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Merhaba,
Paylaşım dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizlerleyiz.

Yoğun ve keyifli bir çalışma döneminin ardından ilginizi çekeceğini düşündüğümüz konularımız ve 
konuklarımız dergimizin sayfalarında yerlerini aldı. 

Genel Müdürümüz Sayın Osman Çelik eğitim hayatından bugüne uzanan ve ülkemizde katılım bankacılığının 
gelişmesi ile birlikte ilerleyen kariyer yolcuğunu, bankamızın hedeflerini ve genç bankacılara tavsiyelerini 
bizlerle paylaştı. Keyifle ve ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. 

Sayıları giderek çeşitlenen sigorta ürünleri, öngöremediğimiz koşullara karşı önlem almamızı sağlıyor ve 
hayatımızdaki önemi ve yeri giderek artıyor. Sizler için sigortacılık sektörünü dünü, bugünü ve yarını ile 
incelemeye çalıştık. Türkiye ve dünyada sigortacılık sektörünü mercek altına alırken, ilk emeklilerini vermeye 
başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin günümüzdeki durumunu da sayfalarımıza taşıdık. Müşterilerimizin 
sigorta hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaştık.

Bu sayımızda Aydın’dayız. Aydın; tarihi, bereketli toprakları, kültürel değerleri, geleneksel mutfağı, her daim 
ışıldayan güneşi gibi sımsıcak insanlarıyla bizi çok etkiledi. Sizlerin de bu güzel Ege kentini daha yakından 
tanımak isteyeceğinize eminiz. 

Eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kalkınma Zirvesi kapsamında 150’den fazla dünya 
lideri bir araya gelerek Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini kabul etti. Önümüzdeki 15 yıl boyunca 
dünyamızın gündemini belirleyecek olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi de sayfalarımızda yer buldu. 

Bilim, teknoloji, hobi ve sağlık sayfalarımız da kişisel ilgi alanınıza gireceğini düşündüğümüz renkli konularla 
dolu. 

Hepinize keyifli okumalar diliyorum.

Saygılarımla,

Abdüllatif Özkaynak
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Ajanda

Zero
Geleceğe Geri Sayım

20. yüzyılın en büyük uluslararası 
sanat ağı olarak nitelendirilen 
ZERO Sergisi, S.Ü. Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde sanatseverlerle 
buluşuyor. 10 Ocak 2016’ya kadar 
açık olacak olan sergi, II. Dünya 
Savaşı sonrası dünyaya hakim olan 
durağan ve olumsuz atmosfere 
bir cevap olarak doğan ve adını 
bir roketin kalkmasından önceki 
geri sayımdan alan ZERO akımına 
odaklanıyor. Omurgasını ışık, 
zaman, boşluk, renk ve hareket 
temaları etrafında şekillendiren 
ZERO sergisi, 20. yüzyıl ortasının 
en önemli avangart akımı olarak 
biliniyor.

Sergi, hareketin kurucuları Heinz 
Mack, Otto Piene, Günther 
Uecker’in yanı sıra Yves Klein, 
Piero Manzoni ve Lucio Fontana’nın 
100’ün üzerinde eserini bir araya 
getiriyor. Sempozyum, konferans, 
film gösterimleri ve çocuk atölyeleri 
ile zengin bir içerik sunarken 
rehberli turlar, sesli tur ve kapsamlı 
kataloğu ile de önemli bir hafıza 
oluşturuyor.

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

2 Eylül 2015
10 Ocak 2016

Tarihleri Arasında

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 
‘34. Uluslararası İstanbul Kitap 
Fuarı’ 9 gün boyunca ‘Mizah: 
Hayata Gülümseyerek Bakmak’ 
temasıyla okuyucuyla buluşacak. 
Tan Oral’ın ‘Onur Çizeri’ olarak 
belirlendiği fuar süresince 
çeşitli paneller ve etkinlikler 
düzenlenecek. Küratörlüğünü Sadık 
Karamustafa’nın üstlendiği Tan Oral 
Sergisi, fuar süresince ziyarete açık 
olacak.

İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yılki 
Onur Konuğu Romanya olacak. 
Romanya, fuarda ‘We owe you 
some words / Size bazı sözcükler 
borçluyuz’ sloganıyla yer alacak. 
Bu sloganın sebebi, Romen diline 
Türkçe’den geçmiş pek çok sözcük 
bulunması ve iki dil arasındaki 
etkileşim. 

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen 
‘Mutfak: Yemek ve Kitap 
Buluşmaları’, bu yıl da fuarın ilk 4 
günü boyunca açık olacak. Mutfak 
programı kapsamında yemek 
yazarları interaktif yemek sunumları 
ve söyleşiler yapacaklar.

TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi 
Cumhuriyet Mahallesi, 
Eski Hadımköy Yolu Caddesi, 
No:9/1, Büyükçekmece - İst.

7 Kasım 2015
15 Kasım 2015

Tarihleri Arasında

34. İstanbul Kitap Fuarı 
TÜYAP’ta Kitapseverleri 
Ağırlayacak

Bu yıl 10. yaşını kutlayacak olan 
çağdaş sanat fuarı Contemporary 
İstanbul 12-15 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşecek. 24 ülkeden 
katılımcıların yer alacağı fuar, 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
‘Contemporary Tehran’ (Tahran’dan 
Çağdaş Sanat) ve Plugin Yeni 
Medya Bölümü ile 102 galeriye ev 
sahipliği yapacak. 23 galeri bu yıl 
fuarda ilk kez yer alacak.

Bu yıl fuarın öne çıkan 
bölümlerinden olan Contemporary 
Tehran (Tahran’dan Çağdaş 
Sanat) adı altında gerçekleştirilen 
‘Focus’ bölümüne; Assar Gallery, 
Aaran Gallery, Dastan’s Basement, 
Lajevardi Foundation- New Media 
Society ve Shirin Gallery katılım 
gösterecek. İran’ın önde gelen 
sanatçılarının eserlerini görmenin 
mümkün olacağı bu bölüm 
kapsamında, Nasser Bakhshi, 
Babak Roshaninejad, Ali Akbar 
Sadeghi, Moreshin Allahyari ve 
Houman Mortazavi’nin eserleri 
sergilenecek.

İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı
Gümüş Caddesi, No:4 
Harbiye - İstanbul

12 Kasım 2015
15 Kasım 2015

Tarihleri Arasında

Comtemporary İstanbul 
Fuarı Bu Yıl İran 
Sanatına Odaklanıyor
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Vodafone 37. İstanbul 
Maratonu Sizi Bekliyor!

İki kıta arasında koşulması ile bir 
ilk olan 37. İstanbul Maratonu 
15 Kasım 2015 tarihinde 
gerçekleştirilecek. Maratonda 
bu yıl 42 kilometre, 15 kilometre 
ve 10 kilometre kategorilerinde 
yaklaşık 27.000 sporcu yer alacak.
Kayıt tarihini kaçıran sporcular 
12-14 Kasım 2015 tarihleri 
arasında Maraton Fuarı’nda geç 
kayıt sisteminden yararlanarak 
yarışa iştirak edebilecekler. 
Sporcular, sosyal sorumluluk 
ortaklarından olan STK’lara en 
az 40 TL bağış yapmaları ve son 
dönem kayıt ücretini de ödemek 
kaydıyla geç kayıt imkânından 
yararlanabilecekler. 

Maratoncular iki kıta arasında yarış 
heyecanı yaşarken yüzbinlerce 
İstanbullu da halk koşusu ile 
Boğaziçi Köprüsü’nü koşarak ya 
da yürüyerek geçmenin keyfini 
çıkaracak. 2 Kasım Pazartesi günü 
başlayacak. Vodafone 37. İstanbul 
Maratonu Halk Koşusu kayıtları; 
İBB Spor A.Ş. tesislerinde ve 
İstanbul’da belirlenen meydanlarda 
kurulan stantlarda yapılacak.

Boğaziçi Köprüsü
İstanbul

15 Kasım 2015
Tarihinde

CRR Türk Müziği Topluluğu, Hacı 
Arif Bey’in 130. vefat yılı anısına 18 
Kasım’da CRR Konser Salonu’nda 
sahne alıyor.

Türk müziği tarihi içinde özellikle 
‘şarkı’ formu denildiğinde akla 
ilk gelen isimlerden birisi olan 
bestekar Hacı Arif Bey, 1831 yılında 
İstanbul Eyüp’te doğdu. Zekâi 
Dede, Eyyubi Mehmed Bey, İsmail 
Dede ve Muzıka-yı Humayun’da 
Haşim Bey’den meşk etti. Sultan 
Abdülmecid zamanında saraya 
girdi. Sultan Aziz, V. Murad, II. 
Abdülhamid devirlerini yaşadı, 
sarayda hocalık ve musahiplik 
görevlerinde bulundu.

CRR Türk Müziği Topluluğu, 
28 Haziran 1885 yılında vefat 
eden Hacı Arif Bey’in 130. sene-i 
devriyesi sebebi ile bu konserini 
Hacı Arif Bey’in şarkı formundaki 
eserlerine ayırdı. Ayrıca CRR Türk 
Müziği Topluluğu, Hacı Arif Bey’in 
hayatında önemli bir yer tutan 
ancak çok erken yaşta kaybettiği 
ikinci eşi ‘Zülf-i Nigâr’ hanımın 
adını da konserin alt başlığı olarak 
hatırlatmak istedi.

Cemal Reşit Rey
Konser Salonu
Darülbedayi Caddesi, 
Harbiye - İstanbul

18 Kasım 2015
Tarihinde

CRR Türk Müziği 
Topluluğu’ndan 
Hacı Arif Bey Şarkıları 
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Kuklacı
Çocuk Müzikali

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 
sahneye koyduğu Kuklacı müzikali 
hemen hepimizin aşina olduğu 
Pinokyo’nun öyküsünü anlatıyor. 
Carlo Collodi’nin ünlü kahramanları 
bu sefer kostümleriyle, şarkılarıyla 
sahneden sesleniyor.

Kukla olan Pinokyo akıllı ve sessiz 
bir çocuk olmak istemesine 
rağmen, yaramazlık ve tembellik 
alışkanlıklarını bırakmaz. Bu 
huyları onun başına olmadık işler 
açar. Tahtadan bir kukla olan 
Pinokyo’nun tek isteği, kuklacı 
Gepetto dedesinin dilediği 
gibi, gerçek bir çocuk olmaktır. 
Ama bunu elde edebilmesi için 
kötü huylarından vazgeçmesi 
gerekecektir. Bunun için 
Gepetto’nun sevgi dolu yuvasından 
ayrılıp dünyayı keşfetmek üzere 
eğitici bir yolculuğa çıkar. 

Geçen sezon kapalı gişe oynayan 
Kuklacı’nın etkinlik takvimini Devlet 
Opera ve Balesi’nin internet 
sitesinden takip edebilirsiniz.

Süreyya Operası
Osmanağa, General Asım 
Gündüz Caddesi,
No:29, Kadıköy - İstanbul

29 Kasım 2015
Tarihinde



Meydan

Alaturka Records
Kalan Müzik

Geçtiğimiz yıl ‘Girizgâh’ albümüyle 
müzik dünyasına merhaba diyen 
ve büyük beğeni toplayan Alaturka 
Records, şimdi ‘Meydan’ albümüyle 
müzikseverlerle buluşuyor.

2 CD’den oluşan Meydan 
albümünde klasik nitelikli bilinen 
eserlerin bilinmeyen icraları, ilk 
kez icra edilen kantolar ve operet 
şarkıları gibi birçok parçanın yanı 
sıra, dinî müziğin etkilerini taşıyan 
eserler de yer alıyor. Albüm, 
uzak coğrafyalarda yaşayan 
kültürümüzün izlerini Uygur 
Türkleri’nin etkileyici bir şarkısıyla 
selamlıyor.

Uğur Işık’ın sanat yönetmenliğinde 
hayata geçirilen Meydan; içeriği, 
özeni ve yüksek düzeydeki 
müzikalitesiyle müzik dünyasında iz 
bırakacak bir albüm olmaya aday.

Yaşasın Su

Jean Matricon
Yapı Kredi Yayınları

Su yaşamın yalnızca olmazsa 
olmazı değil, yaşamın bizzat 
kendisi, ana maddesidir.

Peki ama 2 hidrojen ve 1 oksijen 
atomundan oluşan bu mütevazı 
değerli sıvının gerçek doğası 
nedir? Mavi gezegenin devasa 
su mekanizması olan ve sert akış 
ile ebedi dönüş arasında bir ayini 
andıran su çevrimi nasıl işler? 
Canlılar hangi karmaşık simyayla 
bu sıvı elemente sıkı sıkıya bağlıdır?

Jean Matricon kitabında suyun 
olağanüstü niteliğine ilişkin bu 
sorulara yanıt veriyor ve onun 
insanlarla olan ilişkisini anlatıyor. 
Suyu denetim altına almak, 
yönlendirmek ve suya hükmetmek 
için bütün halklar büyük ya da 
küçük girişimler -kuyular, sulama 
ya da akaçlama kanalları, bentler 
ve barajlar- yaptılar. Sonra, daha 
varlıklılar için evlere özel musluk 
suyu dönemi başladı. Su çekme, 
süzme ve depolama yöntemleriyle 
tarlaların, şehir ve köylerin su 
ihtiyacının karşılanması suyu çok 
değerli bir ticari mal haline getirdi. 

Bugün ise kimse tehlikenin farkında 
değil: Yeryüzünün suyu tükenmez 
değildir; paylaşılması ve korunması 
gereken bir değerdir.

20. Yüzyılda  
İş Dünyasına 
Yön Verenler

Nitin Nohria, Antony J. Mayo
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

20.yüzyılın iş dünyasına yön 
verenleri mercek altına alan 
bu önemli çalışma, büyük 
işadamlarının sırlarını anlamak için 
onları zamanlarının koşulları içinde 
değerlendirmek gerektiğinin altını 
çiziyor. 

Onların yoktan var ettiği fırsatları, 
tutkularını, azim ve coşkuyla 
değiştirdikleri hayatlarını gözler 
önüne sererken, onlarla birlikte 
süper güç haline gelen Amerika 
Birleşik Devletleri’nin sanayi 
ve finans sektörlerinin içinden 
geçtikleri süreçleri de analiz ediyor. 

İşini bilen yöneticiler, uzak görüşlü 
girişimciler kadar göçmenler, işçiler 
gibi aktörleri de unutmadan 20. 
yüzyıl iktisat tarihinin özellikle ABD 
açısından önemli kilometre taşlarını, 
bu dönemlere damgalarını vuran iş 
dünyası liderleriyle birlikte anlatıyor. 

Yeni Çıkanlar
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Son Umut 
(The Water Diviner)

Pera
DVD / Blu-ray

Pinema 
DVD / Blu-ray

The Imitation Game: 
Enigma

Yönetmen : Morten Tyldum
Senaryo : Graham Moore,  
   Andrew Hodges
Oyuncular : Benedict Cumberbatch,  
   Keira Knightley

II. Dünya Savaşı’nın en 
karanlık günlerinde, Almanların 
kullandığı Enigma şifreleme 
sistemini çözmek isteyen İngiliz 
hükümeti, matematikçi Alan 
Turing’den yardım ister. Turing ve 
kriptologlardan oluşan ekibi, daha 
fazla insan hayatını kaybetmeden 
Enigma şifresini çözmek için 
zamanla yarışmak zorundadırlar.

Sürükleyici gerilim filmi Enigma, 
savaşın gizli kahramanı Alan 
Turing’in inanması güç öyküsünü 
anlatırken, başrolde izlediğimiz 
Benedict Cumberbatch ve 
ona eşlik eden Keira Knightley 
güçlü performanslarıyla göz 
dolduruyorlar. 8 dalda Oscar 
adayı olan filmin ‘En İyi Uyarlama 
Senaryo’ dalında ödül kazandığını 
da belirtelim.

Yakarım Yağmurları

Soner Olgun
Esen Müzik

Kulvarında en büyük seslerden 
biri olan Soner Olgun, “Yakarım 
Yağmurları’ isimli ilk maxi single 
çalışması ile sevenleriyle buluşuyor.

Müzik hayatında yirminci yılını 
tamamlayan Soner Olgun’un, 
‘Yakarım Yağmurları’ isimli 
çalışmasında dört adet şarkı 
yer alıyor. Single çalışmasına 
ismini veren ‘Yakarım Yağmurları’ 
şarkısının sözleri Oğuz Asma’ya, 
müziği Soner Olgun’a, ‘Düşten 
Güzel’ şarkısı ise Fatih Aydın’a ait.

Maxi single’da yer bulan bir 
diğer şarkı, söz ve müziği Meral 
Güney’e ait olan, merhum Erol 
Büyükburç’un da yorumladığı, 
‘Çay Bahane’. Albümde Anonim 
Kıbrıs türküsü ‘Mağusa Limanı’nı 
Soner Olgun’un etkileyici yorumuyla 
dinleyebilirsiniz. 

Müzik yönetmenliğini Alper Erinç’in 
üstlendiği çalışma için birçok usta 
müzisyen bir araya geldi. 

Yönetmen : Russel Crowe
Senaryo : Andrew Knight, 
   Andrew Anastasios
Oyuncular : Russel Crowe, 
   Yılmaz Erdoğan, 
   Cem Yılmaz

Son Umut, Çanakkale Savaşı’nın 
dört yıl sonrasında Türkiye’de 
geçen destansı bir öykü anlatıyor. 

Avustralyalı çiftçi Connor savaşta 
kaybolan oğullarının kaderini 
öğrenmek için İstanbul’a gider ve 
kaldığı otelin güzel sahibesi Ayşe 
ile yakınlık kurar. Türlü zorluklara 
rağmen umudunu yitirmeyen 
Connor, Türk subaylarının 
yardımıyla oğulları hakkındaki 
gerçeği öğrenmek için yollara 
düşer. Son Umut, aşk, umut ve 
kahramanlık üzerine sıra dışı bir 
hikâyeyi anlatıyor.

Film Avustralya Film Enstitüsü 
Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi 
Kostüm ödüllerini kazandı.
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Kısa Kısa

Türkiye Finans’tan Katılım 
Bankacılığında Bir İlk:  
Karz-ı Hasen’li Cari Hesap
Katılım bankacılığının öncü kuruluşu 
Türkiye Finans, müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmak için bir ilke daha imza 
atarak Karz-ı Hasen’li Cari Hesap ürünü 
‘Yedek Hesap’ı hizmete sundu. Yedek 
Hesap ürününe sahip olan müşteriler, 
hesaplarındaki meblağ yeterli olmasa 
dahi kâr oranı ve işlem ücreti ödemeden 
faturalarını ödeyebilecek. Zor durumda 
kaldıkları anda yurt içi tüm ATM’lerden 
finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Türkiye Finans olarak katılım bankacılığı 
prensiplerine uygun, tüketici dostu, 
yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya 
devam ettiklerini belirten Türkiye Finans 
Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağı Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Sağlam, 
“Türkiye Finans olarak müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak temel prensibimiz 
olup müşteri deneyimini iyileştirmeye 
ve zenginleştirmeye katkıda bulunacak 
ürün ve hizmetler geliştirmeye özen 
gösteriyoruz. Bu amaçla müşterilerimizi 
finansal yükün altına sokmadan kâr 
paysız ek karz limiti veren ‘Yedek Hesap’ı 
müşterilerimiz ile buluşturuyoruz” dedi. 

Türkiye Finans’a Bir 
Uluslararası Ödül Daha
Türkiye Finans, 2014 yılı mali sonuçlarını 
kamuoyuna duyurduğu 2014 Faaliyet 
Raporu ile ABD merkezli bağımsız 
Mercomm kuruluşu tarafından 
düzenlenen ARC Awards yarışmasında 
Ulusal Bankalar Kategorisinde ‘Onur 
Ödülü’ ne layık görüldü. Son ödül ile 
birlikte Türkiye Finans, 2013 ve 2014 
faaliyet raporları ile bugüne kadar 
uluslararası kuruluşlardan 12 ödül 
kazanmış oldu.

Tayburn çözüm ortaklığıyla hazırlanan 
Türkiye Finans 2014 Faaliyet Raporu, 
Banka’nın şeffaflığını ve sürdürülebilir 
ekonomiye verdiği değeri ortaya koyuyor.

Türkiye Finans’ın katılım bankacılığında 
öncü ve yenilikçi yaklaşımı ile sektördeki 
başarısının uluslararası kuruluşlar 
tarafından taçlandırılmasından büyük 
mutluluk duyduklarını ifade eden Türkiye 
Finans Genel Müdürü Osman Çelik, 
“Banka ve iştiraklerimizin faaliyetlerini 
şeffaf ve yenilikçi bir tarzda anlattığımız 
faaliyet raporumuz ile bir kez daha 
dünyanın önde gelen firmaları ile 
yarışıp ödül kazanmış olmak bizim 
için gurur kaynağı. Türkiye Finans 
olarak her alanda iddiamızı ortaya 
koyarken, başarılarımızın takdir edilmesi 
ise önümüzdeki dönemde pazarda 
atacağımız yeni adımlar ve ilkler 
konusunda doğrusu bizi yüreklendiriyor. 
Bu başarıda emeği geçen bütün ekip 
arkadaşlarımı kutluyor ve sektörümüzde 
daha nice ilklere ve başarılara imza 
atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Türkiye Finans’tan 
Salihli Esnaf ve  
Sanatkârına Destek
Kuruluşundan beri reel sektöre yönelik 
finansman modelleri geliştirmeye özen 
gösteren Türkiye Finans, sektörel 
ve bölgesel çözüm paketleri ile ülke 
ekonomisine katma değer oluşturan 
işletmelere desteğini sürdürüyor. Son 
olarak Salihli Keresteciler, Marangozlar 
ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası ile işbirliğine imza atan Banka, 
Oda üyelerine yüzde 10 indirimli 
finansman imkânının yanı sıra bankacılık 
işlemlerinde de avantajlı fırsatlar 
sunacak.

Söz konusu protokole ilişkin imza töreni 
31 Ağustos 2015 tarihinde Türkiye Finans 
Salihli Şube Müdürü Ufuk Akkuş ve 
Salihli Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç 
İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Mustafa Kemal Alacalı’nın katılımlarıyla 
Manisa Salihli’deki Oda merkezinde 
gerçekleştirildi. 

Türkiye Finans imzalanan protokol 
kapsamında; Oda üyelerine hammadde, 
ticari mal, makine/teçhizat, taşıt, 
gayrimenkul ihtiyaçları için finansal 
destek sağlayacak. 3 aya kadar 
ödemesiz, 48 aya kadar vadeli TL ve 
YP finansman kullandırımında kâr ve 
komisyon oranlarında tabela fiyatları 
üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Yine protokol kapsamında Oda üyelerine 
özel olarak Faal Kart kâr payı oranı 
üzerinden 5 puanlık indirim yapılacak ve 
yeni katılım hesabı açanlara +5 puan kâr 
payı avantajı sağlanacak. Oda üyeleri 
ertesi gün veya blokeli uygun çalışma 
koşulları ile POS ürününü kullanabilecek. 
Ayrıca üyelerden ilk yıl için Hesap İşletim 
Ücreti masrafı tahsil edilmeyecek. 
Türkiye Finans İnternet Şubesi üzerinden 
yapılan EFT/ havale işlemleri ise 6 ay 
boyunca ücretsiz olacak.
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Türkiye Finans’tan  
100 Milyon Liralık   
Kira Sertifi kası İhracı
Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık 
Kiralama A.Ş. aracılığıyla 100 milyon 
lira nominal tutarlı kira sertifikası ihraç 
etti. Yurt içi bireysel ve kurumsal toplam 
249 yatırımcıya yönelik olarak satışı 
gerçekleştirilen 178 gün vadeli kira 
sertifikası ihracında yıllık getiri oranı 
basit yüzde 11,07 olarak belirlendi. 
İhraçtan elde edilen kaynak reel sektörün 
finansmanında kullanılacak.

Kira sertifikası halka arzına; yurt içi 
bireysel yatırımcılardan 56.492.406 TL, 
yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 
104.600.000 TL talep geldi. 15 Şubat 
2016 vadeli kira sertifikasında dönemsel 
getiri oranı ise; ilki 18 Kasım 2015 
tarihinde ödenmek üzere yüzde 2,7 
olarak hesaplandı.

Başarıyla tamamlanan son ihraçla birlikte 
Türkiye Finans yurt içinde bugüne 
kadar gerçekleştirdiği on bir adet 
TL kira sertifikası ihracıyla toplamda 
1.124.000.000 TL tutarında kira sertifikası 
ihracı ile katılım bankacılığı sektöründe 
en yüksek ihraç hacmine ulaştı.

Türkiye Finans Genel Müdürü Osman 
Çelik konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Türkiye Finans olarak Türkiye’de reel 
sektörün finansmanında kira sertifikası 
ihracını uygulayan ilk katılım bankasıyız. 
Yurt içi piyasalarda TL cinsinden 
gerçekleştirdiğimiz son ihraç; bireysel 
ve özellikle kurumsal yatırımcılardan 
büyük ilgi gördü. Faizsiz bankacılık 
prensiplerine uygun olması ve ikinci 
el piyasada alınıp satılması nedeniyle 
yatırımcılar açısından oldukça cazip bir 
ürün. Türkiye Finans olarak önümüzdeki 
dönemde de yurt dışında ve yurt içinde 
yapacağımız yeni kira sertifikası ihraçları 
ile kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam 
edeceğiz.”

Türkiye Finans Yeni 
Kurumsal İletişim Müdürü
Katılım bankacılığının öncü ve yenilikçi 
kuruluşu Türkiye Finans’ın Kurumsal 
İletişim Müdürlüğü görevine Osman 
Fatih Cengiz getirildi. Daha önce Destek 
Group, Türk Telekom, TTNET, Soyak 
gibi şirketlerde görev alan Cengiz, 
Türkiye Finans’ın tüm kurumsal iletişim 
faaliyetlerinden sorumlu olacak. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu 
olan Cengiz, yüksek lisans eğitimini yine 
aynı üniversitede Pazarlama alanında 
tamamladı. 

