstelik 
kendi teknolojinizi de üretiyorsunuz. 
Yenilikleri bu kadar yakından takip 
etmeyi nasıl başarıyorsunuz?

Uzun yıllar önce İstanbul Sergi 
Sarayı’nda ilk defa düzenlenen 
Matbaacılık Fuarı’na katılmış ve çok 
şaşırmıştım. Fuarda sergilenen ürünlerin 
%90’ı yabancı ürünlerdi. Sonraki yıllarda, 
henüz Türkiye’de 5-6 tane varken 
büyük bir yatırım yaparak ilk plotter 
makinemizi aldık. Bizim bu makineyi 
almamız sektörde çok ses getirdi o 
zaman. Ertesi yıl ikinci makineyi de aldık. 
Bu makinelerle önemli markalara iş 
yaptık, gazetelerin bölgesel çalışmalarını 
gerçekleştirdik. Büyüyünce teknolojiyi 
takip etmek zorundasınız, etmezseniz 
geri kalırsınız. Eğer koşarken dönüp 
arkanıza bakarsanız mutlaka biri gelip 

“İşimizi geleceğe başarıyla taşımak en büyük hedefi miz. 
Bunu sağlamak için takip eden değil takip edilen    
bir fi rma olmamız gerektiğini biliyoruz.”

KOBİ sayfalarımızın yeni konuğu Arifoğlu Reklam 
Baskı San. Tic. Ltd. Şti.’nin kurucu ortaklarından 
Fikret Arifoğlu. Arifoğlu Reklam’ın Rize’de küçük 
bir atölyede başlayan yolculuğu bugün yurt içi ve 
yurt dışında imza attığı başarılı projelerle sürüyor. 
Fikret Arifoğlu ile firmanın dünü, bugünü ve yarını 
üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Fikret Arifoğlu
Arifoğlu Reklam Baskı San. Tic. Ltd. Şti. Kurucu Ortağı
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sizi geçiyor. Mutlaka önünüze bakmanız 
lazım. Hedef belirlemeniz gerekiyor, 
hedefiniz olursa başarı geliyor. 

Bahsettiğiniz gibi kendi teknolojimizi 
de üretiyoruz. CNC metal harf bükme 
makinesini Türkiye’de ilk defa firmamız 
geliştirdi. Artık bu makinenin seri 
üretimini yapıyoruz. Bu makinemizin 
en önemli özelliği harf bükmenin yanı 
sıra farklı sektörlerde de kullanılmasına 
olanak sağlayan bir yapıya sahip olması. 

İşimizi verimli bir şekilde 
yapmamız için ihtiyaç 
duyduğumuz makine 
yatırımlarını Türkiye Finans 
sayesinde gerçekleştirdik. 
Aramızdaki güçlü ilişki, 
bankamızın arkamızda 
olduğunu bilmek bize güven 
veriyor.
Sektör fuarlarının işinize yansıması 
nasıl oluyor?

Sektör fuarlarının işimize olumlu 
yansıdığını söyleyebilirim. Takip ettiğimiz 
teknolojik yenilikleri kendi fikirlerimizle 
geliştirerek işimize yansıtıyoruz. 
Yenilikleri takip etmemiz ve kaliteye 
verdiğimiz önem işletmemizin pazar 
payını artırmasını ve Rusya ile ticari 
bağlantılar kurmamızı sağladı. İlk 
ihracatımızı 1996 yılında Gürcistan’a 
gerçekleştirdik. Böylece Rusya ve 
bölgeye bağlı ülkelere akaryakıt 
istasyonları kurulumuna başladık ve kısa 
zamanda bölgenin en iyileri arasında yer 
almayı başardık. 

Bulunduğunuz bölgenin yaptığınız iş 
açısından avantajları ve dezavantajları 
hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?

Rize ulaşım, sanayi ve ticari açılardan 
oldukça zorlu bir bölge. Burada 
filizlenmek ve büyümek çok zor. Fakat 
Rize’nin bir başka özelliği de nerede 
olursanız olun yöre insanının her zaman 

yanınızda olması. Biz nereye gidersek 
gidelim onları hep yanımızda bulduk, 
onlarla birlikte geliştik, büyüdük. 

Bulunduğumuz bölgenin bir sorunu daha 
var. Aslında bu ülkemizin de sorunu. 
Orta eleman eksikliği pek çok alanda 
karşımıza çıkıyor. Herkes masa başında 
iş istiyor, ama onu bile yapabilecek 
donanıma sahip olmuyorlar. Bu sorunu 
aşarsak o zaman projeler daha da 
büyüyecek.

Arifoğlu Reklam’ı rakiplerinden ayıran 
özellikler nelerdir? Ürünlerinizi nasıl 
farklılaştırıyorsunuz?

Küçük bir şirket olarak yola çıktık. Hiç 
arkamıza bakmadık hep önümüze baktık. 
Birilerini takip etmedik, birilerini taklit 
etmedik. Her zaman kendi projelerimizi 
geliştirdik, yürüttük ve bugünlere geldik. 
Biz bir aile şirketiyiz ve işimizi geleceğe 
nasıl taşıyacağımızın hesaplarını 
yapıyoruz. İşimize her zaman ciddiyetle 
yaklaştığımız için Türkiye’de ve yurt 
dışında aranan bir firmayız. Yeni bir iş 
olduğu zaman içimizi heyecan kaplıyor. 
Reklam sektörünün doğası gereği 
işimizin rutinleşmesi gibi bir sorun söz 
konusu değil. Her gün yeni bir işle 
karşılaşıyoruz, her işe özel çözümler 
üretiyoruz. Böylece sürekli yenileniyoruz. 

Sektörünüz ile ilgili gözlemlediğiniz 
gelişmeler ve sorunlar nelerdir? Sek-
törün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Kurucusu olduğum Açıkhava Reklamcılar 
Derneği (ARED) sektörümüz adına 
çok ciddi çalışmalar yapıyor. En büyük 
sıkıntımız olan haksız rekabeti önlemek 
ve belediyelerle olan sorunlarımızı 
çözmek için girişimlerde bulunuyor. 

Reklam, ufku çok geniş bir sektör. 
Aklınıza ne gelirse yapmanıza, 

uygulamanıza olanak tanıyor. Bu 
anlamda önünün çok açık olduğunu 
düşünüyorum. Bizim işimizde ne 
kadar çok düşünürseniz o kadar çok 
iş yaparsınız. Düşünen, çalışan insan 
mutlaka başarılı olur. 

Türkiye Finans’la işbirliğiniz ne zaman 
başladı? Neden Türkiye Finans’ı tercih 
ettiniz?

Tahmin ediyorum 2004-2005 yıllarıydı. 
Makinelerin alımı için bir çok bankaya 
müracaat ettik. Ancak ya onlar bize 
olumlu bakmadılar ya da şartları bize 
uymadı. Türkiye Finans’a ilk gittiğimizde 
bize iki günde cevap verildi. Bu da 
çok hoşumuza gitti ve biz çok ciddi bir 
ihracat kaynaklı döviz girdisini Türkiye 
Finans’la gerçekleştirmiş olduk. 

Türkiye Finans’la karşılıklı bir anlayış 
çerçevesinde çalışıyoruz. Biz ciddiyiz, 
projemizde ciddiyiz, işimizde ciddiyiz 
diyoruz banka da buna hoş bakıyor. 
İşbirliğimiz güzel yürüyor, sıkıntı 
çekmiyoruz. 

İş yapma ve iş geliştirme konusunda 
Türkiye Finans’tan aldığınız destekler 
nelerdir?

İşimizi verimli bir şekilde yapmamız için 
ihtiyaç duyduğumuz makine yatırımlarını 
Türkiye Finans sayesinde gerçekleştirdik. 
Aramızdaki güçlü ilişki, bankamızın 
arkamızda olduğunu bilmek bize güven 
veriyor. Türkiye’nin bankası ve bankacılık 
böyle olur diyebilirim. Hayal ettiğimiz 
bankacılığı biz Türkiye Finans’ta bulduk. 
Biz, bir şekilde Türkiye Finans’la ortağız. 
Bu ortaklığın da sürmesini istiyoruz. 
Türkiye Finans’a ve çalışanlarına bütün 
samimiyetimizle teşekkür ederiz. 



Finans Gündemi

İnsan sağlığına ve çevreye zarar 
vermeyen, üretimden tüketime 
kadar her aşaması kontrollü olarak 
gerçekleştirilen ve sertifikalandırılan 
organik ürünlere talep her geçen yıl 
biraz daha artıyor. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın verilerine göre 2004 -
2014 yılları arasında organik 
tarımda üretim miktarı 377 bin 
616 tondan 2 milyon 217 bin 55 
tona ulaştı. Bu 5 kat artış anlamına 
geliyor. 

Organik tarım yapan çiftçi sayısı 
da aynı yıllar içinde 12 bin 751’den 
71 bin 472’ye yükselerek 6 kat artış 
gösterdi.

2004 yılında organik tarımı yapılan 
ürün sayısı 174 iken 2014 yılında 
bu sayı 208’e ulaştı. Yine 2004 
yılında 209 bin hektar düzeyinde 
olan organik tarım üretim alanı 
geçtiğimiz yıl itibari ile 883 bin 118 
hektar olarak tespit edildi.

Organik ürünlere gösterilen talep, 
ürün çeşitliliğinin ve miktarının 
artmasında önemli rol oynuyor. 

Organik Tarım Üretimi 
Son 10 Yıl İçinde    
5 Kart Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Haziran ayına ilişkin tüketici güven 
endeksini açıkladı.

Tüketici Güven Endeksi, TÜİK 
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliğiyle yürütülen anket 
sonuçlarına göre belirleniyor. Son 
ankete göre Mayıs ayında 64,29 
olan endeks Haziran ayında yüzde 
3,4 artış göstererek 66,45 oldu. 

Hanenin maddi durum beklentisi 
endeksi de söz konusu dönemde 
yüzde 2 artış göstererek 86,18’den 
87,92’ye yükseldi. Bu artış gelecek 
bir yıl içinde hanenin maddi 
durumunun daha iyi olacağını 
bekleyenlerin oranının yükseldiğini 
gösteriyor. 

Mayıs ayında 85,50 olan genel 
ekonomik durum beklentisi endeksi 
de yüzde 4,7 artış göstererek 
Haziran ayında 89,48’i buldu. 

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise 
19,79’dan 19,53’e geriledi. Tasarruf 
etme ihtimali endeksindeki yüzde 
1,3 oranındaki değişim, tüketicilerin 
gelecek 12 ay içinde tasarruf etme 
ihtimallerinin bir önceki aya göre 
azaldığını gösteriyor. 

Tüketici Güven Endeksi 
Haziran Ayında Yüzde 
3,4 Artış Gösterdi  

TÜİK verilerine göre, Türkiye, 
2010-2014 döneminde dünyanın 63 
ülkesine bin 564 ton baklava ihraç 
etti. 

Türk mutfağının geleneksel tatlısı 
baklavanın ihracatından   
2010’da 3 milyon 432 bin dolar, 
2011’de 2 milyon 857 bin dolar, 
2012’de 3 milyon 431 bin dolar, 
2013’te 3 milyon 726 bin dolar, 
2014’te 4 milyon 62 bin dolar gelir 
sağlandı. Baklava ihracatının dört 
yılda ülke ekonomisine sağladığı 
katkı 17 milyon 508 bin dolar oldu.

Türkiye’nin baklava ihracatında 
ilk sırayı ABD aldı. ABD’ye 3 
milyon 465 bin dolar değerinde 
330 ton ürün ihraç edildi. İkinci 
sırayı ise Türk nüfusun yoğun 
olduğu Almanya aldı. Bu dönemde 
Almanya’ya yapılan baklava 
ihracatından 1 milyon 268 bin 
dolar gelir elde edildi. Baklava 
ihracatında ABD ve Almanya’yı 
sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, 
İsviçre, Suudi Arabistan, 
Avustralya, Irak, Belçika ve Fransa 
takip ediyor.

Türkiye 63 Ülkeye  
17,5 Milyon Dolarlık 
Baklava İhraç Etti
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2015 Nisan sonu itibarıyla, kısa 
vadeli dış borç stoku, geçen yıl 
sonuna göre yüzde 3,5 azaldı 
ve 128,3 milyar dolar oldu. Bu 
dönemde, bankalar kaynaklı kısa 
vadeli dış borç stoku yüzde 2,5 
azalarak 93,5 milyar dolar, diğer 
sektörlerin kısa vadeli dış borç 
stoku yüzde 5,9 azalarak 34,5 
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından 
kullandıkları kısa vadeli krediler, 
2014 yıl sonuna göre yüzde 14,1 
azalışla 41,4 milyar dolar, yurt dışı 
yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 
yüzde 3,3 azalışla 12,7 milyar 
dolara düştü. 

Geçen yıl sonuna göre, banka 
mevduatı yüzde 26,1 artışla 
26,6 milyar dolara çıkarken, yurt 
dışı yerleşiklerin TL cinsinden 
mevduatları yüzde 5,1 azalarak 
12,7 milyar dolara geriledi.

Diğer sektörler altında yer alan 
ithalat borçları, 2014 yıl sonuna 
göre yüzde 6,9 azalışla 25,8 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası 
Kısa Vadeli Dış Borç 
İstatistiklerini Açıkladı

Türk bankalarının yurt dışı 
şube sayısı 12 yılda 2 kat 
artarak 81’e yükseldi. Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) tarafından 
gerçekleştirilen ‘Türk Bankacılık 
Sektörü Yurt Dışı Şube, Temsilcilik 
ya da Bağlı Ortaklık Dağılımı 
Değerlendirmesi’ne göre 
2002’de Türk bankaları 26 ülkede 
faaliyet gösterirken, 2014’te 
şube, temsilcilik ya da ortaklık 
olmak üzere 29 ülkede faaliyette 
bulunuyor. 

2002 yılında bankaların yurt 
dışında faaliyet gösteren bankalara 
oranı yüzde 21’ken bu oran 2014 
yılında yüzde 38’e yükseldi. Ülke 
sayısının artmasının yanında şube 
sayısındaki yükseliş çok daha 
fazla. Yurt dışı şube sayısı 2002-
2014 arasında yüzde 98’lik artışla 
41’den 81’e ulaştı. En yüksek artış 
KKTC’de yaşandı. KKTC’yi Irak, 
Yunanistan ve Bulgaristan izliyor.

Bankaların yurt dışında şube 
açmaları temelde ekonomik, 
finansal ve mevzuatla ilgili 
sebeplerden kaynaklanıyor. 
Türkiye’nin bir ülkeyle ekonomik 
ilişkilerinin gelişmesi, ticaret hacmi 
ve yatırımlardaki artış, yurt dışı şube 
ihtiyacını da beraberinde getiriyor. 

Bankaların Yurt Dışı 
Şube Sayısı 12 Yılda  
2 Kat Arttı

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
verilerine göre, Haziran 2006 
- Mayıs 2015 tarihleri arasında 
Türkiye genelinde tarım sigortaları 
kapsamında 5 milyon 582 bin 351 
poliçe düzenlendi. Düzenlenen 
poliçelerle sigortalılara sağlanan 
teminat 64 milyar lirayı geçti. Bu 
poliçelere ödenen toplam prim 
3 milyar 318 milyon 805 bin lira 
olurken devletin toplam prim 
desteği de 1 milyar 768 milyon 585 
bin lira düzeyinde gerçekleşti. Söz 
konusu dönemde ödenen tazminat 
miktarı da 1 milyar 708 milyon 712 
bin lirayı buldu. 

Tarım Sigortaları Kanunu, üreticilerin 
uğrayabilecekleri zararların tazmin 
edilmesini sağlamak üzere Haziran 
2005’te yürürlüğe girdi. Nisan 
2006’da yürürlüğe giren Tarım 
Kanunu ile tarım sigortalarına 
devlet desteği verilmesine ilişkin 
düzenlemeler yapıldı.

Mevcut tarım sigortaları 
uygulamasında 2014 yılı itibarıyla 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
kayıt sistemlerine kayıtlı üreticilerin 
bitkisel ürünleri, seraları, büyük 
ve küçükbaş hayvanları, kümes 
hayvanları, su ürünleri ve arılı 
kovanları teminat kapsamına alındı.

Tarım Sigortalarında 
Toplam Poliçe Sayısı 9 
Yılda 5,5 Milyonu Geçti

Türkiye Finans Paylaşım Sayı 33  |  29



30  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 33 

Yeni Dönem 
Başlıyor 
Bitkisel atık yağlar günümüzün en önemli çevre sorunlarından birisi. 
Türkiye’de ayda ortalama 350 bin ton atık yağ oluşuyor ve atık yağların 
sadece %3’ü geri dönüşüm zincirine dahil oluyor. Geri kalan yağların büyük 
bir kısmı lavabolardan kanalizasyon sistemine karışıyor. Oysa temiz su 
kaynaklarımız için en büyük tehditlerden birisi atık yağların suya karışması.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan yeni bir yönergeyle, bitkisel atık yağların üretiminden bertaraf 
edilmesine kadar olan aşamalar için yeni düzenlemeler getirdi.
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Daha önce izin alınarak ‘10 numara 
yağ’ olarak satılabilen bitkisel atık yağlar 
artık sadece biyogaz ve biyodizel olarak 
kullanılabilecek.
Yeni yönetmelik bitkisel atık yağların geçici depolanması, 
toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı, ticareti, 
ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve 
yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi 
olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenliyor.

Buna göre, bitkisel atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak 
yemeklik yağlara ve ham yağlara karıştırılması yasak olacak, 
kaynakta ayrı toplanması ve uygun olarak depolanması 
gerekecek.

Bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş veya işletmeler, bu 
yağların toplanması için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle 
veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleriyle yıllık sözleşme 
yapmakla yükümlü olacaklar.

Bitkisel atık yağlar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile 
bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri tarafından toplanacak. 
Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel atık 
yağlar toplanamayacak.

Bitkisel atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak 
sadece biyodizel ve biyogaz üretiminde kullanılabilecek. 

Yemek hizmeti veren 
işletmeler ‘bitkisel atık yağ 

üreticisi’ olarak değerlendirilecek.
Başka bir kurum veya kuruluşun bünyesinde yemek hizmeti 
veren işletmelerden kaynaklanacak bitkisel atık yağlar için 
yemek hizmetini veren işletme, bitkisel atık yağ üreticisi olarak 
değerlendirilecek. 

Bitkisel atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve 
bozulmadan doğan zararlardan dolayı, bitkisel atık yağ 
üreticileri, toplayıcıları, taşıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları 
sorumlu olacak.

Bitkisel yağ üreticilerinin, bitkisel yağ ambalajlarının 
etiketlerinde, “Bitkisel atık yağları lavaboya veya su, toprak gibi 
alıcı ortamlara dökmeyiniz” ibaresine yer vermeleri gerekecek.

Bitkisel atık yağ üreticileri, atık yağları ayrı 
biriktirmekle yükümlü olacak.
Bitkisel atık yağ üreticileri, bitkisel atık yağları diğer atık 
madde ve çöplerden ayrı biriktirmekle yükümlü olacak. Ayrıca, 
konutlar hariç, faaliyetleri sonucu oluşan bitkisel atık yağların 
biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona 
dayanıklı toplama kapları kullanılacak. Bitkisel atık yağlar, 
lisanslı taşıyıcılarla işleme tesislerine gönderilecek. Bitkisel atık 
yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanılacak.

Bitkisel atık yağlar üç ay içerisinde geri 
kazandırılacak.
Tesise kabul edilen bitkisel atık yağların üç ay içerisinde 
geri kazanımını sağlamakla, süresi içerisinde geri kazanımı 
sağlanamayan bitkisel atık yağları bertaraf ettirmekle yükümlü 
olacaklar.

Bu tesisler personellerine geri kazanım faaliyetlerinin 
gerektirdiği nitelikte eğitim verecekler. Ayrıca acil durum 
planlarını hazırlamaları, atık yönetimiyle ilgili işletme kayıtlarını 
tutmaları ve bu kayıtları beş yıl süreyle tesiste bulundurmaları 
gerekecek. 

Geri kazanım işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıkları ve 
bunlarla kontamine olmuş malzemeleri çevre lisanslı tesislerde 
bertaraf etmek veya ettirmek, buna ilişkin harcamaları 
karşılamak da geri kazanım tesislerinin sorumluluğunda olacak.