Kariyerine 2003 yılında San Ajans’ta 
müşteri temsilcisi olarak başlayan 
Cengiz,  2004-2009 yılları arasında 
Soyak A.Ş.’de Satış Uzmanı ve Kurumsal 
İletişim Yöneticisi olarak çalıştı. 

2009 yılında telekomünikasyon sektörüne 
adım atan Cengiz, TTNET’te tüm 
markaların dijital iletişim faaliyetlerini 
yönettikten sonra 2012’de Türk Telekom 
İnteraktif Pazarlama Takım Lideri olarak 
göreve başladı. Bu süreçte Türkiye’de 
alanında ilk olan pek çok dijital iletişim 
projesini de hayata geçirdi. Son olarak 
Destek Group Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Müdürlüğünü yürüten Cengiz, bir 
süredir markalara dijital strateji oluşturma 
ve marka konumlandırma konularında 
danışmanlık yapıyordu. 

Evli ve bir çocuk babası olan Cengiz,  
iyi derecede İngilizce biliyor. 

Türkiye Finans  
Bahreyn’de Şube Açtı
Hizmet vermeye başladığı günden bu 
yana katılım bankacılığı sektörüne yön 
veren Türkiye Finans, ilk yurt dışı şubesini 
7 Ekim 2015 tarihinde Körfez bölgesinin 
önemli finans merkezlerinden biri olan 
Bahreyn’de açtı. 

Bahreyn Şubesi ile birlikte toplam şube 
sayısı 286’ya ulaşan Türkiye Finans, 
Bahreyn’deki faaliyetlerini Bahreyn 
Merkez Bankası tarafından verilen Toptan 
İslami Bankacılık lisansı ile sürdürecek.

Türkiye Finans’ın Bahreyn’de şube 
açmasını değerlendiren Türkiye 
Finans Genel Müdürü Osman Çelik 
“Türkiye Finans olarak, yenilikçi 
ürün ve hizmetlerimizle Türkiye’de 
katılım bankacılığı sektörüne yön 
veriyoruz. Bahreyn bizim için çok 
önemli bir merkez ve ilk yurt dışı 
şubemizi Bahreyn’de açmış olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım 
bankacılığı prensiplerinden ödün 
vermeden önümüzdeki dönemlerde de 
şubeleşmeye önem vererek büyüme 
ivmemize hızla devam edeceğiz” dedi.
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Türkiye Finans 
Genel Müdürü Osman Çelik; 
katılım bankacılığının emekleme 
döneminden itibaren sürecin 
içinde olan, bu yolculuğun her 
aşaması başarılı kariyerinin 
parçası haline gelmiş duayen 
bir bankacı. Sayın Çelik bu 
yolculuğun kilometre taşlarını, 
deneyimlerini, hedefl erimize 
ulaşma yolunda yapmamız 
gerekenleri bizlerle paylaştı.
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Sayın Çelik, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1964 Erzincan doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
İstanbul’da tamamladım. 1981 yılında, okul birinciliği 
kontenjanından istifade ederek Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde üniversite eğitimime başladım. Beş yıllık 
üniversite eğitiminin arkasından zorunlu hizmet kapsamında bir 
yıl kamu sektörü deneyimim oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü’nde 
görev yaptım. Ancak sonrasında özel sektörde çalışmayı 
tercih ettim ve 1988 yılında, askerlik görevimin ardından o 
zamanki adı Faisal Finans Kurumu olan Türkiye’nin ilk katılım 
bankalarından birinde göreve başladım. O tarihten bu yana da 
katılım bankacılığı alanında faaliyetlerimi sürdürüyorum. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunusunuz, isteyerek 
seçtiğiniz bir bölümde mi okudunuz?

İlginç bir tercihti benim için. Ben ticaret lisesi mezunuyum. 
Aslında üniversiteye başladığımda bölümle ilgili çok fazla bir 
bilgim ya da hazırlığım yoktu, fakat çok severek, çok istifade 
ederek okudum. İyi bir eğitimden geçtiğimi düşünüyorum. Ciddi 
bir eğitim veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, öğrencileri 
ezberci eğitimden çok araştırmaya yönelten ve bu noktada 
hayata da hazırlayan bir yanı var. Dolayısıyla başlangıçtaki 
tercihim çok bilinçli olmasa da okuduğum dönemde ve 
mezuniyetimde iyi bir okulda okumanın ve iyi bir bölümden 
mezun olmanın her zaman faydasını gördüm. 

Çocukluk hayaliniz neydi? 
Bankacı olmak gibi bir hayaliniz var mıydı?

Bankacılık çok hayal ettiğim bir meslek değildi. Lise 
yıllarındayken kamu sektöründe denetçi olarak görev yapma 
arzum vardı. Ancak üniversite yıllarında özellikle İslami 
Bankacılığın dünyada ön plana çıkması, Türkiye’de de o 
zamanki adıyla özel finans kurumlarının gündeme gelmesiyle 
beraber katılım bankacılığı hayalim olmaya başladı. 

O dönemden itibaren bu konuda eğitimime daha bir önem 
verdim. Üniversitede bitirme tezim de yine Türkiye’de özel 
finans kurumlarının yapısı ve dünyadaki uygulamalarıyla ilgili 
bir konuydu. Dolayısıyla üniversite yıllarından kendimi bu alana 
hazırladığım için daha sonraki tercihlerimde çok daha rahat 
ettim. 

Önemli sorumluluklar gerektiren bir görev yürütüyorsunuz. 
İş dışında kendinize ayırabileceğiniz zamanınız kalıyor mu, 
hobileriniz var mı?

Geçtiğimiz üç ay çok yoğun bir tempoda geçti ve maalesef 
hobilerime ayıracak fazla zamanım olmadı. Ama genel anlamda 
düzenli olarak günlük yürüyüşümü yaparım, haftanın belli 
günlerinde yüzmeye dikkat ederim ve kitap okumayı severim. 
Özellikle roman ve tarihi roman ilgi alanıma girer. Ayrıca, 

mesleğimizle ilgili konularda çıkan makaleleri düzenli takip 
etmeye çalışırım. 

Sektöre girişiniz nasıl oldu?

Sektöre girişim ilginçtir. Üniversite yıllarından itibaren bu konuya 
ilgim olduğunu ifade etmiştim. 1986 yılında, henüz öğrenci 
iken bir saha çalışması çerçevesinde, o dönem İstanbul’da 
bulunan Faisal Finans Kurumu’nun Genel Müdürlüğü’nde üst 
düzey yöneticilere bir ziyarette bulunduk. Bu ziyarette bankayı 
ve çalışma şekillerini daha yakından tanıma imkânım oldu ve 
sektöre olan ilgim daha da arttı. 

Kamu sektöründe yaşadığım bir yıllık tecrübe de özel 
sektörün çalışma şartlarına daha yatkın olduğumu gösterdi. 
Askerlik öncesi müracaat ettiğim yerlerden birisi Faisal Finans 
Kurumu’ydu. Askerliğim bitmeden görüşmeye çağırdılar. İlk 
görüşmemizi müteakiben Faisal Finans Kurumu’nda, o zamanki 
adı Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü olan, bugün 
kullandığımız adıyla Kredi Değerlendirme, Mali Tahlil, İstihbarat 
Müdürlüğü bünyesinde aday memur olarak göreve başladım. 

O zamanlar bizim şartlarımız çok daha farklıydı. Deneme 
süreleri vardı. Altı aylık bir deneme süresinde eğer gerekli 
başarı gösterilemezse bankayla ilişki kesiliyordu. Aday memur 
olarak başladım, daha sonra uzman yardımcılığı, uzmanlık, baş 
uzmanlık unvanlarıyla meslekteki kariyerim devam etti. 

“Bir çalışmada, bir konuda ya da bir projede 
hedefe ulaşmak, bütçe hedeflerimizi 
yakalamak... Bunların hepsi bizim 
motivasyon kaynaklarımız.”
Uzun ve başarılı bir yol kat ettiniz. Kendinizi nasıl bir 
yönetici olarak tanımlıyorsunuz?

Yöneticilik hayatımda ekip çalışmasına önem veren birisiyim. 
Ekiple birlikte başarıya ulaşılabildiğine inanırım. Dolayısıyla 
ekip arkadaşlarımla birlikte danışarak, istişare ederek, konuları 
tartışarak karar veririz ve aldığımız kararların her zaman 
arkasında dururuz. Bazen görüşmelerimiz oldukça tartışmalı 
geçebilir ama amacımız doğruyu bulmak, doğru karara 
ulaşmak olduğu için sonunda aldığımız karar, her zaman 
hepimizin kararıdır. 

Birlikte çalıştığım arkadaşlarımın işlerine hakim olmalarını 
isterim, işlerinde uzman olmalarına özen gösteririm. Şuna 
inanırım, ekibiniz ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlüsünüz. 
Bu nedenle çalıştığım her ortamda, beraber çalıştığım 
arkadaşların alanlarının en iyileri olmalarına dikkat ettim.  
Bunun olumlu sonuçlarını da her zaman gördüm. 

Osman Çelik
Türkiye Finans Genel Müdürü

“Her zaman güçlü ekiplerle çalışmayı 
tercih ettim. Şuna inanırım, ekibiniz ne kadar 
güçlüyse siz de o kadar güçlüsünüz.”
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Motivasyon kaynaklarınız neler? 

Bir çalışmada, bir konuda ya da bir projede hedefe ulaşmak, 
bütçe hedeflerimizi yakalamak... Bunların hepsi bizim 
motivasyon kaynaklarımız. Bir çalışmayı başarıyla sonuca 
ulaştırmak, güzel bir çalışma ortaya koyabilmek beni her zaman 
olumlu yönde motive etmiştir. Benim için esas motivasyon 
kaynağı ‘başarı’ diyebilirim.

Hedefl erinize ulaşma yolunda siz çalışanlarınızı nasıl motive 
ediyorsunuz?

Şeffaflık bizim çalışma esaslarımızdan birisidir. Bu nedenle ekip 
arkadaşlarıma karşı açık olmaya önem veririm, paylaşmamız 
gereken hedefleri her zaman net olarak ifade ederim. 
Kafalarında herhangi bir soru işareti oluşmadan işlerine 
yoğunlaşmalarını önemserim. Yapılan çalışmaların belirli 
periyotlarla takip edilmesi, aksayan hususların tespitinin yanı 
sıra oluşturduğumuz danışma ve dayanışma ortamı ile her 
zaman müspet sonuçlara ulaşmışızdır. 

Benim bu noktada arkadaşlarıma tavsiyem, hedefe ulaşma 
anlamında kendilerine ara hedefler koymaları. Ara hedeflerdeki 
başarılarını kontrol ederek, eksiklerini telafi ederek ana 
hedeflerine ulaşmak için kararlı, istikrarlı ve sabırlı bir şekilde 
yollarına devam etmeleridir.

“İş hayatında birlikte çalıştığımız herkesle 
uyumlu bir işbirliği sergilemek önem taşıyor. 
Herkesten öğrenebileceğimiz bir şeyler 
olduğunu unutmamamız gerekiyor.”
Örnek aldığınız kişiler var mı?

Bugüne kadar çok farklı yönetici profilleriyle çalışma imkânı 
buldum. İçlerinde birlikte çalışmanın büyük kazanç olduğu, 
değerlerinden istifade ettiğimiz büyüklerimiz, yöneticilerimiz 
de oldu. İş hayatında birlikte çalıştığımız herkesle uyumlu bir 
işbirliği sergilemek önem taşıyor. Herkesten öğrenebileceğimiz 
bir şeyler olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle bir 
kademe ayrımı yapmadan birlikte yola çıktığımız, çalıştığımız, 
yolculuk ettiğimiz her arkadaşımızdan öğrenebileceğimiz, 
alabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. 

Çalışanlarınızın sektörde başarılı olabilmeleri için 
verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Başarının ana kaynağı kararlı olmak. İşini severek yapabilmek 
de çok önemli. Çalıştığı müesseseyi benimseyen, işini 
severek yapan, projeleri üzerinde kararlı bir şekilde çalışan 
ve bu projelerin geliştirilip tamamlanması sürecinde kendini 
de yetiştirebilen her çalışanımızın çabalarının karşılığını 
alacağından eminim.

Türkiye’nin İslami Bankacılık kavramı ile ilk tanıştığı 
günlerden beri sürecin içinde olan bir yöneticisiniz. Katılım 
bankacılığının o günlerden günümüze ulaşan yolculuğunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

1988 yılında katılım bankacılığında, o zamanki adıyla özel finans 
kurumlarında göreve başladım. Tabiri caizse daha emekleme 
dönemleriydi ve özel finans kurumu olarak kanun hükmünde 
kararname ile kurulmuşlardı, bankalar kanununa tabi değillerdi. 

“2001 yılı katılım bankacılığı için çok önemli 
bir yıldır. O dönemde Türkiye’de yaşanan 
finansal krizin ardından çok sayıda banka 
tasfiye sürecine girdi. Katılım bankaları o 
dönemde çok ciddi bir sınav verdiler ve 
dünya literatürüne geçecek başarılı bir süreç 
yaşadılar.”
Faizsiz bankacılık yapmamıza ve geleneksel anlamda 
bankacılık faaliyetlerini sürdürmemize rağmen kendimizi ifade 
etmekte çok zorlanıyorduk. Türkiye’nin o günkü şartlarında 
oluşturulmuş ve literatürde karşılığı bulunmayan özel finans 
kurumu kavramını özellikle yurt dışında anlatmakta çok zorluk 
çekiyorduk. Yurt dışında İslami Bankacılık ya da Faizsiz 
Bankacılık isimleri daha çok bilinen kavramlardı. 

1999 yılında özel finans kurumları Bankalar Kanunu’na tabi 
oldu ancak unvanları hala özel finans kurumu olarak devam 
ediyordu. 2001 yılı katılım bankacılığı için çok önemli bir yıldır. 
O dönemde Türkiye’de yaşanan finansal krizin ardından çok 
sayıda banka tasfiye sürecine girdi. Katılım bankaları kriz 
süresince çok ciddi bir sınav verdiler ve dünya literatürüne 
geçecek başarılı bir süreç yaşadılar. Dünyada mevduatının 
%30’undan fazlası azaldığında ayakta kalabilecek bir banka 
yoktur. Oysa katılım bankaları, toplanan fonları %50 oranında 
azalmasına rağmen çalışma sistemleri ve sektörün yapısı gereği 
krizi başarıyla atlattılar. Ardından geliştirilen bir güvence fonu 
uygulaması ile de insanların kafasındaki endişeler giderilmiş 
oldu.

Katılım bankacılığındaki bir diğer büyük değişim 2005 yılında 
gerçekleşti. O yıl özel finans kurumu unvanı katılım bankası 
olarak yeniden düzenlendi. Yapılan kanuni düzenlemeler ve 
unvan değişikliği ile kendimizi hem yurt içinde hem de yurt 
dışında daha iyi ifade edebilir hale geldik. 

Bugün artık katılım bankacılığı, Kalkınma Bakanlığı’nın 
oluşturduğu İstanbul Finans Merkezi Projesi çerçevesinde 
oluşturulan strateji dokümanında çok önemli bir madde olarak 
yer alıyor. Katılım bankacılığının Türkiye’de geliştirilmesiyle ilgili 
kamunun da desteğiyle ciddi çalışmalar yapılıyor. 

Bu çerçevede BDDK bünyesinde oluşturulan 5. Daire; katılım 
bankacılığı faaliyetlerine yönelik izleme, denetleme görevlerinin 
yanı sıra, regülasyon ihtiyaçlarımızı karşılıyor. 

Kamunun katılım bankacılığına girişi ile beraber, katılım 
bankacılığının daha fazla tanındığı, bilinirliğinin arttığı ve ihtiyacı 
olan mevzuat düzenlemelerinin daha rahat yapılabildiği bir 
döneme girmiş bulunuyoruz. 

Günümüze gelene kadar çok zor şartlardan geçmiş olan katılım 
bankacılığı, güçlü mevzuat alt yapısı ile artık daha rekabetçi bir 
yapıda faaliyetlerini sürdürüyor. 

Katılım bankacılığının daha geniş kitlelere ulaşması için 
sizce neler yapılmalı?

Katılım bankacılığının Türkiye bankacılık sektöründeki payı 
hala %5’ler civarında. Bu oranın yeterli olmadığını ve katılım 
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bankacılığının tanıtılmasının çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. 
İstanbul Finans Merkezi oluşturulmasına yönelik strateji 
belgesinde katılım bankacılığının bilinirliğinin ve tanınırlığının 
artırılmasına yönelik bir takım aksiyonlar da var. Bu aksiyonlar 
çerçevesinde her katılım bankası kendi reklam politikasına 
uygun olarak tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. 

Katılım Bankaları Birliği bünyesinde de katılım bankacılığının 
tanınırlığını, bilinirliğini artırmak için yeni çalışmalar yapılıyor. 
Bu çalışmaların bir boyutunu reklamlar, bir boyutunu da 
uluslararası konferanslar ve seminerler oluşturacak. 

Bunun yanı sıra katılım bankalarının şube sayılarının artması, 
üniversitelerde de katılım bankacılığına yönelik bölümlerin, 
derslerin ve lisansüstü eğitimlerin yaygınlaşmasıyla beraber 
katılım bankacılığının Türkiye’de bilinirliğinin daha da artacağına 
inanıyoruz. 

“Katılım bankacılığının geniş kitlelere 
ulaşması için öncelikle bütün arkadaşlarımın 
eğitimlerini ön plana alarak kendilerini 
yetiştirmelerinin önemli olduğunu 
düşünüyorum.”
Katılım bankacılığının daha geniş kitlelere ulaşması için 
sizin çalışanlarınızdan beklentileriniz neler? Onlar bu sürece 
nasıl katkıda bulunabilirler?

Katılım bankacılığının geniş kitlelere ulaşması için öncelikle 
bütün arkadaşlarımın eğitimlerini ön plana alarak kendilerini 
yetiştirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün özellikle 
katılım bankacılığı konusuna odaklanmış lisansüstü ve doktora 
eğitimleri veren üniversitelerimiz var. İmkânları ölçüsünde 
bankamız da bu konuda destek veriyor. 

Bunun yanı sıra bankamızı temsilen ulusal ve uluslararası 
seminer ve konferanslara katılmaları da çok fayda 

sağlayacaktır. Türkiye Finans ailesi olarak hepimiz, 
bulunduğumuz sosyal çevrelerde katılım bankacılığını en 
iyi şekilde anlatarak, karşılaştığımız bilgi eksikliklerini en 
doğru şekilde tamamlayarak katılım bankacılığının Türkiye’de 
yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayabiliriz. 

Türkiye Finans’ın 2015 yılı ilk yarı sonuçları ve 2016 yılı 
hedefl eri hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?

“2016 yılında hem fon toplama hem de 
fon kullandırma tarafında %20 oranında 
bir büyümeyi hedefliyoruz. Bunu yapacak 
ekibimiz, bunu yapacak tecrübemiz ve 
potansiyelimiz var.”
2015 yılı itibariyle baktığımızda bankacılık sektörüne paralel 
bir büyüme içerisindeyiz. Türkiye Finans olarak son üç ayımızı 
yeniden yapılanmaya ayırdık. Bankamızın 2016 yılına daha 
da güçlenerek girmesi ve rekabetten daha güçlü şekilde pay 
alabilmesi açısından gerekli olan organizasyonel değişiklikleri 
gerçekleştirdik. Performans sistemimizde de değişiklik 
yaptık. Daha sade ve büyümeyi destekleyen bir performans 
sistemi oluşturduk. Bu çerçevede yine bankamızdaki tahsilat 
yöntemimizi geliştirecek bir modelleme üzerinde çalıştık. Gider 
optimizasyonu üzerinde durduk. 

2016 yılında hem fon toplama hem de fon kullandırma tarafında 
%20 oranında bir büyümeyi hedefliyoruz. Bunu yapacak 
ekibimiz, bunu yapacak tecrübemiz ve potansiyelimiz var. Yeter 
ki hedeflerimize odaklanalım, yeter ki işimizi severek ve en iyi 
şekilde belirlediğimiz hedeflere paralel olarak yürütelim. 

Hep birlikte bu hedefleri rahatlıkla gerçekleştirebileceğimize 
inanıyorum. 

Osman Çelik
Türkiye Finans Genel Müdürü
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Türkiye’de 
Sigortacılık Sektörünün 
Dünü, Bugünü ve Yarını
Emre Bal
Gazeteci
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Günümüzden 4 bin yıl kadar önce bugünkü 
Irak topraklarında kalan Babil’deki bir tüccarı 
hayal edin. Asur ile ticaret yapıyor. Fakat 
yollar tehlikeli, kervanlar, gemiler haydutların 
saldırısına uğrayabilir. Uğruna bir ömür boyu 
çalıştığınız her şey bir anda yok olabilir. 
Ama bir yandan da işinizi yürütmeniz gerek. 
Peki, Babilli tüccar ne yapmalı? Hammurabi 
Kanunları’nda da yer bulan bu ilk sigortacılık 
uygulamasında tacirler mal almak için 
kapısını çaldıkları sermaye sahibine aldıkları 
borcun üzerine bir de risk primi ödüyordu. 
Karşılığındaysa sermayedar, mal çalınır ya da 
denizde kaybolursa tüccara krediyi iptal etme 
garantisi veriyordu. 

İşte bu soruna bulunan basit ve etkin çözüm, 
bugün büyüklüğü milyarlarca doları bulan 
küresel bir sektöre dönüştü.
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da bir gereklilik olduğunu ortaya 
koydu. İşletmelerin bugünkü anlamıyla 
sigortalanması da Londra’da başladı. 

Edward Lloyd’un açtığı kafede 
denizciler, gemi sahipleri, tüccarlar 
ve sigortalayacak kargo ya da yatırım 
arayanlar buluştu. Daha sonra İngiltere 
ve dünyanın önde gelen bankalarından 
birine dönüşen Llloyds’un temeli de 
burada atıldı. 

20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri 
dünyanın büyük bölümünde her türlü 
ihtiyaca yanıt verebilecek yapılanmalarını 
tamamladı ve etkin hizmet verebilecek 
seviyeye ulaştı.

Tasarruf, Vergi, İstihdam, 
Sosyal Doku 
Sigortacılık sektörü, toplanan primlerin 
büyüklüğü, tasarrufa özendirmesi 
veya atıl birikimleri yeniden yatırıma 
dönüştürmesiyle ekonomilerin başlıca 

unsurlarından biri olarak görülüyor. 

Tasarruf kaynağı olma işlevi, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde kalkınma ve 
sermaye birikimi açısından büyük önem 
taşıyor. 

Sigorta sektörünün vergi kaynağı 
olma, uluslararası ekonomik ilişkilerin 
gelişmesine katkı sağlama, istihdam 
oluşturma gibi diğer önemli işlevleri de 
var. Ama belki de en önemlisi sosyal 
ekonomik çöküntü ve yıkımları önleme 
işlevi. Bu şekilde sektör, toplumsal ve 
sosyal dokunun korunmasına büyük 
katkıda bulunuyor.  

Tabii, genel olarak finans dünyasıyla 
bu kadar içli dışlı bir sektörün küresel 
ekonomik krizden etkilenmemesi de 
mümkün değil.  

2007’de ABD’de başlayan ve hızla 
dünyaya yayılan finansal kriz, 
sigortacılıkta yeni tartışmalara kapı açtı.

Londra:    
Sektörün Doğum Yeri 
Gayrimenkullerin yangın, hırsızlık, doğal 
afet gibi risklere karşı sigortalanmasının 
ilk örnekleri içinse 17.yüzyıl Londra’sına 
gitmek gerek.  

1666’da Londra’da 13 bin evi yutan 
yangın, gayrimenkul sigortalamanın 

İngiliz sigorta şirketleri, 1872’de açtıkları 
temsilciliklerle Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde ilk sigortacılık 
faaliyetlerine girişti. Daha sonra 
Fransızlar da Türkiye piyasasına 
girdi. Fransızları Almanlar, 
İtalyanlar ve İsviçreliler 
izledi. Bu şirketler o 
dönem ihtiyaca yanıt 
veriyordu ancak 
sigortacılık konusunda 
hiçbir kanuni 
düzenleme olmadığı 
için tamamen denetimsiz 
çalışıyor ve merkezlerinden 
aldıkları talimatlarla işlem yapıyorlardı.  

Poliçelerini İngilizce veya Fransızca 
düzenliyorlar, anlaşmazlık durumunda da yetkili 
makam olarak Londra mahkemelerini ya da şirket merkezinin 
bulunduğu yerel mahkemeleri gösteriyorlardı. Diledikleri 
zaman da poliçeleri iptal edebiliyorlardı. 

Bu denetimsiz ortamda ilk dönemler yabancı şirketler, 
tanınmak ve piyasa paylarını artırmak için vaatlerini yerine 
getirdiler ve tazminat ödemelerinde dürüst davrandılar. Ama 
daha sonra kısa zamanda çok fazla şirketin piyasaya girmesi 
sigorta ahlakının bozulmasına ve suiistimallere yol açtı. 

Bu ortamda Osmanlı Umum Sigorta Şirketi 1893’te ilk yerli 
sigorta şirketi olarak çalışmaya başladı. 1908 ve 1914’teki 
düzenlemelerle yabancı şirketler kontrol altına alınmaya 

çalışıldı. 1914 yılındaki kanunla yabancı 
şirketler teminat göstermeye ve vergi 

vermeye zorunlu tutuldular.

Cumhuriyetle gelen  
yasal düzenlemeler

Cumhuriyet döneminde 
sigortacılık konusunda 
önemli yasal 
düzenlemeler yapıldı. 

1924’te Türkçe’yi kullanma 
zorunluluğu getiren yasayla, 

poliçelerin İngilizce ve Fransızca 
düzenlenmesine son verildi ve aynı yıl 

Sigortacılar Kulübü kuruldu. 1929’da Milli 
Reasürans T.A.Ş. faaliyete geçti. 