Depolamada alınacak 
önlemler artırılacak.
Geçici depolama amacıyla kullanılan 
bidonlar, variller ve tanklarda aşırı 
dolumu önleyecek tedbirler alınacak 
ve üzerlerinde “bitkisel atık yağ” 
ibaresi olması ve hiçbir şekilde içine 
herhangi bir yabancı maddenin karıştırılmaması zorunlu olacak.

Bitkisel atık yağlardan elde edilen ürünlerin ulusal veya 
uluslararası standartları sağladığının sürekli olarak izlenmesi 
için yönetmelik kapsamındaki bitkisel atık yağları hammadde 
olarak kullanacak geri kazanım tesislerinde bir laboratuvar 
bulunacak, bulunmaması halinde bu ihtiyaç bir başka yetkili 
laboratuvardan karşılanacak.

Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumunun teknik düzenlemelerine uygun 
üretim yapacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, yürürlükten 
kaldırılan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamında soap-stock, tank dibi tortular ve yağlı toprak 
olarak belirtilen bitkisel atık yağları geri kazanmak ve 
işlemek üzere Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre Lisansı 
belgesi alan işletmeler belge sürelerinin bitimine kadar 
faaliyetlerine devam edebilecekler.

Bu sürenin sonunda faaliyetlerine devam etmek isteyen 
işletmeler, belgelerini mevzuata göre yenilemek zorunda 
olacaklar.

Ayrıca, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il 
müdürlüklerinden izin almış mevcut geçici depolama 
alanları ile Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansı’na 
sahip mevcut tesisler, yönetmelik ile belirlenen koşullara 
bir yıl içerisinde uyum sağlamakla ve Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tekrar Çevre Lisansı 
başvurusunda bulunmakla yükümlü tutulacaklar.

Yönetmeliğin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Bitkisel 
atık yağ ara depolama tesisleri, Bakanlıkça çıkarılan 
düzenlemelerde yer alan şartlara uygun olarak kurulur” 
şeklindeki düzenleme yönetmeliğin yayınlanma tarihinden 
bir yıl sonra, diğer hükümleri ise yönetmelik tarihinden 
itibaren geçerli olacak.

Geçici Maddeler
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Karadeniz’in Elleri Birleştiren Sesi: 

Kemençe 
Karadeniz’dir. Bazen 
hüzünlüdür, derdini dile 
getirir. Çoğu zaman 
heyecanla coşar. 
Neşesi bulaşıcıdır. 
Dinleyenleri bir araya 
getirir, horonun ritmiyle 
elleri birleştirir. 

Rize’nin tek kemençe 
yapım ustası Azmin 
Kavalcı, yıllardır 
küçücük atölyesinde 
bu birleştirici sesi 
çıkaran kemençelerini 
elinin emeği ile üretiyor. 
Fabrikasyon ürünlere, 
her aşamasına 
sevgisini, emeğini 
verdiği kemençeleriyle 
direniyor. Üzerinde 
büyüdüğü toprakların 
geçmişini sabırla ve 
umutla geleceğe 
aktarıyor.

Kemençe Karadeniz kültürünün en önemli parçalarından birisi. Bölge halkı yediden 
yetmişe, hünerli ellerden çıkan bir kemençenin sesini ayırt edebilecek kadar kemençe 
dinlemeyi ya da çalmayı çok seviyor. Ne yazık ki bu özel enstrümanı yapan ustaların 
sayısı her yıl azalıyor. El emeği göz nuru kemençelerin yerini giderek fabrikasyon 
ürünler alıyor. 

Rizeli kemençe yapım ustası Azmin Kavalcı; her parçasını kendi elleriyle ürettiği, 
işlediği, birleştirdiği kemençeleriyle bölgenin ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’nden birisi. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bu unvanla haklı olarak gurur duyuyor. 

Azmin Usta 90’lı yıllarda başlamış bu serüvene. Önceleri her Karadenizli gibi kemençe 
çalmak istemiş ama kendini kemençe yaparken bulmuş. Kemençeye olan tutkusu, 
ahşap işlemeye olan becerisiyle birleşince önünde ustalığa giden yol açılmış. Sanatına 
olan bağlılığı “Atölyemi açmazsam, ağaç kokusunu almazsam rahat edemiyorum.” 
diyecek kadar büyük.

“Sanatın sonu yok. Ben hala öğrenmeye çalışıyorum.  
Her yaptığım kemençe bir öncekinden daha iyi olsun diye 
çalışıyorum.”
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok sevdiği kemençenin otomatik tezgahlarda, 
ustasının ruhu ve becerisiyle buluşmadan üretilmesi karşısında biraz hüzünlü. Ancak 
sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam 
ediyor. “Kemençe bizim yöremizin çalgısı. Bunu yaşatmaya, bütün sırlarıyla gençlere 
aktarmaya çalışıyorum. Bu sanat kaybolmasın, biz olmasak da devam etsin istiyorum. 
Sanatın sonu yok. Ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Her yaptığım kemençe bir 
öncekinden daha iyi olsun diye çalışıyorum. Ağaç ile, kemençe ile uğraşmazsam 
dayanamam gibi geliyor. Ama gençler bu kadar istekli ve sabırlı değil. Kemençe 
yapmayı değil hemen çalmayı istiyorlar.” diyor. 

Azmin Usta için iyi bir kemençe yapmanın ilk adımı ağacını belirlemek. O, ağacını 
bile kendisi kesen ustalardan. Tercih ettiği ağaçlar; erik, ardıç, armut ve kayısı. 
Ağacın yetiştiği yer ve kesim zamanı da çok önemli. Ağacın güney yönünde olması, 
hem sabah hem de akşam güneşini alması, düz büyümüş ve kalın gövdeli olması 
gerekiyor. Aksi takdirde ahşap zamanla şekil değiştirebiliyor. Kesim aşamasını 
kurutma dönemi izliyor. Normal şartlar altında bir ağacın işlenecek kıvama gelecek 
kadar kuruması bir kaç yıl sürüyor. Fırınlanma işlemi yapılırsa yaklaşık üç aylık bir 

Kemençe
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Kemençenin   
Kısa Tarihi
Farsça kökenli bir kelime olan 
kemençe, aynı dildeki keman kelimesi 
ile küçültme anlamı veren –çe ekinin 
bir araya gelmesinden oluşur ve yayla 
çalınan küçük saz anlamını taşır. 
Orta Asya’da şekil olarak bugünkü 
kemençeye tam benzemeyen, fakat 
onun atası sayılabilecek birçok saz 
görülür. 

Günümüz Türkiye’sinde biri klasik Türk 
müziğinin Armudi kemençesi, diğeri 
ise Doğu Karadeniz halk müziğinin 
Karadeniz kemençesi olmak üzere 
iki tür kemençe kullanılıyor. 18. yüzyıl 
sonlarına kadar Türk müziğinin tek 
yaylı sazı olan kemençe yerini, batının 
yaylı çalgılarına bıraksa da Karadeniz 
kemençesi horonlar sayesinde, 
Armudi kemençe ise 19. yüzyıl 
ortalarına doğru girdiği fasıl topluluğu 
içinde günümüze kadar gelebildi. 

Karadeniz kemençesi Doğu Karadeniz 
Bölgesi dışında Yunanistan ve diğer 
ülkelere göç etmiş olan Karadeniz 
kökenli mübadil Rumlar tarafından da 
halen yaşatılıyor.

Karadeniz Kemençesi
Karadeniz kemençesi, boyu 40 ile 60 
cm. arasında değişebilen, müziklere 
ve çalan kişiye göre değişik akortlarda 
çalınabilen bir sazdır. Çalma tekniği 
açısından oldukça zordur. Çoğu 
zaman iki sesli olarak 4’lü aralıklarla 
kullanılabilmektedir. Burgularına 
kulak denir. Genellikle gövdesi 
dut, ceviz, limon, erik, kelebek ve 
pelesenk ağaçlarından, göğüs tahtası 
köknar ve çamdan yapılır. Eşiği erik 
ağacındandır. Göğüste iki delik vardır. 
Eşik bu iki delik arasında alttan dört 
parmak içeriye yerleştirilir. Göğsün 
çökmemesi için içine bir dayanak 
can direği konur. Can direği ayrıca 
rezonansı yükseltir. Yay; abanoz, 
gül, tik ya da şimşir ağacından 
yapılır. Kemençe saptan uzaklaştıkça 
genişliği artan ve arkadan çıkıntısı 
olmayan bir çalgıdır. 

bekleme dönemi yetiyor. Sonrasında şablonlar çiziliyor ve ahşap, ustasının elinde 
şekillenmeye başlıyor. Gövdesi, boynu, başı ortaya çıkıyor önce. Hartama denilen ve 
kemençenin en hassas yeri olan kapağı yapıştırılıyor. Eşiği, can direği yerleştiriliyor. 
“Orta eşik can direğinin tam üstüne basmalı ki kemençe sesini versin.” diyor Azmin 
Usta. 

“Ustalık, yaptım bitirdim demekle olmaz. Önce sen 
beğeneceksin yaptığın işi, sonra başkalarına beğendiresin.”
Karadeniz kemençelerinin hepsi biçim olarak aynı olsa da her ustanın bir kemençe 
yapma stili var. Azmin Kavalcı da her parçasını kendi elleriyle ürettiği, birleştirdiği 
kemençelerini aradan kaç yıl geçerse geçsin, kimin elinde olursa olsun hemen 
tanıyor. “Mesela biri sahneye çıkmış, hemen bakıyorum elindekine. Kendi kemençemi 
nerede görsem tanırım. Elindeki benim kemençem olduğu zaman bambaşka duygular 
hissediyorum. Bunu yaptım da nerelere gitmiş diye düşünüyorum.” diye anlatıyor 
duygularını.

Azmin Usta, sanatına olan tutkusunu anlatırken çok büyük bir hayat dersi de 
veriyor hepimize: “Sadece şablonu uygulamak değil, kendini bu işe tamamen 
vermek gerekiyor, en iyi nasıl yaparım diye düşünmek gerekiyor. Ustalık, yaptım 
bitirdim demekle olmaz. Önce sen beğeneceksin yaptığın işi, sonra başkalarına 
beğendiresin.”

Kendi toprağında ustalıkla hayat bulan kemençeler, gelenekten geleceğe uzanan bir 
köprü olarak Karadeniz’in köylerinde, yaylalarında, düğünlerinde elleri birleştirmeye 
devam ediyor.
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Politik gelişmelerin ekonomi üzerindeki 
etkileri sınırlı kalabilir.
Türkiye, yaklaşık 15 aydır süren seçimler dönemini 
geride bırakmış görünüyor. Son milletvekili 
seçimlerinin sonuçları bir partinin tek başına meclis 
çoğunluğunu elde etmesine olanak vermedi. Bu 
yönüyle bir sürpriz olsa da seçim sonrasındaki 
fiyatlama endişe edildiği kadar olumsuz olmadı. 
Önümüzdeki en önemli belirsizliğin nasıl bir 
hükümetin kurulacağına yönelik olduğunu 
söyleyebiliriz. Muhtemelen, sizler bu yazıyı okurken 
koalisyon veya azınlık hükümeti olarak şekillenecek 
yeni kabine oluşmuş olacaktır. Süreç uzarsa veya 
hükümet kurulamaz ve erken seçime gidilirse Türkiye 
ekonomisinin bu durumdan olumsuz etkilenebileceği 
düşünülüyor. Ancak bizim de çeşitli defalar dile 
getirdiğimiz gibi, bu riski göz önünde tutmakla birlikte, 
Türkiye’nin sahip olduğu bazı güçlü yanlar nedeniyle 
ve küresel ekonomideki toparlanma sayesinde 
endişe edildiği kadar olumsuz etkilenmeyeceğini 
söyleyebiliriz. Kamu mali yapısının sağlam oluşu, 
bankacılık sektörünün sağlıklı yapısı ve Türkiye 
ekonomisinin dinamik yapısı güçlü olduğumuz alanlar 
olarak görülebilir. Son açıklanan büyüme verileri de 
bu duruma güzel bir örnek teşkil ediyor.

2015 ilk çeyrekte finansal piyasalardaki 
çalkantıya rağmen büyüme beklentilerden 
güçlü gerçekleşti.
2015’in ilk çeyreği birçok analiste göre, finansal 
piyasalardaki stres, geçen yılın yüksek baz etkisi 
ve olumsuz hava koşulları gibi nedenlerle en zayıf 
büyüme rakamlarının kaydedileceği bir dönem olarak 
kabul ediliyordu. Ancak son açıklanan verilere göre 
gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2015 ilk çeyrekte özel 
sektör tüketim harcamalarının hızlanması ile piyasa 
ortalama beklentilerinin üzerinde büyüme kaydetti. 
GSYH ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %2,3 büyürken stoklar hariç toplam iç talepten 
büyümeye 3,3 puanlık katkı geldi. Net dış talep ise 
büyümeyi 1,3 puan sınırlayıcı etki yaptı.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin tüketim 
harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %4,5 
ile son bir yılın en hızlı artışını gösterdi. Tüketim 
harcamaları içerisinde ise ulaştırma ve haberleşme ile 
sağlık harcamalarındaki yüksek oranlı artışlar dikkat 
çekti. Kamu tüketim harcamaları yıllık bazda %2,5 
artarken yatırım harcamalarında %10,2’lik daralma 
meydana geldi. Özel sektörün yatırım harcamaları ise 
%1,9’lık yıllık bazda artışa işaret etti.

Üretim tarafına baktığımızda, sanayi üretiminin geçen 
yılın aynı dönemine göre yatay kaldığı görüldü. 
Ancak aylık sanayi üretimi verileri ilk çeyrekte yıllık 
bazda %1,3’lük bir büyümeye işaret etmişti. Tarım 
sektöründe yıllık bazda %2,7 büyüme görülürken 
hizmet sektörü %4,1 büyüme kaydetti. Hizmet sektörü 
içinde ise finans ve sigorta faaliyetlerinden gelen 
%0,9’luk katkı dikkat çekici idi.

Bu yıl gerek yurt içi gerekse yurt dışı talepte en 
zayıf sonuçların görülebileceği düşünülen ilk çeyrek 
verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, yıl geneli 
için büyüme beklentilerini de olumlu etkileyebilecek 
bir faktör olarak görülebilir. İkinci çeyreğe ilişkin öncü 
veriler ise ekonomik aktivitede kademeli toparlanma 
olduğuna işaret ediyorlar. Ayrıca geçen yılın düşük 
baz etkisi de ilerleyen dönemde büyüme oranlarını 
olumlu etkileyebilecektir. Önümüzdeki günlerde 

2015 ilk çeyrekte finansal piyasalardaki 
oynaklığa rağmen büyüme endişe 
edildiği kadar zayıf olmadı. Politik riskler 
kısa sürede azalırsa büyüme daha da 
hızlanabilir. Bu durumda cari açık ve 
enflasyon gibi temel dengesizliklerimizi 
yeniden konuşmaya başlayabiliriz. 
Bunun da sonucu olarak TCMB’nin para 
politikasında temkinli duruşu koruması 
gerekebilir.

Güçlü Büyüme 
Farklı Sonuçlara Yol Açabilir
Şakir Turan | Türkiye Finans Ekonomisti
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yurt içi belirsizlikler kısa sürede azalırsa %3,4 
seviyesinde olan 2015 yıl geneli büyüme tahminimizi 
yukarı yönlü güncelleyebiliriz. Görüldüğü üzere, 
Türkiye’nin güçlü yönleri bu zorlu zamanda bile güçlü 
büyüyebildiğimize işaret ederken dengesizliklerimizin, 
diğer bir ifadeyle enflasyon ve cari açığımızın yeniden 
ön plana çıkabileceği bir döneme girebiliriz.

Dış dengesizliklerimizde iyileşme beklendiği 
kadar hızlı olmayabilir.
2014 yılında ham petrol fiyatları başta olmak üzere, 
emtia fiyatları gerilerken iç talepteki zayıflama ile cari 
işlemler açığı da hızla azalmıştı. 2013 yılında 64,7 
milyar dolar olan cari açık 2014’te %28,1 daralarak 
46,5 milyar dolara indi. Milli gelire oran olarak ise 
2013’teki %7,9 seviyesinden %5,8’e gerilemişti. Bu yıl 
ilk çeyrekte ise ham petrol fiyatları gerilemeye devam 
ederken iç talepteki toparlanma ile cari açıktaki 
azalış hız kesmişti. İlk çeyrekte cari işlemler dengesi 
2014’ün aynı dönemine göre %13,4 gerileyerek 14,5 
milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Milli gelire oran 
olarak ise %5,6 seviyesinde kaldı. Nisan’da ise cari 
işlemler açığı %30,8 azalarak 3,4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki düşüşün etkilerini 
gecikmeli olarak Nisan’da da gördük. Ancak son 
aylarda enerji fiyatlarında görülen toparlanma ve iç 
talepteki kademeli toparlanma ile yılın sonunda cari 
açığın piyasa beklentilerinin üzerinde kalacağını 
hesaplıyoruz. 39-40 milyar dolar civarında olabilecek 
cari açığın milli gelire oranı ise %5’in biraz üzerinde 
olabilecektir. Bu gelişmelerin şüphesiz ki enflasyon 
üzerinde de etkisi olabilecektir.

Gıda ve kurdan destek gelmez ise enflasyon 
%7’nin üzerinde olabilir.
İç talebin güçlü seyri ve enerji fiyatlarında görülen 
toparlanma önümüzdeki aylarda fiyat istikrarı 
için yeniden kaygı unsuru olabilir. 2014 sonunda 
%8,2 olan enflasyon Ocak’ta baz etkisi ile %7,2’ye 
geriledi. Ancak sonrasında yeniden yükselişe geçti. 
Geçen yılın yüksek enflasyon rakamları yüksek baz 
oluşturarak bu yıl enflasyondaki yükselişi kısmen 
sınırlıyor. Ancak gıda ve döviz kuru gelişmeleri 

enflasyonda görünümü bozuyor. Mayıs’ta gıda 
fiyatlarında bir yıl sonra ilk kez düzeltme yaşanırken 
enflasyon döviz kurlarındaki hareketlerden dolayı 
yükselişini sürdürüyor. Mayıs itibarıyla yıllık 
enflasyon %8,1’e çıktı. Bu gelişmelerle yıllık çekirdek 
enflasyonda da dokuz aydır görülen düşüş Mayıs’ta 
duraksadı. Nisan’da %7 olan yıllık çekirdek enflasyon 
Mayıs’ta %7,5’e yükseldi.

Önümüzdeki günlerde iç talep toparlanmaya devam 
eder ve enerji fiyatları güçlü kalmayı sürdürürse gıda 
fiyatlarında düzeltme devam etse de enflasyonun 
yıl sonunda %7’nin altında kalması için döviz 
kurlarından da belirgin destek gelmesi gerekiyor. 
Bu desteği sağlayabilmek için TCMB temkinli para 
politikasını beklenenden uzun süre sürdürmek 
zorunda kalabilir.

Önümüzdeki dönemin muhtemel küresel gelişmeleri 
arasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı 
yer alıyor. Genel beklenti Fed’in faizleri kademeli 
olarak artıracağı yönünde. Son günlerde Uluslararası 
Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) Fed’in 
faiz artırımlarına gelecek yıl başlamasının daha 
doğru olacağını tavsiye ediyorlar. Ancak ABD’de 
her açıklanan veri küresel piyasalarda iki yönde 
de oynaklığa neden olurken gelişmekte olan 
ekonomilerin politika yapıcılarının işini zorlaştırıyor.  
Bu nedenle sayede yurt içi enflasyon gelişmeleri 
değil, küresel gelişmeler de politika kararlarını 
etkilemeye devam edecektir.
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Denizin Kucağından Sisli Vadilere, 
Taş Köprülerden Başı Dumanlı 
Dağlara Uzanan Yemyeşil Bir Masal
Havada ince bir yağmur, yeni toplanmaya başlayan çayın tazecik, 
mis gibi kokusu, kulaklarda gürüldeyerek akan derelerin coşkulu sesi, 
yaylaların sessiz ama görkemli güzelliği... 
Rize, her köşesinde kendine hayran bırakacak güzellikleriyle sizi bekliyor.
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Rhizios’dan Rize’ye
Rize adının kökenine dair iki farklı görüş 
bulunuyor. 5. yüzyıl civarında bölgede 
bol miktarda yetiştirilen pirinç, adını ilin 
yakınlarından geçen Rhizios Çayı’na 
da vermiş. Bazı tarihçiler ilin adının bu 
nedenle pirinç anlamına gelen ‘rhizios’ 
kelimesinden geldiğini düşünüyor. 
Bir diğer görüş de Rumca dağ eteği 
anlamına gelen ‘rhiza’ kelimesinin şehre 
adını verdiği yönünde. 

Rize’nin tarih öncesi dönemleri hakkında 
bilgiler oldukça sınırlı. Bölgenin yoğun 
orman dokusu nedeniyle antik çağlarla 
ilgili bilgilere ulaşmamızı sağlayacak 
arkeolojik bulgulara ulaşmak çok zor. 

Milattan önce 720 yıllarında Sakalar 
tarafından yurtları işgal edilen Kimmerler 
bu bölgeye yerleşmişler. Saka göçleri 
sırasında, Aşağı Çoruh ve Rize-Batum 
arasına ‘Kalaç’ adında bir Türk 
boyu yerleşmiş. Bölgede güneyden 
Karadeniz’e esen sıcak rüzgarların ‘Kalaş 
Yeli’ olarak anılması da bu yüzden. 

Yine milattan önce 670 yılında Ege’de 
yaşayan Miletoslu denizciler Marmara 
ve Karadeniz kıyılarında pazar yeri 
adını verdikleri ticari nitelikle 10 kadar 
liman şehri kurmuşlar. Rize’nin de bu 
dönemde kolonize edilmiş olduğu 
düşünülüyor.

Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında, 
doğuda Rize’nin de içinde olduğu Çoruh 
ağzına kadar olan bölgeyi savaşsız 
fethederek yeni kurulan Trabzon 
Sancağı’na bağlamış. 

1. Dünya Savaşı’nın büyük yıkımı Rize’de 
de kendini olanca gücüyle hissettirmiş. 
Şehir Rus bombardımanı altında kalmış 
ve 8 Mart 1916’da Ruslar tarafından 
işgal edilmiş. İki yıl süren işgal 1918 
yılında sora ermiş. Cumhuriyet dönemine 
kadar sancak merkezi olan Rize’nin 
vilayet olma tarihi ise 20 Nisan 1924.

Sırtını Kaçkarlara Dayayan 
Kollarını Karadeniz’e Uzatan Şehir
Doğu Karadeniz bölgesinin Trabzon’dan sonra ikinci en büyük yerleşim merkezi 
olan Rize; hem bir sahil şehri olmanın keyfini hem de dağlarının, yaylarının, doğal 
zenginliklerinin bütün güzelliğini cömertçe ziyaretçileriyle paylaşıyor. 

Trabzon-Hopa-Artvin karayolunun içinden geçtiği şehir, Karadeniz kıyısından 
basamaklar halinde yükselen yeşil sırtlar üzerinde kurulu. Sahil boyunca uzanan 
yüksek yapılaşmaya rağmen henüz büyükşehir yaşamının karmaşık yapısından 
oldukça uzak. Herkesin birbirini tanıdığı, çarşı kültürünün alışveriş merkezlerine 
teslim olmadığı kent merkezi; cıvıl cıvıl lokantaları, pastaneleri, her türlü ihtiyacınızı 
karşılayabileceğiniz, yerel ürünlere de ulaşabileceğiniz dükkânları ile gün boyu 
oldukça hareketli. 

Şehrin kalbi olan Cumhuriyet Meydanı, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla 
yeni bir çehreye bürünmüş. Civardaki tarihi binalar restore edilerek turizme 
kazandırılmış. Meydanda bulunan ve restore edilen eski Rize evlerinden birisi hem 
yöresel yemeklerin servis edildiği bir restoran hem de bir kültür evi olarak hizmet 
veriyor. Bu mekânda Rizelilerin günlük yaşamlarına, özel günlerine ait yüzlerce 
antika ve yöresel eşya otantik bir ortamda sergileniyor.

Şehrin Hafızasını Koruyan Mekanlar 
Şehir merkezinde ziyaret edebileceğiniz bir başka mekân da Rize Etnografya 
Müzesi. 19. yüzyıl sonunda inşa edilen ‘Sarı Ev’ geçirdiği restorasyon sürecinden 
sonra bir kent müzesi olarak düzenlenmiş. Bugün müzede 76 arkeolojik eser,  
594 sikke, 1129 etnografik eser olmak üzere toplam 1799 parça sergileniyor. 

Yine tarihi bir yapı olan Atatürk Evi Müzesi’ni diğer adıyla Mehmet Mataracı 
Konağı’nı ziyaret etmek isterseniz Cumhuriyet Meydanı’ndan biraz uzaklaşarak 
Müftü Mahallesi’ne gitmelisiniz. Atatürk’ün 1924’te çıktığı yurt gezisi sırasında 
Rize’de konakladığı bu yapı olduğu gibi korunarak Mataracı ailesi tarafından İl 
Özel İdaresi’ne bağışlanmış. Müzede Atatürk’e ait bazı eşyaların yanı sıra yine 
bölgeden çıkarılan etnografik eserleri görebilirsiniz.

Ayder Yaylası

Cumhuriyet Meydanı
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Ziraat Çay Bahçesi
Ziraat ya da diğer adıyla Botanik Çay Bahçesi de kent 
merkezine yakın bir tepe üzerinde kurulmuş özel bir mekân. 
Girişinde, Rize’de çay ekiminin başlaması ve geliştirilmesinde 
büyük emeği olan Ziraat Mühendisi Zihni Derin’in küçük 
bir büstü karşılıyor misafirleri. Botanik ekosistemi korumak 
amacıyla onlarca farklı çeşit ağaç ve çiçeği de bünyesinde 
barındıran bahçe, masanıza sevimli çaydanlıklarla servis edilen 
çayı ve panoramik Rize manzarası ile turistlerin ilgi odağı.  

Şahin Tepesi
Manzara Tepesi olarak da bilinen mekân yüksekliği ve sunduğu 
geniş perspektifle Rize manzarasını en iyi seyredebileceğiniz 
yerlerin başında geliyor. Sırtınızı denize verdiğinizde ise 
tepelerin arasında birbirinden uzakta konumlanmış köyleri, 
yemyeşil doğa içinde beliriveren küçük camileri, uzaklarda 
Kaçkarların karlı zirvelerini de izleyebiliyorsunuz. Şahin Tepesi 
bu özelliği nedeniyle çok sayıda lokanta ve çay bahçesine ev 
sahipliği yapıyor.

Kuşbakışı Rize ve Çay Keyfi 
Rize şehir merkezine gelip görmeden gitmemeniz gereken üç özel mekân daha var: Rize Kalesi, Ziraat Çay Bahçesi ve Şahin 
Tepesi. Her üç mekân da merkeze yakın, şehri panoramik olarak tüm güzelliğiyle seyredebileceğiniz tepeler üzerinde yerleşmiş 
durumda. Ulaşım şehir merkezinden kalkan minibüslerle sağlanıyor. Yürümeyi seviyorsanız her biri için yaklaşık yarım saatlik bir 
süreyi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Rize Kalesi
Şehir merkezinin güneybatısında bulunan kale 150 metrelik 
doğal bir yükselti üzerinde yer alıyor. Kalenin, Aşağı Kale 
denilen ve deniz seviyesine kadar uzanan surları yoğun 
yerleşme nedeniyle tamamen yok olmuş. Yükselti üzerinde 
yer alan ve İç Kale olarak adlandırılan bölümün Bizans 
İmparatoru Justinyen döneminde (527-565) inşa edildiği 
ve Cenevizliler döneminde de kullanıldığı biliniyor. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde onarımdan geçen kalenin etrafı 
bugün yemyeşil ağaçlarla kaplı, kale içinde de bir çay 
bahçesi hizmet veriyor. Kaleden seyredeceğiniz Rize 
manzarası ise eşsiz güzellikte.

Ziraat Çay Bahçesi

Rize Kalesi Girişi
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Rize’nin Yaylaları: 
Bir Uzansam Elim Bulutlarda
Son yıllarda değişen tatil anlayışı giderek artan sayıda doğa 
severin rotalarını Doğu Karadeniz’in yükseklerine doğru 
çevirmesini sağlasa da yaylalar, Rizeliler için yaşamlarının 
ayrılmaz bir parçası. 

Rize için bahar; karların erimeye başlamasıyla birlikte 
yayla evlerinin şenlenmeye başladığı, hayvanların otlaklara 
salındığı, bal kovanlarının yerleştirildiği, kış hazırlıklarının 
yapıldığı, düzenlenen şenliklerde tulum ve kemençe seslerinin 
yankılandığı yaylalara doğru hareket etmenin vakti demek.

2000-3000 metrelik dağlarda sıralanmış yaylalarda, günün her 
saati değişen hava koşullarına ve ona bağlı olarak gözünüzün 
önüne serilen manzaraya her seferinde hayranlık duymamak 
imkânsız. Pırıl pırıl bir gökyüzüne uyandığınız günü sonrasında 
bir sis bulutunun içinde ya da bulutların üstünde olduğunuzu 
düşündüğünüz bir manzaraya karşı sürdürebilirsiniz. Gün 
içinde bir kaç kez bastıran yağmurdan kaçmak aklınıza 
bile gelmez. Doğa havasıyla, renkleriyle, önünüze serdiği 
güzellikleriyle sürekli değişir.

Rize sınırları içinde yaklaşık 225 tane yayla bulunuyor. Farklı 
yürüyüş ve gezi rotaları ile ulaşabileceğiniz Ayder, Handüzü, 
Çağırankaya, Vaşa, Petran, Homeze, Sivrikaya, Anzer, Ovit, Sal, 
Pokut, Hazindağ, Samistal, Golezana, Elevit, Amlakit, Hacivanak, 
Aşağı ve Yukarı Kavron, Ambarlı ve Kito yaylaları doğa turizmi 
açısından en çok ilgi çeken mekânların başında geliyor.

Günümüzde Rize yaylalarının çoğu geleneksel yaşam tarzını 
sürdürüyor. Ancak hayvancılığın azalması, yeni nesillerin kent 
yaşamını daha çok tercih etmesi, büyük şehirlere göç gibi 
nedenlerle artık kapısı açılmayan yayla evlerinin sayısı da hayli 
fazla. 

Diğer yandan turizme açılan ve tatil amacıyla tercih edilen 
yaylalarda ise özgün mimari yapının giderek bozulduğunu 
söylemek mümkün. Henüz çok geç olmadan sürdürülebilir 
doğal yaşam ve sürdürülebilir turizm adına önemli adımlar 
atmak gerekiyor. 

Aklınızda Bulunsun!
• Özellikle yaylalarda hava çok değişken. Yaz aylarında 

bile olsa günde dört mevsimi yaşayabilirsiniz. Bu nedenle 
giysilerinizi her koşula uyum sağlayacak şekilde 
seçmelisiniz.

• Araçla ya da yürüyerek yaylaları, buzul göllerini keşfede-
cekseniz önce mutlaka bölgeyi bilen kişilere danışın. 
Gerekirse bir rehber eşliğinde yola çıkmayı tercih edin.

• Bölgenin dağlık yapısı içinde pek çok yerde cep 
telefonunuz çalışmayabilir. Önceden gerekli bütün 
hazırlıklarınızı yapın.

• Ayder hem yerli yem de yabancı turistler için son 
derece popüler bir merkez. Konaklama açısından sorun 
yaşamamak için rezervasyonlarınızı gitmeden önce 
yapmaya dikkat edin.

• Yaylalara ve köylere yapacağınız yolculukların bir kısmını 
toprak yollarda sürdürmek durumunda kalabilirsiniz. 
Araba ve lastik seçiminizi bu durumu göz önünde 
bulundurarak yapın.

• Fotoğraf makinenizin yedek pilleri ve hafıza kartları 
mutlaka yanınızda olsun. O kadar çok fotoğraf 
çekeceksiniz ki pişman olmak istemezsiniz!
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Zil Kale
Kaçkar Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki küçük derelerin 
birleşmesiyle başlayan, Karadeniz’e ulaşana kadar 57 
kilometre boyunca çok sayıda kola ayrılan Fırtına Deresi, 
dar ve derin bir oluşum olan Fırtına Vadisi’nin içinden 
akıyor.

Fırtına Deresi’nin batı yamaçlarında aniden tüm ihtişamıyla 
karşınıza çıkan Zil Kale ise Fırtına Vadisi’nin manzarasını en 
güzel izleyebileceğiniz yerlerden birisi. 

Çamlıhemşin’in 13 kilometre güneyinde bulunan Zil 
Kale deniz seviyesinden 750 metre, Fırtına Deresi’nden 
100 metre yükseklikte bulunuyor. Kalenin ilk kez 5-6. 
yüzyıllarda ahşap bir yapı olarak, taş temelli mevcut halinin 
ise 12. yüzyılda inşa edildiği ve Bizans döneminde doğu 
yönünden gelebilecek tehlikelere karşı gözetleme amacıyla 
kullanıldığı düşünülüyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
sahip olduğu bu stratejik önemin yanı sıra ticaret yolları 
üzerindeki kervanların konaklaması için hizmet verdiği 
biliniyor. 

Ayder Yaylası
Son yıllarda ünü neredeyse Rize’yi aşan Ayder Yaylası, 
bünyesinde en çok yaylayı barındıran Çamlıhemşin ilçesinin 
sınırları içinde ve ilçe merkezine yaklaşık 19 kilometre 
mesafede. Rize-Ardeşen yolundan Çamlıhemşin’e döner 
dönmez yanı başınızda akmaya başlayan Fırtına Deresi, 
üzerindeki taş köprüleriyle ve Fırtına Vadisi’nin adım başı 
önünüze serdiği güzellikleriyle sizi 1220 metrede bulunan Ayder 
Yaylası’na kadar götürüyor. Yol boyunca manzarayı seyretmek 
ve fotoğraf çekmek için o kadar çok duruyorsunuz ki yaylaya 
varış zamanınızı hesaplarken bu durumu göz önüne almanız iyi 
olur. 

Bölge ladin, kestane, köknar ve gürgen ormanlarıyla çevrili. 
Baş döndüren yeşilliğe Kaçkarların karlı dorukları, Gelin Tülü 
Şelalesi ve yaylanın içinden akan Kavron Deresi’nin gürül gürül 
sesi eşlik ediyor. Yayla; hem diğer yaylalara hem de Kaçkar 
Dağları’na gezi yapmak isteyenler için ideal bir konaklama 
noktası.

Ayder’de her bütçeye hitap eden çok sayıda konaklama tesisi 
ve restoran bulunuyor ve tesislerin çoğu yılın dört mevsimi açık. 

Bölgede bulunan termal kaplıca da hem yerli hem de yabancı 
turistlerin uğrak noktası. Kaplıcanın 55°C sıcaklıktaki renksiz, 
kokusuz ve berrak suyu romatizmanın yanı sıra kan dolaşımı, 
solunum yolu rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığın tamamlayıcı 
tedavisine destek veriyor. 

Yapmadan Dönmeyin
• Foto safariye çıkın.
• Mevsimi geldiyse çay toplayın.
• Rize Kalesi’ni ve Zil Kale’yi ziyaret edin.
• Doğa yürüyüşlerine katılın.
• Yaylada bir gece geçirin.
• Yöresel hediyeliklere bakın.
• Fırtına Deresi’nde rafting yapın.
• Çamlıhemşin’in konaklarını gezin.
• Mutlaka bir taş köprüden yürüyerek geçin.
• Yürüyerek bir buzul gölüne ulaşmanın keyfini yaşayın.
• Ayder’de kaplıcaya girin.
• Yayla şenliklerine katılın, tulum eşliğinde horon oynayın.
• Laz böreği, pepeçura ve muhlamanın tadına bakın.
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Rize’nin Taş Kemer Köprüleri: 
Bu Coşkun Sular Başka Nasıl Aşılır?
Rize aynı zamanda bir köprüler şehri. Sizi dağlara, köylere, 
yaylalara ulaştıracak tüm yollar gürül gürül akan derelerin ve 
o derelerin iki yakasını birbirine bağlayan taş kemer köprülerin 
yanından geçip gidiyor. Engebeli arazide yamaçlara kurulan 
evlere, değirmenlere ulaşabilmenin tek yolu bu köprüler. İl 
genelinde 123 adet tescillenmiş taş köprü bulunuyor. Başlıca 
kemer köprülerin arasında Timisvat Köprüsü, Şenyuva Köprüsü, 
Ortan Köprüsü, Çat Köprüsü, Mikron Köprüsü geliyor. 

İçinde bulunduğu doğa ile bütünleşen ve her biri hayranlık 
uyandıran bu köprüler bazen beklenmedik sürprizlerle karşınıza 
çıkıyorlar. Gezginler, İkizdere’nin Güneyce beldesinde bulunan 
Güneyce Köprüsü’nü kemerinden sarkan büyük avizesiyle 
fotoğraflamadan yollarına devam etmiyor.

Rize’nin köprülerini merak edenler ve gezilerini bu çerçevede 
yapmak isteyenler için belirlenmiş özel araç ve yürüyüş rotaları 
var. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri içeren yayınları Rize İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’nden edinebilirsiniz.

Çiçeklerden Gelen Şifa: 
Anzer Balı
Anzer’i görmeseniz de Anzer balını duymayanınız yoktur. 
Bilim insanlarının hem bölge florası hem de üretilen bal 
üzerinde araştırmalar yaptıkları, ünü ülke sınırlarını aşan 
bu değerli bal, Anzer yaylasında bulunan Çiçekliköy ve 
Ballıköy’de üretiliyor. 

Anzer balını farklı kılan pek çok özelliği var. Bölge, 
dünyada benzerine az rastlanan bir kır çiçeği florasına 
sahip. Bugüne kadar tespit edilmiş yaklaşık 500 çiçek 
türü var ve bunlardan 90 tanesi endemik yani sadece 
Anzer’de yetişiyor. İlk çiçekler Haziran ayında açıyor, 
Temmuz ayında yayla göz alabildiğine çiçekle doluyor. 
Anzer’de arılar Ağustos ayının ortasına kadar bal üretiyor. 
İklim şartlarına göre Ağustos’un ilk haftasında ya da ikinci 
haftasında bal hasadı başlıyor. 

Bu kısa dönemde elde edilen balın Anzer Balı olarak 
tescil edilmesi için özel bir tahlilden geçmesi gerekiyor. 
Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tahliller, 
elde edilen bal hasadının sadece Anzer Yaylası’nda yetişen 
endemik çiçeklerin polenlerinden oluşup oluşmadığını ve 
polen sayısını belirliyor. 2014 yılında 200 üretici tarafından 
1300 kovanda üretim yapılmış olmasına rağmen sadece 
500 kg Anzer Balı elde edilmiş. Tahlilleri yapılan ve tescil 
edilen bal, üreticiler tarafından yetkililerin kontrolünde 
şişeleniyor ve mühürleniyor. Üretimin talebin çok altında 
olması nedeniyle Anzer Balı almaya karar verdiğiniz zaman 
mühürlü ve hologramlı ambalajdaki ürünleri almaya dikkat 
etmelisiniz. 

Anzer Balı bildiğimiz anlamda kahvaltılarda tüketilen 
ballardan daha farklı. Küçük miktarlarda tüketilmesi 
gerekiyor. Vücut direncini artırmasının yanı sıra pek çok 
hastalığa iyi geldiği konusunda da araştırmalar var. 

Anzer Yaylası
Balıyla ünlü Anzer Yaylası, Rize’nin İkizdere ilçesine  
34 kilometre mesafede bulunuyor. Yaylaya ulaşmak için 
İkizdere-İspir yolu üzerindeki Dereköy kavşağından sağa 
dönmek gerekiyor. 2105 metrede bulunan Anzer Yaylası’na 
ulaşmak için büyük kısmı toprak olan bir yoldan ilerliyorsunuz. 
Güzergâh, dağlardan süzülen şelaleler, baş döndüren 
yükseklikte ağaçlar, gürültüyle akan derelerle soluk kesecek 
kadar güzel. 

Henüz kitlesel turizmin ulaşmadığı Anzer’de yerleşim iki 
mahalle etrafında toplanmış. Çiçekliköy ve Ballıköy sakinleri 
karların erimeye başlamasıyla yaylaya geliyor, kış kendini 
hissettirene kadar burada kalıyorlar. Konaklama hizmetini 
Çiçekliköy’de bulunan küçük bir aile işletmesi karşılıyor. 

Derin ve dar bir vadi yatağında bulunan Anzer Yaylası, 
Haziran ayından itibaren bir renk ve koku cümbüşü oluşturan 
yaklaşık 500 çeşit çiçeğiyle baş döndürüyor. Bölgede çok 
sayıda endemik çiçek türünün olması botanik bilimi açısından 
da önem taşıyor. 