Bu tarihten itibaren Türkiye’de reasürans tekeli 
başladı ve ülkedeki yerli - yabancı bütün sigorta şirketleri 
topladıkları primlerin bir kısmını Milli Reasürans’a devretmeye 
zorunlu tutuldu. 1959, 1987 ve 1990’da sigorta sektörünü 
ciddi bir biçimde ele alan yasal düzenlemeler yapıldı. 
Zorunlu reasürans devri ise 2001’de sona erdi.

Sigorta sektörünü ilgilendiren son önemli yasal 
düzenlemeyse “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu” oldu ve 2003’te faaliyete geçti.

Bugün sektörün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’ne üye 
68’i sigorta, 2’si reasürans olmak üzere 70 şirket bulunuyor.

Türkiye’de Sigortacılığın Tarihi

Ticaretteki bu gereklilikle başlayan sigortacılığın sağlık ve hayat 
alanlarındaki ilk uygulamaları Antik Yunan ve Roma döneminde görüldü. 
Ölen üyelerinin yakınlarına bakan ve üyelerin cenaze masraflarını üstlenen 
yardımlaşma dernekleri ilk örnekler olarak kabul ediliyor.



Küresel krizin etkileri 
Özellikle gelişmiş ülkelerde sigorta 
şirketlerinin bir bölümünün, başta 
bankacılık ve konut finansmanı 
olmak üzere finans sektörünün farklı 
alanlarındaki risklere teminat vermesi 
eğilimi güç kazanmıştı. 

Kriz öncesi sigorta şirketlerinin 
menkul değer işlemlerini artırarak ve 
çeşitlendirerek sermaye piyasalarına 
göz kırptığı da gözlemleniyordu. Ayrıca 
bankalar ve sigorta şirketlerinin işbirliği 
çabaları da daha önce görülmedik 
düzeylere çıkmıştı. 

İşte tüm bu etkenlerin sigorta şirketlerinin 
finansal krizlere karşı kırılganlıklarını 
artırdığı küresel krizde açıkça görüldü. 
Sadece geleneksel sigortacılık yapan 
şirketler bile artan sisteme bağlı risk 
nedeniyle krizden önemli ölçüde 
etkilendiler. 

O kadar ki, kriz dünyanın en büyük 
sigorta şirketlerinden American 
International Group’u (AIG) batma 
noktasına getirdi. AIG, fonlarını riskli 
yatırımlara yönlendirmesi ve finans 
sigortası adı verilen fonlara yatırılan 
paralara sigorta güvencesi vermesi gibi 
nedenlerle iflasın eşiğine geldi. Şirket 
Amerikan Merkez Bankası FED’in 85 
milyar dolarlık kredisiyle batmaktan 
kurtuldu. 

Avrupalı sigorta şirketleriyse 
portföylerindeki karmaşık finansal 
ürünlerin sınırlı olması sayesinde krizi 
ABD’dekine kıyasla daha hafif atlattı. 

Tüm bu olan bitenden sonra da 
tasarruf mevduatı sigortası fonu gibi bir 
uygulamaya sigortacılıkta da gidilmesi 
gerektiği görüşü dile getirilmeye 
başlandı. 

Sigorta sektörünün bugünkü 
yapılanmasını hayat, emeklilik ve sağlığı 
kapsayan ‘hayat sigortaları’ ve yangın, 
araç, kaza, nakliye vb. gibi ‘hayat dışı 
sigortalar’ olarak kabaca ikiye ayırmak 
mümkün.

Türkiye Dünya 
Ortalamasının Gerisinde...
Küresel sigorta sektörü küresel 
ekonomiyle birlikte mali krizin etkilerini 
yıllarca yaşadı ve ancak geçen yıl ivme 
kazanmaya başladı. Toplanan prim 
miktarında yüzde 4,3’lük gerçek büyüme 
kaydedildi. Swiss Re’nin verilerine 
göre hayat dışı sigorta ürünlerindeki 
büyümeyse yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. 

Bu büyümeye karşın, sektörün gelecek 
yıl da kriz öncesi düzeylerine dönmeyi 
başarması beklenmiyor. Rakamlar 
Türkiye’nin de bu konuda dünya ve 

Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde 
olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin küresel 
sigorta piyasasındaki bu konumunun 
birçok sosyal ve ekonomik nedeni var.  

Ayrıca sigortacılık Avrupa ve Kuzey 
Amerika’ya kıyasla Türkiye’de geç 
başlayan bir sektör. 

Belki de bu sayede dünyayla 
kıyaslandığında sigortacılık sektörü 

Türkiye’de henüz doyum noktasına 
ulaşmamış, gelişmesini sürdüren ve 
yüksek potansiyel barındıran bir sektör 
olarak öne çıkıyor. 

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre Türk 
sigortacılık sektöründe prim üretiminin 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla içerisindeki payı 
artıyor. Ama sektör temsilcilerine göre 
daha kat edecek çok yol var.  
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Sigorta Sektörünün Uluslararası Doğası
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) Müdürü Mehmet Kalkavan sektörün 
uluslararası doğasını şöyle anlatıyor:

“Modern sigortacılıkla birlikte risk dünya üzerinde yayılıyor. Mesela Japonya’daki 
deprem ABD’deki reasürans şirketini etkiliyor. Amerika’daki deprem Alman 
şirketini vuruyor. Çünkü sigortada risk ilgili sigorta şirketinin üzerinde kalmıyor. 
Reasüransla bütün dünyaya yayılıyor. Bu sayede vurduğu yeri yıkmıyor. 

Diyelim ki bizim sigorta şirketlerimiz Türkiye’de reasürans yapmadan tek 
başına teminat verdi. Bunlar batar. Sadece Türk şirketleri için geçerli değil bu. 
Yunanistan’da da, Almanya’da da böyle. Bunu bütün sigorta şirketleri dağıtıyor, 
herkesin üzerinde riskler küçük küçük kalıyor. Küçük küçük kaldıktan sonra da 
bir risk gerçekleştiğinde herkes kendi payını alıyor ve hiç kimse büyük darbeler 
yemiyor.”
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Swiss Re’nin yayın organı Sigma 
Dergisi’nin geçen yılki verilerine göre 
Türkiye’de kişi başına düşen prim üretimi 
153 dolar. Bu rakamın 20 dolarlık kısmı 
hayat sigortalarından gelirken, 133 
dolarlık bölümü de hayat dışı sigorta 
branşlarından elde ediliyor. 

2014’te prim üretiminde dünya ortalaması 
ise kişi başı 662 dolar. Bu tutarın 368 
doları hayat, 294 doları ise hayat dışı 
branşlardan elde ediliyor. 

Yine Sigma Dergisi verilerine göre 
Türkiye 2014 yılında sigorta primi 
toplamının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya 
(GSYH) oranı, sektördeki deyimle  
‘sigorta penetrasyonu’ %1,5 oranında. 
Sigorta penetrasyonunda dünya 
ortalaması %6,2; AB ülkelerinde %7,7. 

Benzer şekilde emeklilik fonlarının 
GSYH’deki payı OECD ülkelerinde 
ortalama %80’in üzerinde iken ülkemizde 
%5’in altında kalıyor. 

Türkiye’de sigorta sektörünün lokomotifi 
ise oto sigortaları. Geçen yıl sonu 
itibariyle hayat dışı prim üretiminin 
%45’ini kasko ve trafik sigortaları 
oluşturuyor. Bu yılın ilk yarısında da 
benzer bir tablo söz konusu.  

Gelişmiş ülkelerde ise hayat sigortalarının 
önemli bir paya sahip olduğu, sorumluluk 
ve kredi sigortası ürünlerinin ülkemize 
kıyasla daha yaygın olduğu görülüyor.

Son yıllarda Türkiye’de ilgi gören sigorta 
ürünlerinden biri sorumluluk sigortası. 
Bunda sigortalıların bu anlamda artan 
sorumluluk bilinci ve mahkemelerin aldığı 
tazminat kararları da rol oynadı. 

Özellikle Mesleki Sorumluluk ve Ürün 
Sorumluluk Sigortalarına olan ilginin 
daha da artması bekleniyor. Ayrıca 
ekonomik konjonktürün de etkisiyle 
işsizlik sigortalarına olan talepte bir 
artış görülüyor. İşsizlik sigortaları makro 
ekonomik açıdan mali istikrara da katkı 
sağlıyor. 

Bu sonuçlar aslında ürün çeşitliliğinden 
çok sigorta bilincinin istenen seviyede 
olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor.

‘Ürün çok, farkındalık az’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta 
Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Yalçın 
Kaya, “Ürün çeşitliliği ve denetim 
açısından belki dünya klasmanında 
sigortacılık yapılıyor ancak bunun 
kişilere yansıması, ülkede kabul görmesi 
maalesef gelişmiş ülkeler düzeyinde 
değil” diyor. 

Kaya’ya göre kişi başına düşen milli 
gelirde insanların aldıkları pay ve 

buradan sigorta sektörüne ayıracakları 
pay düşük olduğu için zorunlu sigortalar 
dışında diğer sigortaların gelişimi zor 
oluyor. 

Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı 
(TSEV) Müdürü Mehmet Kalkavan da 
Türkiye’deki sigorta sektöründe arz 
sorunu olmadığını söylüyor. Dünyadaki 
sigorta ürünlerinin tamamına yakınının 
Türkiye’de de bulunduğuna dikkat çeken 
Kalkavan da halkta farkındalık oluşmadığı 
görüşünde. 

Kalkavan “Bizim burada prim üretimi 
sorunumuz var. Şu anda bizde kişi 
başına prim üretimi yıllık 140-150 dolar 
civarında. Gelişmekte olan ülkelerde bu 
oran genelde 700-800 dolar civarında. 
Gelişmiş ülkelerde 1000-1500 doları 
buluyor” diyor. 

‘Kaza olmazsa   
prim boşa gitti algısı’
Peki, farkındalık neden düşük? 

TSEV Müdürü Kalkavan ‘başıma kaza 
gelmedi, ödediğim primler boşa gitti’ 
anlayışına dikkat çekiyor. 

Kalkavan “İnsanlarda şöyle bir algı var; 
‘Ben sigorta şirketine primi ödedim. 
Hasar başıma gelmediğinde param 
boşa gitti’. Hâlbuki sigortacılık bir araya 
gelmesi mümkün olmayan, benzer 
riskleri taşıyan insanları bir araya 

Yeni Sigorta 
Ürünleri Nasıl 
Oluşturuluyor? 
Bir sigorta ürününün 
oluşturulmasında iki kriter 
öne çıkıyor. Bu kriterler yasal 
düzenlemeler ve tüketici ihtiyaçları. 
Türkiye’de sigorta sektörünün 
ana işleyişini düzenleyen yasal 
mevzuatın dayanağı Türk Ticaret 
Kanunu ve Sigortacılık Kanunu. 
Ayrıca sigorta sözleşmeleri Hazine 
Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 
genel şartlara göre düzenleniyor. 

İkinci önemli kriter tüketici 
ihtiyaçları. Bireyler hayatlarının her 
döneminde farklı rizikolarla karşı 
karşıya kalıyor. Sigorta ürünleri 
kişilerin yüzleştikleri bu risklerin 
gerek önlenmesinde, gerekse 
zararın tazmininde kullanılan en 
önemli mali enstrümanlar.  

Diğer taraftan, özellikle belirli 
bir alanda zorunlu sigorta 
getirildiğinde kanunlarla 
belirlenen ürün yapısının 
sunacağı teminatların, uluslararası 
uygulamalar ile sigortacılık 
prensiplerine uyumlu olması büyük 
önem taşıyor.
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getiriyor ve onlardan aldıkları parayla 
bir havuz oluşturuyor. O gruptan başına 
bir şey gelen olursa zararını bu para 
havuzundan ödüyorlar” diyor. 

Ferdi Kaza sigortası örneğini veren 
Kalkavan; riski düşük ve primi ucuz 
bu sigorta ürününde 200 bin TL’lik 
bir teminatın yıllık ayda 18-20 TL prim 
ödenerek satın alınabileceğini, kaza 
ya da vefat halinde 200 bin TL’nin 
yakınlarınıza ödendiğini 
anlatıyor ve şöyle devam 
ediyor: “Herkes gibi ben de 
bir trafik riski taşıyorum ve 
bu sigortayı her sene düzenli 
olarak yaptırıyorum. Ama ben 
başıma bir şey gelmediğinde 
“Allah’a şükür” diyorum ve 
o grubun içinde yer alıp trafik 
kazasında hayatını kaybedenlere bir 
katkıda bulunmuş oluyorum. İnsanlara 
başlarına bir şey gelmediğinde o paranın 
boşa gitmediğini, o riske maruz kalanlara 
tazminat olarak ödendiğini anlatabilirsek 
sigortaya daha sıcak yaklaşabilirler.”

Aile ve okulda sigortalanma bilincinin 
öğretilmesi gerektiğini belirten Kalkavan 
“ İnsanlar sanıyor ki o başına bir şey 
gelmediği zaman sigorta şirketinin 
cebine kalıyor. Sigorta şirketinin kârı 
yüzde 10-15’tir. Paranın hepsi sigorta 
şirketlerine kalmaz ama böyle bir algı var 
maalesef. Aslında ‘imece’ geleneğinin 
gelişmiş bir modeli olduğunu anlatmamız 
gerekiyor sektör olarak” diye ekliyor.

‘Vatandaşlık hakkı 
zorunlu sigortaları 
bilmiyoruz’ 
Kalkavan Türkiye’de sigortalanma 
bilincinin düşük olmasının yanı sıra 
insanların kaza ve afet durumunda 

yararlanabileceği zorunlu sigortaların da 
çok farkında olmadığını anlatıyor.  

Kalkavan “Mesela doktorların hastalarına 
zarar verdikleri durumlar için bir zorunlu 
sigorta var. Bundan pek kimsenin haberi 
yok. Türkiye’de 14-15 adet zorunlu 
sigorta var. Her vatandaşın bunu bilmesi 
gerekiyor. Çünkü başınıza bir şey geldiği 
zaman o sigortayı bilmeniz lazım ki 
gidip tazminat talep edin. Aslında bu bir 
vatandaşlık hakkı” diyor. 

Mehmet Kalkavan’ın anlattığı bir anı 
da bu anlamda dikkat çekici: “1993 
yılında Hazine Müsteşarlığı’nda işe 
başladığımda bindiğim bir taksinin 
şoförü trafik sigortasından emekli 
olacağını sanıyordu. ‘Ben beş yıldır prim 
ödüyorum, ne zaman emekli olacağım?’ 
diye sordu bana!”

‘Sigorta parayı öder belki 
ama süründürür anlayışı’ 
Poliçe yaptığı şirketlerden tazminat talep 
eden sigortalılardan sık sık “sonunda 
ödediler ama süründürdüler” şikâyetini 
duyarız. Türkiye’de insanların sigortadan 
uzak durmasının nedenlerinden biri de 
bu. Mehmet Kalkavan bu durumu da 
şöyle açıklıyor: 

“100 bin kişiden az az para alıp ortada 
büyük bir havuz oluşturuyorsunuz. Siz 
emanetçisiniz burada. Hak etmeyenlerin 
buradan para almaması gerekiyor. 
Sigorta şirketleri bunu araştırırken zaman 
zaman dürüst kişiler de bazı standart 
sorulara muhatap oluyorlar ve rahatsız 
duyuyorlar. ‘Ben yalan mı söylüyorum?’ 
diyorlar.” 

Mehmet Kalkavan tazminat taleplerinin 
böyle sıkı soruşturulmaması halinde prim 
ödemelerinin artması nedeniyle sıkıntıyı 
ileride yine sigortalıların çekeceğini 
anlatıyor. 

‘Havuzun sahibi değil, 
bekçisiyiz’ 
Kalkavan “ Sigorta şirketi burada kendi 
hakkını değil, diğer sigortalıların hakkını 
savunuyor. Şirketler her isteyenin istediği 
gibi tazminat almasına izin verirse primler 
ertesi yıl üç katına çıkar. Bu emanet bir 
para ve zarar görenlere dağıtıyoruz” 
diyor. 

Mehmet Kalkavan sigorta sahtekârlığının 
dünya genelinde bir sorun olduğunu 
söylüyor ve “İyi mücadele edildiğinde 
bile sigorta sahtekârlığından yüzde 10 
civarında bir kayıp ortaya çıkıyor. İyi 
mücadele etmezseniz bu yüzde   
30-35’lere çıkıyor” diye de ekliyor. 
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Bireysel emeklilikte  
gelinen aşama
Türkiye’de son yıllarda özellikle devlet 
katkısıyla giderek popülerleşen sigorta 
ürünlerinden biri Bireysel Emeklilik 
Sistemi BES.  

BES konusundaki çalışmalara, sosyal 
güvenlik reformu kapsamında kamusal 
sosyal güvenlik sistemine tamamlayıcı 
olarak 2000 yılında başlandı. Sistem 
2003’te tam olarak faaliyete girdi ve 
geçen yıl ilk emeklilerini vermeye başladı. 

Ağustos 2015 itibariyle bireysel 
emeklilik sisteminde 5,7 milyon katılımcı 
bulunuyor. Fon büyüklüğünün ise 39 
milyar TL’yi aştığı görülüyor. 

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta 
Birliği (TSB) Genel Sekreteri M. Akif 
Eroğlu BES’te gelinen aşamanın tatmin 
edici olduğu görüşünde. Ancak Eroğlu 
“Bununla birlikte ülkemizin genç 
nüfusunun, sistemin büyümesi adına 
önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” 
diye de ekliyor. 

Eroğlu BES’in Türkiye’de tasarruf 
oranlarının artırılmasında büyük rol 
oynadığına dikkat çekiyor. TSB Genel 
Sekreteri “Sistemin büyümesi için 
sektörün ve kamu kurumlarının ortak 
hareket etmelerinin önemini de her 
fırsatta vurgulamak istiyoruz. Bu sayede 
2023 hedefimiz olan 400 milyar TL 
büyüklüğe ulaşabileceğimize inanıyoruz” 
diyor. 

Eroğlu sistemdeki 10 yılı doldurup, 
56 yaşına gelen sigortalılara toplu 
para ve programlı geri ödemenin 
yanı sıra ‘tasarruf sisteminin ruhunu 
daha iyi yansıtan’ yıllık gelir sigortası 
seçeneğinin de sunulması gerektiğini 
düşünüyor. Eroğlu’na göre böylece 
sigortalıların emeklilik dönemlerinde 
refah seviyelerinde yaşanabilecek 
düşüşleri azaltma konusunda da olumlu 
etki oluşturulabilir.

Verilerde büyük rakamlar göze çarpsa da 
bazı sektör temsilcileri gelinen aşamanın 
yine de yeterli olmadığını vurguluyor. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta 
Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Yalçın 
Kaya; “BES’te aslında devletin yüzde 
25’lik katkısından sonra oldukça büyük 
çapta bir sigortalanma oldu. Ancak ülke 
nüfusuna oranla yeterli bir rakam değil. 
Bunun ana nedeni insanların tasarrufa 
ayıracak geliri olmaması” diyor. 

TSEV Müdürü Kalkavan da BES’in daha 
önce de teşviksiz bir alan olmadığını 
hatırlatıyor. Kalkavan “Bundan önce 
de ücretliler buraya ödedikleri primi 
kendi personel departmanlarına veya 

Türkiye Finans’tan Tüm Sigorta 
İhtiyaçlarınız için Size Özel Çözümler!
Türkiye Finans Sigorta Pazarlama ve Operasyon Bölümü; konusunda uzman, 
deneyimli ekibi ve ihtiyacınız olan en uygun sigorta çözümleriyle, her durumda 
risklerinizi en aza indirmeniz için destek veriyor.

Biresysel Emeklilik Planları

Hayat Sigortaları
✓ Finansman Güvence Sigortası
✓ Kar Paylaşımlı Finansman   
 Güvence Sigortası

Konut Sigortaları
✓ Bina ve Eşya Sigortası
✓ Dask
✓ Güvenli Ev Sigortası

Araç Sigortaları
✓ Kasko
✓ Trafik Sigortası
✓ İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

İşyeri Sigortaları
✓ İşyeri, Bina Sigortası
✓ Demirbaş Sigortası
✓ Makine Sigortası
✓ Emtia Sigortası
✓ Kâr Kaybı Sigortası
✓ Cam Kırılması Sigortası
✓ Taşınan Para Sigortası
✓ Emniyeti Suistimal Sigortası

Mühendislik Sigortaları
✓ İnşaat All Risk Sigortası
✓ Leasing All Risk Sigortası
✓ Elektronik Cihaz Sigortası
✓ Makine Kırılması Sigortası
✓ Montaj All Risk Sigortası

Ferdi Kaza Sigortaları
✓ İşsizlik Sigortası
✓ Dört Dörtlük Eğitim Sigortası
✓ Aile Güvence Planı
✓ Diş Teminatlı Ferdi Kaza Sigortası
✓ Çek Güvence Sigortası
✓ Finansör Güvence Sigortası
✓ Faal/Siftah Kart Güvence Sigortası
✓ Limit Güvence Sigortası

Sağlık Sigortaları
✓ Seyahat Sağlık Sigortası
✓ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Nakliyat Sigortaları
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Türkiye’de Hayat ve    
Sağlık Sigortalarına Bakış  
Sağlık branşında geçtiğimiz yıllarda görülen hareketliliğin, 
özel sağlık sigortacılığının geliştirilmesi için sektörün atacağı 
adımlarla süreklilik göstermesi umuluyor. 

2014 yıl sonu verilerine göre hastalık-sağlık branşındaki 
toplam sigortalı sayısı 4,5 milyon kişiyi aşıyor. Hastalık-sağlık 
branşında gerçekleştirilen toplam prim üretimi ise bir önceki 
kıyasla yaklaşık %18,5’lik bir artış gösterdi.

Türkiye Sigortacılar Birliği, hem tamamlayıcı sağlık 
sigortacılığının ürünler arasında yerini almış olması hem de 
uzun süreli sağlık sigortacılığının geliştirilmesi ve bu alandaki 
teşvikler sayesinde yeni sigortalı kazanımının devam 
etmesini bekliyor.

Son dönemlerde, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık 
sigortaları ile ilgili çalışmalar sektörün gündemini meşgul 
ediyor. 

Sektör tamamlayıcı sağlık sigortacılığının beklenen 
doğrultuda gelişebilmesi için kamu tarafından tüm sağlık 
kurumlarına SGK geri ödemesi yapılabilmesi ve bu alandaki 
vergi teşvikinin artırılması alanlarında destek bekliyor. Dile 
getirilen bir talep de sigorta şirketleri ve kurumlar arasında 
sağlıklı veri paylaşımının sağlanması.

Sektörün neredeyse bütün temsilcileri ürün çeşitliliğinde çok 
büyük bir sorun olmadığını söylüyor. Ama özellikle hayat 
sigortası alanında ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiği 
vurgulanıyor. 

TSB Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu “Uzun süredir hayat 
sigortalarının %80-%90’ının bankalar kanalı ile üretilen ve 
bireysel kredilerle bağlantılı olarak satılan poliçelerden 
oluştuğu dikkate alındığında, ürün çeşitliliğinin artırılmasının 
gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır. Yurt dışı örneklerde 
görülen ve kişilerin hayatlarında meydana gelebilecek birçok 
rizikonun kapsandığı ürünlerin oluşturulması ile pazarın 
büyüyeceğini düşünüyoruz” diyor.

M. Akif Eroğlu / TSB Genel Sekreteri

Sektörün devletten beklentileri
Peki sigortacılık sektörü arzuladığı büyüklüğe ulaşmak 
için devletten, yetkililerden ne bekliyor? 

TSB Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu da “Maalesef ülkemiz 
sigorta bilinci henüz gelişmiş ülkeler düzeyinde değil. 
Öncelikle sektörün tüm paydaşlarının orta ve uzun vadede 
sigorta bilincini artırıcı politikalar geliştirilmesi gerekiyor” diyor. 

Eroğlu’na göre bu hem sigorta şirketlerinin, hem vatandaşların 
hem de ülke ekonomisinin kazançlı çıkacağı bir hedef. TSB 
Genel Sekreteri’nin sigorta şirketlerine de tavsiyeleri var. 
“Şirketlerin müşteri odaklı bir yapıyı hedef alan, merkezine 
müşteriyi ve onun ihtiyaçlarını koyan, üretimde çeşitlilik 
ve derinlik sağlayan stratejiler geliştirmesi ve teknolojiye, 
insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini 
düşünüyorum” diyor. 

Eroğlu ancak müşteri memnuniyeti ön planda tutulduğu, 
yenilikçi olunduğu ve teknolojik altyapıya önem verildiği 
takdirde kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanabileceğini 
düşünüyor. 

“Kısa vadede ise yapısal sorunlarımız var” diyen M. Akif 
Eroğlu “Sağlıklı bir ekonomi istiyorsak sağlıklı bir sigorta 
sektörü olmalı. Sigorta şirketleri güçlü olursa ekonomideki 
talepler daha rahat karşılanabilir. Bu yapısal sorunları 
çözmeliyiz ki işimiz sürdürülebilir olsun. Kısa vadede bu 
yapısal sorunları çözecek hamleler yapılmalı” diyor.  

Eroğlu’na göre sigortayı hem hükümetin, hem de siyasetin 
gündemine koyabilmek çok önemli.  

TSB Genel Sekreteri “Sektörümüzün büyük bir fon üretme 
kapasitesi olduğunu ilgili taraflara göstererek, makro anlamda 
ülkenin gelişmesi için çok önemli bir sektör olduğumuzun 
anlatılması gerekli. Bu dönüşüm sanayiciye, işadamlarına, 
partilere, hükümete, medyaya anlatıldığı ölçüde daha kolay 
yapılabilir. Bu elbette sektörün tüm paydaşları tarafından bir 
seferberlik havasında yapılmalı” diyor.

muhasebecilerine verdiklerinde onu vergiden düşüyorlardı. 
Mesela 100 lira yatırırsanız asgari 15, azami 35 lira geri 
alıyordunuz yani o ay o kadar az vergi ödüyordunuz. Şimdi 
sadece teşvik sistemi değiştirildi. Artık bir yerde bordrolu olup 
olmamanıza bakılmaksızın yüzde 25 herkese veriliyor” diyor. 

Kalkavan ‘daha düz, daha kolay anlatılabilir bir model’ olarak 
tanımladığı yüzde 25 devlet katkısıyla özellikle ev hanımı ya 
da üniversite öğrencileri gibi bordrosuz kesimlerin sisteme 
dâhil edilebildiğini anlatıyor. 

Ancak Mehmet Kalkavan ”İstatistiklere baktığımızda katılımcı 
sayısı daha hızlı büyümüş ama fon tutarı o hızla büyümemiş. 
Bu şu demek; eskiye kıyasla 50 lira 100 lira gibi küçük 
katkılarla sisteme dahil olanların sayısı artmış. Sayı arttı, fon 
büyüdü ama bu değişiklikten önce de büyüyen bir alandı” 
diyor.
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Sigorta Sektörünün Geleceği: 
Dijital Bankasurans
İhtiyaç duyduğumuz sigorta ürünlerini bankalar üzerinden satın almak 
uzun süredir hayatımızın içinde olan ve her geçen yıl daha da yaygınlaşan bir 
kavram. Gelişen teknolojinin etkisiyle son dönemde ön plana çıkan 
‘Dijital Bankasurans’ ise banka şubelerinin yanı sıra çağrı merkezleri, internet 
şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de müşterilere sigorta 
hizmetleri sunulmasını sağlıyor. Türkiye Finans’ın da başarıyla uyguladığı 
bu sistem müşterilerimizin sigorta hizmetlerine daha kolay ulaşmasını, 
daha doğru kararlar vermesini sağlıyor. 
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘Dijital Bankasurans Türkiye 2015 Zirvesi’ne 
konuşmacı olarak katılan Türkiye Finans Bankasurans Yöneticisi 
Serdar Polat, konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayarak, bankamızın 
‘Dijital Bankasurans’ uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Müşterinin ihtiyaçlarını merkeze koyarak 
hem banka hem de sigorta şirketlerinin 
faydasına değer oluşturmaya odaklanan 
bir kavram olan “ Bankasurans”, sigorta 
şirketlerinin ürettiği poliçeleri banka 
şubeleri aracılığı ile satması olarak 
tanımlanıyor. 

Bankasurans, 2014 yılında, sigortacılık 
sektörünün yüzde 23’ünü oluşturan ve 
5,6 milyar TL üretime sahip bir satış 
kanalı. Bu rakamlar sadece prim üretimi 
değil aynı zamanda 1,1 trilyon TL 
üzerindeki bankacılık faaliyetleri riski ve 
16 milyon tüketici riskinin sigortalanması 
anlamına da geliyor.

Müşterilerimize daha verimli ve avantajlı 
sigorta hizmeti sunabilmek adına 

sistemimize entegre ettiğimiz Online 
Bankasurans Platformu ise Bankasurans 
uygulamalarının geleceğini temsil eden 
dijital hizmetlerin hepsini kapsıyor. 
Sistem halihazırda 25 sigorta şirketini 
4 banka ile entegre ediyor. Sağladığı 
operasyonel kolaylıkların yanı sıra 
müşterilerin sigorta şirketlerinden 
karşılaştırmalı teklif almaları, vadesi 
dolan poliçelerin yenilenme süreçlerinin 
zamanında gerçekleştirilmesi gibi son 
kullanıcıya yönelik pek çok avantajı da 
bünyesinde barındırıyor.

Bankasurans alanındaki farklı ve etkin 
çözümleri mercek altına almak, hem 
bankacılık hem de sigortacılık alanındaki 
uzman kişilerin ve müşterilerin gözünden 
sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek, yeni 

iş modellerinin ve dijital çözümlerin 
hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 
düzenlenen ‘Dijital Bankasurans Türkiye 
2015 Zirvesi’ 7 Ekim 2015 tarihinde 
Türkiye Sigortalar Birliği TSB konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Bankasurans 
iş modellerini en iyi uygulayan şirketlerin 
yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya 
getiren zirveye, Türkiye Finans Fon 
Toplama ve Yatırım Ürünleri Pazarlama 
Müdürlüğü Bankasurans Yöneticisi 
Serdar Polat da konuşmacı olarak katıldı.

Polat konuşmasında 2012 yılından 
bugüne, odaklanma sonucu hızlı bir 
büyüme sürecine girildiğini, online 
sigorta platformunun sayesinde 
hepsi farklı özellikler barındıran çok 
sayıda sigorta ürününün teknolojiden 
faydalanılarak daha etkin pazarlandığını, 
satışların alternatif dağıtım kanallarıyla 
desteklendiğini belirtti.
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“Çoklu acentelik sistemi ile çalışmak 
müşterilerimize daha çok seçenek 
sunmamızı, alternatif ve rekabetçi 
fi yatlama şansı yakalamamızı 
sağlıyor.”

Türkiye Finans’ın Bankasurans’a bakış açısı ve 
bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında 
bizi bilgilendirebilir misiniz? 

2000’li yıların başlarında sigorta prim üretimin yüzde 9’u 
banka şubeleri aracılığı ile yapılırken bugün geldiğimiz 
noktada bu oran yüzde 23’e ulaşmış bulunuyor. Büyük 
ölçekli bankalar iştirakleri olan sigorta şirketleri ile birlikte 
bu ivmenin çıkışında öncü olmakla beraber son 6 yıllık 
süreçte orta ve küçük ölçekli bankalar da artık Bankasurans 
kanalındaki büyümeye katkı sağlamaya başladılar. 

Türkiye Finans olarak 2011 yılında bu kanaldaki hacim ve 
kârlılığımızı artırabilmek için AcerPro Sigorta Platformu’na 
yatırım yaparak şubelerimizin farklı sigorta şirketlerinden 
alternatifli online teklif almaları ve poliçe oluşturmalarına 
olanak sağladık. 

Sigortacılıktaki büyüme arzumuza sadece teknolojik 
yatırımların yeterli olmayacağı düşüncesiyle sigorta 
ürünlerimizi karne hedeflerimize dahil ederek şubelerimizin 
bu konuya odaklanmasını sağladık. Devamında yeni ürünler, 
eğitim ve kampanya yönetimi ile 2011 yılındaki 15 milyon TL 
olan prim üretimimizi 2014 sonu itibariyle hayat sigortaları ve 
BES dahil olmak üzere 75 milyon TL’ye, banka kârlılığımızın 
içindeki payını da %5’e çıkarmış bulunuyoruz. 

Bankasurans ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi 
nasıl değerlendirebiliriz?

Türkiye Finans olarak bugün itibariyle 6 elementer, 3 
emeklilik ve hayat sigortası şirketi olmak üzere toplam 9 
şirketin acenteliğini yapıyoruz. Çoklu acentelik sistemi ile 
çalışmak müşterilerimize daha çok seçenek sunmamızı, 
alternatif ve rekabetçi fiyatlama şansı yakalamamızı sağlıyor. 
Bunun yanı sıra poliçe vade bitişlerinde müşterilerimize SMS 
ve elektronik posta yolu ile zamanında bilgilendirme yaparak 
yenilemelerinin yapılmasını ve teminatlarının poliçesiz 
kalmamasını sağlıyoruz. 

Genel Müdürlük Operasyon, Alternatif Dağıtım Kanalları, 
Bilgi-İşlem, Pazarlama, Satış departmanlarımız ve tüm şube 
çalışanlarımız iç ve dış müşteri memnuniyeti noktasında her 
türlü dikkat ve özeni gösteriyor. Bu durum hizmet kalitemizi 
ve satışlarımızı olumlu yönde etkiliyor.

Zorunlu sigorta stresini memnuniyete 
nasıl dönüştürüyorsunuz ? 

Fon sağladığımız teminatların sigortalanması öncelikle 
müşterilerimizi, sonra bankamızı koruma altına alıyor. 

Bu noktada, müşterimizle birlikte ortak riskini aldığımız 
teminatların sigortalanması için mevcut çalıştığımız sigorta 
şirketleri aracılığı ile poliçe düzenliyoruz. 

Ancak müşterilerimizin, bankamız haricinde bir sigorta 
acenteliğinden sigortalanmayı tercih etmesi de 
mümkün. Böyle bir durumda müşterilerimizin tercihine 
saygı duyuyoruz. Müşterilerimizin bankamız haricinde 
sigortalanmayı tercih etmeleri durumunda ‘banka dışı poliçe 
giriş ekranı’ üzerinden kayıt altına alarak, vade bitiminde 
bankamızın güncel teklifini sunabiliyoruz.

Müşterilerimizin, sigortayı kullandıkları finansman desteği ile 
yapmak mecburiyetinde oldukları zorunlu bir masraf olarak 
görmelerini istemiyoruz. Sigorta, öncelikle kendilerini koruma 
altına alan bir ihtiyaç ve sigorta şirketi seçimi tamamen kendi 
inisiyatiflerinde. 

Bankasurans sisteminde çağrı merkezlerinin 
önemi nedir ?

Bankalar, sahip oldukları büyük müşteri kitleleri ile daha 
verimli iletişim kurmak ve müşteri özelinde derinleşebilmek 
için çağrı merkezleri kanalıyla farklı ürün satışlarına yöneliyor.

Bankamız da bu konuda uzman kadrosuyla, müşterilerimizin 
eğilimlerine göre uygun sigorta ürünlerini tespit ederek çağrı 
merkezimiz kanalıyla satış gerçekleştiriyor. 2015 yılı içinde 
bu kanaldan yaptığımız satışlar, ulaşılan müşteri üzerinden 
ortalama yüzde 8’leri buldu.

Serdar Polat
Türkiye Finans Bankasurans Yöneticisi 
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Sıfırdan 
Zirveye

Bize Zoroğlu’nun kuruluş öyküsünü 
anlatır mısınız?

Zoroğlu Şirketi 2002 yılında kuruldu, 
fakat geçmişi 1994 yılına kadar uzanıyor. 
Maddi koşullarımız oldukça zorluydu. 
O dönemde okuyan en küçük kardeşimiz 
hariç hepimiz farklı işlerde çalışarak 
aile bütçesine destek oluyorduk. 
Üniversite sınavında Tarih Öğretmenliği 
bölümünü kazanmama rağmen gitmek 
mümkün olmadı. 1994 yılında babamızın 
birkaç yıl önce girdiği ve maalesef iyi 
sonuçlanmayan ticari deneyiminden 
alacağı olan 27 halıyla başladı her şey.
O halıları Denizli’den alıp Aydın’a 

getirmek bile başlı başına bir hikâyedir 
aslında. Bir kamyoncuya çorba 
ısmarlayarak Aydın’a kadar geldik ama 
halıları 1 kilometre uzaklıktaki eve tek 
tek taşımak zorunda kaldım. Sonra 
dört tekerlekli bir el arabasının üstünü 
kestirdim ve sokak sokak dolaşarak 
halıları satmaya başladım. 

O dönemde Aydın’da taksitle seyyar 
halı satışı yapan kimse yoktu. Bir süre 
geceleri otelde çalışarak gündüzleri de 
satış yaparak elimdeki halıları bitirdim. 
Ancak yeni halı nereden nasıl alınır hiç 
bir fikrim yoktu. Elimde sadece taksitle 
satış yaptığım için her ay topladığım belli 

bir miktar para vardı. İncirliova esnafına 
giderek halıyı nereden aldıklarını 
sordum. İzmir’den geliyor dediler. Her 
Cuma gelirlermiş. Cuma günü gittim 
ve haftalık ödeme karşılığında mal alıp 
alamayacağımı sordum, kabul ettiler. 
Halının yanında 4 tane de battaniye 
aldım. Benim için çok değerlidir o 
battaniyeler. Böylece her gün bir el 
arabası boşaltmaya başladık. 

El arabasıyla satış yapmak zor bir şeydir. 
Biz bütün kardeşler satış yapmayı bu 
şekilde öğrendik. Ben hayalim olan 
steyşın arabayı alınca el arabasını 
kardeşim devraldı. Taksitli müşterilerimiz 

“Müşterilerimizi hiç kandırmadık. 
Her zaman sattığımız malın arkasında durduk.” 

Alışveriş, eğitim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Zoroğlu; dört 
erkek kardeşin sıfırdan başlattıkları, bugün 200’den fazla çalışanıyla, 
faaliyet gösterdiği her alanda adından başarıyla söz ettiren bir aile şirketi. 
Aydın’ın en işlek noktalarından birinde bulunan Zoroğlu AVM; beyaz 
eşyadan zücaciyeye, ev tekstilinden elektroniğe kadar aradığınız her 
şeyi bir arada bulabileceğiniz, içinde mis kokulu kahvenizi içerek 
dinlenebileceğiniz cıvıl cıvıl bir mağaza. Zoroğlu Alışveriş Eğitim İnşaat 
Tarım ve Petrol Ürünleri Nakliyat ve Turizm Seyahat Sanayi Ltd. Şti.’nin 
başındaki isim Ünal Zor, ilmek ilmek dokudukları bu başarı hikayesini 
bizlerle paylaştı.

Ünal Zor
Zoroğlu AVM Kurucu Ortağı

Mustafa Zor
Zoroğlu AVM Kurucu Ortağı
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giderek çoğalmaya başladı. Para 
biriktirmek kolay olmadı bizim için. 
Minibüs almaya karar verdiğimizde ise 
farklı bir şey yapmak istedim. Klasik mal 
taşıyan minibüslerin yerine biraz daha 
pahalı olan ama daha zarif görünen bir 
model tercih ettim ve üzerine de isim 
yazdırdım. Bu durum müşterilere güven 
verdi ve satışlarımızı olumlu etkiledi. 

Mağazaya geçme aşaması ne zaman 
şekillenmeye başladı?

Tüm kardeşler tamamen bu işle 
ilgilenmeye başladığımız zaman 
pazarlarda da yer almaya başladık. 
Ayda 52 pazara çıktığımız zamanları 
hatırlıyorum. Yetişmekte zorlanmaya 
başlayınca İncirliova’da küçük bir 
dükkân kiraladık. Bütün bunlar olurken 
çevremizdeki büyük mağazalara da 
özeniyorduk tabii... Önce o küçük 
dükkânımızı büyüttük, sonra Aydın’da 
5 katlı bir yer tuttuk ve pazarlardan 
çekildik. Mağazaya geçince iş sadece 
halıda kalmadı. Başlangıçta stok 
tutmadan çalışıyorduk. İzmir’den tencere 
takımı alıyor, halıların üzerine koyuyor, 
satılınca gidip yeniden alıyorduk. 
Zamanla işler gelişti, kasiyer ve servis 
elemanlarından başlayarak personel 
almaya başladık. Taksitli züccaciye 
satışı müşterilerin çok ilgisini çekti. 
Mağaza açtıktan sonra daha az kârla 
müşteriyi nasıl çoğaltabiliriz, Aydın’ın 
tamamına nasıl hitap edebiliriz sorusuna 
yanıt bulmaya çalıştık. Düşük kâr ve 
10 taksit sistemi ile mağazaya giren 
müşteri sayısını artırmayı hedefledik. 
Ürün çeşitliliğimizi artırdık. Zamanla 
halıdan beyaz eşyaya, ev tekstilinden 
zücaciyeye, mobilyadan perdeye, küçük 
ev aletlerinden ayakkabı ve giyime 
kadar her şeyi bir arada bulabileceğiniz 
bir mağaza haline geldik. 2005 yılında 
Aydın’ın en işlek ve bilinen noktasında 
bulunan yeni binamıza geçtik. Bu 
bizim için çok büyük, hemen herkesin 
de çılgınlık olarak değerlendirdiği bir 
yatırımdı. 

Büyük emekler göstererek geldiğiniz 
bu noktada başarıyla büyümeye de-
vam etmenizi neye borçlusunuz?

Öncelikle biz markalarla büyüdük. 
Satışını yaptığımız markalara ne kadar 

sahip çıkarsak onlar da bize o kadar 
sahip çıktılar. Şu anda mağazamızda her 
gelir grubuna hitap edebilecek çok geniş 
bir marka skalamız var. Müşterilerimizin 
kaliteli ürünlere uygun koşullarla 
ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. 

Müşterilerimizi hiç kandırmadık. Her 
zaman sattığımız malın arkasında 
durduk. Alınan her ürünün ardından 
elemanlarımız mutlaka müşterimize 
telefon ederek bir sorun yaşayıp 
yaşamadıklarını tespit eder. 

Açık hesapla çalışmayı seviyoruz. Bu 
sistem müşteri girişini artırıyor. Son 
zamanlarda Türkiye Finans’ın Hızlı 
Finansman Sistemi’ne dahil olarak 
müşterilerimizin uzun vade taleplerini 
daha kolay karşılamaya da başladık. 

Personelimiz her zaman güler yüzlüdür. 
Hepsi gereken eğitimleri alırlar. Çalışan 
bağlılığımız yüksektir. Kendilerine değer 
verilen bir ortamda verimliliklerini üst 
düzeye çıkartabiliyorlar. 

Müşteri sadakatini sağlamak amacıyla 
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Bugün itibariyle 224.000 kayıtlı 
müşterimiz var. Fiyatlarımızı 
abartmıyoruz. Piyasa ile aynı olmasına 
dikkat ediyoruz. Eve kadar servis 
yapıyoruz. Ürün ile ilgili bir sorun olursa 
ilgili birimimiz aracılığı ile bu sorunu 
çözüyoruz. Mağazalarımızın ferahlığına, 
ısıtmasına ve soğutmasına dikkat 
ediyoruz. Ürün demoları yapıyoruz. 
Müşterilerimizin keyifli bir alışveriş 
yapması için çalışıyoruz. Gelen her 
müşterimize Türk Kahvesi ikram 
ediyoruz. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz 
bir araba çekilişimiz var. 100 TL 
tutarındaki her alışveriş için çekiliş 
kuponu veriyoruz. 

Alışveriş merkezi lokomotif işiniz ama 
siz başka alanlarda da iddialı projeler 
üretiyorsunuz. 

Evet, kaliteli konut projeleri 
gerçekleştirdiğimiz bir inşaat şirketimiz 
var. Yılda 100-150 daire yapıyoruz. 
Ancak üzerinde büyük önemle 
durduğumuz konu eğitim. Geçtiğimiz 
yıl açılışını yaptığımız Rehber Koleji 

328 öğrenciyle ilk yılını tamamladı. Bu 
yıl hedefimiz 500 öğrenciye ulaşmak. 
Önümüzdeki sene kız ve erkek liselerini 
hayata geçirmek için çalışmalarımız 
sürüyor. Oldukça geniş bir kampüsümüz 
var. 

Biz eğitim konusunda geç bile kaldığımızı 
düşünüyoruz. Amacımız öğrencilerimize 
hem akademik hem de manevi açıdan 
en iyi eğitimi vermek. Tek kanatlı kuş 
uçamaz. Öğrencilerimiz İngilizce’nin yanı 
sıra Osmanlıca ve Kur’an-ı Kerim eğitimi 
de alıyorlar. Hem dinî hem toplumsal 
değerlerimizi en iyi şekilde öğretmeye 
çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl TEOG sınavı 
birincisi okulumuzdan çıktı. 

Türkiye Finans’la işbirliğiniz ne zaman 
ve nasıl başladı?

Türkiye Finans Aydın Şubesi’nin 
açılış hazırlıkları döneminden beri 
süregelen bir işbirliğimiz var. İlk günden 
itibaren kendimizi rahat hissettiğimiz 
bir ortam sundu bize bankamız. 
İşbirliğimiz giderek güçleniyor. 
Güvenlik görevlisinden çaycısına, 
memurundan şube müdürüne kadar 
tüm şube çalışanları aynı güler yüzlü, 
sıcakkanlı, müşteri odaklı yaklaşımla 
hizmet sunuyorlar. Bunun sadece bana 
özel olmadığını da biliyorum. Türkiye 
Finans müşterisi olmak böyle bir farkı 
yaşamanızı sağlıyor. 

Türkiye Finans üye iş yeri olmanın size 
sağladığı avantajlar nelerdir?

Her türlü bankacılık hizmetini faizsiz 
sistem ile almak bizim için en önemli 
avantaj diyebilirim. 

İş geliştirme ve yatırım konularında 
Türkiye Finans’tan ne gibi destekler 
alıyorsunuz?

Hızlı Finansman, çek, kredi kartı, 
pos, maaş ödemeleri, yatırım ve ticari 
amaçlı finansman desteği ve diğer tüm 
bankacılık hizmetlerini Türkiye Finans ile 
gerçekleştiriyoruz. Okul ödemelerimiz 
de Türkiye Finans aracılığı ile yapılıyor. 
Faizsiz bankacılık anlayışı ve sunduğu 
kaliteli hizmet ile bankamızın her zaman 
yanımızda olduğunu biliyoruz ve biz de 
bankamızın yanında duruyoruz, durmaya 
da devam edeceğiz. 



Finans Gündemi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, son 5 yılda Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
destek programlarından 69 bin 778 
KOBİ’nin faydalandığını belirterek, 
“KOSGEB’ten destek alarak 11 bin 
547 işletme ölçeğini büyüttü” dedi.

Yapılan analizlere göre, son 5 yılda 
KOSGEB destek programlarından 
69 bin 778 KOBİ’nin faydalandığını 
bildiren Işık, “10 bin 751 KOBİ bir 
kez ölçek büyütürken, birden fazla 
ölçek büyüten işletmeler de oldu. 
Bu işletmelerden 780 KOBİ 2 defa 
ölçek büyütmeyi başarırken,  
16 KOBİ de 3 kere ölçek büyüterek 
önemli bir başarı sağladı” 
açıklamasını yaptı.

Işık, söz konusu dönemde 
KOSGEB’ten destek alan 
işletmelerde, yüzde 34,3 ile en 
yoğun ölçek büyümelerinin 2011 
yılında gözlemlendiğini kaydetti. 
En çok gerçekleştirilen büyüme 
şeklinin ise yüzde 58,3 ile mikrodan 
küçük ölçeğe geçişte görüldüğünü 
belirten Işık, ölçek büyümesindeki 
kaynağın yüzde 50,6 ile net 
satışların artışı olduğunu ifade etti.

12 Bin İşletme 
KOSGEB’le Büyüdü

Uluslararası doğrudan yatırım 
girişi, Temmuz ayında 3 milyar 392 
milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Bu rakam aylık bazda, 2007 Ocak 
ayından bu yana en yüksek seviye 
oldu.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 
uluslararası doğrudan yatırım girişi, 
bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 22,1 artışla 9 milyar 715 
milyon dolara ulaştı.

Türkiye’ye sadece Temmuz ayında 
gelen yabancı doğrudan yatırım 
ise 3 milyar 392 milyon dolarla, 
101 ayın ardından en yüksek 
seviyeye çıktı. Bu rakam, 2007 
Ocak ayındaki 6 milyar 453 milyon 
dolarlık doğrudan yatırım girişinden 
bu yana en yüksek seviye oldu. Öte 
yandan, uluslararası yatırımcıların 
Türkiye’deki yeni veya mevcut 
şirketleri ile iştirak ettikleri yerli 
sermayeli şirketlerindeki ortaklık 
paylarına ilişkin transferleri içeren 
sermaye girişi, Temmuz’da 3 
milyar 57 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşirken, bunun 2 milyar 
200 milyon dolarlık kısmı mali aracı 
kuruluş faaliyetlerinden kaynaklandı. 
Mali aracı kuruluş faaliyetlerini 770 
milyon dolarla imalat sanayi izledi.

Uluslararası Doğrudan 
Yatırım En Yüksek 
Seviyeye Ulaştı

Türkiye’de son 13 yılda, ulaştırma, 
eğitim, sağlık, enerji, orman ve su 
ile TOKİ yatırımlarına toplam 462,8 
milyar lira ayrıldı, bunun 105 milyar 
lirası Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerine tahsis edildi.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 
çeşitli bakanlıkların verilerinden 
derlenen bilgilere göre son 13 yılda 
Türkiye’nin 81 iline, 6 önemli yatırım 
alanında toplam 462 milyar 791 
milyon lira tahsis edilirken, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerine 
bu yatırımlardan ayrılan payın 
büyüklüğü 105,4 milyar lirayı buldu. 

Söz konusu dönem boyunca Doğu 
Anadolu Bölgesi’ne ayrılan yatırım 
tutarı 55 milyar 917 milyon lira, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 
ayrılan pay da 49 milyar 451 milyon 
lira oldu. Böylelikle söz konusu 
dönemde Türkiye genelinde 
yapılan yaklaşık her dört yatırımdan 
biri bu bölgelere katkı sağladı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yatırımlardan en fazla payı 9,7 
milyar lira ile deprem yaralarının 
sarılmaya çalışıldığı Van, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
ise 10,6 milyar lira ile Şanlıurfa aldı.

Doğu ve Güneydoğu’ya 
105 Milyar Lira Yatırım
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Otomotiv Distribütörleri Derneği 
(ODD) verilerine göre, Türkiye’de, 
yılın 9 ayında toplam 662 bin 
988 otomobil ve hafif ticari araç 
satılırken, bunun 215 bin 913’ünü 
yerli üretim, 447 bin 75’ini de ithal 
araçlar oluşturdu. Ocak-Eylül 
döneminde satılan 500 bin 905 
otomobilin 373 bin 523’ü ithal 
araçlardan karşılandı. Hafif ticari 
araçlarda ise yerli üretim araçların 
satışı ithal araçları geçti.

Ocak-Eylül döneminde, 500 bin 
905 otomobil satılırken, bunların 
373 bin 523’ünü ithal, 127 bin 
382’sini ise yerli araçlar oluşturdu. 
İthal otomobillerin satışı, yüzde 
74,57’lik payla, yerlilerin üç katına 
yaklaştı.