Timisvat Köprüsü
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Ulaşması Zor, Seyrine   
Doyum Olmayan Buzul Gölleri
Rize’nin ihtişamlı doğası hiç beklemediğiniz anlarda karşınıza 
muhteşem sürprizler çıkarıyor. İl sınırları içinde yaklaşık 215 
buzul gölü bulunuyor.

Buzul gölü, buzullar tarafından taşınan materyallerin eridikleri 
yerlerde birikerek setler oluşturması ve bu setlerin gerisinde 
suların birikmesi sonucu oluşuyor. Buzul çağı koşullarında 
etkili olan soğuk iklim şartları nedeniyle Anadolu’nun yüksek 
dağlarında oluşan buzulların en yaygın geliştikleri yerlerden biri 
de Doğu Karadeniz. Bölge bu nedenle buzul gölleri bakımından 
çok zengin. 

Türkiye’nin en büyük buzul gölü olan Ambar Gölü ve en derin 
buzul gölü olan Deniz Gölü Rize sınırları içinde yer alıyor. Buzul 
göllerine ulaşmak doğa tutkunları için sonu soluk kesecek 
güzelliklere açılan birer mücadele aslında, çünkü hemen 
hepsine ulaşmanın tek yolu yürümek. Bazı göllere yürüyerek 
bile ulaşmak pek mümkün değil. 

İkizdere ilçesindeki Ovit Dağbaşı, Dipsiz ve Büyük Akçaağıl; 
Ardeşen ilçesindeki Tobamzga, İntor ve Ovit ile Çayeli 
ilçesindeki Eğnaçor göllerine yol kenarında bulunmaları 
nedeniyle araçla ulaşılabiliyor. 

Kaçkar Turizm Birliği, Rize’de bulunan buzul göllerinin 
özellikleri, rotaları ile ilgili yaklaşık 9 yıl süren kapsamlı bir 
çalışma gerçekleştirmiş. Rize gezinizin odak noktasına 
gölleri yerleştirmek niyetindeyseniz Rize İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü’nün rehber kitabı planlamanızda faydalı olabilir.

Ahşap Camiler
Rize’nin olduğu kadar ülkemizin de mimari estetik 
anlayışının en güzel örneklerinden olan ahşap 
camiler şehir merkezinden, ilçelere ve beldelere 
kadar pek çok yerde karşınıza çıkıyor. 

Ahşap ve taş işçiliğinin mahalli özelliklerini 
bünyelerinde barındıran, ince detaylarına hayran 
kalacağınız bu camilerin çoğu asırlık bir tarihi 
günümüze taşıyor.

Süsleme bakımından ahşap öğelerin ağır 
bastığı camilerin kapıları, mihrapları, minberleri, 
korkulukları ve tavanları ahşap oyma tekniğiyle 
bezenmiş.

Bu camilerin en güzel örneklerinden birisi 
İkizdere’nin Güneyce beldesinde bulunan Güneyce 
Hacı Şeyh Camii. 1888 yılında inşa edilen cami  
çok zengin ve kaliteli ahşap süslemelere sahip. 

Rize merkezinde bulunan İslampaşa (Kurşunlu) 
ve Gülbahar Sultan Camileri, 
Kalkandere’de bulunan 
Hüseyin Hoca Köyü 
Camii ve Hemşin’de 
bulunan Bilenköy 
Camii de yolunuz 
düşerse mutlaka 
ziyaret etmeniz 
gereken ahşap cami 
örneklerinden.

Küçük Bir Çay Molası
Daha Rize’ye yaklaşırken başlıyor çay bahçeleri. Bina aralarında, şehrin 
merkezden biraz uzak çevre mahallelerinde, ilçelere gidildikçe çok daha geniş 
alanlarda, her yerde karşınıza çıkan bahçeler, hafif yağmurda etrafa yayılan mis 
gibi kokularıyla başınızı döndürüyor. 

Çay, Rize ekonomisinin ve kültürünün en önemli parçalarından birisi. Mayıs ve 
Ağustos ayları arasında üç kere çay hasadı alınıyor. Eskiden tek tek elle toplanan 
yapraklar bugün özel bir makasla kesiliyor. Kesilen yapraklar makasa bağlı olan 
torbaya düşüyor. Engebeli arazilerde bulunan çay bahçelerinden toplanan çay 
yaprakları, pek çok bahçede görebileceğiniz minik teleferiklerle merkezi alanlara taşınıyor.

Boyu 2 metrenin altında küçük ağaç görünümünde ve her mevsim yeşil olan çay bitkisinin 
anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya. Tropik ve subtropikal bölgeler çay üretimi için ideal. 
Avrupa’da ise sadece Portekiz’e bağlı Azor Adaları ve Türkiye’de çay yetişiyor. 

Rize çayının öyküsü ise 1. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ağır ekonomik bunalım ile 
başlıyor. Bozulan ekonomik dengeler Rizelilerin başka illere göçünü hızlandırır. Bu süreçte 
kentte devlet desteğiyle çay üretimine başlanmasına karar verilir. Halkalı Ziraat Mektebi 
hocalarından Ali Rıza Erten’in gündeme getirdiği 
rapor doğrultusunda 1924 yılında “Rize ve 
Borçka’da Narenciye ve Çay Ziraatının 
Tatbiki” hakkında bir yasa çıkarılır. Ziraat 
Mühendisi Zihni Derin’in çabalarıyla 
kentte çay üretimi başlar. Çay üretimi 
önceleri beklenen etkiyi sağlamaz. 
Devlet desteğini artıran önlemlerle 
çay üretiminin gelişmesinin önü açılır. 
1951’den itibaren ise çaylık alanlar 
kademeli olarak genişletilir. 

Bugün Türkiye, çay tarım alanlarının 
genişliği bakımından dünyada 7. sırada, 
kuru çay üretimi yönünden 5. sırada yer alıyor.



Pileki adı verilen ve doğal taştan yapılan çanak biçimli 
kaplar Karadeniz mutfak kültürünün önemli bir parçası. 
Eskiler pilekide pişirilen mısır ekmeğinin tadına doyum 
olmadığını söylüyorlar. Ancak bu güzel mutfak geleneği 
de teknolojiye yenik düşmüş durumda. 

Pileki, pileki taşı adı verilen işlemeye müsait, ısınınca çatlamayan, su ve 
havayla temasta bozulmayan özel bir kayadan elde ediliyor. Bu taşın işlendiği 
galerilere ise taşhane deniyor. 

Rize’nin İyidere ilçesine yolunuz düşerse görmeden geçmemeniz gereken 
yerlerden birisi de Pileki Mağarası. Yüzlerce yıl boyunca pileki taşı çıkarmak 
için açılan galerilerin meydana getirdiği yapay bir oluşum olan Pileki Mağarası 
geçtiğimiz yıllarda turizme kazandırılmış. 

5208 metrekare alanı kaplayan mağaranın 1500 metrekaresi ziyarete 
açık. Mağaranın duvarlarında pileki taşı yuvalarını görmeniz de mümkün. 
Derinlere doğru inen diğer galeriler suyla dolu olduğu için girilemiyor. Yapılan 
ışıklandırma ve yürüyüş yolları sizi bir galeriden diğerine ulaştırıyor. Ekmeğini 
taştan çıkarmak deyimi bu etkileyici mağarayı gezerken daha da anlam 
kazanıyor. 

Pileki Mağarası
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Ekonomik Verilerle Rize*
• Aralık 2013 tarihli Adrese Dayalı Nüfus 
 kayıt sistemi sonuçlarına göre Rize ili 
 sınırları içinde 328.205 kişi yaşıyor. 

• Rize ekonomisi, ekilebilir arazi sınırlı 
olmasına rağmen asıl olarak tarıma 
dayalı. Çay dışındaki bitkisel ürünler, 
genelde aile içi tüketimde kullanılıyor 
ya da yerel pazarlarda il içi tüketime 
sunuluyor. Bu ürünlerin üretim miktarı 
bakımından kayda değer olanları, tarla 
ürünlerinden mısır, fasulye, patates; 
sebzelerden yaprak (kara) lahana; 
meyvelerden ise fındık ve mandalina. 

• Türkiye’nin toplam çay üretimi içinde 
üçte iki gibi yüksek bir paya sahip 
olan Rize’de kivi üretiminde de son 7 
yıllık sürede yüzde yüze yakın bir artış 
sağlandı. 

• Çay tarımı, yörede fabrikaların 
yapılması ve elde edilen ürünlerin 
burada işlenmesiyle bölgenin 
ekonomisine en büyük katkıyı sağlıyor. 

• Çay fabrika ve atölyelerinin dışında 
bu fabrikaların yedek parçasını üreten, 
bakım ve onarımını yapan işletmeler, 
çay paketleme ve ambalaj fabrikaları, 
un fabrikaları, kereste fabrikaları, 
döküm fabrikaları, balık unu ve balık 
yağı fabrikası gibi sanayi kuruluşları 
da il ekonomisinin temel taşları 
durumunda. 

• Hayvancılık, ilde ikinci ekonomik 
faaliyet olarak sürdürülüyor. 
İşletme bazında ve pazara yönelik 
olarak hayvancılık, çay üretiminin 
yapılamadığı yüksek kesimlerde 
yoğunlaşıyor.

• Rize, Türkiye genelinde bitkisel üretim 
değeri bakımından 1.018 milyon TL 
ile 31. sırada, canlı hayvanlar değeri 
bakımından 62 milyon TL değeri ile 80. 
sırada yer alıyor.

• 2013 yılında Rize’ye bağlı firmalar 
tarafından 34.1 milyon dolar tutarında 
ithalat, 361,4 milyon dolar tutarında 
ihracat gerçekleştirildi. 

• İhracatta en büyük pay %67,9 ile 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne, 
ithalatta en büyük pay ise %90,6 ile 
imalat sektörüne ait.

• Rize ilinde en çok girişim 2013 yılında 
toptan ve perakende ticaret, motorlu 
kara taşıtlarının ve motosikletlerin 
onarımı sektöründe gerçekleşti. Bunu 
sırasıyla ulaştırma ve depolama ile 
imalat sektörleri izliyor.

• Rize’de motorlu kara taşıtları içinde en 
büyük pay otomobile ait. 2009 yılından 
beri sürekli artan otomobil sayısı 2013 
yılında 24.364’e ulaşmış durumda.

* TUİK, “Seçilmiş Göstergelerle Rize 2013, Eylül 2014
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Siz Hiç Pepeçura 
Yediniz mi?
Rize tıpkı benzersiz doğası gibi kendine has bir yemek kültürüne sahip. 
Zorlu coğrafyası tarım alanlarını kısıtlasa da, az sayıdaki malzemeyi çok farklı 
şekillerde değerlendirmeyi bilen insanların şehri burası. Hırçın Karadeniz’in 
hediyesi hamsi baş tacı elbette... Ama muhlamanın, pepeçuranın, 
laz böreğinin, kara lahana sarmasının tadına bakmadan dönülmez ki!

Rize mutfağını şekillendiren en önemli unsurların başında 
coğrafyası geliyor. Bölgede tarım alanları çok dar ve iklim 
koşulları sert olduğu için sebze ve meyve üretimi sınırlı. 
Var olan tarım alanları da daha çok çay yetiştirmek için 
kullanılıyor. 

Yöre mutfağının başlıca hammaddeleri mısırdan yapılan mısır 
unu, karalahana, fasulye, kabak gibi sebzeler. Karadeniz’in 
varlığı ve akarsuların bolluğu hamsi ve alabalık kaynağını 
oluşturuyor. Et ve süt ürünleri ise, hayvanların yaylada doğal 
ortamlarında beslenmesi nedeniyle gerçekten çok lezzetli, 
ancak sadece bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor.

Mutfağı şekillendiren bir başka özellik de hava koşullarının 
var olan sınırlı sayıdaki sebzenin kurutularak saklanmasına 

elvermemesi. Bu nedenle turşu ve salamura yapımı 
son derece yaygın. Yapılan turşu ve salamuralar pek 
çok yemeğin ana maddesi olabiliyor. Örneğin bir çeşit 
ekmek olan hamsikoli salamura hamsinin mısır unuyla 
karıştırılmasıyla, turşu tavalı ise fasulye turşusunun soğan ile 
kavrulmasıyla yapılıyor.

Geleneksel lezzetlerini günümüze kadar koruyabilen Rize 
mutfağının en güzel yanlarından birisi sadece evlerin 
içinde kalmamış olması. Şehir içindeki pek çok restoranda 
karalahana sarması, turşu tavalı, muhlama, karalahana 
çorbası, sac kavurma gibi yerel mutfağın en güzel 
örneklerinin tadına bakmanız mümkün. 

Karadeniz’in     
Tadına Doyulmaz Lezzeti Hamsi
Kış dönemi boyunca yoğun olarak avlanan hamsi, taze 
olduğu kadar kurutularak ya da salamura olarak da 
tüketiliyor. Rize bölgesinde içinde hamsi olan yirmiden 
fazla yemek çeşidi var. Çorbasından buğulamasına, 
mücverinden sarmasına, tatlısından dolmasına, pilavından 
köftesine kadar hamsinin girmediği herhangi bir yemeği 
düşünmek zor. Mısır unuyla ve yeşilliklerle buluşan 
hamsinin tadına doyum olmuyor. Rize şehir merkezinde 
çok sayıdaki esnaf lokantasının hemen hepsinde 
mevsimine göre hamsi yemekleri bulunuyor. 

Rize’de balık kültürü sadece hamsi ile sınırlı değil. 
Akarsuların bu kadar bol olduğu bir bölgede alabalık 
olmaması düşünülemez. Bölgede çok sayıda alabalık 
üreten tesis ve alabalık restoranları var. Özellikle yaylalara 
doğru yol alırken mutlaka bu tesislerden birinde mola 
vererek, yanı başınızda akan derenin sesi eşliğinde 
alabalık yemelisiniz.
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Mısırın ekmeğini 
Ederler saç altına
Bizim sofrada mısır
Benzer sarı altuna
Karadeniz’de mısır genellikle 
öğütülerek un haline getirilmiş 
haliyle kullanılıyor. Yörede mısır unu 
ile yapılan çok sayıda yemek var. 
En çok tüketilen ekmek çeşidi ise 
mısır ekmeği. Hemen her restoranın 
menüsünde mutlaka olan mısır 
ekmeğine müthiş lezzetini veren 
şey ise pileki denilen özel bir kapta 
pişirilmesi. Sıcacık mısır ekmeğini, 
yörenin sütlerinden yapılmış taze 
yoğurda doğrayarak yemek ise müthiş 
bir keyif. Muhlama, hoşmer, çumur, 
papara, haviçi mısır unu ile elde edilen 
lezzetlerden sadece bir kaçı. 

Muhlama Başka,   
Kuymak Başka!
Çatalı batırdığınızda tel tel uzayan 
peyniri ve tereyağının mis kokusu ile 
başınızı döndüren muhlama, yöre 
kahvaltılarının vazgeçilmezi. Muhlama 
ve kuymak çoğu yerde aynı tariflerle 
karşınıza çıksa da köylere doğru 
gittiğinizde ikisinin arasındaki farkı 
anlıyorsunuz. Muhlama tereyağı, 
mısır unu ve erime özelliği olan kolot 
peyniriyle yapılıyor. Pişirme tekniği 
muhlama ile aynı olan kuymak ise 
tereyağı yerine süt kaymağı ile 
yapılıyor. Kuymakta baskın olan 
malzeme kaymak ve mısır unuyken, 
muhlamada peynir ön plana çıkıyor. 
Ancak kesin olan bir şey varsa ikisinin 
de tadına doyum olmuyor. 

Rize’nin Tatlıları Başka Güzel
Bölgeye özgü pek çok tatlı çeşidi var. Adı biraz kafa 
karıştırsa da en bilinen tatlı şüphesiz Laz böreği. 
Görünümü baklavaya benzeyen ve baklava yufkasıyla 
yapılan bu tatlının farkı, arasına konulan koyu kıvamlı 
muhallebisinden geliyor. Süt, yumurta ve unla yapılan 
muhallebi karabiberle çeşnilendiriliyor.

Rize’de hemen her yerde bulabileceğiniz bir diğer tatlı 
ise sütlaç. Yiyeceğiniz bütün sütlaçlarda, yörenin doğal 
ortamlarında beslenen hayvanlarının sütünün benzersiz 
kokusunu ve tadını alabilirsiniz. Rize’de sütlaç, bölgenin 
genelinde olduğu gibi fırınlanmış ve bol hem de çok bol 
kırık fındıkla servis ediliyor.

Pepeçura ise hem içeriği hem de tadı ile diğer bütün 
tatlıların arasından sıyrılmayı başaran çok özel bir lezzet. 
Doğu Karadeniz’e özgü siyah, kokulu üzümün şırasından 
yapılıyor. Bu şıra mısır unu ve nişasta ile kaynatılarak, 
mor renkli, boza kıvamında bir muhallebi haline getiriliyor. 
Üzümün doğal tadı ve kokusunun yoğun şekilde 
hissedildiği pepeçura, tadına mutlaka bakmanız gereken 
lezzetlerden birisi. 
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1972 Kars doğumlu olan Zeynep Kılıç, 
lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nde, işletme yüksek lisansını 
ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 
tamamladı. Bankacılık kariyerine 1991 
yılında başlayan Kılıç, 2012 yılından 
beri Türkiye Finans Caddebostan Şubesi 
Müdürü olarak görev yapıyor.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Kılıç; satranç 
oynamaktan, seyahat etmekten keyif alıyor, 
kişisel gelişim konularıyla ilgileniyor.

Zeynep Kılıç
Türkiye Finans Caddebostan Şubesi Müdürü

Türkiye Finans Caddebostan Şubesi, İstanbul’un ticari ve sosyal yaşamının en 
canlı olduğu noktalardan birinde faaliyet gösteriyor. Şube Müdürü Zeynep Kılıç, 
bu hareketli merkezin çalışmalarına ve hedeflerine nasıl yansıdığını anlatıyor.  

Gücümüzün kaynağını çözüm odaklı, 
müşteriye dokunan, takım olma bilincine sahip ve 
iletişim becerileri yüksek ekip arkadaşlarım oluşturuyor.

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

2004 yılında faaliyete geçen Türkiye 
Finans Caddebostan Şubesi, Bağdat 
Caddesi üzerinde Erenköy ile 
Fenerbahçe arasında kalan bölgede yer 
alıyor. Caddenin ilk ve tek katılım bankası 
olarak 10 kişilik kadromuzla hizmet 
veriyoruz.

Şubenizin bulunduğu bölgenin 
özellikleri nelerdir?

Tarihi II. Abdülhamit dönemine kadar 
uzanan, köşkleriyle ve konaklarıyla 
genellikle saraya yakın kesimin ikamet 
ettiği bir yerleşim yeri olarak gelişmeye 
başlayan bölgemiz günümüzde ticari ve 
sosyal yaşamın son derece canlı olduğu 
bir yapıya sahip. Suadiye’den başlayarak 
Caddebostan’a kadar uzanan bölgede 
inşaat firmalarından, sağlık merkezlerine, 
dünya markalarının mağazalarından 
kafe ve restoranlara kadar çok sayıda 
ticari işletme bulunuyor. Bölgemiz ticari 
mesken kiraları bakımından İstanbul’un 
en değerli noktalarından birisi olarak 
kabul ediliyor.

Ağırlıklı olarak hangi segmentlerde 
hizmet veriyorsunuz?

Şubemiz açıldığı günden bu yana geniş 
bir yelpazede müşterilerimize hizmet 

veriyor. Çalışma büyüklüğü olarak ticari, 
bireysel, KOBİ ve işletme bankacılığı 
olarak sıralayabiliriz. Bu anlamda 
homojen bir risk dağılımına sahibiz.

Fon yapımızı tabana yayma 
çalışmalarımız sonucunda toplanan cari 
fonlarda da önemli kazanımlar elde ettik. 

Şubenizde en çok talep gören ürün 
ve hizmetler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Bankamızın stratejik olarak önem verdiği 
her ürünü müşterilerimizin faydasına 
sunuyoruz.  

Bölgemizin neredeyse tamamının kentsel 
dönüşüm kapsamında olması nedeniyle; 
toplu konut proje finansmanları ile 
birlikte, Finansör, Akıllı Hesap, BES, 
sigorta ürünleri, Faal Kart ve Siftah Kart 
ürünlerimize odaklanıyoruz.