Yılın 9 ayında, 162 bin 83’ü bulan 
hafif ticari araç pazarının 73 bin 
552’si ithalatla karşılanırken, 88 
bin 531’i yerli araçlardan oluştu. 
Böylece yerli hafif ticari araçların 
satışı, yüzde 54,62’lik payla ithal 
araçları geçti.

Dövizdeki Artışa 
Rağmen İthal Araç Satışı 
Hız Kesmedi

Çağrı merkezi sektöründe toplam 
pazar büyüklüğü 3,6 milyar TL 
boyutuna ulaştı. İstihdam rakamları 
ise bir önceki yıl yüzde 13 
düzeyinde artış gösterirken bu sene 
yüzde 4 artışla 83 bin kişiyi buldu.

ÇMD ve IMI Conferences 
iş birliğiyle yapılan pazar 
araştırmasının sonuçlarına göre 
sektör 2015 yılında büyüme 
eğilimini az da olsa sürdürdü.  
Bir önceki yıl yüzde 16 olan cirosal 
büyüme, bu yıl yüzde 6 düzeyinde 
kaldı. Sektörün toplam pazar 
büyüklüğü 3,6 milyar TL boyutuna 
ulaştı. 

İstihdam rakamları ise bir önceki 
yıl yüzde 13 düzeyinde artış 
gösterirken bu sene yüzde 4 
artışla 83 bin kişiyi buldu. 2015 
yılı itibariyle çağrı merkezlerinde 
çalışan müşteri temsilcilerinin  
yüzde 67’sini kadınlar, yüzde 
33’ünü erkekler oluşturuyor.  
Müşteri temsilcilerinin önemli 
bir kısmı 21-29 yaş aralığında 
yer alıyor. Toplam istihdamın 
sektörel dağılımında yüzde 28,6 
ile telekomünikasyon, yüzde 21,5 
ile finans ve yüzde 10,7 ile kamu 
sektörleri en yüksek payı alıyor.

Çağrı Merkezi Sektörü 
3,6 Milyar TL  
Büyüklüğe Ulaştı

Kredi ve banka kartlarının sağ 
alt köşesinde yer alan ödeme 
sistemini gösteren alanda artık 
bir Türk markası da yer alacak. 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
tarafından geliştirilen yerli ödeme 
yöntemi ‘TROY’ (Türkiye’nin Ödeme 
Yöntemi) 1 Nisan 2016 tarihinden 
itibaren uygulamaya geçecek. 

MasterCard, Visa’ya rakip olması 
beklenen TROY’un Türkiye’de 
bulunan 164 milyon adet kartta 
kullanılması bekleniyor. TROY 
aynı zamanda İngilizce’de Truva 
anlamına geliyor. BKM Genel 
Müdürü Soner Canko, “TROY 
kısa süre sonra hayata geçecek. 
Bugüne kadar bilgi birikimi 
ve teknoloji gücü ile oluşan 
altyapımızla artık kendi ödeme 
yönetimimizi oluşturmanın zamanı 
gelmişti. Türkiye’de 106 milyon 
banka kartı, 58 milyon kredi kartı 
ve 2.4 milyon adet POS cihazı 
bulunuyor. Yıllık kartlı işlem tutarı 
400 milyar dolar” dedi. 1 Nisan 
itibarıyla 2,4 milyon POS cihazında 
TROY kullanılabilecek ve 45 bin 
ATM de TROY’a para ödeyecek.

Milli Ödeme Yöntemi 
TROY 2016’da Hazır
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Sofralarımızın 
Baş Tacı Peynir için 
Yeni Uygulamalar Yolda!

Peynir kahvaltı sofralarımızın baş tacı... Ulusal Süt Konseyi’nin yayınladığı 
peynir tüketimi istatistiklerine göre kişi başına yılda 16,5 kg peynir tüketiyor, 
193 çeşit peynir üretimi yapıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, 
8 Şubat 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe aldığı Türk Gıda 
Kodeksi Peynir Tebliği belki de bu yüzden kamuoyunda çok ses getirdi.  
1 Ocak 2016’da uygulanmaya başlayacak düzenlemeler; peynirin üretiminden 
muhafazasına, sınıfl andırılmasından taşınmasına ve piyasaya arzına kadar 
birçok yenilik getiriyor.
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Küf Kültürleri Kontrol Altına Alınıyor
Yeni Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’ne göre, peyniraltı suyu 
peynirlerinin üretiminde yağı standardize etmek amacıyla krema 
ve randımanı artırmak amacıyla da süt kullanılabilecek ancak 
toplam protein içeresindeki serum protein oranı yüzde 75’in 
(m/m) altında olamayacak.

Süt, çiğ olarak peynire işlenebileceği gibi termizasyon, 
pastörizasyon veya daha yüksek sıcaklıklarda uygulanan ısıl 
işlemden sonra da peynire işlenebilecek. Çiğ sütten veya 
termizasyon işlemi uygulanan sütlerden üretilen ve telemesi 
haşlanmamış peynirler taze olarak piyasaya arz edilemeyecek. 
Pıhtıdan peyniraltı suyunun ayrılmasıyla elde edilen bu peynirler 
üretimden sonra en az 4 ay uygun koşullarda olgunlaştırıldıktan 
sonra piyasaya arz edilebilecek. Taze olarak tüketilen 
peynirlere işlenen çiğ sütler, en az pastörizasyon normlarında 
ısıl işleme tabi tutulacak.

Üretimde nişasta ve nişasta bazlı ürünler, soya ve soya ürünleri, 
süt yağı dışındaki hayvansal yağlar, jelatin, bitkisel yağlar ile süt 
proteini dışındaki proteinler kullanılmayacak. Sadece aromalı 
veya çeşnili taze peynirlerde stabilizör amaçlı olarak nişasta, 
teknolojinin izin verdiği miktarda kullanılabilecek.

Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynirlerin küflendirme işlemleri, 
kontrollü iklimlendirme sağlanabilen ve hijyen koşulları uygun 
yerlerde yapılabilecek.

Peynirde Kullanılan Tuz Oranı Azalıyor
Peynirlerin içerebileceği maksimum tuz oranı, mevcut 
uygulamaya göre yüzde 35 ile yüzde 61 arasında değişen 
oranlarda azaltılacak. Peynir üretiminde türüne göre değişmek 
üzere kuru madde oranının yüzde 3 ile 7,5’i arasında tuz 
kullanılabilecek.

Tebliğ, Türkiye’de yaygın olarak üretilen peynirlerin nem 
miktarını türüne göre değişmek üzere en az yüzde 40, en fazla 
80 şeklinde sınırlandırıyor.

Peynirler Dört Gruba Ayrılıyor
Peynirler tam yağlı, yarım yağlı, az yağlı ve yağsız olmak üzere 
4 grupta satışa sunulacak. Kuru maddede en az yüzde 45 
yağlı olan peynirler, tam yağlı kategorisinde yer alırken, yüzde 
45-25 yağlı olanlar yarım yağlı, yüzde 25-10 yağ içerenler az 
yağlı, yüzde 10 ve altında yağ içerenler ise yağsız şeklinde 
adlandırılacak.

Daha önce kuru maddede en fazla yüzde 30 yağ içeren 
peynirler için kullanılan ve halk arasında ‘light’ olarak da bilinen 
yağı azaltılmış ifadesi, kuru maddede yüzde 25’in altında 
yağ içeren peynirler için kullanılabilecek. Bu ürünlerin yağ 
içeriği etiket bilgilerinde en az 3 milimetre yüksekliğinde punto 
karakterler kullanılarak yazılacak.

Tebliğ kapsamında yer alan peynirlere, onaylı işletmelerde 
veya son tüketiciye sunulurken satış esnasında, dilimleme, 

rendeleme ve ufalama gibi 
fiziksel işlemler uygulanabilecek 
ancak peynirler birbirleriyle 
karıştırılarak piyasaya 
sunulamayacak.

Kaşar peyniri üretiminde 
emülsifiye edici tuz 
kullanılmayacak. Emülsifiye 
edici tuz, peynirde bulunan proteinleri dağıtarak yağ ve diğer 
bileşenlerin homojen dağılımını sağlıyor. 

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, koyun sütü aroması, 
keçi sütü aroması ve tereyağı aroması gibi süt ve süt ürünleri 
aroma vericileri kullanılmayacak.

Yöresel veya ülkesel adlarıyla bilinen peynirler için tebliğde 
ve yatay gıda kodeksinde hüküm bulunmayan hususlarda, 
öncelikle ilgili ulusal standart, ulusal standardın bulunmaması 
durumunda ise uluslararası standartlar dikkate alınacak.

Etiketlere Düzenleme Geliyor,    
Kafa Karıştıran İfadeler Kaldırılıyor
Peynirler, tebliğ kapsamındaki tanımlanan ürün adlarına veya 
coğrafi işaret olarak tescil edilmiş adlarına göre piyasaya 
arz edilecek. Bu şekilde bir adlandırma yoksa, yöresel ya da 
ülkesel adlarına uygun olarak piyasaya sunulacak.

Peynirlerin etiketinde, ‘köy peyniri’, ‘geleneksel peynir’, ‘doğal 
peynir’, ‘çiftlik peyniri’ gibi ibarelere yer verilmeyecek.

Peynirlere uygulanan fiziksel işlem etiket bilgilerinde yer 
alacak. Ayrıca üretiminde çeşni maddesi kullanılan peynirlerin 
etiketinde çeşni maddesinin adı ürün adıyla birlikte belirtilecek.

Sadece tek bir türe ait süt kullanılarak üretilen peynirlerde, türün 
adı peynir adı ile birlikte etikette belirtilebilecek ve hayvanın 
resmi kullanılabilecek. Peynirin üretiminde farklı hayvan türlerine 
ait sütlerin karıştırılarak kullanılması durumunda kullanılan sütün 
elde edildiği türlerin adları, ürün adının yanında ‘koyun, keçi ve 
inek sütünden üretilmiştir’ gibi ifadelerle belirtilecek. Ancak bu 
ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi gibi türlere ait görsellere 
yer verilmeyecek.

Üretim aşamasında pastörizasyona eşdeğer ısıl işlem 
bulunmayan çiğ sütten veya termizasyon işlemi uygulanan 
sütlerden üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirlerin 
etiketlerinde ‘çiğ sütten üretilmiştir’ ibaresi ürün adıyla aynı 
yüzde kullanılacak ve en az 3 milimetre punto büyüklüğünde 
karakterler kullanılarak yazılacak.

Küf kültürleri ile olgunlaştırılarak üretilen peynirlerin etiketinde 
de hangi küf kültürü ile üretildiği açıkça ifade edilecek.

Eski Kaşara 120 Gün Kriteri Geliyor
En az 120 gün süre ile olgunlaştırılarak üretilen kaşar 
peynirlerinde “eski” ifadesi kullanılabilecek.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari 
yaptırım uygulanacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda 
işletmecileri, tebliğ hükümlerine 31 Aralık 2015 tarihine kadar 
uymak zorunda. Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet 
gösteren gıda işletmecileri tarafından 1 Ocak 2016’dan önce 
piyasaya arz edilen ürünler 31 Aralık 2016’ya, 1 Ocak 2016 
tarihinden önce piyasaya arz edilen ve son tüketim tarihi 1 
yıldan fazla olan peynirler 31 Aralık 2017’ye kadar piyasada 
bulunabilecek.
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Deriye Efeliği İşleyenler
Düğümleri 
Çiçeklere Dönüştürenler
En Güzel Çizmeyi 
Yapma Yolunda Bir Usta
12 yaşında çırak olarak mesleğe adımını atan İzzet 
Erkaç, 1992 yılından beri İncirliova’da kendi atölyesinde 
efe çizmeleri yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Geleneksel Türk El Sanatları Efe Çizmesi (Körüklü 
Çizme) Sanatkârı belgesine sahip olan iki ustadan biri 
olan Erkaç için efelik bir yaşam biçimi. Büyük bir aşkla 
yaptığı körüklü çizmeleriyle, 
içinde doğup büyüdüğü 
kültürü genç nesillere 
aktarmanın gururunu 
yaşıyor. Aynı zamanda 
ayakkabı ustası olan 
İzzet Erkaç, her ustanın 
kendine has bir tarzı 
olduğunu, bu kültürün içinde 
olan, bu sanattan anlayan 
herkesin hangi çizmenin 
hangi ustanın elinden 
çıktığını anlayacağını, bu 
yüzden amacının her 
zaman en güzel 
çizmeyi yapmak 
olduğunu 
söylüyor. 

Dededen Toruna...
İyi bir çizme yapmanın ilk koşulu en uygun deriyi bulmak. Her 
deriden çizme yapılmıyor. Derinin yumuşak, körükleri bükmeye 
elverişli olması gerekiyor. Bu nedenle özellikle süt danası derisi 
tercih ediliyor. Çizme yapımında kullanılan tüm malzemelerin 
doğal olmalarına özen gösteriliyor. Doğal kundura boyası 
kullanıldığı için sadece siyah, kahverengi ve kırmızı renklerde 
efe çizmesi yapılabiliyor. Körüğü bükmek ise çizme yapımının 
en zor kısmını oluşturuyor. Yapımı yaklaşık bir hafta süren 
körüklü çizmenin ömrü ise çok uzun. Bakımı düzgün yapıldığı 
takdirde babadan oğula, dededen toruna aktarılacak kadar 
dayanıklı. 50 yıllık efe çizmelerinin bile bakımını yapıyoruz 

diyor İzzet Usta 
ve ekliyor: “Bu 
çizmeyi giymek 
farklı bir duygu 
verir insana. Eğer 
efe kültürünü 
seviyorsan, bu 
çizmeyi giydikten 
sonra kollarını 
kaldırıp zeybek 
oynayasın gelir.” 

Efeliğin Sembolü Körüklü Çizme
Körüklü çizme efelerin kıyafetlerini tamamlayan en önemli 
unsurlardan birisi. At binmeyi kolaylaştırması, yaz ve kış 
aylarında ayağı ideal sıcaklıkta tutması ve tabii ki gösterişli 
gıcırdaması ile günümüzde meraklılarının dışında özellikle 
yörük kültürünü yaşatmaya çalışanlar, deve güreşi 
yaptıranlar, cirit gibi at sporlarıyla ilgilenenler ve halk 
oyunları ekipleri tarafından da talep ediliyor. 

Çizmenin körüklerini modeline göre eşit halkalar 
halinde oluşturmayı öğrenmek ustalık yolundaki en 
önemli aşamalardan birisi. Zaman içinde değişik körük 
modelleri ortaya çıkmış. İlk olarak marul körük adı verilen 
karışık yani kendiliğinden oluşan körükler varmış. Marul 
körüğü simit körük, akerdeon körük ve bugün yaygın 
olarak uygulanan baklava körük modelleri almış. Körük 
boylarında da değişim yaşanmış. Eskiden 4-5 sıra olarak 
yapılan körükler bugün 8 sıraya kadar çıkmış.
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Alın teri, el emeği, göz nuru el sanatlarımız Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden 
süzülüp gelen kültür mirasını geleceğe aktaran en değerli hazinelerimiz. Ustalarının 
elinde şekillenen testiler, güğümler, oymalar, çiniler, yemeniler, dokumalar, nakışlar, 
oyalar hepsi bir bütün oluşturan çok zengin bir mozaiğin benzersiz parçaları. Şimdi 
bu mozaiğin iki değerli zanaatkârı ile tanıştıracağız sizleri.

Aydın’dan İzzet Erkaç kendi tabiriyle deriye efeliği işleyen bir çizme ustası. 
Tutkuyla bağlı olduğu efe kültürü bütün zenginliğiyle körüklü çizmelerinde vücut 
buluyor. Semra Balkan ise Aydın’ın unutulmaya yüz tutmuş el işlerini sandıklardan, 
unutuldukları köşelerden gün yüzüne çıkararak yeniden yorumlayan, iğne oyaları, tel 
kırmalar, güğümcü işleriyle düğümleri güzelliklere dönüştüren usta bir öğretici.

Nakışlarıyla Geleneği 
Geleceğe Taşıyan Hünerli Eller
Parmaklarının ucunda çiçekler açan Selma Balkan Aydın 
yöresinin unutulmaya yüz tutmuş, sandık köşelerinde 
kalmış el işlerini gün yüzüne çıkararak yeniden hayata 
döndürüyor. Uzun yıllardır halk eğitim merkezlerinde 

eğitmenlik yapan Balkan, 
yörenin kadınlarına kendi 

kültürel değerlerine 
sahip çıkmayı, bir 
arada üretmenin ve 
kazanmanın güzelliğini 
de öğretiyor. Yenipazar 
ilçesinde yaşayan 
Selma Balkan, pek 
çok kez Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
himayesinde 
geleneksel el 
sanatlarımızın 
korunması 
amacıyla 
gerçekleştirilen 
Altın Eller 
festivallerinde 
Aydın’ı ve el 
sanatlarını 

tanıtma fırsatı 
bulmuş. İğne 
oyaları, kumaş 
üzerine yapılan tel 
kırmalar, güğümcü 
işleri Selma 
Balkan’ın hünerli 
ellerinde tekrar 
hayat buluyor.

Renkleri Doğadan, Kokusu 
Çeyiz Sandığından İğne Oyaları
Asırlardan beni Anadolu’da kullanıldığı bilinen iğne oyası, 
Aydın’ın geleneksel kültüründe ayrı bir öneme sahip. Geçmişte 
efelerin kıyafetlerindeki başlıkları süsleyen iğne oyasının 
kullanım amacının dağlık arazideki ortama uyum sağlamak 
olduğu söyleniyor. Bugün kullanım alanları çok daha geniş. 
İğne oyası; kreplerin, tülbentlerin, yemenilerin, havluların, 
çeyizlik örtülerin yanı sıra son yıllarda birbirinden güzel takıların 
tasarımında da kullanılıyor.

İğne oyası, iğne yardımıyla ipe düğümler atarak yapılıyor. İpek 
iple işlenmesi bir gelenek. Şekillerinin bozulmaması, çiçeklerin 
tüm canlılığıyla dimdik durması için düğümlerin arasında at kılı 
kullanılıyor. Düğümlerin sık ve düzgün olması da önemli. Farklı 
modeller oluşturabilmek için farklı düğüm teknikleri kullanılması 
gerekiyor. Şeytan bacağı, millet bahçesi, tıkırak oyası, dost 
oyası, kiprikli patı, menekşe, küpeli hercai, lale, namrun gülü, 
gelincik, bıyık gibi isimleri de en az kendileri kadar güzel 
yüzlerce iğne oyası modeli var. 

İğne oyası yoğun emek gerektiren bir el sanatı. Bir tülbent 
çerçevelemek yaklaşık bir ay sürüyor. Selma Balkan’ın 
anlattığına göre yörede düğün daveti yapılan herkese düğün 
sahibi tarafından yemeni dağıtılması bir gelenek. Davetliler 
yemenileri iğne oyası ile işliyor ve düğün günü mutlaka ya 
omuzlarına atıyor ya da başlarına takıyorlar. Düğün bittikten 
sonra bu yemeniler çeyiz sandıklarına kaldırılıyor. 

Renkleri Doğadan, Kokusu 
İ

ğ
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Gökyüzünün Altındaki 
En Güzel Yeryüzü
Böyle demiş tarihin babası Heredot 
Aydın yöresi için. Bu şehir binlerce yıldır 
üzerinde yaşayanlara; ovalarının bereketini, 
masmavi gökyüzünü, güneşin cana can katan 
sıcaklığını, yüzyıllara tanıklık eden zeytin 
ağaçlarını ve bal damlayan incirlerini 
cömertçe ikram etmeye 
devam ediyor. 

Binlerce Yıllık Bir Masal
Aydın ve çevresi; üzerinde 
bulunduğu Menderes havzasının 
bereketli toprakları, Akdeniz ikliminin 
yaşamak ve tarım için ideal koşulları 
oluşturması, sahip olduğu zengin 
yeraltı su kaynakları nedeniyle tarih 
boyunca pek çok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış. 

Aydın’da geçmişin izleri Deştepe 
Höyüğü’nden elde edilen buluntulara 
göre M.Ö. 4500 yıllarında kadar 
uzanıyor. Aydın’ın ilk tarihi bilgilerine 
Hitit kaynaklarında rastlıyoruz. 
Bu kaynaklarda adları geçen 
Seha ırmağının Büyük Menderes, 
Milavanda’nın Milet, Pariyana’nın 
Priene, İlyalanda’nın Alinda ve 
Waliwanda’nın Alabanda olduğu da 
biliniyor.

Tralleis yani bugünkü Aydın, M.Ö. 
8. ve 7. yüzyıllarda Trakya’dan Batı 
Anadolu’ya göç eden ve Menderes 
Vadisi’ne kadar yayılan Thraklar 
tarafından kurulmuş. 12. yüzyıla kadar 
önce Perslerin eline geçmiş, ardından 
Helenistik krallıklar arasında sık sık el 
değiştirmiş. 12. yüzyılda Selçuklularla 
başlayan Türk egemenliği, 1288’de 
Menteşeoğulları Beyliği ve 1308’de 
Aydınoğulları Beyliği ile devam etmiş. 
Menteşeoğulları Beyliği döneminde 
Güzelhisar adını almış. Kentin Osmanlı 
topraklarına katılması ise 1426 
yılında olmuş. 17. yüzyıldan itibaren 
Aydın Güzelhisarı olarak anılmaya 
başlamış. 1867 yılında vilayet olan 
kent, tarihimize bir ilki de kazandırmış. 
Anadolu’nun ilk demiryolu hattı İzmir-
Aydın arasında hizmete açılmış. 

27 Mayıs 1919’da Yunan işgalinin 
başlamasıyla Aydın’ın tarihinde 
yepyeni bir dönem başlar. 3 yıldan 
fazla işgal altında kalan şehir hem fiziki 
olarak hem de ekonomik bakımdan 
büyük bir yıkım yaşar. 

İşgalin ilk yıllarında Yörük Ali Efe ve 
arkadaşları tarafından gerçekleştirilen 
Malgaç Baskını ile şehir yaklaşık 
bir hafta süreyle efelerin kontrolüne 
geçse de Yunan birlikleri tekrar kente 
girer. Bu, Kurtuluş Savaşı’nın erken 
döneminde düşman işgaline karşı 
kazanılmış ilk başarıdır. Kent 7 Eylül 
1922 yılında işgalden kurtarılır. 

Priene

Aphrodisias
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Üç Gözler’den Şehre Bakmak

Bir Kenti Turunç Kokulu Sokaklarda Keşfetmek
Batı sınırını Ege Denizi’nin çizdiği, İzmir, Manisa, Muğla ve 
Denizli ile komşu olan Aydın, Menderes Ovası’nın kuzeyi ile 
Aydın Dağları’nın güney yamaçları arasında konumlanıyor. Son 
yıllarda ovaya doğru bir genişleme gösterse de şehir merkezi 
her yeri yürüyerek dolaşmanıza izin verecek kadar küçük ve 
düzenli. 1899’da büyük bir deprem yaşayan kent, henüz bu 
yıkımın etkilerini üzerinden atamadan işgale uğrayınca tam bir 
harabeye dönmüş. Cumhuriyetin ilk yıllarında şehrin yeniden 
planlanması ile ilgili çalışmalar da başlamış. Eskinin dolambaçlı 
şehir dokusu, yeni planlarla yerini ızgara planlı ve düzenli bir 
kentleşmeye bırakmış. Bütün sokakların birbirini kestiği ve 
bulvarlara açıldığı yapılaşma şehir merkezini keşfetmenizi 
oldukça kolaylaştırıyor. 

Şehrin belkemiğini oluşturan Adnan Menderes Bulvarı, Hükümet 
Bulvarı, İstasyon Bulvarı, Batı Gazi ve Doğu Gazi Bulvarları iki 
yanında sıralanmış turunç ağaçlarının mis gibi kokusuyla sizi 
şehir içinde görmeniz gereken hemen her yere ulaştırıyor. Son 
yıllarda açılmaya başlayan AVM’ler özellikle sıcak yaz ayları için 
cazip seçenekler oluştursa da şehir çarşı kültürü ile ilişkisini tüm 
canlılığı ile korumaya devam ediyor. 

Adnan Menderes Bulvarı boyunca yapacağınız bir 
yürüyüş günlük hayatın temposu hakkında bir fikir sahibi 
olmanızı sağlıyor. Özellikle eski adıyla Yağcılar İçi olarak 
bilinen Umut ve Sevgi Yolu; geleneksel dükkânları, yerel 
tatları deneyimleyebileceğiniz restoranları ve soluklanıp 
çayınızı içebileceğiniz ya da meşhur kar helvası yiyerek 
serinleyebileceğiniz sokak içi kahveleri ile mutlaka uğramanız 
gereken bir nokta. 

Aydın Türkiye’nin en sıcak illerinden birisi. Yıllık ortalama  
17-18 °C olan sıcaklık yaz aylarında çok yüksek değerlere 
ulaşıyor. Hal böyle olunca yaz aylarında, özellikle gün 
batımından sonra parklar ve çay bahçeleri soluklanmak isteyen 
herkesin gözde mekânları haline geliyor. Adnan Menderes 
Bulvarı üzerindeki Atatürk Parkı ve Turistik Park, İstasyon 
Bulvarı üzerinde bulunan Nevzat Biçer Parkı hem çevre 
düzenlemeleri hem de Aydın Belediyesi tarafından işletilen 
tesisleri ile son derece keyifli ortamlar.

Ancak Aydın’ı hem tepeden seyretmek hem de yemyeşil 
çam ağaçların altında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarmak 
istiyorsanız Aytepe Mesire Alanı’na çıkmalısınız. 150 metre 
yükseltide bulunan alana dilerseniz karayolu dilerseniz 
teleferikle ulaşabiliyorsunuz. Aydın Valiliği’nin hemen arka 
tarafında bulunan Pınarbaşı Mesire Alanı’ndan kalkan teleferik, 
yaklaşık 650 metre süren bir yolculukla sizi Aytepe Mesire 
Alanı’nın tam içine indiriyor. Yeşillikler içinden Aydın’ı ve 
Menderes ovasını seyrederken piknik yapabilir ya da alanda 
bulunan tesislerde yemeğinizi yiyebilirsiniz.