Şubenizi ve portföyünüzü geliştirmek 
için hedefl eriniz nelerdir?

Bulunduğumuz bölgenin özelliklerinden 
bahsederken değindiğim gibi inşaat 
firmalarından, sağlık merkezlerine, 
dünya markalarının mağazalarından 
kafe ve restoranlara kadar çok sayıda 
ticari işletmenin bir arada bulunduğu 
bir bölgede hizmet veriyoruz. Stratejik 
olarak özellikle bireysel ve işletme 
segmentlerindeki müşteri portföyümüzü 

bu kaynaktan yararlanarak geliştiriyoruz. 

Halihazırdaki müşterilerimizin 
referansları öncelikli olmak üzere değer 
oluşturacağına inandığımız potansiyel 
müşterilerimize saha ziyaretleri 
gerçekleştiriyor, bankamızın prensipleri 
ile örtüşen hizmet ve ürün talepleri 
için çözümlerimizi sunuyoruz. Sektörel 
yığılmaların önüne geçerek homojen 
ve sağlıklı bir yapıyla büyümek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Gücümüzün kaynağını çözüm odaklı, 
müşteriye dokunan, takım olma bilincine 
sahip ve iletişim becerileri yüksek ekip 
arkadaşlarım oluşturuyor. İşimizi tutkuyla 
yapmamız müşterilerimize güven telkin 
ediyor ve rakiplerimizden ayrışmamızı 
sağlıyor. Şubemizin tutarlı büyüme 
eğiliminin doğru yolda yürüdüğümüzün 
en önemli göstergesi olduğunu 
düşünüyorum. 

Türkiye Finans Caddebostan 
Şubesi olarak bankamızın hedefleri 
doğrultusunda çıtayı daima yükseğe 
taşıyarak gelişim göstermeye, daha iyiye 
ulaşma yolunda müşterilerimize eksiksiz, 
hızlı, doğru ve kaliteli hizmet sunmaya 
devam edeceğiz. 
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Şubenizi tanıyabilir miyiz? 
Faaliyetlerinize ne zaman başladınız, 
kaç kişilik bir ekiple hizmet 
veriyorsunuz?

Türkiye Finans Rize Şubesi faaliyetlerine 
2002 yılında başladı. Şubemiz Rize’deki 
ilk katılım bankası olma özelliğine sahip. 
Bölge halkını katılım bankacılığı değerleri 
ile tanıştırma misyonunu başarıyla yerine 
getiren şubemiz, tamamı Karadenizli olan 
12 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. 

Bulunduğunuz bölgenin özellikleri 
nelerdir? Ağırlıklı olarak hangi 
segmentlerde hizmet veriyorsunuz?

Rize deyince akla ilk olarak çay geliyor. 
Türkiye’nin yaş çay üretiminin %85’lik 
kısmını ilimiz karşılıyor. Ayrıca Rize 
hem coğrafi yapısı hem de kültürel 
yapısı ile son derece zengin özelliklere 
sahip. Dik yamaçlı vadileri, zirvelerine 
ulaşabileceğiniz dağları, buzul gölleri, 
zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer 
köprüleri, kaleleri ve coşkun akan 
nehirleri ile çok özel bir turizm bölgesi.

Şubemiz, şehrin ekonomik yapısı 
gereği ağırlıklı olarak işletme ve KOBİ 
segmentinde hizmet veriyor. Hizmet 
verdiğimiz müşterilerimizin başında 
yaş çay müstahsilleri, çay fabrikaları, 
Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ile 
ticaret yapan işletmeler yer alıyor.

Bölgenizde katılım bankacılığı 
ürün ve hizmetlerine ilgiyi nasıl 
değerlendirirsiniz?

Rize; merkezinde yaklaşık 107.000 
kişinin yaşadığı, muhafazakar değerlere 
önem veren küçük bir il. Bölgedeki ilk 
katılım bankası olmamızın yanı sıra şehrin 
katılım bankacılığı prensipleri ile örtüşen 
sosyolojik yapısı bankamıza olan ilginin 
yüksek olmasını sağlıyor. Faiz hassasiyeti 
olan tasarruf sahipleri özellikle kâr-zarar 
ortaklığı hesaplarımıza ilgi gösteriyor. 
Ticaretin finansmanına yönelik ilkeli 
finansman politikamız da ilimizdeki 
tüccarların bankamızı tercih etmelerinde 
önemli rol oynuyor. 

Çayın, yeşilin ve yaylaların kenti Rize, bu özellikleriyle önemli bir ekonomik  
değer oluşturuyor. Türkiye Finans Rize Şube Müdürü Seyit Fatih Sarı hem Rize’yi 
hem de şubesinin gelecek hedeflerini anlatıyor. 

Türkiye Finans olarak hem yaş çay üreticilerine 
hem de çay fabrikalarına destek verecek 
çözümler üretiyoruz.

1978 Sakarya doğumlu olan Seyit Fatih Sarı, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi 
bölümünden mezun oldu. Aynı yıl bankacılık kariyerine başladı. 2005 yılında Türkiye Finans 
ailesine katıldı. Türkiye Finans Adapazarı ve Düzce şubelerinde hizmet verdi. 2012 yılından bu 
yana Türkiye Finans Rize Şube Müdürü olarak görev yapıyor. 

Evli ve iki çocuk babası olan Seyit Fatih Sarı; yüzme ve su altı dalışı ile ilgileniyor, seyahat 
etmekten keyif alıyor. 

Seyit Fatih Sarı | Türkiye Finans Rize Şubesi Müdürü

Rize ekonomisinin lokomotifi  olan çay 
yetiştiriciliği ve işlemesi bankacılık 
faaliyetlerinize nasıl yansıyor?

İlimizde Çaykur çay işletmelerinde 
ve özel sektör çay fabrikalarında 
yıllık 1,2 milyon ton yaş çay ve 227 
bin ton kuru çay imalatı yapılıyor. 
Türkiye Finans olarak hem yaş çay 
üreticilerine hem de çay fabrikalarına 
destek verecek çözümler üretiyoruz. 
Yaş çay üreticisinin ihtiyaçlarına 
destek olmak için geliştirdiğimiz özel 
finansman ürünlerinin yanı sıra müstahsil 
ödemelerinin de bankamızdan yapılması 
için gereken desteği sağlıyoruz. Ayrıca 
çay fabrikalarının yaş çay alımlarının 
finansmanı için ihtiyaçlarına uygun 
finansman desteği sunuyoruz.

Portföyünüzü geliştirmek için 
yaptığınız pazarlama çalışmaları ve 
hedefl eriniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

İlimizin ekonomik yapısı gereği 

portföyümüz işletme ve KOBİ bankacılığı 
alanlarında gelişme gösteriyor. Mevcut 
portföyümüzü geliştirmek için pazarlama 
faaliyetlerimizi başta çay fabrikaları olmak 
üzere, dış ticaret yapan firmalar ve son 
yıllarda yükselen bir trend izleyen yayla 
turizmine bağlı olarak gelişen otelcilik 
sektörü üzerinde yoğunlaştırıyoruz. 
Ekibimle birlikte var olan müşterilerimizle 
geliştirdiğimiz güçlü ilişkiyi sürdürürken 
potansiyel müşterilerimizi tanımak, onlara 
dokunabilmek adına saha ziyaretleri 
gerçekleştiriyoruz. 

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle 
ilimizde en çok tercih edilen katılım 
bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Hedefimiz Rize’deki tüm bankalar 
arasında ilk üç içine yerleşmek ve bu 
hedef doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 



İnsanoğlu ihtiyaç duyduğu emtia, 
hizmet, menfaat ve hakları çoğu zaman 
başkalarından satın alarak temin eder. Bir 
anlamda ticaret yapmak insanoğlu için 
zorunludur ve Allah Teala insanın bu doğal 
ihtiyacını yasaklamamıştır. Bilakis ticaretin 
meşru, faizin ise başkasına zulmetmek 
anlamına geldiğinden haram olduğunu 
açıkça beyan etmiştir. Hatta ticareti teşvik 
etmiş ve Allah’ın fazl-ı keremini talep edin 
buyurmuştur. Buna istinaden Resulullah 
döneminden itibaren Müslümanların 
önemli bir bölümü tarih boyunca ticaretle 
uğraşmıştır. Ticaretin ise her zaman 
peşin işlemlerle yapılmadığı malumdur. 
Çoğu zaman ya para ya da mal vadeli 
olabilmiştir. Bazı akitlerde ise her iki 
bedelin de vadeli olduğu görülebilmiştir. 
Diyebiliriz ki insanların ihtiyaçları ölçüsünde 
ticari usuller güncellenmiştir.

Borç işleminde vade sebebiyle borçludan 
talep edilen fazlalığa faiz, para alım 
satımı (sarf) dışındaki ticari bir işlemde 
vade sebebiyle karşı taraftan talep edilen 
fazlalığa ise vade farkı denilir. İki kavram 
da peşin bedelin üzerine belli miktarda 
fazlalığı ifade ettiği için faiz ile vade farkının 
aynı hükmü alacağı düşünülebilmektedir. 
Yani İslamiyet’teki faiz yasağının 
kapsamına vade farkının da gireceği 
zannedilebilmektedir. Halbuki İslam 
hukukunda faiz ile vade farkı tamamen 
farklı değerlendirilmiş ve faiz kesin olarak 
haram kabul edilirken vade farkı helal 
sayılmıştır.

Satıcıların enflasyonist bir 
ortamda mal fiyatları sürekli artar 
iken vade farkı almadan peşin 
fiyatına vadeli mal satmalarını 
beklemek fıtrata terstir. 
Öncelikle para karşılığında mal, hizmet, 
menfaat ve hak değişimlerinde belirlenen 
fiyat ister peşin olsun ister vadeli olsun 
ticarete konu varlığın bedeli olup hiç 
kuşkusuz meşrudur. İslamiyet’te bu 
fiyatın belirlenmesinde belli bir kar 

haddi sınırlaması da bulunmamaktadır. 
Yani satıcı ile alıcı ister peşin ister 
vadeli alım satım yapsınlar, aldatma ve 
karaborsacılık olmamak kaydıyla fiyatı 
aralarındaki anlaşmaya göre özgürce 
belirleyebilirler. İslam dininde ticaret 
mubah addedilmiş ve ticaretle alakalı 
yüzlerce bildirimde bulunulduğu halde 
bunların hiçbirinde vade farkı almak 
yasaklanmamıştır. Eşyada ve muamelatta 
asıl olan mübahlık olduğundan yani din 
tarafından açıkça yasaklanmayan şeyler 
ve beşeri uygulamalar serbest kabul 
edildiğinden, vade farkı da dinen yasak 
değildir. Eğer ticaret sebebiyle vade farkı 
almak haram olsa idi her gün yapılan 
böylesi bir işlemin dinen onaylanmadığı 
Hz. Peygamber döneminden itibaren 
nesilden nesile nakledilirdi. Böyle bir bilgi 
ne tevatüren ne de haber-i vahid yoluyla 
aktarıldığından dinen vade farkının haram 
olduğu söylenemez. Hatta aksine vade 
farkının meşruiyetini gösteren pek çok 
hükme dini metinlerde yer verilmiştir. 
Öncelikle bir rivayete göre bizzat Hz. 
Peygamber, bir Yahudi’den vadeyle mal 
almış ve zırhını satıcıya rehin bırakmıştır1. 
Vadeyle satılan mal için peşin bedelden 
daha fazla isteneceği ise açıktır. İsnadı 
üzerinde aşırı olmayan tenkitler yapılmış 
bir habere göre bizzat Resulullah, 
ordu teçhiz ederken vadeli iki deve 
karşılığında peşin bir deve üzerinden 
akit yapmıştır2. Başka bir rivayette ise 
sahabe Abdullah b. Ömer’in vadeli dört 
deveye karşılık peşin bir deve satın aldığı 
nakledilmiştir3. Yine Hz. Peygamber’den 
selem satışının uygun olduğuna dair 
bir haber nakledilmiştir. Rivayete göre 
Resulullah “Selem yapacaksanız miktarı 
ve vadesi belli olacak şekilde yapınız!” 
buyurmuştur4. Selem ise emtia bedelinin 
peşin, emtianın vadeli olduğu alım satımdır. 
Resulullah selem ile ilgili bildirimlerinde 
emtianın vadeli satılması sebebiyle peşin 
bedelden daha az para ödenmesini ya da 
daha fazla emtia alınmasını –ki hiç kimse 
ileri vadede kendisine teslim edilecek 
bir malı peşin fiyatından ya da peşin 

Vade Farkı
Faiz midir?

Doç. Dr. İshak Emin Aktepe



fiyata alabileceği miktar kadarıyla satın 
almaz- yasaklamadığından vade farkı 
da caiz olmalıdır. Satıcıların enflasyonist 
bir ortamda mal fiyatları sürekli artar iken 
vade farkı almadan peşin fiyatına vadeli 
mal satmalarını beklemek fıtrata terstir. 
Zira böyle yapan bir tüccarın yaşama 
şansı yoktur. Sattığı malın yerine yenisini 
koyamadığı gibi müşterisine tanıdığı 
vade sonunda eline geçecek para da 
enflasyon kadar değer kaybedecektir. 
Hatta vadeye kadar parasını alamadığı 
ve ticarette kullanamadığı için kârdan da 
mahrum kalacaktır. Ayrıca peşin ticaret 
helal, vade farkıyla vadeli satış haram 
olsaydı, malların peşin fiyatı doğrudan 
vade farklı fiyat olarak belirlenirdi ve peşin 
bedeli ödemek isteyenlere indirim yapılırdı. 
Bu da haram denilirse ya Müslümanlar 
topyekün ticaretten çekilirdi ya da haram 
yemekten başka çıkar yol kalmamış olurdu. 
İnsanların açıkça maslahatına aykırı böyle 
bir şeyi hikmet sahibi Allah Teala’nın 
talep etmesi ise düşünülemez. Yine vade 
sebebiyle vade farkı almak yasaklanmadığı 
gibi bir de örf haline gelmiştir ki örf de 
hükmün kaynağı olabilmiştir. Gayrimenkul 
kiralamalarında, işçi ücretlerinde ve yapım 
taahhütlerinde (istisna) vadenin caiz olması 
da vade farkının meşruiyetine işarettir. 

Bir malın peşin fiyatıyla veresiye 
fiyatı piyasa şartlarında, özellikle 
de enflasyonist ortamlarda 
genellikle farklı olabilmektedir. 
Bunda bir sakınca olmamakla 
birlikte, satılacak malın akit 
esnasında mevcut olması, satış 
bedeli ve ödeme zamanının 
(vadenin) açık ve net olarak 
belirlenmesi gerekir. 
Bu noktada konuya dair eski ve yeni ilmi 
otoritelerden bazı aktarımlarda bulunmak 
uygun olacaktır. Büyük hadis alimi 
Tirmizî (ö. 279h) “Hz. Peygamber bir 
satış içinde iki satış yapmaktan nehyetti” 
hadisini naklettikten sonra şöyle demiştir: 

“Alimler bu hadise dayanarak hüküm 
vermişlerdir. Alimlerden bir kısmı bu 
hadisi şöyle açıklamışlardır: Bir satışta 
iki satış yapmak “bu giysiyi peşin ona, 
vâdeli yirmiye satıyorum” deyip bu 
bedellerden birine karar vermemekle 
olur. Eğer bunlardan birine karar verip 
alışverişi tamamlarlarsa o zaman bir beis 
olmaz”5. Büyük Hanefi alimi Serahsi de 
(ö. 483h) vade farkının caizliği hakkında 
şöyle der: “Eğer akdi vadeli şuna, peşin 
şuna ya da bir ay vadeyle şuna, iki 
ay vadeyle şuna şeklinde yaparlarsa 
akid fasit olur. Çünkü alışverişi belirli 
bir semen (bedel) mukabili yapmamış 
olurlar. Ayrıca Hz. Peygamber bir 
satışta iki şartı nehyetmiştir. Bir satışta 
iki şartın açıklaması işte budur. Hz. 
Peygamber’in bunu mutlak olarak 
nehyetmesi böyle yapılan akidlerin 
şer’an fesâdını gerektirmektedir. Ancak 
bu hüküm alıcı ile satıcının bu hal üzere 
ayrılmalarıyla kayıtlıdır. Eğer akdi bitirir 
ve belirlenmiş bir bedel üzerinde akdi 
kesinleştirirlerse o zaman akid caiz olur. 
Çünkü bu durumda akdin sıhhat şartlarını 
tamamladıktan sonra alışverişi bitirmiş 
olurlar”6. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu’na bağlı komisyonlar 
da konuyla ilgili şu cevabı vermişlerdir: 
“Bir malın peşin olarak alınıp satılması 
caiz olduğu gibi, vadeli (veresiye) 
satışı da caizdir (Mevsıli, el-İhtiyar, II, 
184). Vadeli satış, tek ödeme şeklinde 
olabileceği gibi, taksitli olarak da 
yapılabilir. Bir malın peşin fiyatıyla 
veresiye fiyatı piyasa şartlarında, özellikle 
de enflasyonist ortamlarda genellikle 
farklı olabilmektedir. Bunda bir sakınca 
olmamakla birlikte, satılacak malın akit 
esnasında mevcut olması, satış bedeli ve 
ödeme zamanının (vadenin) açık ve net 
olarak belirlenmesi gerekir (Merğinani, 
el-Hidaye, III, 24; Mevsıli, el-İhtiyar, II, 
181, 202; İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, 
Beyrut, 1991, IV, 531-532; V, 82)”. 
Konuyla ilgili bir diğer beyanları da 

şöyledir: “Bir malın taksit sayısına göre, 
farklı fiyatlarla satışa sunulması caizdir. 
Mesela bir mal, peşin fiyatı bin liradan, 
altı ay vadeli fiyatı bin beş yüz liradan, 
bir yıl vadeli fiyatı da iki bin liradan olmak 
üzere değişik fiyat seçenekleriyle satışa 
sunulsa, müşteri de bu seçeneklerden 
birini tercih edip kabul etse yapılan bu 
alış-veriş caiz olur. Zira bu uygulamada 
satıcı, akitten önce peşin ya da farklı 
vadelere göre değişik ödeme seçenekleri 
ile malın fiyatını belirlemekte, alıcı da 
bunlardan birisini tercih edip kabul 
etmektedir. Böylece akit esnasında malın 
fiyatı taraflarca kesin olarak belirlenmiş 
olmaktadır. Ancak, alıcı seçeneklerden 
birisini seçip kabul etmeden, “tamam 
aldım” der ve bu şekilde birbirlerinden 
ayrılırlarsa, akitte semen (fiyat) 
belirlenmediği için bu satış fasit olur 
(Serahsi, el-Mebsut, Beyrut, 1993, XIII, 
7, 8; XIV, 36; İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, 
IV, 526)”.

İslam hukukunda faiz ile vade farkı tamamen farklı değerlendirilmiş ve 
faiz haram kabul edilirken vade farkı helal sayılmıştır. 

1 İbn Ebi Şeybe, Musannef, IV, 272; Ahmed b. 
 Hanbel, Müsned, III, 222; Buhari, Sahih, III, 62.
2 Ebu Davud, Sünen, V, 244; Taberani, 
 el-Mu’cemü’l-kebir, XIII, 63.
3 Malik, Muvatta, II, 652; Buhari, Sahih, III, 83 
 (muallak olarak).
4 Buhari, Sahih, III, 85; Müslim, Sahih, III, 1226; 
 Ebu Davud, Sünen, III, 275.
5 Tirmizî, Sünen, III, 525
6 Serahsî, Mebsût, XIII, 8.
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Dünyamızı Anlamak ve Küresel Sorunları 
Çözmek için Çok Önemli Bir Kavram:

Sürdürülebilir Kalkınma
7,2 milyar insandan 
ve 90 trilyon dolarlık 
yıllık üretimden oluşan 
bir dünya ekonomisi 
nasıl değiştirilebilir?

Ekonomik büyümenin 
kaynağı nedir?

Yoksulluk neden 
giderilemiyor?

Gelir, refah ve güç 
eşitsizliği içindeki bir 
küresel toplum nasıl 
işleyebilir?

Yoksullar kaderlerini 
tersine çevirebilir mi?

Dünya ekonomisi 
ile dünyanın fi ziki 
yapısı çarpıştıklarında 
ortaya nasıl bir sonuç 
çıkacak?