Aydın’ın zengin tarihinin ve kültürünün izlerini hemen her 
köşede görmeniz mümkün. Kazı çalışmaları halen devam eden 
Tralleis Antik Kenti şehir merkezinden sadece 1 kilometre 
uzaklıkta Topyatağı mevkiinde bulunuyor. Antik kentin en bilinen 

yapısı, ayakta kalan üç kemeri nedeniyle halk arasında Üç 
Gözler olarak adlandırılan ve Aydın’a girerken karayolundan 
görebileceğiniz Gymnasium. Oldukça görkemli ve anıtsal bir 
yapı olan Üç Gözler, yamaç boyunca uzanan zeytin ağaçları 

ve ovaya hakim konumuyla 
zaman kavramını unutturan 
büyülü bir atmosfer sunuyor. 

Tralleis, M.Ö. 334 yılında 
Büyük İskender tarafından 
alındıktan sonra Helenistik 
krallıklar arasında pek çok defa 
el değiştirmiş. Şehir özellikle 
ürettiği deriler ve kırmızı renkli 
çanak-çömlekleriyle ünlü. 
Kazılarda çıkarılan eserlerin 
çoğu bugün Aydın Arkeoloji 
Müzesi’nde sergileniyor.

Aydın Arkeoloji Müzesi de 
mutlaka ziyaret edilmesi 
gereken önemli bir merkez. 
Aydın-Denizli karayolu 
üzerinde bulunan müze 
yaklaşık 15.000 metrekarelik 
bir alanda hizmet veriyor. 
Müzede Tralleis, Magnesia, 
Nysa, Alabanda, Alinda 
kazılarından çıkarılan eserler 
ayrı salonlarda sergileniyor. 
Bu nedenle çok geniş bir 
koleksiyona sahip. 
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Yüzlerce Yıldır Okunan   
Ezanların İzinde...
Aydın’ın en eskisi 1568 yılına tarihlenen eski camileri, şehir 
gezginlerine farklı ve huzur dolu bir gezi rotası sunuyor. 

Aydın’ın merkezinde olup günümüze kadar ulaşan en eski cami 
olan Üveys Paşa Camii Sakarya Caddesi üzerinde bulunuyor. 
Kadı Muhittin Efendi’nin oğlu Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa 
tarafından yaptırılan cami kiremit kaplı tek kubbesiyle küçük 
bir yapı. 1899 depreminde hasar gördüğü için onarılan cami, 

Yunan işgali sırasında 
da şehirdeki pek çok 
yapıyla aynı kaderi 
paylaşarak yanmış. 
Mihrap ve minberindeki 
süslemelerin bu yangınla yok olduğu düşünülüyor. Cami 1948 
yılında kapsamlı bir onarımdan geçerek yeniden yapılmış. 

Üveys Paşa Camii’nden yapacağınız kısa bir yürüyüşle 
Ramazan Paşa Camii’ne ulaşabilirsiniz. 1595 yılında Üveys 
Paşa’nın kardeşi Ramazan Paşa tarafından yaptırılan cami 
şehrin en hareketli noktalarından birisi olan Doğu Gazi Bulvarı 
üzerinde bulunuyor. 1899 depreminde tamamen yıkılan cami 
Sökeli Halil Paşa tarafından yeniden yaptırılmış. Kare planlı 
mimarisinde batılı mimari akımların etkilerini görmek mümkün. İç 
bezemeleri barok üslupta olan cami, özellikle alçı kabartmaları, 
ağaç oymacılığı ve renkli cam işçilikleri ile öne çıkıyor. 

Ramazan Paşa Camii’nden Adnan Menderes Bulvarı’na 
doğru yapacağınız 5 dakikalık bir yürüyüş sizi istasyon binası 
yakınında bulunan Bey Camii’ne ulaştırıyor. Aydın’ı gezerken 
Bey Camii’nin önünden geçmemeniz neredeyse imkânsız. 
Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın oğlu Süleyman Bey 
tarafından 1683 yılında yaptırılan caminin minaresi 1899 
depreminde yıkılmış. Yunan işgali sırasında da hasar alan kare 
planlı yapı 1954-1956 yılları arasında orijinaline en yakın şekilde 
restore edilmiş.

Bey Camii’nden çıktıktan sonra yaklaşık 10 dakikalık bir 
yürüyüşle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Eski Yeni 
Camii’ne ulaşırsınız. Asıl adı Hasan Çelebi Camii olan 
ibadethane yine Üveys Paşa’nın kardeşlerinden Hasan Çelebi 
tarafından yaptırılmış. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yenilenince 
halk arasında adı Eski Yeni Camii olarak yerleşmiş. Kesme 
taştan inşa edilen caminin mermerden olan giriş kapısı Osmanlı 
taş işçiliğinin güzel bir örneği.

Tralleis’li Seikilos’un    
2300 Yıllık Şarkısı
Aydın Arkeoloji Müzesi’nin girişinde    
sizi bir dörtlük karşılıyor:

“Yaşadığın müddetçe parılda
Hiç bir şeyin seni üzmesine izin verme
Çünkü hayatın kısa
Ve zaman verdiklerini geri alacak”
Tralleis’li Seikilos’un eşinin ölümü üzerine mezar taşı 
üzerine notalarıyla birlikte yazdırmış olduğu bu dörtlük, 
tarihin eksiksiz olarak bulunan ilk şarkısı olarak kabul 
ediliyor. 1920’li yılların karmaşık ortamında yurt dışına 
çıkarılan Seikilos Kitabesi halen Kopenhag’da bulunuyor. 
Müzik, M.Ö. 2. yüzyılda Phrygian olarak bilinen nota 
sistemine uygun yazılmış olduğu için günümüz nota 
sistemine çevrilerek seslendirilmiş. Müziği ve sözleriyle 
hayli etkileyici olan bu küçük tarihi şarkının kaydına 
internet üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bey Camii
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Ovaya Doğru...
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarından doğan Büyük 
Menderes Irmağı, Söke Dipburun’da denize döküldüğü yere 
kadar geçirdiği 548 km uzunluğundaki yolculuğunda Nazilli, 
Aydın ve Söke ovalarını sulayarak ilerler. Suyun olduğu yerde 
kültürler doğar ve gelişir. Aydın bu nedenle sadece şehir 
merkezini gezerek gördüm diyebileceğiniz bir il olmaktan çok 
uzak. Şehir, her biri birbirinden farklı karakteristik özelliklere 
sahip ilçelere, beldelere sahip.

Aydın-Denizli yolu üzerinde bulunan ve bölgenin en büyük 
kestane pazarına sahip olan Köşk ilçesini geçtikten sonra 
başlayan çilek ve narenciye bahçeleri Sultanhisar ilçesine 
kadar size eşlik eder. Bu küçücük ilçe antik Karya bölgesinin en 
önemli şehirlerinden birisi olan Nysa’ya ev sahipliği yapar. 

Zeytin Ağaçları Altında Yatan Tarih: 
Nysa
İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve kazıları halen 
devam eden Nysa, döneminin en önemli eğitim ve kültür 
merkezlerinden birisi olmuş. M.Ö. 3. yüzyılda kurulan kent dik 
bir boğazın iki yanına yerleşmiş. Bu derin boğazın üzerinde 
bulunan üç köprü kentin iki yakasını birleştiriyor. Antik kentin bu 
kadar etkileyici bir yapıya sahip olmasının nedenlerinden birisi 
bu yerleşimi, diğerleri de hemen her noktasını kaplayan zeytin 
ağaçları ve adeta bir denizi andıran ova manzarası. 

Ünlü coğrafyacı ve gezgin Amasyalı Strabon (M.Ö. 63-M.S. 21)
Nysa’da eğitim görmüş. Kent hakkındaki en detaylı bilgileri 
de onun eserlerinden alıyoruz. Zamanında en az 40 bin 
kişinin yaşadığı antik kentin 10 bin kişilik tiyatrosu oldukça 
iyi durumda. Efes’teki ünlü Celcius kütüphanesinden sonra 
Anadolu’daki en iyi korunmuş ikinci antik devir kütüphanesi 
de Nysa da bulunuyor. Sel sularının şehre zarar vermemesi 
için yapılmış gizli tüneller de mutlaka görülmesi gerekenler 
arasında. 

Nysa, Meclis Salonu

Nysa, Tüneller

Nysa, Kütüphane Binası
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Efeler ve Zeybekler
Bugün kültürel bir zenginlik olarak sembolik anlamda 
varlığını sürdüren zeybeklik 17. yüzyılda Celali 
ayaklanmaları döneminde başlamış bir isyan hareketi 
olarak değerlendirebilir. 

Yerel yöneticilerin zulme varan yönetimlerinden ve 
ağır vergi yüklerinden kaçan köylüler, asker kaçakları, 
haksızlıkla mücadele etmek isteyenlerle başlayan bu 
hareket zaman zaman eşkıyalık olarak nitelendirilse ve 
yasaklanmaya çalışılsa da ‘zenginden alıp fakire veren’, 
köylünün yanında duran, haksızlıkla kendi yöntemlerince 
mücadele eden bir hareket olarak varlığını sürdürmeyi 
başarmış. Arada Sinanoğlu gibi gerçekten ‘eşkıya’ olarak 
tanımlanabilecek örneklere de rastlanmış. Ancak Kırım 
Savaşı ve Osmanlı Rus Savaşı’na katılan pek çok zeybek 
olduğu da biliniyor 

Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Gökçen Efe, 
Danişmentli İsmail Efe gibi liderler ve binlerce zeybeğin 
Kurtuluş Savaşı sırasında üstlendikleri aktif roller Kuva-yi 
Milliye hareketinin de temelini oluşturmuş. 

Zeybekler aralarında en değerli ve sözü geçen zeybeği 
efe olarak seçerler. Bugün göz alıcı birer folklorik 
öğe olarak gördüğümüz zeybek giysileri de zorlu 
doğa koşullarında ihtiyaçları olan her şeyi yanlarında 
taşımalarını sağlayan bir çeşit üniformadır aslında. 
Uzun başlıklar arkadan gelecek darbelere karşı koruma 
sağlarken, iğne oyasından çiçeklerle bezenen fesler bir 
çeşit kamuflaj vazifesi görür. Başlıklar aynı zamanda 
yastık olarak da kullanılır. Dizkapaklarına kadar uzanan, 
potur ya da dizlik adı da verilen şalvar rahat hareket 
etmeyi kolaylaştırır. İşlemeli kumaştan yapılan ve sadece 
el-ağız silmek için kullanılan yağlık kuşağa takılır. En 
önemli aksesuar ise süslü ve bol cepli olan silahlıktır. 
Bütün zeybekler daha kızanken sağ kollarına bir pazıbent 
takarlar. Hiç çıkarılmayan bu pazıbentin içinde onları 
kurşunlardan koruyacaklarına inandıkları bir muska 
bulunur. 

Yörük Ali Geliyor  
Açıl Aydın Yolları
Sultanhisar’dan Nazilli’ye doğru 
devam ederken Yenipazar’a 
uğramak isterseniz anayoldan 
ayrılarak 8 kilometre kadar gitmeniz 
gerekiyor. Bu küçük ve sevimli 
ilçede mutlaka pide yemeli ve Yörük 
Ali Efe Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 

Yörük Ali Efe Kurtuluş Savaşı 
sırasında Yunan kuvvetlerine 
karşı ilk planlı saldırı olan Malgaç 
Baskını’nı gerçekleştiren ve 
yaklaşık bir hafta kadar işgali durdurmayı başaran önemli bir 
kahraman. Sonrasında zeybekleriyle beraber düzenli ordu ile 
birlikte hareket eden ve savaş sonrasında İstiklal Madalyası ile 
ödüllendiren Yörük Ali Efe, 1928 yılında Yenipazar’a yerleşmiş. 
Savaş sırasında karargâh kurduğu ve vefatına kadar yaşadığı 
iki katlı kâgir ev bugün Yörük Ali Efe Müzesi olarak ziyaretçilerini 
ağırlıyor. Geniş bir bahçe içinde bulunan evde, Yörük Ali’nin 
kişisel eşyalarını o döneme özgü atmosfer içinde görebilirsiniz. 
Yörük Ali Efe’nin kabri de bu büyük bahçenin içinde bulunuyor. 

Egenin Paris’ine Hoş Geldiniz!
Nazilli’ye gelmeden hemen önce Sultanhisar’ın Atça Mahallesi, 
ana yoldan geçenleri “Şu Anda Küçük Paris’tesiniz. Pasaport 
Gerekmez” tabelası ile selamlar. Atça’yı bölgedeki diğer 
yerleşim birimlerinden ayıran en önemli özelliği Paris’te bulunan 
Charles De Gaulle Etoile meydanının mimari planını neredeyse 
birebir uygulamış olması. Yunan işgalinden sonra yerle bir 
olan Atça’yı imar etmesi için görevlendirilen Abdi Bey, eğitim 
gördüğü ve hayranı olduğu Paris’i kendine örnek alır. Tam 
merkeze Atça Parkı’nı yerleştirir ve 45 derece açı ile yerleştirdiği 
sekiz caddeyi bu meydana bağlar. 

Uzun Ömrün Kaynağı Nazilli
Aydın’ın merkezini oluşturan Efeler’den sonra en büyük ilçesi 
olan Nazilli, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden birisi. Bir 
tarım ve sanayi kenti olan Nazilli, demografik araştırmalara göre 
90 yaş üstü popülasyonun yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Doğal 
beslenme, doğayla iç içe olmak, bölgenin huzurlu ve dingin 
havası ve canlı komşuluk ilişkileri ile şekillenen aktif sosyal 
yaşam beraberinde sağlıklı, uzun bir ömrü de getiriyor burada 
yaşan insanlara. 

Çamura Şekil Veren Eller
Aydın’ın Denizli sınırına yakın ilçelerinden Karacasu yüzlerce 
yıl öncesinden gelen çömlekçilik geleneğini bütün canlılığıyla 
devam ettiriyor. Karacasu çömleklerini farklı kılan en önemli 
özellik dağdan getirilen kırmızı toprağı ve makineleşme 
olmadan geleneksel yöntemlerle üretiliyor olması. Killi toprağa 
kırmızı rengini yüksek demir oksit oranı veriyor. Bugün 
Karacasu’da irili ufaklı pek çok çömlek atölyesi bulunuyor. 
Günlük ihtiyaca yönelik testi, bardak, güveç, saksı başta olmak 
üzere ustaların maharetiyle şekillenen çok özel hediyelikler de 
bulmak mümkün. Bunlardan birisi de ‘gelin bardağı’. Yüzyıllar 
önce kuma korkusu yaşayan bir gelin kızın bir çömlekçi 
ustasına dileklerini ve hayallerini anlatarak yaptırdığı gelin 
bardağı, bugün Karacasu’da hala üretiliyor ve mutlu, huzurlu bir 
evlilik umuduyla çeyizlerin baş köşesine yerleştiriliyor. 

Yörük Ali Efe Müzesi

Karacasu, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi ©
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Güzeller Güzeli Aphrodisias
Adını mitolojideki aşk ve güzellik tanrıçasından alan Aphrodisias 
Antik Kenti’nin bulunuş hikayesi de en az kendisi kadar 
etkileyici. 1964 yılında bir baraj açılışı için bölgeye giden ünlü 
fotoğrafçı Ara Güler, bindiği taksinin yolu şaşırması nedeniyle 
kaybolur. Akşam karanlığında bir köye varır. Köy kahvesinde 
lüks ışığı altında domino oynayan köylülerle sohbete başlar. 
Gözleri karanlığa alıştıkça kahvede masa yerine sütün 
başlıkları kullanıldığını görür. Geceyi orada geçiren Güler, 
sabah uyandığında Aphrodisias’ı tüm dünyaya tanıtacak olan 
o ünlü fotoğraflarını çekmeye başlar. Ara Güler şaşkınlığını ve 
hayranlığını yıllar sonra çekilen bir belgeselde şöyle anlatır: 
“Tarih ve bugün içi içe yaşamaktadır. Böyle acayip bir yer 
hayatımda görmedim. Harabe dediğin harabedir. Ama bu 
öyle değil, bu bambaşka. Bu, tarih içinde yaşayan bir şehir…” 
Fotoğraflar Times dergisinde yayınlanınca tüm dünyada büyük 
ses getirir. O dönemde ABD’de yaşayan genç bir arkeolog olan 
Kenan Erim bölgeye gelir ve ömrünün sonuna kadar sürecek 
olan kazı çalışmalarını başlatır. 

Karacasu’nun Geyre beldesinde bulunan Aphrodisias, Anadolu 
topraklarında bulunan en görkemli antik kentlerden birisi olarak 
kabul ediliyor. M.Ö. 6. yüzyılda küçük bir köy olduğu bilinen 
yerleşim M.Ö. 2. yüzyılda düzenli bir biçimde kentleşmeye 
başlamış. Korunmuş antik eser çeşitliliği açısından dünyanın 
sayılı örneklerinden birisi olan Aphrodisias’da bulunan antik 
tiyatro, hamam, pazar yeri, kent meclisi o günleri gözünüzde 
canlandırmanızı sağlayacak kadar iyi durumda. Ancak 
hepsinden etkilisi küçük bir tepeyi tırmandığınız zaman hiç 
beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkan stadyum. Yaklaşık 
30.000 kişilik bu stadyum neredeyse bütünüyle ayakta 
ve aradan geçen binlerce yıla rağmen tüm ihtişamıyla 
ziyaretçilerini büyülüyor.

Denize Doğru...
Aydın’ın denize kıyısını iki önemli ilçe oluşturuyor: Kuşadası 
ve Didim. Bu iki turizm merkezi yumuşak iklimleri, uzun süren 
yaz sezonları, doğal ve tarihi güzellikleri ile hem yerli hem de 
yabancı turistler tarafından çok tercih ediliyor. Bölge deniz 
turizminin yanında kültür ve kongre turizmleri, doğa sporları, 
sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği, bitki inceleme hobileri 
açısından da çok sayıda seçeneğe sahip.  

Körfeze Konan Bir Güvercin: Kuşadası
İsmini verdiği körfezin etrafında her geçen yıl biraz daha 
büyüyen Kuşadası, Türkiye’nin uluslararası turizme açılan ilk 
bölgelerinden birisi. Küçük bir sahil kasabası olduğu günlerde 
başlayan turizm macerasına, yaz aylarında nüfusunu neredeyse 
10 katına çıkaran bir şehir olarak devam ediyor.

Adeta Kuşadası’nın 
sembolü haline gelmiş 
olan Güvercin Ada, 
kıyıdan yaklaşık 50 metre 
uzaklıkta küçük bir ada 
iken bir mendirekle kıyıya 
bağlanmış. Ada üzerine 
Bizans döneminde inşa 
edilen kaleye Barbaros 
Hayrettin Paşa tarafından 
bir de iç kale eklenmiş. 
Surlar ise İlyas Paşa 
tarafından Mora İsyanı 
sırasında denizden 
gelecek saldırılara 
karşı savunmayı 
kuvvetlendirmek için inşa 

Aphrodisias
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ettirilmiş. Kale surlarının içinde yürüyüş yapmak ve Kuşadası’nı 
denizden izlemek gerçekten çok keyifli.

Kuşadası’nın en dikkat çekici yapısı limanın hemen karşısında 
bulunan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı. Sadrazam Öküz 
Mehmet Paşa tarafından 1618 yılında yaptırılan, küçük bir kale 
görünümündeki bina; kalın, yüksek duvarları ve ihtişamlı kapısı 
ile dikkat çekiyor. 

Gelen gemiler ve yolcu varışları bakımından Türkiye’nin 
en yoğun kruvaziyer limanı olan Kuşadası Limanı’na aynı 
anda 4 büyük gemi yanaşabiliyor. Yılda büyük tonajlı 
600 civarında turist gemisi ağırlayan liman ayrıca Yunan 
Adaları için düzenlenen feribot seferlerinin de çıkış noktası. 
Gemilerin sabah saatlerinde süzülerek limana girmeleri ya 
da gün sonunda uzun uzun düdüklerini öttürerek ufka doğru 
ilerlemelerini izlemek sahilde yürüyüş yapanlar, oturanlar ya da 
mendirekte balık tutanlar için ayrı bir keyif.

Şehrin merkezinde bulanan ve yaklaşık 3 kilometre 
uzunluğundaki kordon yat limanından Yılancı Burnu’na kadar 
uzanıyor. Kordon özellikle gün batımlarında seyrine doyum 
olmaz bir manzara sunuyor. 

Şehrin sokakları günün her saati canlılığını koruyor. Özellikle 
turistik çarşı ve Kaleiçi bölgeleri daracık sokakları, birbiri 
ardına dizilmiş dükkanlarıyla rengarenk fotoğraflar çekmenize 
olanak sağlıyor. Çarşıyı keşfe çıkanlar en çok halı, kilim, deri ve 
kuyumculuk ürünlerine ilgi gösteriyor.

Ekolojik Bir Mola: Kirazlı Köyü
Kuşadası’na yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı 
her tür meyvenin, sebzenin ama en çok kirazın bolca yetiştiği, 
ekolojik tarıma gönül vermiş bir dağ köyü. Kirazın pek çok 
çeşidi yetişiyor burada ama yerel bir tür olan kara kiraz çok 
ünlü. 

Beyaz bamya, pembe domates, beyaz balkabağı, iri çekirdekli 
karpuz yörede yetişen diğer ürünlerden sadece bir kaçı. En 
büyük özellikleri ‘ata tohumu’ dediğimiz kuşaktan kuşağa 
aktarılan orijinal tohumlardan üretiliyor olmaları. Üreticiler tohum 
takası yaparak tohumların tarla değiştirmesini ve daha da 
güçlenmesini sağlıyorlar. Köyde her Pazar günü ‘Eko Köy Yerel 
Ürünler Pazarı’ kuruluyor. Pazarda hem taze sebze ve meyveler 
hem de tarhana, salça, reçel, konserve gibi ürünler satışa 
sunuluyor. 

Kirazlı, aynı zamanda en güzel Ege kahvaltılarını 
yapabileceğiniz yerlerden birisi. Köyün girişinde kahvaltı veren 
pek çok mekân bulunuyor. 

Didim: Bu Hava Başka Yerde Yok
Aydın merkezine bir saat uzaklıkta olan Didim, sadece yazları 
değil kış aylarında da canlılığını koruyan bir tatil beldesi. Son 
yıllarda ülkemizde yaşamayı tercih eden yabancıların en 
çok rağbet ettikleri yerlerden birisi olma özelliğine sahip. Bu 
tercihte ilçenin ılıman ikliminin, astım hastalarına çok iyi gelen 
düşük nem oranının, Aydın, Kuşadası, Milas, Bodrum gibi 
bölgenin diğer kayda değer noktalarına yakın olmasının, doğal 
güzelliklerinin etkisi oldukça büyük. 

Deniz, kum, güneş tatili severler için Didim harika koylara 
ve plajlara sahip. Adını kumlarının renginden alan Altınkum 
ve Didim merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akbük özellikle 
çocuklu tatilciler için oldukça ideal. 

Didim’in üzerinde bulunduğu Bodrum Yarımadası’nın koyları 
tekne gezileri için de harika birer durak oluşturuyor. Tekne 
turları Didim’in sahili boyunca uzanan ve en canlı, en işlek 
caddesi olan Yalı Caddesi’nin sonundan kalkıyor.

Hepsini bir kenara bırakıp tarihin güzelliklerine dalıp gitmek 
istiyorsanız Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti de Didim’de 
sizi bekliyor. Didim-Söke yolunda ihtişamlı antik tiyatrosuyla 
karşınıza çıkan Milet, eski bir liman kenti olmasına rağmen 
bugün denizden hayli uzaklaşmış durumda. Antik kentin 
girişinde konumlanan Milet Müzesi ise Milet, Didim ve Priene 
kazılarından çıkan eserleri sergiliyor.

Milet arkeolojik alanı içinde, menengiç ağaçları arasında 
kalan İlyas Bey Camii, hemen yanında bulunan medresesi ve 
hamamı ile Anadolu Beylikleri döneminin zarafetini yansıtıyor. 
Menteşeoğulları Beyliği’nden İlyas Bey tarafından1404 yılında 
yaptırılan caminin yapımında Milet Antik Kenti’nin mermer 
blokları kullanılmış. Bugün koruma, onarım, çevre düzenleme ve 
sergileme projesi yürütülen cami ile etrafındaki yapıları gezmek 
ne yazık ki mümkün değil. Ancak bu küçük ve zarif yapıyı Milet 
Müzesi’nin bulunduğu noktadan izleyebilir, uzaktan da olsa 
fotoğraflayabilirsiniz.

Kuşadası, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi ©

İlyas Bey Camii, 
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi ©

Milet
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İhtişamlı Sütunlarıyla Apollon Tapınağı
Antik çağın en büyük üç tapınağından biri olan ve M.Ö 494’de 
inşa edilen Apollon Tapınağı Didim’in Yenihisar Köyü’nde 
bulunuyor. İnşaat süreci tamamlanamayan tapınakta, planlanan 
25 metre uzunluğundaki 122 sütundan sadece 72 tanesi 
dikilebilmiş. Tapınağı gezerken hala tamamlanmamış, tıraş 
edilmemiş taşlar gözünüze çarpıyor. Tapınak, anıtsal boyutlara 
ve benzersiz bir plana sahip.

Sütunlarıyla baş döndüren bu etkileyici mekâna Didim’den uzun 
ve keyifli bir yürüyüşle ulaşmak mümkün. 

Tanıtım broşürlerinde sıkça görmeye alışık olduğumuz 
ortadan çatlamış yılan saçlı Medusa başını da tapınağın giriş 
bölümünde görebilirsiniz.

Yolların Sonundaki Cennet: 
Büyük Menderes Deltası ve   
Dilek Yarımadası Milli Parkı      
Büyük Menderes’in hayat verdiği Söke Ovası yılın her 
mevsiminde farklı bir renge bürünür. Eylül ayında pamuğun 
beyazı, hasat sonrasının altın sarısı, kışın yağmurlarla biriken 
suların mavisi ve baharın göz alıcı yeşili bu bereketli toprakların 
neden sayısız uygarlığa ev sahipliği yaptığının en göz alıcı 
göstergesidir. 

Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke; tarıma dayanan zengin 
ekonomisi, dingin yaşamı, Kuşadası ve Didim gibi ilçelere 
yakınlığının yanı sıra yılın en sıcak günlerinde bile püfür püfür 
esen rüzgarıyla ünlüdür.

Söke’den Priene-Doğanbey tabelalarını takip ederek 
yapacağınız bir yolculuk sizi önce Priene Antik Kenti’ne ve 
ardından Türkiye’nin en önemli koruma alanlarından birisi olan 
Büyük Menderes Deltası ve Dilek Yarımadası Milli Parkı’na 
ulaştırır.

Dilek Yarımadası sarp dağlık yapısıyla Akdeniz bitki örtüsünün 
en iyi korunmuş örneklerine sahip. Kıyılarında yerleşim olmayan 
yarımadanın birçok noktasına karadan ulaşmak mümkün değil. 
Alan 1966’da milli park ilan edildi, 1994’te ise Büyük Menderes 
Deltası’nın da dahil olmasıyla Dilek Yarımadası Büyük 
Menderes Milli Parkı adını aldı. 

Park içindeki eko turizm uygulamaları ziyaretçilere doğa 
yürüyüşü, bisiklet turu, kuş gözlemi, dalış, kaya tırmanışı, kültür 
ve botanik turları gibi etkinlikler sunuyor. Park içinde günübirlik 
kullanım alanları dışında konaklama tesisi bulunmuyor. 

Milli parkın kuzey bölümünde bulunan ve Kuşadası’nın 
Güzelçamlı mahallesinden giriş yapılan bölümü halk arasında 
Kalamaki olarak adlandırılıyor. Arabayla ve yaya olarak girişe 
izin verilen bu bölüm yaklaşık 11 kilometre süren bir yolculukla 
sizi nefes kesecek kadar güzel bir manzara eşliğinde en son 
koya kadar ulaştırıyor. 

Aydınlık Koyu ile Kavaklı Burun Koyu arasından giriş yapılan 
Olukdere Kanyonu ise doğaseverler için yaklaşık 15 kilometre 
uzunluğunda bir yürüyüş parkuru oluşturuyor. Bu parkur eşsiz 
bir bitki örtüsü, dereler ve manzaralar eşliğinde sizi Milli Park’ın 
Büyük Menderes Deltası bölümünde bulunan Doğanbey 
Köyü’ne ulaştırıyor.

Kalamaki’ye giriş yapmadan önce bir patikayı izleyerek 
ulaşabileceğiniz Zeus Mağarası ise yeşilimsi mavi renkli göleti 
ve buz gibi suyu ile görülmeye değer etkileyici bir obruk.

Apollon Tapınağı ve Medusa Başı

Priene

Dilek Yarımadası Milli Parkı,
Yürüyüş Parkuru

Dilek Yarımadası Milli Parkı

Zeus Mağarası
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Ekonomik Verilerle 
Aydın*
• 31 Aralık 2013 tarihli Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 
Aydın ili sınırları içinde 1.020.957 kişi 
yaşıyor.

• Aydın; 2013 yılı bitkisel üretim değeri 
bakımından 2.164 milyon TL ile 12., 
canlı hayvanlar değeri bakımından 
1.048 milyon TL değeri ile 16. sırada 
bulunuyor.

• 2013 yılında Aydın’a bağlı firmalar 
tarafından 299.7 milyon dolar tutarında 
ithalat, 689,1 milyon dolar tutarında 
ihracat gerçekleştirildi. 

• 2013 yılında ilde en çok girişim toptan 
ve perakende ticaret - motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 
sektöründe oldu. Bunu sırasıyla 
ulaştırma ve depolama ile konaklama 
ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörleri 
izledi.

• Toplam tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerin üretim miktarlarına 
bakıldığında, 2009-2013 yılları arasında 
%75,2 oranında, toplam meyve üretim 
miktarına bakıldığında %44,9 oranında 
artış olduğu görülüyor.

• Türkiye’de üretilen zeytin ve sert 
kabukluların %13,6’sı Aydın’da 
üretiliyor.

• 2009 - 2013 yılları arasında Aydın 
ilinde örtü altı sebze ve meyve üretim 
miktarında %25,1 oranında artış oldu. 
En büyük pay %65,4 ile çileğe ait.

• Aydın’da organik tarım üretim miktarı 
2009 yılına göre artarak 2013 yılında 
154,760 tona yükseldi. Türkiye organik 
tarım üretiminin %9,6’sı Aydın’da 
yapılıyor.

• Türkiye deve nüfusunun %30,9’u 
Aydın’da bulunuyor.

* TUİK, “Seçilmiş Göstergelerle Aydın 2013, 
 Eylül 2014* Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

✓ Kahverengi tabelaları takip edin. 
 Sizi mutlaka tarihi bir zenginliğe 
 ulaştıracaktır.

✓ Antik kentlerde taşların gölgesine 
 oturup geçmiş zamanları hayal 
 edin.

✓ Yol üstü lezzet duraklarını 
 keşfedin. Çine’de köfte, 
 Ortaklar’da çöp şiş, gördüğünüz 
 her yerde gözleme yiyin.

✓ Buzdan değil gerçek kardan 
 yapılmış kar helvasının tadına 
 bakın.

✓ Kalamaki’de arabanızın camlarını 
 açın, kızıl çamların kokusu ve 
 ağustos böceklerinin müziği 
 eşliğinde müthiş manzaranın 
 tadını çıkarın. 

✓ Bölgede hayır amaçlı lokma 
 döktürmek bir gelenek. Yollarda 
 sıcak dökülmüş lokma dağıtıldığını 
 görürseniz çekinmeden hemen 
 sıraya girin.

✓ Davul ve zurna sesinden keyif 
 almaya çalışın.

✓ Ege türküleri dinleyin, Harmandalı 
 Zeybeği öğrenin.

✓ Dalından incir koparın, bir zeytin 
 ağacının gölgesinde oturun.

✓ Sokaklarda yürürken ağaçlardan 
 turunç toplayın. Turunç reçeli alın.

✓ Köy kahvelerine uğrayın, 
 Ege şivesinin tadına vararak 
 muhabbet edin. 

✓ Çiğdem çitleyin, gevrek yiyin.

Yapmadan Dönmeyin

Zamanın Durduğu Yerler: Doğanbey ve Karina
Doğanbey bir mübadele köyü. Aslında iki ayrı köyden oluşan bir yapılanma: 
Mübadele sonucu terkedilen Eski Doğanbey ve mübadele ile anayurda gelenlerin 
kurup yerleştiği Yeni Doğanbey. Son yıllarda metruk Rum evlerinin yeniden restore 
edilmesiyle farklı bir çehreye bürünen Eski Doğanbey Köyü; içinden arabaların 
geçemediği Arnavut kaldırımlı dar sokakları, sırtını dağa yaslayan taş evleri, çiçekli 
bahçeleri ve insanın içine işleyen sükuneti ile çok güzel.

Doğanbey’i arkanızda bırakıp deniz kenarına indikten yaklaşık 6 kilometre sonra 
yolun bittiği yere ulaşıyorsunuz. Karina Lagünü, Büyük Menderes deltasının en 
önemli oluşumlarından birisi. Bu doğal dalyan zengin balık çeşitliliği ile sportif 
olta balıkçılarının, kuşlar için doğal bir konaklama alanı olduğu için de kuş 
gözlemcilerinin gözdesi. 

1900’lü yılların başında Yunan adalarına yapılan ticarette önemli bir rolü varmış 
Karina’nın. Kıyıda bulunan eski gümrük binaları terkedilmiş. Bugün sadece bir 
iki balık lokantası, birkaç balıkçı kulübesi ve jandarma karakolu var bu sessiz ve 
benzersiz yerde. Ve yolun sonunda karşınıza çıkan büyük bir “Yol Bitti” tabelası.

Evet, yol burada gerçekten bitiyor. 

Doğanbey, 
Aydın İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü Arşivi ©

Menderes Deltası, Karina, 
Aydın İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü Arşivi ©
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Adı Başka 
Tadı Bambaşka 
Yemekler
Aydın’da yolunuz küçük 
yerleşim birimlerine düşerse 
ve bir düğüne rast gelirseniz 
bahçelerde, sokak aralarında 
kurulmuş düğün sofralarına davet 
edilmeniz kuvvetle muhtemeldir. Bu 
sofraların hemen hepsinde ise karşınıza sıkma adı da verilen 
yuvarlama, patlıcan biber turşusu, paşa böreği, keşkek gibi 
yemekler çıkar. Geleneksel mutfağın bu çok özel yemekleri 
özel günleri de tatlandırır. 

Yuvarlama, yapılması oldukça zahmetli ama yemesi bir o 
kadar keyifli bir yemek. Kıyma, un, soğan ve yumurta ile 
hazırlanan ve minik mekikler şeklinde hazırlanan köftelerin 
önce kızartılması, ardından salçalı bir sosun içinde pişirilmesi 
gerekiyor. Pişen köfteler sarmısaklı yoğurtla servis ediliyor.

Paşa Böreği ise yine yöreye özgü ve zahmetli bir yemek. 
Elde açılmış, kızartılmış ve et suyunda 

haşlanmış yufkaların, aralarında 
kıymalı ve cevizli bir harçla kat 
kat dizilmesi ve fırınlanması ile 
yapılıyor. 

Közlenmiş patlıcan ve haşlanmış 
biberlerin sarımsak, zeytinyağı ve koruk 

ekşisi ile hazırlanan özel bir sos içinde 
bekletilmesiyle yapılan turşu ise 
klasik turşulardan farklı olarak 
hemen hazır olan, yörede 
sıkça yapılan bir tür salata. 
Taze börülce ve semizotu 
ile de hazırlanabiliyor.

Kabak Tatlısının En Güzeli,   
Yemişin En Lezzetlisi
Kabak tatlısı Aydın’la özdeşleşmiş, şehri ziyaret edenlerin 
mutlaka tatmasını istedikleri lezzetlerden birisi. Yöreye özel 
ve lifleri oldukça sıkı olan bir tür kabak kullanılarak yapılan 
tatlıyı farklı kılan özelliği çok ama çok ince doğranması, bol 
tahin ve cevizle ikram edilmesi. 
Aydın’da pek çok restoranın 
menüsünde bu özel tatlıyı 
bulabilirsiniz. 

İklim ve coğrafya koşullarının 
uygunluğu ile bir Akdeniz meyvesi 
olan incirin en lezzetlileri Aydın’da 
yetişiyor. Pek çok türü olan incire 
yörede yemiş deniyor. Taze olarak tüketildiği gibi kurusu da 
mutfaklardan eksik olmuyor. Kuru incir, ezmesinden çikolata 
kaplısına kadar pek çok formda satışa sunuluyor. İncirle bu 
kadar özdeşlemiş bir şehre incirli bir tatlı da çok yakışıyor. 
Yemiş tatlısı küçük küçük doğranarak haşlanan incirlerin 
sütle bir araya gelmesiyle oluşan yemesi çok hafif ve çok 
lezzetli bir tatlı. Özellikle tarçınla servis ediliyor.

Yöreye özgü kulak çorbası, 
keşkek, kıstırma, nohutlu 

kereviz, acılı güveç, etli 
enginar, koruk ekşili bamya, 
kırlı kızartması, börülce ve 
sayamayacağımız kadar çok 

özel yemeği her restoranda 
bulmak çok zor. Ancak Yağcılar 

İçi bölgesinde bu özel yemekleri 
belirli günlerde sırayla hazırlayan küçük 

ve sevimli restoranlar bulunuyor. Yolunuz düşerse 
mutlaka denemelisiniz. 
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Otların Sağlıklı Dünyası
Şubat sonu havaların ısınmaya 

başlamasıyla Aydın’da otların zamanı 
geliyor. Bölge halkı hemen hepsi 

doğal ortamda yetişen tazecik otlarla 
birbirinden güzel yemekler yapıyorlar. 

Bu dönem Nisan ayının sonlarına kadar 
sürüyor. Sıcakların başlamasıyla 

kalınlaşmaya başlayan otlar yemeklerde 
kullanılmıyor. 

Sarmaşık, kedirgen, dalgan, ebegümeci, 
arapsaçı, kenger, turp otu, hindiba ve 
daha pek çok ot genellikle kavurması 

yapılarak tüketiliyor. Diğer adı acı ot 
olan sarmaşık, patatesi andıran yumru 
köklerden doğal olarak yetişiyor. Kedirgen 

ya da tilkişen ise yabani kuşkonmaza 
verilen isim. Kavurma yapılırken soğan ile 

birlikte pırasa kullanılması da işin püf noktası. 
Ot kavurmalarının pek çoğu üzerine yumurta 

kırılarak ve yanında kese yoğurdu da denilen 
süzme yoğurtla tüketiliyor. Aromaları ve tatları 
farklı otların karışımıyla yapılan kavurmaların ve 

otlu böreklerin tadına ise doyum olmuyor.  

Yol Üstü Lezzetleri
Aydın’a kadar gelip çarşı içinde bulunan ve 1878 yılından 
beri hizmet veren tarihi kebapçısına uğramadan dönmek 
olmaz. Şişe geçirilmiş minik köftelerin, kare kare kesilmiş 
lavaş üzerinde közlenmiş biber ve domates ile servis 
edildiği bu kebapçı dükkânı adeta küçük bir müze ve iğne 
atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık.

Aydın sıcağında biraz serinlemek isterseniz 
kar helvası yiyebilir ya da koruk suyu şerbeti 
içebilirsiniz. Soğutucuların evlerimize girmediği 
günlerin yadigârı kar helvası, dağlardan toplanan 
kar kalıplarının kırılarak içinde pekmez, vişne 

ya da karadut şerbeti eklenmesiyle 
hazırlanıyor. Üzümün olgunlaşmamış 
hali olan koruktan yapılan şerbet ise 
hafif mayhoş tadı ile çok lezzetli. Kar 
helvası ve koruk suyu şerbetini hem seyyar 
satıcılarda hem de büfelerde bulmak mümkün.

Yenipazar’da pide, Ortaklar’da çöp şiş ve Çine’de 
köfte yemeden Aydın lezzet turunu tamamlanmış 
sayamayız. Yenipazar’da çok sayıda pideci ve pide 
çeşidi var. Yuvarlak kıymalı pide ise en ünlüsü. Pideyi 
üzerinde turunç sıkarak yemek ise bir gelenek. Pide 
ziyafeti, ne kadar tok olursanız olsun yemekten kendinizi 
alamayacağınız bir tatlı olan tahinli pide ile sonlanıyor. 

Yolu Ege’ye düşüp de nefis 
gözlemelerin tadına bakmayan 
yoktur. Şehir merkezinde, 
ilçelerde, köylerde ve 
yollarda yanında nefis 
yayık ayranıyla sıcacık 
otlu gözlemeler 
yiyebileceğiniz sayısız 
mekân bulabilirsiniz. 

İzmir-Aydın otoyolu 
Germencik-Söke ayrımından ulaşabileceğiniz Ortaklar, 
benzersiz lezzetteki çöp şişiyle ünlü. Çöp şiş çok küçük 
doğranmış etlerin kargı adı verilen şişlere geçirilerek odun 
ateşinde pişirilmesi ile hazırlanıyor. Yine odun ateşinde 
pişmiş domates, soğan, biber, kimyon ve kekik ise çöp 
şişin olmazsa olmazları.



46  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 34 

Maltepe ve Kartal arasında sınır oluşturan Dragos, hem konumu hem de sessiz 
ve huzurlu ortamıyla her dönem önemini ve değerini koruyan bir bölge. Türkiye 
Finans Dragos Şube Müdürü Hüseyin İslamoğlu ile bölgesinin özellikleri ve 
şubesinin çalışmaları hakkında konuştuk.

“Aktif pazarlama faaliyetlerimiz ile müşteri 
memnuniyetimizi en üst seviyede tutarak sadece 
bölgemize değil, bölge dışındaki müşterilerimize de 
en iyi hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimizin yol arkadaşı 
olarak uzun soluklu ilişkilerimizi devam ettiriyoruz.”

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

Şubemiz 7 yıllık bir geçmişe sahip. 
Bu yılın başında şubemizi Maltepe ve 
Kartal arasında sınır teşkil eden Dragos 
bölgesine taşıdık ve Türkiye Finans 
Dragos Şubesi adını aldık. Şubemizde 
9 kişilik genç, dinamik ve güler yüzlü bir 
ekiple hizmet vermeye devam ediyoruz. 

Şubenizin bulunduğu bölgenin 
özellikleri nelerdir?   
Ağırlıklı olarak hangi segmentlerde 
hizmet veriyorsunuz?

Maltepe, nüfus yoğunluğu açısından 
baktığımızda İstanbul’un 12. ilçesi. 
İçinde bulunduğumuz Dragos bölgesi 
ise Maltepe ilçesi içinde nüfus 
yoğunluğunun en az olduğu nezih 
bir semt. Daha çok KOBİ ve işletme 
segmentine uygun müşteri profiline 
sahip, gelişme potansiyeli yüksek 
bir bölgede hizmet veriyoruz. Sanayi 

tesislerinin şehir dışına çıkmasıyla birlikte 
son yıllarda özellikle konut, ticari ve 
eğitim alanlarında pek çok yeni yatırım 
bölgemizi tercih ediyor.

Türkiye Finans Dragos Şubesi olarak tüm 
segmentlerde hizmet sunmakla beraber 
özellikle ticari ve kurumsal bankacılık 
konusunda daha aktif rol üstleniyoruz. 

Aktif pazarlama faaliyetlerimiz ile müşteri 
memnuniyetimizi en üst seviyede tutarak 
sadece bölgemize değil bölge dışındaki 
müşterilerimize de en iyi hizmeti 
sunuyoruz. Müşterilerimizin yol arkadaşı 
olarak uzun soluklu ilişkilerimizi devam 
ettiriyoruz. 

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

Ağırlıklı olarak ticari segmente yönelik 
müşterilerimize hizmet verdiğimiz için 
en fazla kurumsal finansman ürünlerimiz 
talep görüyor. Bireysel tarafta da toplu 

konut ve taşıt finansmanları en çok talep 
gören ürünlerimiz arasında yer alıyor. 

Sevdiğimiz bir Çin atasözü var : “Kuyuya 
bakıp derin diyenler değil, ipine bakıp 
kısa diyenler çözüm üretir”. Biz de bu 
söze istinaden müşterilerimizin spesifik 
taleplerine özel çözümler üretiyoruz. 
Hizmet kalitemizin sürekliliğine önem 
veriyor ve üst seviyede tutmak için 
çalışıyoruz. 

Şubenizi ve portföyünüzü geliştirmek 
için hedefl eriniz nelerdir?

Ticari ve bireysel bankacılık hizmetlerimiz 
için belirlediğimiz farklı hedefler var. 
Ticari bankacılıkta müşteri portföyümüzü 
farklı sektörlerle zenginleştirerek sağlıklı 
büyümeyi sağlamak için çalışıyoruz. 
Bireysel bankacılık tarafındaki en 
önemli hedefimiz proje bazlı finansman 
desteklerine yoğunlaşarak müşteri 
sayımızı ve çapraz satış oranlarımızı 
artırmak. 

1971 Rize doğumlu olan Hüseyin 
İslamoğlu, lisans eğitimini Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde 
tamamladı. Bankacılık hayatına 1997 
yılında fi nansın kalbi olarak bilinen 
Karaköy’de başladı. 2004 yılında Anadolu 
Finans ailesine katıldı. 2010 yılında 
Kurtköy Şubesi’nin açılışında görev aldı. 
2014 yılından beri Türkiye Finans Dragos 
Şube Müdürü olarak görev yapıyor. 

Evli ve üç çocuk sahibi olan İslamoğlu; 
doğa sporları ile ilgileniyor, hobi bahçesi 
ve mekanik işlerle uğraşmayı seviyor. 

Hüseyin İslamoğlu
Türkiye Finans Dragos Şubesi Müdürü
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Şubenizi tanıyabilir miyiz? 
Faaliyetlerinize ne zaman başladınız, 
kaç kişilik bir ekiple hizmet 
veriyorsunuz?

Şubemiz, 2008 yılı aralık ayında 
faaliyetlerine başladı. Personelimiz 
10 kişiden oluşuyor. ‘İletişimsizlik 
başarıya giden yolda en büyük engeldir’ 
yaklaşımıyla yakaladığımız samimi ve 
başarılı bir ekip ruhu ile bankamızın 
ürün ve hizmetlerini müşterilerimize 
sunuyoruz.  

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

Bulunduğumuz bölge sahası bakımından 
geniş gözükmesine rağmen tarım, turizm, 
inşaat ve imalat sanayi açısından ithalat 
ve ihracat yapabilen az sayıda kurumsal 
firmaya sahip. Küçük ve orta ölçekli 
işletmeler olarak tanımladığımız KOBİ’ler 
bölge ekonomisinde daha ağırlıklı bir yer 
tutuyor. Aydın emekli nüfusun da yoğun 
olarak yerleştiği bir şehir. 

Türkiye Finans Aydın Şubesi olarak; 
kurumsal, ticari, KOBİ ve perakende 
bankacılık segmentlerinde kaliteli, 
güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmetler 
sunuyoruz. 

Aydın; tarihiyle, 
kültürüyle, bereketli 
topraklarıyla 
Ege Bölgesi’nin 
tüm güzelliklerini 
ve zenginliklerini 
bünyesinde barındırıyor. 
Türkiye Finans 
Aydın Şube Müdürü 
Suat Yavaş, şubesinin 
bölgede yürüttüğü 
çalışmaları anlatıyor.

“Türkiye Finans olarak incir ve 
zeytin işletmeleriyle güçlü bir iş birliği 
içindeyiz. Tarım sektörüne verdiğimiz 
fi nans desteği ile yeni yatırımların 
önünü açmaya devam ediyoruz.” 

Aydın genelinde müşterilerimiz tarafından 
tercih edilen, istikrarlı büyüyen bir şubeyiz.

Aydın’da Katılım Bankacılığı 
ürün ve hizmetlerine ilgiyi nasıl 
değerlendirirsiniz?

Aydın halkının bankamıza olan ilgisi 
katılım bankacılığını daha yakından 
tanıdıkça ve bilinçlendikçe artıyor. 
Bu nedenle saha çalışmalarını çok 
önemsiyor, katılım bankacılığını 
her ortamda anlatıyoruz. Saha 
çalışmalarımız, projelerimiz ve 
kaliteli bankacılık hizmetlerimizle 
birleşince farkındalığımızı artırdığımızı 
memnuniyetle gözlemliyoruz.  

Aydın ekonomisi ağırlıklı olarak tarım 
ve turizme dayanıyor. Bu ekonomik 
faaliyetler şubenize nasıl yansıyor?

Aydın’ın dağlarından yağ, ovasından 
bal damlar derler. Her türlü tarım 
ürününün yetiştirilip değerlendirildiği 
şehrimizde özellikle incir, zeytin ve 
kestane konusunda faaliyet gösteren çok 
sayıda başarılı ve güçlü ticari işletme 
bulunuyor. Türkiye Finans olarak incir 
ve zeytin işletmeleriyle güçlü bir iş birliği 
içindeyiz. Tarım sektörüne verdiğimiz 
finans desteği ile yeni yatırımların önünü 
açmaya devam ediyoruz. 

Turizm ilimiz için önemli bir gelir 
kaynağı. Sahil beldelerindeki turistik 
tesis yatırımlarını özellikle takip ediyor ve 
ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmeye 
çalışıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalarda 
işletmecilerimizin ve sanayicilerimizin 
yanında olduğumuzu gösteriyoruz.

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

Potansiyel müşterilerimize ulaşmak 
için düzenli müşteri analizleri ve 
istihbaratlarının yanı sıra aktif, olumlu ve 
çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışıyoruz. 
Var olan müşterilerimizin memnuniyeti 
yeni müşteri kazanımlarımız için büyük 
önem arz ediyor. Aktif müşteri yapımızı 
zenginleştirmek için piyasamız içinde 
iddialı olduğumuz ürün kalemlerimizi 
ön plana çıkaran pazarlama faaliyetleri 
yürütüyoruz. 

Ulaştığımız ve birlikte yürüdüğümüz 
müşterilerimizin memnuniyetinin bize 
kattığı değerin farkındayız. Türkiye 
Finans Aydın Şubesi ekibi olarak 
hedeflerimiz doğrultusunda en iyi hizmeti 
vermek, en iyi iletişimi kurmak her zaman 
önceliğimiz.

1962 Denizli doğumlu olan Suat Yavaş, 
1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat 
Bölümü’nde lisans eğitimini, 2014 yılında 
Adnan Menderes Üniversitesi İktisat 
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 
1989 yılında başlayan bankacılık kariyerini 
farklı bankalarda ve birimlerde çalışarak 
sürdürdü. 2002 yılında Family Finans 
kurumunda göreve başladı. 2006-2014 
yılları arasında Denizli/Bayramyeri Şube 
Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılından 
beri Türkiye Finans Aydın Şube Müdürü 
olan Yavaş, evli ve iki çocuk babası. Doğayı 
ve doğa yürüyüşlerini seviyor, tasavvuf 
felsefesi ve şiirle ilgileniyor.