Gidişatı değiştirmenin, 
ekonomik kalkınmayı 
çevresel 
sürdürülebilirlik ile 
birleştirmenin 
bir yolu var mı?

Sürdürülebilirlik kavramını anlamak için 
ilk bakmamız gereken nokta, dünyamızın 
nüfusu. Şu anda dünya üzerinde 7,2 
milyar insan yaşıyor. Sanayi devriminin 
başlarında, 1750 yılında, 800 milyon 
civarında olan dünya nüfusunun kabaca 
9 kat üzerine çıkmış durumdayız. 
Nüfusumuz çok hızlı artıyor ve aramıza 
her yıl 75-80 milyon yeni birey ekleniyor. 
2020’li yıllarda sayımız 8 milyara çıkmış 
olacak. Hatta 2040’lara gelindiğinde 9 
milyarı da bulmuş olabiliriz.

Dünya ekonomisinin milyarlarca insanın 
karnını doyurması gerekiyor. Yoksul 
insanların sadece hayatta kalabilmek için 
yiyecek, temiz su ve barınağa ihtiyacı 
var. Yoksulluk çizgisinin hemen üzerinde 
yer alanlar için, refahtan biraz daha pay 
alabilmek ve çocuklarına daha iyi bir 
gelecek sağlayabilmek önem taşıyor. 
Yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde 
yaşayanlar, teknolojik gelişmelerin 
kendilerine ve ailelerine daha fazla 
rahatlık getirmesini umuyorlar. Süper 
zenginler ise dünyanın en zenginleri 
sıralamasında daha iyi bir yer edinmenin 
peşinde denilebilir.

Dünyamız, daha önceki 
nesillerin hayal edemeyeceği 
kadar uzun ve sağlıklı 
yaşayan bireylerin, hem 
muhteşem bir zenginlik, hem 
de aşırı yoksulluk ile iç içe 
yaşadıkları bir gezegen.
Kısacası 7,2 milyar insan ekonomik 
yönden sürekli ilerlemek istiyor. Bu 
esnada dünya ekonomisi de ticaret, 
finans, teknoloji, üretim akışı, göç ve 
sosyal ağlar yoluyla giderek daha fazla 
bütünleşiyor. Dünya ekonomisinin yıllık 
büyüklüğü, yani yıllık toplam küresel 
üretim, şu an tahminen 90 trilyon dolar 
düzeyinde. Bu rakam, insanlık tarihi 
açısından tam anlamıyla bir rekor. 
Küresel hâsıla, şu anda 1750’deki 
düzeyin en az 100 kat üzerinde. Aslında 
böyle bir kıyaslama çok da anlamlı değil. 
Çünkü şu anda kullandığımız mal ve 
hizmetlerin çoğu 250 sene önce hiçbir 
şekilde mevcut değildi.

Dünya ekonomisi hızla büyümeye devam 
etse de hem ülkeler arasında hem de 
ülkelerin kendi içlerinde gelir dağılımı hiç 
de eşit değil. Dünyamız, daha önceki 
nesillerin hayal edemeyeceği kadar 
uzun ve sağlıklı yaşayan bireylerin, 
hem muhteşem bir zenginlik, hem de 
aşırı yoksulluk ile iç içe yaşadıkları bir 
gezegen.

Sadece hayatta kalabilmek için her gün 
mücadele etmek zorunda olanların sayısı 
ise en az 1 milyar. Dünyadaki en yoksul 
bireylerin ölüm kalım mücadelesinde 
yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerinden 
mahrumiyet, güvensiz yaşam alanları, 
temiz su ve sıhhi koşullardan yoksun 
olmak gibi birçok tehdit yer alıyor.

Dünya ekonomisi sadece eşitsiz olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda dünyamızın 
kendisini de tehdit ediyor. Tüm canlılar 
gibi insanlar da yiyecek ve su ihtiyaçları 
için, hayatta kalmalarını ve güvenliklerini 
sağlayan her türlü malzeme için doğaya 
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bağımlı. Ayrıca salgın hastalıklar ya da 
doğal felaketler gibi çevresel tehditlerden 
korunabilmek için gerekli olan şeyler de 
doğanın kendisinde mevcut.

Ancak doğanın insafına ya da bilim 
insanlarının deyimiyle “çevresel 
hizmetlere” bağımlı bir canlı türü 
olmamıza rağmen, hayatta kalmamızın 
başlıca temelini oluşturan dünyamızı 
korumakta hiç başarılı değiliz. Çünkü 
devasa dünya ekonomisi, dev çevresel 
krizler de üretiyor. Bu durum ise sadece 
insanlığın geleceğini değil, diğer 
milyonlarca canlının da yaşamlarını tehdit 
ediyor.

Çevresel tehditlerin pek çok kaynağı 
var: Her şeyden önce insanoğlu 
yeryüzünün iklimini değiştiriyor. Temiz 
su kaynaklarını tüketiyor, okyanusların 
kimyasını değiştiriyor, diğer canlıların 
yaşam alanlarını yok ediyor. İnsanlardan 
kaynaklanan bu etkiler o kadar güçlü 
ki, yeryüzü şu anda temel döngülerinde 
bile kuşku götürmez değişikliklerden 
geçiyor. Oysa su döngüsü, nitrojen 
ve karbon döngüleri, yaşamın kendisi 
için vazgeçilmez. Bu değişikliklerin 
kesin büyüklüğünü, zamanlamasını 
ve sonuçlarını tam olarak bilemiyoruz. 
Ancak bunların çok tehlikeli değişiklikler 
olduğu, ayrıca 10 bin yıllık medeniyet 
tarihimizde bir benzerinin görülmediği 
çok açık.

Sürdürülebilir kalkınma, 
toplumsal olarak kapsayıcı 
ve çevresel yönden 
sürdürülebilir bir ekonomik 
büyüme çağrısıdır.
İşte sürdürülebilir kalkınma kavramı 
tam da burada başlıyor. Sürdürülebilir 
kalkınma derken, temel olarak üç farklı 
ve karmaşık sistemin uyumlu işleyişinden 
bahsediyoruz: Dünya ekonomisi, 
toplumlar ve yeryüzünün fiziki yapısı. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, temel 
olarak dünyaya birtakım idealler sunuyor. 

Yani dünyamızın yerine getirmesi 
gereken bir dizi hedefi ortaya koyuyor. 
İşte bu kuralcı (ya da etik) bakış açısı 
içinde sürdürülebilir kalkınma kavramı, 
ekonomik ilerlemenin eşitçe paylaşıldığı, 
aşırı yoksulluğun giderildiği, isabetli 
politikalar yoluyla toplumsal güvenin 
tesis edildiği, ayrıca çevremizin insan 
kaynaklı bozulmalardan korunduğu bir 
dünya çağrısında bulunuyor. Burada 
sürdürülebilir kalkınma kavramının 
ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri 
olan bir küresel toplumu, yani bütünleşik 
bir çerçeveyi önerdiğinin altını çizmekte 
fayda var. Bu nedenle tanımı kısaca 
şöyle de yapıyoruz: “Sürdürülebilir 
kalkınma, toplumsal olarak kapsayıcı 
ve çevresel yönden sürdürülebilir bir 
ekonomik büyüme çağrısıdır.”

Sürdürülebilir kalkınma 
derken, temel olarak üç farklı 
ve karmaşık sistemin uyumlu 
işleyişinden bahsediyoruz: 
Dünya ekonomisi, toplumlar 
ve yeryüzünün fiziki yapısı. 
Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri 
yerine getirebilmek için dördüncü bir 
hedefin daha yerli yerine oturması 
gerekiyor. O da, iyi yönetişim. 
Hükümetlerin toplumları refaha 
kavuşturmak için pek çok temel vazifeyi 
düzgün bir şekilde yerine getirmesi 
gerekiyor. Bu vazifeler arasında sağlık 
ve eğitim gibi temel sosyal hizmetler; 
yollar, limanlar ve elektrik gibi temel 
altyapı hizmetleri; bireylerin suç ve 
şiddetten korunması; temel bilimlerin 
ve yeni teknolojilerin desteklenmesi; 
ayrıca çevrenin korunması için gerekli 
düzenlemelerin yapılması yer alıyor. 
Elbette bu saydıklarımız, insanların 
hükümetlerinden beklediği hizmetlerin 
çok kısa bir özeti. Gerçekte ise insanlık 
çoğu kez yolsuzluklarla, savaşlarla ve 
kamu hizmetlerinden mahrumiyetle 
yüzleşmek zorunda kalıyor.

Sürdürülebilir kalkınma 
idealinin temeline dört 
ana sütun yerleşiyor: 
Ekonomik refah, toplumsal 
kapsayıcılık ve kaynaşma, 
çevresel sürdürülebilirlik; 
ayrıca hükümetler ve özel 
sektör de dâhil olmak üzere 
başlıca sosyal aktörlerin iyi 
yönetişimi.
İyi yönetişimi sadece hükümetlerle 
sınırlandırmak da doğru değil. Çok 
uluslu şirketler de dünya siyaseti ve 
ekonomisinin önemli aktörleri. Bu 
nedenle bu şirketlerin yasalara uyması, 
çevreye saygılı olması, ayrıca özellikle 
aşırı yoksullukla mücadele konusunda 
içinde faaliyet gösterdikleri toplumlara 
yardımcı olmaları, hayati önem taşıyor. 
Ancak aynen hükümetler örneğinde 
olduğu gibi burada da pek çok sorun 
var. 

Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma 
idealinin temeline dört ana sütun 
yerleşiyor: Ekonomik refah, toplumsal 
kapsayıcılık ve kaynaşma, çevresel 
sürdürülebilirlik; ayrıca hükümetler ve 
özel sektör de dâhil olmak üzere başlıca 
sosyal aktörlerin iyi yönetişimi.

Sürdürülebilir kalkınmanın gerekleri belki 
çok fazla ve iddialı. Ayrıca bunları hayata 
geçirmenin önünde hiç de az engel yok. 
Ancak karşı karşıya olduğumuz tehlikeler 
de bir o kadar büyük. Bu kalabalık, 
eşitsiz ve kirlenmiş dünyamızda 
sürdürülebilir kalkınmayı başarabilmek, 
bizim neslimizin karşı karşıya olduğu en 
önemli sınav.

* Kaynak: Jeffrey Sachs: Age of Sustainable 
 Development, Columbia University Press,
 Mart 2015
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Korkmayın, Kararlı Olun
Yabancı bir dil öğrenmek için kendinize bir neden ve hedef 
belirleyin. Orijinal dilinde okumak istediğiniz kitaplar, yurt dışı 
fuarlara katılıp ürünlerinizin tanıtımını yapabilmek, planladığınız 
seyahatte yemek siparişlerinizi bunalmadan verebilmek ya da 
sadece o dilin konuşulduğu kültüre duyduğunuz hayranlık... 
Amacınız ne olursa olsun size başlamak ve vazgeçmemek için 
gerekli motivasyonu sağlayacaktır.

İşe Doğru Kelimeleri Öğrenerek Başlayın
Kelime ezberlemek dil öğrenmenin olmazsa olmazlarından. 
Üstelik hafızanız biraz zayıfsa bu durum size ürkütücü 
bile gelebilir. Oysa yaklaşık 110.000 sözcüğe sahip olan 
anadilinizde ortalama 300 kelime kullanarak günlük yaşamınızı 
sürdürebiliyorsunuz. Bu durum dünyadaki en yaygın 
ikinci dil olan İngilizce için de farklı değil. İngilizce yazılı 

Yoksa siz de “Anlıyorum ama konuşamıyorum” diyenlerden misiniz? 
Ya da “Benim yeteneğim yok, yapamıyorum” bahanesiyle yabancı 
dil öğrenme çabanızdan çoktan vaz mı geçtiniz? Belki de “Benden 
geçti artık, bu yaştan sonra dil öğrenmek neyime” diyerek hayallerinizi 
çoktan rafa kaldırdınız. Şimdi bütün önyargılarınızı bir kenara bırakın, 
yabancı dil öğrenmek için rahatlıkla uygulayabileceğiniz ipuçlarına bir 
göz gezdirin ve hayalini kurduğunuz dili öğrenmeye başlayın. 

materyallerin %65’ini 300 kelime oluşturuyor. Eğer amacınız 
akademik çalışmalar yapmak değilse, tek yapmanız gereken 
öğreneceğiniz dilde en sık kullanılan kelimelerin ve fiillerin 
listesini çıkarmak. Ezberlemek için kendinize renkli kartlar 

Yabancı Dil Öğrenmenin 
Püf Noktaları
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Yabancı Dil Öğrenmenin 
Faydaları
Beyninizi Geliştirir, Hafızayı Güçlendirir
Yeni bir dilin kurallarını, yapısını, kelimelerini öğrenmek 
beynin çalışma kapasitesini artırır ve hafızayı güçlendirir. 
Beyninizi ne kadar çok kullanırsanız beyin fonksiyonları da o 
kadar verimli çalışır. 

Aynı Anda Birden Fazla 
İş Yapma Beceriniz Artar
Birden fazla dil bilen ve kullanan kişilerde tıpkı bir dilden 
diğerine geçiş yapar gibi bir görevden diğerine rahatlıkla 
geçiş yapabilme yeteneği de gelişir.

Alzheimer ve Bunamayı Geciktirir
Araştırmalar iki dil bilen yetişkinlerde Alzheimer başlangıcının 
yaklaşık 5 yıl ötelendiğini gösteriyor. İleri yaşlarda yeni bir 
dil öğrenmeye başlamak ise bunamayı geciktirici bir etkiye 
sahip.

Dikkati Artırır
İspanya’da yapılan bir araştırma birden fazla dil konuşabilen 
kişilerin kritik düşünme becerilerinin daha gelişmiş olduğunu, 
karşılaştıkları olaylarda kafa karıştıran ve rahatsız eden 
şeyleri daha rahat tespit edebildiklerini göstermiş. 

Yeni Bir Dil Öğrenmek 
Anadilinizi de Geliştirir
Yeni bir dil öğrenirken ister istemez gramer kuralları, 
kelimelerin, cümlelerin yapıları, fiil çekimleri, deyimler gibi 
pek çok farklı konuya karşı hassasiyetimiz artar. Bu durum 
anadilimize karşı da bir farkındalık oluşturur. 

Diğer Kültürleri Keşfetmenizi ve 
Anlamanızı Sağlar
Dil kültürün en önemli parçası. Bir dili öğrenmek bize o 
kültürü yakından tanımamızı, dünyayı farklı pencerelerden 
görmemizi sağlar.

Daha İyi Bir Kariyerin Kapısını Aralar
Bildiğiniz yabancı diller küresel rekabet koşullarında daha iyi 
pozisyonlarda görev almanızın, mesleğinizdeki gelişmeleri 
takip edebilmenizin, dünyanın her yerinde çalışmanızın 
önünü açar.

hazırlayabilir, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak internet 
üzerindeki uygulamalarla ve oyunlarla çalışabilirsiniz.

Yabancı Kökenli Kelimeler 
En Yakın Dostunuz Olacak, Kullanın!
Dilimize yabancı dillerden geçen kelimeler dil öğrenirken birden 
en büyük yardımcınız olur. İngilizce öğreniyorsanız televizyon, 
telefon, koordinasyon; Fransızca öğrenmeye çalışıyorsanız 
şoför, eşarp, etajer, gardırop gibi kelimelerin ne anlama 
geldiğini zaten biliyorsunuz. Ezberlemenize gerek yok, gönül 
rahatlığı ile kullanabilirsiniz!

Şunu Aklınızdan Çıkarmayın: Yetişkinler 
Çocuklardan Daha İyi Yabancı Dil Öğrenir
Yaş artıkça yabancı dil öğrenme becerisinin azaldığını 
gösteren bir çalışma yoktur. Bilakis; Hayfa Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen bir araştırma, yetişkinlerin yeni bir dilin gramer 
kurallarını anlama ve uygulamada çocuklardan daha başarılı 
olduklarını gösteriyor. 

Dil Öğrenmeyi 
Bir Oyun 
Haline Getirin
Öğrenmeye 
çalıştığınız dili günlük 
hayatınızın içine ne 
kadar dahil ederseniz 
öğrenme süreciniz 
o kadar rahat ve 
keyifli olacaktır. Cep 
telefonunuzun, bilgisayarınızın dilini üzerinde çalıştığınız dile 
çevirmek, eşyaların üzerine bu dilde notlar yapıştırmak, filmleri 
orijinal dilinde izlemek, o dilde şarkılar ezberlemek gibi eylemler 
masa başında oturup ders çalışmaktan daha verimli öğrenme 
sağlar.

En İyi Kaynakların 
Ücretsiz Olduğunu Unutmayın 
Kurslar, özel dersler... Hepsi dil öğrenmek için birer çözüm, 
ama tek çare değiller. Yabancı bir dil öğrenmeye karar 
verdiyseniz, internet üzerinden ulaşabileceğiniz ve çoğu 
ücretsiz olan çok sayıda kaynak bulabilirsiniz. İngilizce, 
Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve İtalyanca 
öğrenmenizi sağlayacak DuoLingo türünün en başarılı 
örneklerinden ve ücretsiz. BBC Languages sitesi de dünya 
üzerinde konuşulan 40 dile ait en çok kullanılan cümle 
kalıplarını öğretiyor. My Language Exchange sitesi birbirinin 
dilini öğrenmeye çalışan kişileri bir araya getirerek pratik 
yapmalarını sağlıyor. Biraz araştırma yaparak benzeri pek çok 
siteye siz de ulaşabilirsiniz.

En Önemli Kural: İlk Günden Konuşmaya 
Başlayın ve Hata Yapmaktan Korkmayın 
Bir dili ancak onu kullanarak öğrenebilirsiniz. Kullanmak 
için hazır olmayı beklemek yapabileceğiniz en büyük 
yanlışlardan biri olacaktır, çünkü hiç bir zaman kendinizi 
hazır hissetmeyeceksiniz. Bu kısır döngüden kurtulmanın bir 
tek yolu var. Seviyeniz ne olursa olsun; iki kelime, bir cümle 
bile biliyor olsanız hemen kullanmaya başlayın. Belki, “En 
yakın otobüs durağının nerede olduğunu öğrenebilir miyim?” 
diyemeyeceksiniz ama “Nerede otobüs durağı?” dediğinizde 
de işe yaradığını göreceksiniz.
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Yüksek Hızlı Mobil İnternet 
Teknolojisi 4G ile Tanışın!

Mobil internet erişiminde 
3G teknolojisini 
kullanırken 5G’nin ayak 
seslerini de duymaya 
başladık bile. Ama sizi 
öncelikle, dünyanın pek 
çok ülkesinde kullanılan 
ve 3G’den daha yüksek 
veri hızı sağlayan 
dördüncü nesil mobil 
iletişim teknolojisi 4G ile 
tanıştırmak istiyoruz.

Özgür Çetin
Teknoloji Yazarı

Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde 
yaşıyoruz. Teknolojinin bu hızlı gelişimi 
birçok alanda etkilerini hissettiriyor. 
Bu alanlardan biri de mobil iletişim 
teknolojileri. 10 yıl öncesine kadar 
tuğla gibi olan telefonlar artık akıllı ve 
neredeyse bir bilgisayarın gücüne 
sahipler. 

Akıllanan telefonların en önemli 
özelliğiyse ‘bağlı’ yani ‘connected’ 
olmaları. Bu bağlılık internet üzerinden 
olduğu için günümüzde interneti olmayan 
bir akıllı telefon amacına uygun hizmet 
etmemiş oluyor.

Türkiye’de kullanılan mobil internet 
2009 yılından bu yana kullandığımız 3G 
teknolojisine dayanıyor. Dünyada bu 
teknolojiyle en geç tanışan ülkelerden biri 
olduğumuz için ülkemizde 3G teknolojisi 
epey hızlı. Bugün büyük bir şehirde 
yaşıyorsanız, cep telefonunuzda 5-10 
Mbps hızları görmeniz işten bile değil. 

Ancak 3G’nin küçük bir sorunu var: 
Gecikme süresi. Ses iletiminin yanında 
data da taşıyan 3G teknolojisinde, son 
kullanıcının fark edemeyeceği ancak 
kurumsal olarak önemli bir sorun olan, 
paketlerin gecikme süresi bulunuyor. 
Bu gecikme yüzünden milisaniyelik bir 
zamanın bile önemli olduğu işlerde 3G 
çok verimli olarak kullanılamıyor. Tam bu 
noktada 4G teknolojisi devreye giriyor. 

LTE olarak da adlandırılan 4G, önceki 
nesil mobil internet teknolojisi olan 
3G’den farklı olarak IP tabanlı bir 
teknoloji. Bu teknolojide 3G’de olduğu 
gibi gecikme süresi bulunmadığı için 
zamanın çok önemli olduğu işlerde bile 
rahatlıkla kullanılabiliyor. 

4G eski teknolojiye göre çok 
daha hızlı bir mobil internet 
altyapısı sunuyor. 
4G İçin Fiber Desteği Şart
4G teoride 300 Mbps hızları destekliyor. 
Bu da 4G’nin mevcut 3G teknolojisine 
göre en az 3 kat daha hızlı olabileceğini 

gösteriyor. Hatta 3 taşıyıcı kullanılan 
testlerde 1000 Mbps’e kadar hızlara 
çıkılabildiği de görüldü. Yani 4G eski 
teknolojiye göre çok daha hızlı bir mobil 
internet altyapısı sunuyor. 

Ancak bu altyapının hızlı olması baz 
istasyonlarının birbirine fiber teknolojisi 
ile bağlanmasına bağlı. Çünkü mobil 
cihazlardan kablosuz olarak alınan 
veri, baz istasyonundan diğer bir baz 
istasyonuna kablo yani fiber internet 
ile aktarılıyor. Şu an Türkiye’deki fiber 
altyapı böyle bir senaryo için yeterli 
olmasa da 4G’nin kullanıma sunulmasına 
kadar geçecek zamanda eksikliklerin 
tamamlanmasına çalışılacak. 

Hayatımızda Neyi Değiştirecek?
Bu teknolojinin hayatımıza girmesi 
elbette ilk etapta mobil bağlantı hızlarının 
artmasına yol açacak. Hızların artması ile 
beraber kotaların da artması bekleniyor. 
Günümüzde 2, 4, 6 ya da 8 GB en 
yaygın kota seçenekleri olarak karşımıza 
çıkıyor. Bunların biraz daha artmasını 
bekleyebiliriz. 

İlk etapta mobil bağlantı 
hızlarının artmasını 
sağlayacak olan 4G 
teknolojisi sayesinde, 
bugüne kadar hayata 
geçirilemeyen birçok 
servis de aktif olarak 
kullanılabilecek. 
Öte yandan 4G bugüne kadar teknik 
sınırlamalardan dolayı yapılamayan 
ya da yapılması zor olan her yerden 
canlı yayına olanak sağlayacak. Bir 
futbol maçını tribünden izlerken, aynı 
zamanda cep telefonu ile farklı kamera 
açılarını gerçek zamanlı izleyebilme 
gibi aksiyonları 4G ile çok rahat 
bir şekilde yapabileceğiz. İnternet 
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4G Birçok Ülkede Kullanılıyor
Dünyanın birçok ülkesinde halen 4G teknolojisi kullanılıyor. Bunlar arasında ABD, İngiltere, Güney Kore, Kanada, Japonya, 
Kanada ve Almanya bulunuyor. Dünyada ticari ilk 4G şebekesi 2009 yılında Norveç’te kullanıma sunuldu. O dönem ilk 
olarak USB modemler üzerinden kullanılan bu teknoloji, 2011 yılında ilk 4G telefonların piyasaya sürülmesiyle beraber 
Kanada’da hayata geçirildi. Günümüzde Güney Kore, 4G’nin en yaygın olduğu ülkelerden biri. Ülkede mobil iletişim teknolojisi 
kullananların yüzde 62’si 4G’yi tercih ediyor. 

4G özellikle katma değerli servislerin oluşturulması, daha stabil ve kararlı mobil internet bağlantısının sağlanması açısından 
önemli bir teknoloji. Önümüzdeki yıldan itibaren kullanılmaya başlanacak olan 4G’nin nimetlerini ilerleyen yıllarda daha fazla 
görmeye başlayacağız. 

4G’yi ticari olarak kullanan 
ülke ve bölgeler

Ticari olarak 4G’yi 
kullanmayı planlayan ülke ve bölgeler

4G’yi denemeye başlayan 
ülke ve bölgeler

4G kullanmayan ülkeler

üzerinden gerçekleştirdiğimiz görüntülü 
görüşmelerin kalitesinin yükselmesi, 
dosya açma ve indirme sürelerinin 
hızlanması da bu teknolojinin günlük 
yaşantımıza getireceği en sıradan 
değişimler olarak görülebilir. Bu ve 
benzeri değişimler 4G’nin önemli artıları 
olarak hayatımıza girecek. Ayrıca bugüne 
kadar hayata geçirilemeyen birçok servis 
4G ile aktif olarak kullanılabilecek. 

Cihaz Desteği Şart
4G donanımsal bir destekle beraber 
kullanıldığı için telefon ve benzeri 

cihazların da bu teknolojiyi desteklemesi 
gerekiyor. Son yıllarda satılan telefonların 
bir kısmında 4G desteği bulunuyor. 
Özellikle üst düzey akıllı telefonların 
neredeyse tamamı bu teknolojiyi 
destekliyor. 4G, telefonunuza sonradan 
eklenebilecek bir özellik değil, bu 
nedenle önümüzdeki dönemde gelişmiş 
bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız 
4G desteği olan modellere yönelmek 
doğru olacaktır. 
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Güneş Sistemi’nin Sırlarını 
Deşifre Edebilecek miyiz?
Güneş’ten yaklaşık 195 milyon kilometre uzaklıktaki bir kuyrukluyıldıza gönderilen 
Rosetta uzay aracı, gökbilimcilerin on yıllardır cevaplamaya çalıştığı bir sorunun 
peşinden gidiyor. Astronomi tarihindeki en büyük başarılardan birine imza atarak ilk 
insan yapımı keşif robotunu 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyrukluyıldızına indiren 
Rosetta, uzayda hayat olup olmadığını anlamamızı sağlayacak anahtar olabilir.

Dünya’nın yörüngesinde 25 yıldır 
gözlemler yapan Hubble Uzay 
Teleskobu, Mars’ta sondajlar 
gerçekleştiren Curiosity ve Satürn ile 
uydularını inceleyen Cassini gibi uzay 
keşif araçları, sadece bilmediğimiz yerleri 
keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda 
halen cevabını bilmediğimiz bir soruyu 
cevaplamaya çalışıyor: Dünya dışında 
Güneş Sistemi’nde hayat var mı? 

Bilim insanları bu sorunun cevabını, 
Dünya’nın oluştuğu 4,54 milyar 
yıl öncesine uzanan asteroid ve 
kuyrukluyıldızlarda arıyor. Gelişen 
uzay-havacılık teknolojisi sayesinde hız 
kazanan kuyrukluyıldız görevleri, Rosetta 
ile gelinen noktada aradığımız sorunun 
cevabını vermeye çok yakın.

67P Görevinin İlham 
Kaynağı: Halley 
Rosetta’ya uzanan görevlerin başlangıcı, 
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) 1986’da 
başarıya ulaşan Giotto görevi oldu. 13 
Mart 1986’da Halley kuyrukluyıldızının 
596 kilometre yakınına sokulmayı 
başaran Giotto, Güneş Sistemi’nin küçük 
veri depolarından bir tanesini analiz eden 
ilk uzay aracı oldu. Giotto’nun gözlemleri, 
Güneş’in ışınlarıyla çözülerek bir kuyruk 
gibi uzayan Halley bileşenlerinin yüzde 
80 sudan oluştuğunu, ayrıca karbon 
monoksit, metan ve amonyak içerdiğini 
gösterdi. Dahası, Halley’in kuyruğunda 
hidrokarbonlar, demir ve sodyum bile yer 
alıyordu. 

Halley’de elde edilen başarı, yaşam 
izlerinin Güneş Sistemi’nin farklı 
köşelerinde olabileceğine işaret etti ve 
gelecek görevler için bilim dünyasına 
büyük bir ilham verdi. 

Giotto’nun ardından NASA’nın Güneş’ten 
yaklaşık 100 milyon kilometre ötedeki 

Wild 2 kuyrukluyıldızına gönderdiği 
Stardust uzay aracı, en başından beri 
öne çıkan savı daha da güçlendirdi. 
Stardust’un 2006’da Dünya’ya getirdiği 
parçacıklarda, yaşamın temel yapı 
taşlarından biri olan glisin amino asidi 
bulundu. 

Dünya’daki hayatın yapı taşlarını 
saklayan yerler olup olmadığını anlamak 
için yeni ve daha kapsamlı bir görev 
gerekiyordu. Bu görev, Stardust henüz 
Wild 2’ye doğru yol alırken hazırlık 
aşamasında olan Rosetta olacaktı. 

İki Yıldan Fazla Uyudu!
Günlük hayatımızın akışında fark 
etmediğimiz binlerce olayın arasında, 
bir gün insanlık için dönüm noktası 
olacak gelişmeler de yer alıyor. 
Örneğin, geçtiğimiz yıl 67P/Churyumov-
Gerasimenko kuyrukluyıldızına ilk keşif 
aracını indirmeyi başaran Rosetta’nın, 
2004’te ateşlendiğini birçoğumuz 
bilmiyordu bile. 

Hatta uzay keşif görevlerinin ne kadar 
ilerlemiş olduğunu, bizi hayrete düşüren 
bir haberle az-çok fark ettik. ESA, 
20 Ocak 2014 günü Türkiye saati ile 
12.00’da 31 aydır uyku modunda olan 
Rosetta’ya radyo sinyali göndererek 
yeniden aktif hale getirdi. Süresi 12 yıl 
olarak belirlenen görev, başlamasından 
10 yıl sonra son ve en önemli aşamasına 
geçti. 

Rosetta’nın hedefi, tıpkı Halley ve 
Wild 2 gibi Jüpiter’in çekim etkisiyle 
Güneş’in etrafında dönüp duran 
kuyrukluyıldızlardan biri olan 67P olarak 
belirlendi. İlk kez 1969’da keşfedilen 
67P’nin konumu, gökbilimci Svetlana 
Gerasimenko’nun teleskoplarla elde 
ettiği fotoğrafları inceleyen Ukraynalı 
meslektaşı Klim Churyumov tarafından 
kesinleştirildi. Rosetta’nın ateşlenmesinin 
ertelenmesiyle, ilk hedef olarak belirlenen 
46P/Wirtanen’den vazgeçildi ve rota, 
giderek Güneş’le mesafesini kapatan 
67P’ye çevrildi.

67P Neden Bu Kadar Önemli?
Güneş’in etrafını her 6,5 yılda bir turlayan 
67P, Jüpiter’in çekim gücünün etkisiyle 
her yüzyılda yıldızımıza olan mesafesi 
değişen buzul bir gök cismi. Neptün’ün 
ötesinde yatan ve sayısız kuyrukluyıldızla 
dolu olan Kuiper Kuşağı’ndan geldiği 
düşünülen 67P, en az Dünya’mız kadar 
yaşlı. 

Analizler, 67P’nin 1840 yılında Güneş’ten 
4 astronomik birim (AU), yani 600 
milyon kilometre ötede olduğunu 
göstermişti. Aynı yıl, Jüpiter ile olan 
etkileşimi kuyrukluyıldızı 3 AU (450 
milyon kilometre) mesafeye çekti. 1959’a 
gelindiğinde, mesafe sadece 1.29 
AU oldu. Kuyrukluyıldız, Rosetta’nın 
görevinin sona ereceği Ağustos 2015’te 
ise Güneş’e en yakın olduğu mesafeye, 
yani 186 milyon kilometreye gelecek. 

Rosetta, Güneş’ten yayılan radyasyonun 
etkisiyle hızla çözülmeye başlayacak 
kuyrukluyıldızı yakın çekim gözlemleyen 
ilk uzay aracı olacak. 67P’nin Temmuz 
ayında iyice belirginleşecek olan 
kuyruğu, bir ay sonra Rosetta’ya 
ihtiyacı olan tüm bilgileri toplaması 
için milyonlarca toz ve gaz parçacığı 
sunacak. 

Müfit Yılmaz Gökmen | Bilim ve Teknoloji Yazarı
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Rosetta Yol Boyunca  
Tecrübe Kazandı 
Rosetta, ateşlenmesinin ardından 
ilk olarak Eylül 2008’de 2867 Steins, 
Temmuz 2010’da ise 21 Lutetia 
kuyrukluyıldızlarını gözlemledi, Mars, 
Jüpiter ve Dünya’nın yanından geçmeyi 
de ihmal etmedi. 

Uykusundan kalktığında, Rosetta’nın 
67P ile arasındaki mesafe 900 milyon 
kilometreydi. Almanya’nın Darmstadt 
kentindeki Avrupa Uzay Astronomi 
Merkezi’ndeki (ESAC) mühendisler, uzay 
aracını, Philae’yi ve tüm donanımları 
kontrol etti ve ana görev başladı. 

Rosetta, 67P’nin ilk fotoğrafını Mart 
2015’te 500 milyon kilometreden çekti. 
67P’nin yanına vardığı 6 Ağustos günü, 
kat ettiği toplam mesafe 6,4 milyar 
kilometreyi geçmişti. 

14 metre uzunluğundaki iki güneş 
panelinden güç alan Rosetta, taşıdığı 
1,670 kg yakıtı tüketmeye yaklaştığı 
günlerde, görevin en önemli ikinci 
kısmına geçildi: 100 kilo ağırlığındaki 
küçük keşif aracı Philae, 67P’ye inecekti. 

Küçük Bir Talihsizlikle  
Gelen Başarı
Dünya’dan 450 milyon kilometre 
mesafede, sadece 4 kilometre 
genişliğinde ve saatte 135 bin kilometre 
hızla ilerleyen yerfıstığı şeklindeki bir gök 
cismine iniş yapmak, şüphesiz astronomi 
tarihindeki en zorlu görevlerden biriydi. 

12 Kasım 2014’te, Türkiye saati ile 
10.35’te Rosetta’tan ayrılan Philae, 
taşıdığı dokuz bilimsel donanımla 67P’ye 
inmek için 7 saatlik bir yolculuğa başladı. 
Philae, 10 km’lik yolculuğu başarıyla 
tamamladı ancak 67P’nin Dünya’ya 
kıyasla en az yüz bin kat düşük olan 
çekim gücü, inişi zorlaştırdı. Philae, 
‘Agilkia’ adı verilen iniş bölgesinden 
bir kez sekti ve ancak ikinci denemede 
zıpkınları ateşleyerek durabildi. 

Rosetta’nın OSIRIS kamerasıyla elde 
edilen görüntüler, Philae’nin sürüklenerek 
inmesi gereken yerden uzaklaştığını 
ortaya çıkardı. Gölge bir alana düşerek 
güneş panellerini besleyecek ışıktan 
mahrum kalan Philae, üç gün sonra uyku 

moduna 
geçti ancak bu 
süre içinde bir kez 
sondaj yaptı, fotoğraf 
çekti ve 67P’nin manyetik alanı 
bulunmadığını tespit etti. 

Tarihi Görevde Son Aşama 
Phiale’nin yarım kalan görevi dünyayı 
üzmedi. Tersine, son derece zor bir 
denemenin kısa sürmüş olsa da başarıya 
ulaşması, on yılı aşan bir çabanın 
tarihte bir ilkle sonuçlanmasını sağladı. 
Üzerinde morötesi görüntü ile görünür 
ve kızılötesi görüntü spektrometresi, 
iyon kütle ve toz analiz cihazı 
ve mikro görüntüleme toz analiz 
sistemi gibi toplam 12 bilimsel 
donanım bulunan Rosetta, 
Phiale’nin de desteğiyle bugüne 
kadar gerçekleştirilen en başarılı 
kuyrukluyıldız görevi oldu bile. 

67P’nin sayısız fotoğrafını çeken, 
kokusunu analiz eden ve sesini 

kaydeden Rosetta, 
kuyrukluyıldızda 
organik molekül izine 
de rastladı. Philae 
uykuya yatmasaydı, 
kuyrukluyıldızın 
çekirdeğinden 
topladığını numuneleri 
analiz ederek organik 
moleküllerin karbon 

içerikli olup olmadığını tespit edecek ve 
çok önemli bilgiler edinebilecekti. Bu 
görev, şimdi 67P’nin kuyruğuna yapışan 
Rosetta’ya ait. 

Uzay Keşfi nin   
Altın Çağına Adım
Rosetta görevi, sadece atmosfer dışında 
değil, yerde elde edilen başarılarıyla 
da büyük bir öneme sahip. Uzay keşif 
görevlerinde Avrupa’nın önemli bir 
gelişme gösterdiğinin kanıtı olan 1,7 
milyar dolarlık görev, 14 ülkeden 50 
firma ve kurumun katılımı ve 2000 
mühendisin çalışmasıyla hayata geçti. 

Rosetta ve Phiale, adlarını M.Ö.  
2. yüzyıla uzanan iki dikilitaştan 

alıyor. Philae üzerindeki Yunan ve 
Mısır hiyeroglifine ait yazılar, Rosetta’nın 
deşifre edilmesini sağlamış Mısır 
hiyeroglifi okunabilir hale gelmişti. 

İki bin yılı aşkın bir süre sonra, Rosetta 
ve Phiale insanlığın çok daha geçmişine 
uzanan bilgileri uzayın derinliklerinde 
çözmek için yola çıktı. Elde ettikleri 
başarı, gelecekteki görevler için büyük 
bir tecrübe sağlayacağı gibi Güneş 
Sistemi’nde hayat olup olmadığını ortaya 
çıkaracak anahtar olabilir.

67P/Churyumov-
Gerasimenko
Kuyrukluyıldızı

Rosetta
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Tıptaki adıyla tıkayıcı uyku apne 
sendromu, uyku sırasında üst solunum 
yolundaki tekrarlayan tıkanmalar ve/
veya daralmalar nedeniyle soluk almada 
kesilmelerle kendini gösteren bir hastalık. 
Soluk almadaki bu bozukluklar beynin 
uyanmasına, yani beyin aktivitesinde 3 
saniyelik artışlar meydana gelmesine 
neden olur. Beynin gece boyunca sık 
sık uyarılması, derin ve dinlendirici 
bir uyku uyunmasını engeller. Bu 
durum gündüzleri aşırı uyku halini 
de beraberinde getirir. Ayrıca soluk 
kesilmelerine sıklıkla eşlik eden kan 
oksijen değerindeki azalmalar, başta 
kalp damar hastalıkları olmak üzere bir 
çok hastalığın ortaya çıkmasına veya bu 
hastalıkların kötüleşmesine yol açabilir. 

Uyku Apne Sendromu    
Ne Sıklıkta Görülür?
Uyku apne sendromu erkeklerin yaklaşık 
%4’ünde görülürken, bu oran kadınlarda 
%2 olarak belirlenmiştir. Ancak hem 
halk tarafından hastalığın yeterince 
bilinmemesi, belirtilerin önemsenmemesi 
hem de doktorlar tarafından yeterince 
sorgulanmaması nedeniyle geç tanı 
konması sık rastlanan bir durumdur. 
Sadece erişkinlerde değil, çocuklarda da 

uyku apne sendromu görülebildiğini de 
unutmamak gerekir. 

Doğru Beslenme ve Kaliteli  
Yaşam Biçimi Sağlıklı Bir  
Uykunun da Anahtarı
Uyku apnesi sıklıkla orta yaşlı, kilolu 
erkeklerde görülür. Beslenme ve yaşam 
biçimi uyku apne sendromu gelişiminde 
etkili olabilir. Nitekim obezite en 
önemli ve en sık gözlenen risk faktörü 
olarak kabul edilir. Ancak burundaki 
eğrilik (septal deviasyon) veya et, 

Uyku Apnesi Kabusunuz Olmasın...

Güzel Uyuyun, 
Sağlıklı Yaşayın!
Uyku, zihinsel ve fi ziksel sağlığımızı her gün yenilememiz 
için önemli olan ve yaşamımızın yaklaşık üçte birini 
kaplayan aktif bir dönemdir. İyi ve sağlıklı yaşamın birinci 
şartı iyi uyumaktır. Adını son yıllarda sıkça duyduğumuz bir 
hastalık olan uyku apnesi ise uyku düzenini ve kalitesini 
bozmasının yanı sıra tedavi edilmezse ciddi sağlık 
sorunlarını da beraberinde getirir. Yrd. Doç. Dr. Aylin Özsancak Uğurlu

Göğüs Hastalıkları AD

Bunlara Dikkat!
Aşağıdaki belirtilerden biri ya da 
birkaçından şikayetçiyseniz sizde 
de uyku apne sendromu olabilir. 

• Şiddetli ve sürekli horlama
• Uyku sırasında meydana gelen 
 soluk kesilmeleri
• Yorgun uyanma
• Gündüz uyku hali
• Konsantrasyon ve 
 öğrenme güçlüğü
• Unutkanlık, sinirlilik

çenenin küçük ve/veya geride olması, 
bademciklerin büyük olması, üst hava 
yollarındaki aileden gelen darlıklar gibi 
yapısal bozukluklar, kilolu olmayan 
kişilerde de uyku apne sendromuna 
neden olabilir. Ayrıca sırtüstü uyuma, 
sigara, alkol veya kimi uyku ilaçlarının 
kullanımı solunumsal bozukluğun sıklığını 
ve süresini artırabilir. 

Çok Şiddetli Horladığınız 
Söyleniyorsa, Sabahları Yorgun 
Uyanıyorsanız ve Gündüzleri 
Uyukluyorsanız Uyku Apnesi 
Sorununuz Olabilir
Horlama üst solunum yollarının 
daraldığının bir göstergesidir. Uyku 
apnesi olan hastaların neredeyse tamamı 
şiddetli ve sürekli horlar. Ancak her 
horlayan hastada uyku apnesi yoktur, 
horlamayla birlikte diğer şikayetlerin 
bulunması gereklidir. 

Uyku apne sendromunun en karakteristik 
bulgularından biri, eşlerin veya 
yakınların tarif ettiği biçimiyle, horlamalar 
arasında en az 10 saniye süren soluk 
kesilmeleridir. Bu esnada oksijen 
değerlerinde düşme olduğundan ve 
hastanın uykusu bu olaylar nedeniyle 
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Diş hekimleri uyku apnesi saptanmayıp 
sadece horlayan (basit horlama) ya 
da hafif derecede uyku apnesi olan 
hastalara gece uyurken kullanılan 
ağız içi araç tedavisini önerebilirler. 
Bu araçlar alt çeneyi hafif öne ve 
aşağıya alarak soluk borusunun 
çapını artırmaya, böylece solunum 
sorunlarının ortaya çıkmasını 
engellemeye yardımcı olur. 

KBB doktorları uyku apne tanısı 
konan tüm hastaları burun-boğaz 
yapısındaki anormallikler açısından 
değerlendirebilir. Basit horlama, 
hafif ve orta dereceli uyku apnesi 
olan hastalarda uygulanan cerrahi 
tedavi, şikayetlerin ortadan kalkmasını 
sağlayabilir. Özellikle çocuklarda 

uyku apnesinin 
temel tedavisi 
bademcik ve geniz 
etinin alınmasıdır. 
Bazı merkezlerde, 
çene yapısındaki 
bozukluklara yönelik 
cerrahi tedavi de yapılmaktadır. 

Orta ve ağır dereceli uyku apnesi 
olan hastalarda en iyi ve kesin sonuç 
veren tedavi yöntemi pozitif hava yolu 
basıncıdır (CPAP veya BİPAP). Bu 
tedavi yönteminde dışarıdan alınan 
hava, basınçlı bir şekilde burnu veya 
hem burnu hem de ağzı içine alan bir 
maske vasıtası ile hastaya uygulanır; 
böylece üst hava yollarının kapanması 

engellenir. Eğer bu tedaviye karar 
verilirse, hasta ikinci bir gece 
laboratuvarda yatırılarak uygun CPAP 
basıncı belirlenir. Hasta cihazını düzenli 
kullandığı sürece şikayetleri geriler. 
Ancak cihaz düzensiz kullanılır veya 
kullanılmazsa şikayetler geri döner. 

Uyku apnesi kişinin sağlığı açısından 
ciddi riskler taşıyan bir hastalıktır. Riskli 
kişilerde bu rahatsızlığın düşünülerek 
bir uyku merkezine başvurulması, 
tanının en kısa sürede konarak uygun 
tedavinin planlanması gereklidir. 
Hastalığın belirgin kilo kaybı veya 
cerrahi yöntemlerle tamamen ortadan 
kalkması mümkündür; ancak genellikle 
uzun süreli doktor takibi gerektirdiği 
unutulmamalıdır. 

Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Kullanılan Cihazlar ve Cerrahi Yöntemler

Sağlıklı Bir Uyku İçin...
• Yaşam tarzınızı gözden geçirin, 
 olumsuz taraflarını değiştirin.
• Fazla kilolarınızdan kurtulun.
• Daha çok hareket edin.
• Uyku saatlerinizi düzene koyun.
• Uyku ortamınızın sesten, ışıktan 
 uzak olmasına özen gösterin.
• Alkol ve sakinleştiricilerden 
 uzak durun.
• Burun tıkanıklığı sorununuz varsa 
 tedavi uygulayın.

sık sık bölündüğünden sabah 
yorgun kalkma, gündüz uyku hali, 
konsantrasyonda ve öğrenmede güçlük, 
unutkanlık, sinirlilik, cinsel istek ve güçte 
azalma yakınmaları olabilir. 

Ayrıca hastalar gece terlemesi, ağızda 
kuruluk, gece göğüste ağrı ve çarpıntı, 
sık tuvalete kalkma gibi şikayetlerden de 
yakınabilirler. Hastalık tedavi edilmezse 
uzun vadede yüksek tansiyon, insülin 
direnci, ritim bozuklukları, inme gelişebilir 
hatta ani ölüm meydana gelebilir. Tüm 
bunların yanı sıra hastalığın aile ve iş 
hayatında da olumsuzluklar yaşanmasına 
neden olabileceğini, sosyoekonomik 
sorunlara sebep olabileceğini göz ardı 
etmemek gerekir. 

Uykunun da Testi Olur mu 
Demeyin!
Uyku apne sendromunun kesin tanısı 
için ‘polisomnografi’ denen uyku testinin 
yapılması gereklidir. Hasta bunun için 
bir gece uyku laboratuvarında yatırılır. 
Vücudun farklı yerlerine yerleştirilen 
çeşitli elektrotlar vasıtasıyla, gece 
boyunca uyku esnasında olan beyin 
aktivitesi, solunumsal olaylar, göz 
hareketleri, kalp ritmi, oksijen düzeyi, 
bacak hareketleri ve yatış pozisyonu 
kayıt edilir. Bu kayıt doktor tarafından 
değerlendirilir; hastalık varlığı ve varsa 
da derecesi belirlenir. Saatte meydana 

gelen solunumsal bozukluklar (apne ve/
veya hipopne) 5’in üstünde ise uyku 
apnesi vardır teşhisi konulur. 

Tedavi, Küçük ama Önemli 
Değişiklerle Başlar
Uyku apne sendromu teşhisi konan 
ve obezite sorunu yaşayan hastaların 
tedavilerinin ilk adımı için kilo vermeleri 
gerekir. Çalışmalar göstermiştir ki, 
vücut ağırlığının %10-15’i azaldığında 
hastalığın şiddeti de bir derece 
azalır. Buna yönelik diyet, egzersiz 
programlarının yanı sıra bazı hastalarda 
mide küçültücü cerrahi de önerilebilir. 

Hastaların solunumsal bozukluğu artıran 
sigara, alkol veya uyku ilaçlarından 
kaçınmaları önemlidir. Burun tıkanıklığına 
yönelik ilaç tedavisi de rahatlatıcı 
çözümler arasındadır. 

Solunum sorunları sıklıkla sırtüstü 
yatarken ortaya çıkıyorsa, hastanın farklı 
bir pozisyonda yatması istenir. 

Tedavi edilmeyen hastalarda ev, trafik 
veya iş kazası sıklığı artar. Bu nedenle 
tedavi başlayana kadar aşırı dikkat 
gerektiren işler yapmamaları ve araba 
kullanmamaları önemlidir.
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Şimdi Çocukluk Hayallerinizi 
Gökyüzüne Salma Zamanı
Uçurtma özgürlüktür çoğumuz için. Bahardır, rüzgardır, heyecandır, eğlencedir...  
Gazete kağıtlarını katlayıp yaptığımız şeytan uçurtmadan, özene bezene kapladığımız 
çıtalı uçurtmalara uzanan bir çocukluk serüvenidir.

Bugün dünyada ve Türkiye’de pek çok yetişkin 
bu serüveni yaşamaya devam ediyor. Siz de 
uçurtmacılığı, tasarım yeteneğinizi rüzgarla 
dans ettirdiğiniz keyifl i bir hobi haline getirebilirsiniz.

Tarihi milattan önce 300’lü yıllara kadar uzanan uçurtmanın doğum yeri Çin olarak kabul 
ediliyor. Kısa sürede Japonya, Tayvan ve Endonezya’ya da yayılan uçurtma, kimi zaman 
savaşlarda düşmanı korkutmak ya da haberleşmeyi sağlamak, kimi zaman da mistik amaçlarla 
kullanılmış. Avrupa’yı uçurtmayla 1200’lü yılların sonlarına doğru Marco Polo tanıştırmış. Batı kültürü içinde 
uçurtma bilimsel çalışmaların, özellikle aerodinamik araştırmaların en önemli araçlarından biri haline gelmiş. 

Bugün bile uçurtmalarda doğu ve batının farklarını görmek mümkün. Doğunun estetik kaygıları yüksek, el emeği 
ile üretilmiş uçurtmaları batıya geldikçe büyük hacimli, adrenalini yüksek, uçurması teknik beceri isteyen sportif araçlara 
dönüşüyor. Uçurtma sevdalıları dünyanın dört bir yanında düzenlenen büyük festivallerde bir araya gelerek hem geleneksel 
hem de özel tasarım uçurtmalarını gökyüzünde buluşturuyor.

Siz de Uçurtmalarınızı Gökyüzüne Salın!

Biraz Matematik, Biraz Fizik, Bolca Eğlence!
• Uçurtma tamamen matematiksel hesaplarla yapılan bir oyuncak. Uçması için 
 hesaplarınızı doğru yapmalı, simetrisini, dengesini ve eğimini hatasız 
 ayarlamalısınız.
• Unutmayın, uçurtma rüzgar ittiği için değil, rüzgarla çarpıştığı için havalanır!
• Uçurtmanın sadece %50’si sizin kontrolünüz altındadır. Boşta kalan %50’lik 
 kısım rüzgar tarafından itildiği için uçurtmanız eğim kazanır ve bu eğim 
 uçurtmanın havalanmasını sağlar. 
• Bu mantığı kavradığınız ve uygulayabildiğiniz zaman aklınıza gelebilecek 
 her uçurtmayı rahatlıkla uçurabilirsiniz.
• Uçurtmayı uçururken mutlaka rüzgara arkanızı dönmelisiniz.
• Uçurtmanın ön yüzü ve dengesi mutlaka size bakmalı.
• Uçurtmanızı havalandırırken yardımcınızla aranızdaki uzaklığın 30-40 metre 
 olmasına dikkat etmelisiniz.
• Uçurtmayı havalandırırken ipinizi aça aça serbest bırakmalı, indirirken 
 yine sara sara kendinize çekmelisiniz.

ir.

niz.

ÇÇÇÇinininn oooolalaararak k kakaaabubububulll
ttmamamama,, kikikikimimmimi zzzzamamaa anannn  
anan dda a mimim ststikiki aamamaçlçlararlala
PPololo tataanınınn ştştş ırırmımmış.ş.ş BBatatıı kükülttürürü ü içiçinindede 
eemlmlii araraçaçlalarır ndndndndananana bbbbirririiii hahahahalililil nenenene ggggelelelelmmimiş.ş.ş.. 

ğuğunnuunn ese teetitik k k kakak yggggılılılararararıııı yüyüyüyüksksksksekekekek,, elelelell eeeemememeeğiğğğiğ
kkk, uççurmamasıs tekekekknininnikkkk bbbebeeececceriiiri iiiisttststeyyeeyenenen sspoortrtr ifif aararaçlçlarara a 
üüyüyükk feestivi alallelerdrdrdee bibbir aaraya geelelerrek hehem geg lelenekskseel

Türkiye’de uçurtma meraklılarını bir 
araya getiren üç dernek bulunuyor: 
İstanbul Uçurtmacılar Derneği, 
Uçurtma Gönüllüleri Kulübü ve Martı 
Uçurtma Kulübü. İstanbul Uçurtmacılar 
Derneği aynı zamanda Avrupa Sportif 
Uçurtmacılık Federasyonu üyesi ve 
federasyonunun Türkiye temsilciliği 
görevini de yürütüyor.

Uçurtmacılık pek çok ülkede ciddi 
eğitim süreçleri gerektiren bir spor 
olarak kabul ediliyor. Türkiye’de henüz 
bu boyutta yarışmalar düzenlenmiyor 
ancak yukarıda bahsettiğimiz dernekler 
gönüllüleri aracılığıyla, tasarladıkları 
uçurtmaları belirli bir koreografi eşliğinde 

uçurmak isteyenlerle bilgilerini ve 
deneyimlerini paylaşıyorlar.

Uçurtma hakkında temel bir eğitim almak 
istiyorsanız Üsküdar Belediyesi Mehmet 
Naci Aköz Uçurtma Müzesi bünyesinde 
verilen, hem çocuklar hem de yetişkinler 
için düzenlenen atölye çalışmalarına 
da katılabilirsiniz. İstanbul Uçurtmacılar 
Derneği ve Uçurtma Gönüllüleri 
Kulübü; festival organizasyonları, 
eğitimler, eğitimcilerin eğitimi, yarışma 
organizasyonları gibi konularda da 
destek veriyorlar. Ayrıca internet 

üzerinden de uçurtma malzemelerinin 
seçiminden, yapımına ve süslemesine 
kadar bütün detayları anlatan çok 
sayıda videoya ve uçurtma planlarına 
ulaşabilirsiniz. 

Sadece İstanbul’da yılda yaklaşık 70 tane 
uçurtma festivali düzenleniyor. Türkiye 
genelinde bu sayı 300’ü geçiyor. Hemen 
her ilde düzenlenen festivaller uçurtma 
keyfini ailenizle ve diğer uçurtma severle 
paylaşmanıza olanak sağlıyor. Uçurtma 
uçurmak için en ideal aylar ise Nisan, 
Mayıs ve Haziran.
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Üsküdar Belediyesi Mehmet 
Naci Aköz Uçurtma Müzesi:

Dünyanın Uçurtması
Uçurtmaların 
Dünyası

2005 yılında 
kurulan Üsküdar 

Belediyesi Mehmet 
Naci Aköz Uçurtma Müzesi; 

Aköz’ün 1986 yılından beri 26 ülkeden 
topladığı, yaklaşık 2000 uçurtmadan 
oluşan bir koleksiyona sahip. 

Türkiye’de uçurtma denince akla 
gelen ilk isim olan Mehmet Naci Aköz 
bu konuda pek çok ilke de imza 
atmış. Türkiye’de düzenlenen ilk 
uçurtma yarışmaları, okullarda verilen 
uçurtma eğitimleri ve ülkemizin tek 
uçurtma müzesi hep Aköz’ün uçurtma 
tutkusunun eseri. 

Bünyesinde kapsamlı bir atölye de 
barındıran müze, Kültür Bakanlığı’nın 
Çocuk Dostu Müze Projesi ve İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
başlatılan Müzede Eğitim Projesi ile 
örtüşen bir yapıya sahip.

Müzede Çin, Malezya, Hindistan, 
Japonya uçurtmalarının yanı sıra 
gösteri amaçlı tasarlanmış uçurtmaları 
ve uçurtma yapım malzemelerini de 
görmeniz mümkün.

Dünden Bugüne Uçurtma
M.Ö. 300 Çin’in Wei-Fang şehrinde ilk uçurtmalar ortaya çıktı. İlk uçurtmaların 
 savaşlarda düşmanı korkutmak, haberleşmeyi sağlamak için kullanıldığı 
 düşünülmektedir.
1295 Marco Polo, doğu seyahati dönüşünde Avrupa’yı uçurtma ile tanıştırdı. 
1749  İskoç bilim adamı Alexander Wilson, termometreyi uçurtmaya bağlayarak 
 3000 fit yüksekliğe çıkardı ve ısı değişimlerini ölçtü.
1752 Alexander Graham Bell şimşeğin statik elektrik ile benzerliğini ispatlamak 
 için uçurtmayı kullandı.
1752 Benjamin Franklin yıldırım düşmesi ile ilgili deneylerinde uçurtmadan 
 yararlandı.
1799 Sir George Cayley uçurtmaları insan taşıyabilen bir uçuş makinesi yapımına 
 hizmet edecek deneylerde kullandı. 
1847  Kanada ile Amerika arasında bulunan Niagara Nehri üzerine 
 kurulacak olan asma köprünün ipleri, kıyıya uçurtmalar vasıtası 
 ile taşındı.
1893  William Hangreve kutulardan oluşan tren şeklindeki 
 uçurtması ile yeterli kaldırma kuvveti elde ederek 
 insanın ayağını yerden kesmeyi başardı.
1903  Wright kardeşler ilk uçaklarını uçurdular. 
 Bu uçurtma ve planörlerle yapılan 
 deneylerin ulaştığı zirve noktası oldu.
1960 Teknolojinin gelişmesi ile değişen 
 malzemeler sayesinde daha 
 sağlam ve hafif uçurtmalar 
 üretilmeye başlandı. 
 Bu değişim modern delta 
 kanatlar ve spor amaçlı 
 paraşütlerin geliştirilmesinin 
 önünü açtı.

Türkiye’de Uçurtma
• Uçurtmanın topraklarımıza gelişinin 1500’li yılların sonuna doğru olduğu tahmin 
 ediliyor. 
• Uçurtma tarihimizde ilk kez, Sultan III. Ahmed’in çocuklarının sünnet düğününü 
 anlatan 1582 tarihli bir minyatürde görülür. 
• 15. ve 17. yüzyıllar arasındaki Osmanlı dönemi sokak eğlenceleri arasında 
 Ramazanda teravih namazı sonrasında gökyüzüne salınan kandil uçurtmalarından 
 da bahsedilir.

Dünyanın Uçurtması
Uçurtmaların
Dünyası

2005 yılında
kurulan Üsküdar 

Belediyesi Mehmet 
Naci Aköz Uçurtma Müzesi; 
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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 ÇANKAYA ŞUBESİ (0312) 441 20 55
ANKARA CEBECİ ŞUBESİ (0312) 319 90 52
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 PURSAKLAR ŞUBESİ (0312) 527 16 27
ANKARA SİNCAN ŞUBESİ (0312) 276 77 47
ANKARA SİNCAN VATAN CADDESİ ŞUBESİ (0312) 268 52 10
ANKARA SİTELER ŞUBESİ (0312) 348 10 90
ANKARA ŞUBESİ (0312) 430 50 50
ANKARA ULUS ŞUBESİ (0312) 309 27 41
ANKARA YILDIZ 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 31 62
AYDIN ŞUBESİ (0256) 213 70 02
BALIKESİR ŞUBESİ (0266) 244 17 16
BANDIRMA ŞUBESİ (0266) 715 15 80
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 ŞEHİTKAMİL ŞUBESİ (0342) 323 20 14
GAZİANTEP ŞUBESİ (0342) 215 35 31
GAZİANTEP SUBURCU ŞUBESİ (0342) 231 20 10
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
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İSTANBUL ALTUNİZADE ŞUBESİ (0216) 651 87 90
İSTANBUL BATI ATAŞEHİR ŞUBESİ (0216) 324 01 65 
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 ŞUBE (0216) 452 86 43
İSTANBUL OSMANAĞA ŞUBESİ (0216) 348 28 19
İSTANBUL ÖRNEK MAHALLESİ ŞUBESİ (0216) 317 84 54
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 ÇAĞLAYAN ŞUBESİ (0212) 291 55 25
İSTANBUL ÇEMBERLİTAŞ ŞUBESİ (0212) 520 21 14
İSTANBUL CENNET MAHALLESİ ŞUBESİ (0212) 592 32 84
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 MAHMUTBEY YOLU ŞUBESİ  (0212) 552 03 41
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 ŞİRİNEVLER ŞUBESİ (0212) 551 73 13
İSTANBUL ŞİŞLİ ŞUBESİ (0212) 219 40 80
İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ ŞUBESİ (0212) 475 65 35
İSTANBUL SULTANHAMAM ŞUBESİ (0212) 514 02 98
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
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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
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 AKSE SAPAĞI ŞUBESİ (0262) 643 70 41
KOCAELİ GEBZE E-5 ŞUBESİ (0262) 644 87 19
KOCAELİ GEBZE ŞUBESİ (0262) 644 71 36
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