Suat Yavaş
Türkiye Finans Aydın Şubesi Müdürü



Devletler zaman zaman değişen şartlarla 
teşvik kredileri verirler. Ülkemizde 
uygulanan bazı teşvik kredileri şunlardır: 
Ar-Ge yardımları, uluslararası nitelikteki 
yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesi, 
yurt dışında millî veya bireysel düzeyde 
gerçekleştirilen fuar katılımlarının 
desteklenmesi, pazar araştırması 
desteği, eğitim yardımı, yurt dışında 
ofis-mağaza açma, işletme ve marka 
tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, 
çevre maliyetlerinin desteklenmesi, Türk 
ürünlerinin, yurt dışında markalaşması ve 
Türk malı imajının yerleştirilmesi, istihdam 
yardımı, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi 
yardımları, imalat ve hizmet yatırımları, 
sanayi, turizm, yatırım ve istihdam, serbest 
bölgeler ve yabancı sermayeli yatırımlar, 
kullanılmış makine ve komple tesis 
yatırımları, Avrupa Birliği hibe ve KOSGEB 
destekleri. 

Bu tür krediler çeşitli amaçlarla 
verilir. Geri kalmış bölgelerde yatırımı 
özendirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda 
üretime girecekleri cesaretlendirmek, 
belli toplum kesimlerini -örneğin kadınları 
ve gençleri- iş kurmaya yönlendirmek, 
ihracat yapacaklara yardım vs. gibi 
gayelerle teşvik programları düzenlendiği 
görülebilmektedir. Hatta unutulmaya 
yüz tutmuş geleneksel meslekleri bile 
destekleyen teşvik kredileri vardır. Mesela 
el dokuma işleri, bakırcılık, çinicilik, 
çömlekçilik, sedef kakma ve ahşap oyma 
işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, 
yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle 
ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik 
ve oyacılık gibi meslekleri yapanlara 
faizsiz krediler verilebilmektedir. Böylece 
istihdamın ve üretimin artırılması, üretimin 
ve hizmetin daha kaliteli hale getirilmesi ve 
ihracatın yükselmesi hedeflenmektedir. 

Dikkat edilirse bu tür kredilerde amaç 
faiz geliri sağlamak değildir. Teşvik 
programlarında vergi muafiyetleri, uzun 
vadeler, ödemesiz dönemler, arazi 

tahsisleri, alım garantileri, kefaletler, faiz 
sübvansiyonları, hibeler ve indirimler gibi 
pek çok enstrüman kullanılabilmektedir. 
Örneğin kendi işini kurmak isteyen 
kadınlara ve engellilere hibe mahiyetinde 
krediler verilmektedir. Yahut Ziraat Bankası 
aracılığıyla çiftçilere ve Halk Bankası 
vasıtasıyla da esnafa verilen kredilere 
bütçede ayrılan ödenekle sınırlı olarak 
faiz desteği sağlanmaktadır. Hasılı bu tür 
imkânlarla yatırım yapmak isteyenlere yol 
açılmakta ve neticede faiz almak değil 
kamu yararı arzulanmaktadır. Hatta faiz 
almak şöyle dursun bilakis kamu yararı için 
yatırım yapana hibeler yapılmaktadır.

Teşvik programlarında 
vergi muafiyetleri, uzun 
vadeler, ödemesiz 
dönemler, arazi tahsisleri, 
alım garantileri, kefaletler, 
faiz sübvansiyonları, 
hibeler ve indirimler 
gibi pek çok enstrüman 
kullanılabilmektedir. 
Bu kredilerin bir bölümü şeklî bakımdan 
faizli kredilere benzemektedir. Zira kredi 
veren ile krediyi alan arasındaki ilişki karz 
borçlusu ve alacaklısı ilişkisi olmakta ve 
hibe ya da faizsiz nitelikli borçlar dışında 
alacaklı taraf belli vadede belli miktarda 
bir fazlalığı borçludan talep etmektedir. 
Fakat normal şartlarda faizle borç veren 
taraf çoğunlukla vadede reel anlamda 
faiz geliri sağlayarak kâr etmiş olsa da 
teşvik kredilerinde alacaklı fiilen zarar 
etmektedir. Çünkü bu kredilere teşvik 
sıfatının eklenmesine sebebiyet veren olgu 
borçludan talep edilen faiz oranının normal 
kredilere nazaran oldukça düşük olmasıdır. 
Hatta enflasyonist ortamlarda söz konusu 
faiz oranı fiilen gerçekleşen enflasyonu bile 
çoğunlukla karşılayamayabilmektedir. 

Teşvik Kredileri

Doç. Dr. İshak Emin Aktepe



Hibe niteliğinde ya da tamamen faizsiz 
(sıfır faizli) yatırım ve teşvik kredilerinin 
alınabileceği konusunda şüphe olmasa 
gerektir. Zira devleti yönetenler, kamuya 
ait varlıkları, yine kamunun maslahatını 
hedefleyerek yatırım yapmayı düşünen 
girişimcilere hibe edebilir ya da faizsiz borç 
verebilir. Elbette bu tür hibe ve kredileri 
alanların söz konusu meblağı amacına 
uygun kullanmaları şarttır. Aksi halde 
kamunun hakkı gasbedilmiş ve büyük bir 
vebale girilmiş olur.

Yalnızca enflasyon kadar bir 
farkın alınacağı belirtilerek 
verilecek olan yatırım 
kredilerini almak meşrûdur. 
Enflasyon farkının faiz olarak 
değerlendirilmediğini yukarıda arzetmiş 
idik. Dolayısıyla yalnızca enflasyon 
kadar bir farkın alınacağı belirtilerek 
verilecek olan yatırım kredilerini almak 
meşrûdur. Zira bu noktada her ne kadar 
rakamsal olarak alınan borç miktarı ile 
geri ödenen miktar arasında bir farklılık / 
fazlalık bulunsa da bu fazlalık reel değil 
rakamsaldır. Reel değildir, çünkü borç 
olarak alınan para itibari değeri hâizdir. 
Enflasyon farkıyla birlikte geri ödenen tutar, 
aslında borç olarak alınan tutarla eşit alım 
gücünü temsil etmektedir. Hasılı yalnızca 
enflasyon kadar bir farkla verilen yatırım 
kredilerini de almakta hiçbir beis olmasa 
gerektir. Borçludan talep edilen fazlalık 
enflasyon farkı şeklinde değil de belli bir 
rakam olarak yazılır ise -ki günümüzde 
teşvik kredileri böyle verilmektedir- bu 
durumda kredi borçlusundan talep 
edilen fazlalık ile beklenen enflasyon 
arasındaki fark önem kazanır. Eğer iki 
rakam arasında kapanması neredeyse 
imkânsız düzeyde bir fark varsa yine talep 
edilen fazlalığın faiz sayılmayıp enflasyon 
farkı addedilmesi daha doğru olacaktır. 
Zira her ne kadar nominal bir faiz miktarı 

akitte belirlenmiş olsa da her iki taraf da 
talep edilen meblağın esasen enflasyonu 
geçmeyeceğinden emindir. İtibar lafza 
değil manaya olduğundan her ne kadar 
faiz adı altında nominal bir fazlalık talep 
ediliyor olsa da tarafların zihninde söz 
konusu fazlalığın enflasyonu geçmeyeceği 
bellidir. Dolayısıyla zihinde olan akitte 
lafza dökülmüş gibi sayılarak (melhûz 
melfûz gibidir) talep edilen fark faiz değil 
enflasyon farkı addedilmelidir. Bir başka 
açıdan da Hz. Peygamber’den nakledilen 
şu hadis, uygulaması gerçekleşmeyecek 
bir şartın akitte kabul edilmesine imkân 
tanımaktadır: Rivayete göre Hz. Âişe (ö. 
58), Berîre isimli bir câriyeyi satın alıp 
azad etmek istemiş, câriyenin sahipleri 
ise velâ hakkının kendilerinde kalması 
şartıyla satmayı kabul etmiş idiler. Hz. Âişe 
durumu Hz. Peygamber’e aksettirdiğinde 
Rasûlullah: “Onu satın al ve âzâd et, ileri 
sürdükleri şartı da kabul et; sonunda 
velâ hakkı şüphesiz âzâd edene aittir” 
buyurdu1. 

Enflasyon farkıyla birlikte geri 
ödenen tutar, aslında borç 
olarak alınan tutarla eşit alım 
gücünü temsil etmektedir. 
Bazı teşvik kredilerinde devlet faizin belli 
bir bölümünü karşılamaktadır. Şöyle ki bir 
banka, hak edenlere enflasyonun altında 
olacağı kesine yakın olarak bilinen bir faiz 
oranıyla teşvik kredisi vermekte, devlet 
de bankanın kalan faizini ya da kâr payını 
karşılamaktadır. Örneğin % 8 faizli bir 
teşvik kredisinde borçlu faizin % 4’ünü 
devlet de % 4’ünü karşılayabilmektedir. 
Kredi bir devlet bankasından alınıyor ise bu 
durumda devletin bir kurumu faizli (vadeli 
hesap olarak) ya da faizsiz (vadesiz hesap 
olarak) borç şeklinde topladığı mevduatı 
kullanarak hak sahiplerine enflasyonun 
altında olacağı aşikar bir orandan teşvik 
kredisi olarak kullandırmış olmaktadır. 

Borçludan talep edilen fazlalık enflasyonun 
altında olacağından borçlunun faiz ödediği 
söylenemez. Bankanın fazlalık olarak 
talep ettiği miktarın bir kısmını devletin 
karşılamasına gelince bu durumda devlet 
kendi kendine ödeme yapıyor sayılmalıdır. 
Zira krediyi veren banka da sübvansiyonu 
yapan kuruluş da devletin kendisidir. 
Kredi bir özel bankadan alınıyor ise bu 
durumda da borçlunun ödeyeceği toplam 
fazla tutar enflasyonun altında kalacağı 
kesine yakın belli ise faiz ödediğinden 
bahsedilemez. Katılım bankaları aracılığıyla 
böylesi bir işlem yapılmış ise işlem zaten 
İslâm hukuku kuralları çerçevesinde 
gerçekleştirildiğinden (yani murâbaha 
yapıldığından) faizden bahsedilemez.

Kredi karşılığında talep edilen fazlalığın 
beklenen enflasyondan fazla olacağı 
başlangıçta taraflarca biliniyor ise 
bu durumda da yine kredinin teşvik 
mahiyetinde olmasına, alınan krediyle 
yapılan yatırımın istihdama ve üretime 
katkısına, kredinin devlet tarafından 
verilmesine, bu tür kredilerde faizcilik 
amacı güdülmemesine, kredi veren devlet 
mekanizmasının vergi alma ya da kredi için 
fiilen yapılan işlem ve masrafları borçludan 
isteme hakkı bulunmasına bakılarak 
müspet kanaat serdetmek 
daha uygun olacaktır. Ayrıca İslâm 
ülkelerinde yapılacak yatırımlarla 
gerçekleştirilecek kalkınma sosyal bir 
zaruret arzetmektedir. Her ne kadar bu 
tür yatırımlar olmayınca insanlar ölmese 
de toplum bir bütün halinde zarar 
görmekte, geriye gitmektedir. Elbette 
ekonominin topyekün faizden âri olması 
hedeflenmelidir. Bununla birlikte eğer 
bu başarılamıyor ise en azından devletin 
verdiği teşvik kredilerinin alınarak amacına 
uygun tarzda kullanılması ve kamu yararı 
oluşturulması isabetli olacaktır.

1 Buhârî, Sahîh, III, 73.
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Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Küresel Hedefler:

15 Yıllık Yeni Bir 
Küresel Maraton Başlıyor!

1 Ocak 2016, dünyamız için yepyeni bir dönemin 
başlangıcı oluyor. 15 yıl sürecek olan yeni bir Küresel 
Kalkınma gündemi başlıyor. Kısaca Küresel Hedefl er 
olarak adlandırılan bu 17 hedef, 2030 yılına gelindiğinde 
bambaşka bir dünyada yaşamamızı amaçlıyor.

Bundan 15 yıl önce dünya liderleri Birleşmiş Milletler 
öncülüğünde dünyamızın temel kalkınma sorunlarının 
çözümünü odağına alan 8 hedefe imza atmışlardı. Binyıl 
Kalkınma Hedefleri (BKH) olarak adlandırılan bu hedefler 
aşırı yoksulluğu ve açlığı dünya üzerinden silmeyi, bireylerin 
sürdürülebilir bir yeryüzünde kuşaklar boyunca sağlıklı ve 
uzun yaşamalarını, iyi eğitim almalarını ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin her alanda sağlanmasını odağına almıştı.

Binyıl Kalkınma Hedefleri dünyanın pek çok yerinde büyük 
ölçüde başarılı oldu. Son 15 yıl içinde dünya üzerinde 
yoksulluk ve açlık büyük oranda azaldı, eğitimde ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinde önemli ilerlemeler sağlandı. Düzenli olarak 
ilerlemelerin ülkeler bazında raporlandığı bu hedefler özellikle 
en az gelişmiş ülkeler açısından büyük bir motivasyon kaynağı 
oldu. Ancak elbette dünyadaki genel ekonomik konjonktürün, 
Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi ülkelerin hızlı ekonomik 
büyümelerinin de bu iyileşmeye, Binyıl Kalkınma Hedeflerinden 
daha fazla katkısı olduğunu savunanlar da yok değil. 

Ancak tüm hedefler, 15 yılda tamamen başarılamadı. Örneğin 
karbon salımlarının azaltılmasında dünyamız hala önemli bir 
ilerleme sağlayamadı. Gelişmiş ülkeler ve en az gelişmiş ülkeler 
arasında karbon salımları açısından adil bir dengenin kurulması 
gerekiyor. Yoksulluk ve açlık, ayrıca hayatın pek çok alanındaki 
eşitsizlikler, hala pek çok yerde dünyanın bir utancı olmaya 
devam ediyor.

Küresel Hedefler belirlenirken Türkiye dahil 
onlarca ülkede milyonlarca insana ulaşıldı. 
Herkese 2030 yılında nasıl bir dünya istediği 
soruldu. 
Binyıl Kalkınma Hedefleri 2000 yılında kabul edilip 1 Ocak 
2001’de yürürlüğe girdiğinde çok az kişinin bundan haberi 
olmuştu. Bu hedefler büyük oranda teknokratlar tarafından  
New York’taki BM genel merkezinin bodrum katında 
geliştirilmiş, zaman kısıtlaması, istenen düzeyde bir küresel 
istişare mekanizmasına izin vermemişti.

Bu sefer durum böyle olmadı. 2012 yılında düzenlenen Rio+20 
konferansında, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin devamında yeni 
bir 2015 sonrası kalkınma gündemi oluşturulması ve bunun 
çok daha kapsayıcı bir gündem olması tavsiye edildi. Hemen 
ardından da küresel bir istişare mekanizması başlatıldı. Türkiye 
dahil onlarca ülkede milyonlarca insana ulaşıldı. Herkese 2030 

yılında nasıl bir dünya istediği soruldu. Çevrimiçi anketlere 
tüm dünyadan 7 milyondan fazla birey katıldı. Türkiye’den 
Kadir Topbaş’ın da yer aldığı dünyadan pek çok önde gelen 
isim, sık sık bir araya gelerek yeni kalkınma gündeminin 
nasıl olması gerektiğini tartıştı. Hükümetler kendi kalkınma 
önceliklerini içeren raporları BM’ye sundular. Ve böylece ortaya 
17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 
çıkmış oldu. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için tüm 
dünya tarafından uzun uzun tartışılan ve 
onaylanan ilk küresel belge de diyebiliriz. 
Herkes için kolaylık olsun diye kısaca Küresel Hedefler 
dediğimiz bu hedefler, temelini 1992 yılındaki Rio 
Konferansı’ndan alıyor. Ayrıca sadece BM içindeki teknokratlar 
tarafından değil, tüm dünya tarafından uzun uzun tartışılan ve 
onaylanan ilk küresel belge de diyebiliriz bu hedeflere. Küresel 
Hedefler’in bir diğer farkı ise artık sadece gelişmekte olan 
ülkeleri değil, tüm dünyayı kapsaması. Yani artık ABD, İsveç, 
Norveç veya Japonya da bu hedeflerin bir parçası.

Peki neden 8 hedef birdenbire 17 hedefe çıktı? Binyıl Kalkınma 
Hedeflerinin listesini Küresel Hedefler ya da Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ile karşılaştırdığımızda bunu daha rahat 
anlıyoruz. Dünyamızın kalkınma gündemine, kalkınmanın 
sonucu olmakla beraber aynı zamanda birer önkoşulu olarak da 
kabul edilen birçok yeni madde eklendi. Bunlardan biri, örneğin 
16 numaralı Binyıl Kalkınma Hedefi. Yani, Barış ve Adalet. Bu 
hedefle tüm temel özgürlüklerin artık kalkınmanın önkoşulu 
olduğu tüm dünyaca kabul edilmiş oluyor ve bu alandaki 
ilerlemelerin her ülke tarafından raporlanması gerekiyor.

Eşitsizlikler konusu da 10 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi olarak Küresel Hedefler içinde yerini almış bulunuyor. 
Ülkeler arasında olduğu kadar, ülkelerin kendi içinde de hayatın 
her alanında, her bölgede, her cinsiyetten, genç veya yaşlı, 
engelli veya engelsiz tüm bireyler için var olan tüm eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılması artık başlı başlına bir küresel kalkınma 
hedefi olarak tescillenmiş oldu.

Özel sektörün her bir Küresel Hedef konusunda neler yaptığını 
raporlamasının teşvik edilmesi ise bir diğer önemli konu. Bu 
alanda Türkiye’de önemli ilerlemeler olmakla beraber daha çok 
çabaya ihtiyaç duyulduğunu da vurgulamak gerekiyor.
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Yoksulluğun tüm 
biçimlerinin her yerde 
ortadan kaldırılması

Açlığın sona erdirilmesi, 
gıda güvenliği ve 
daha iyi beslenme 
güvencesinin 
sağlanması; 
sürdürülebilir tarımın 
desteklenmesi

Sağlıklı yaşamların 
güvence altına alınması 
ve her yaşta esenliğin 
desteklenmesi

Kapsayıcı ve eşitlikçi, 
nitelikli eğitimin güvence 
altına alınması ve 
herkes için yaşam 
boyu öğrenimin 
desteklenmesi

Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması 
ve tüm kadınların ve kız 
çocuklarının güçlenmesi

Herkes için suyun 
ve sıhhi koşulların 
erişilebilirliği ve 
sürdürülebilir 
yönetiminin güvence 
altına alınması

Herkesin uygun fiyatlı, 
güvenilir, sürdürülebilir 
ve modern enerjiye 
erişiminin güvence 
altına alınması

Kesintisiz, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin, tam ve 
üretken istihdamın ve 
herkes için insana yakışır 
işlerin desteklenmesi

Dayanıklı altyapıların 
inşası, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir 
sanayileşmenin 
desteklenmesi 
ve yenilikçiliğin 
güçlendirilmesi

Ülkeler içinde ve 
arasında eşitsizliklerin 
azaltılması

Şehirlerin ve insan 
yerleşimlerinin 
kapsayıcı, güvenli, 
dayanıklı ve 
sürdürülebilir kılınması

Sürdürülebilir tüketim 
ve üretim kalıplarının 
güvence altına alınması

İklim değişikliği ve 
etkileri ile mücadele 
konusunda acilen 
eyleme geçilmesi

Sürdürülebilir kalkınma 
için okyanuslar, denizler 
ve deniz kaynaklarının 
korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı

Karasal ekosistemlerin 
sürdürülebilir kullanımının 
korunması, geliştirilmesi 
ve desteklenmesi, 
ormanların sürdürülebilir 
yönetimi, çölleşme 
ile mücadele, 
karasal bozulmanın 
durdurulması ve 
iyileştirilmesi ve 
biyoçeşitlilik kaybının 
engellenmesi

Sürdürülebilir kalkınma 
için barışçıl ve 
kapsayıcı toplumların 
desteklenmesi, herkes 
için adalete erişimin 
sağlanması ve her 
düzeyde etkili, hesap 
verebilir ve kapsayıcı 
kurumların inşası

Uygulama araçlarının 
güçlendirilmesi ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
için küresel ortaklığın 
canlandırılması
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Binyıl Kalkınma Hedefl eri ile 
Neler Başarıldı?
1. Hedef
Aşırı yoksulluk ve açlıkla mücadele 
Tarihe yoksullukla mücadele alanındaki 
en başarılı kampanya olarak geçti. 1990-
2015 yılları arasında aşırı yoksulluk sınırında 
yaşayan insan sayısı yarı yarıya azaltıldı.

2. Hedef 
Herkesin en az ilköğretim eğitimi alması
Alt Sahra bölgesinde okula kayıt oranı  
2000 yılından bu yana yüzde 20 arttı. Bu 
oran 1990-2000 yılları arasında yüzde 8’di. 
Dünya genelinde okula gitmeyen çocuk sayısı 
2000 yılında 100 milyon iken Binyıl Kalkınma 
Hedefleri (BKH) sayesinde 2015 yılında  
57 milyona düştü.

3. Hedef 
Kadın erkek eşitliği ve kadınların 
toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi 
Artık kadınlar dünya genelinde 
parlamentolarda daha fazla temsil ediliyorlar, 
tarım dışı istihdamda daha fazla yer 
alıyorlar. Ayrıca eğitimde cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına yönelik olarak da önemli 
ilerleme sağlanmış bulunuyor.

4. Hedef 
Çocuk ölümlerinin azaltılması 
En büyük başarı çocuk ölümlerinin azaltılması 
alanında sağladı. 1990-2015 yılları arasında 
bir yılda hayatını kaybeden beş yaş altı çocuk 
sayısı üç kattan fazla azaldı.

5. Hedef 
Anne sağlığının iyileştirilmesi 
Artık daha fazla sayıda kadın hamilelik ve 
sonrasında sağlık hizmetine erişebiliyor. Dünya 
genelinde hamilelik ya da doğum sırasında 
ölüm oranları neredeyse yarı yarıya azaldı. 

6. Hedef 
HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla 
mücadele 
HIV/AIDS vakalarında yüzde 40 azalma, 
sıtmadan ölüm oranlarındaki büyük düşüş, 
verem tedavisinde elde edilen başarı BKH’nin 
hastalılarla mücadeleyi mümkün kıldığını 
kanıtlıyor.

7. Hedef
Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 
BKH sayesinde 1990’dan bu yana küresel 
nüfusun yüzde 90’dan fazlasının daha 
temiz içme suyuna erişimi sağlandı. Ozon 
tabakasının korunması çalışmaları sayesinde 
zararlı gazların üretimi engellendi.

8. Hedef 
Kalkınma için küresel ortaklık oluşturulması
Gelişmiş ülkelerin verdiği resmi kalkınma 
yardımı 2000-2014 yılları arasında reel 
anlamda yüzde 66 arttı.
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Mükemmeliyetçilik hiç hata ve eksik 
yapmadan kusursuza ulaşma çabası 
olarak tanımlanabilir. Bu kavram 
bireyin başarıya ulaşmasında sağlıklı 
bir davranış olarak karşımıza çıktığı 
gibi, birçok psikolojik semptomla ilişkili 
sağlıksız bir özellik olarak da kendini 
gösterebilir.

Kusursuza ulaşma çabası her zaman 
bir problem olarak algılanmaz. Bazı 
durumlar vardır ki, ‘mükemmeliyetçilik’ 
baş tacı edilebilir. Örneğin; 
mükemmeliyetçi bir araştırmacının 
çalışmasından çıkan sonuçlardan 
kuşku duyulmaz, çünkü çalışmasını 
yaparken her aşamada titiz ve kontrollü 
davranmıştır. 

Pek çok durumda mükemmeliyetçilik, 
standartlığa neden olan sıradanlığa 
karşı avantaj da sağlar. İnsanın daha 
iyiyi aramasına ve potansiyelini en üst 
seviyesine çıkarmasına yardımcı olur. 
Ancak mükemmeliyetçiliğin sağlıklı bir 
çaba olarak algılanması; ulaşılabilir 
hedefler belirleme, performans 
gelişimine önem verme, esnek düşünce 
yapısı ile doğru orantılıdır.

Nevrotik bir olgu olarak mükemmeliyet-
çilik ise kişinin kendisini olduğu kadar 
aile, iş ve sosyal yaşamını da olumsuz 

Siz de kendinize her zaman ulaşılması güç hedefl er koyanlardan 
mısınız? Yaptığınız her işte sadece sonuca odaklanıyor, detaylarda 
boğuluyor, büyük resmi gözden kaçırıyor musunuz? Ailenizde 
ya da iş ortamınızdaki herkesin sizin belirlediğiniz standartlar ve 
hedefl erle ilerlemesini mi bekliyorsunuz? En küçük bir başarısızlıkta 
derin bir mutsuzluk yaşıyor ve kabuğunuza mı çekiliyorsunuz? 
O zaman kendinize şu iki cümleyi hatırlatın: “Hiçbir şey mükemmel 
değildir” ve “Her şey mükemmel olmak zorunda da değildir.”

Belki de Düşündüğünüz Kadar 
Mükemmel Değildir!

Mükemmeliyetçilik:

etkileyen bir süreçtir. Yaşam kalitesini 
düşürür, bireyi yalnızlaştırır, sonuca 
ulaşma yolunda atılan her adım sorun 
haline gelebilir.

Mükemmel Öğrenci Olmak
Mükemmeliyetçi bir öğrencinin eğitim 
hayatında yaşayabileceği kontrol 
edilemez yapılacaklar listesi, gece 
geç saatlere kadar ders çalışma, 
başarıyı isteyen iç sesin başarısızlığı 
kaldıramaması gibi tipik özellikler 
olarak karşımıza çıkar. Bu davranışlar 
genellikle bilinçli bir şekilde yapılmaz. 
Mükemmeliyetçi öğrencilerin bu 
davranışları sergileme nedenlerinin 
başında, çok uzun saatler, sıkı bir 
çalışma yaparlarsa daha başarılı 
olacaklarına olan inançları gelir. 

Üniversite eğitimlerine başlayan 
öğrenciler bir dönüm noktasına gelirler. 
Kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu 
alma, aileden bağımsız yaşama, açıkça 
belirlenemeyen ya da gerçekçi olmayan 
hedefler, daha yetenekli ve rekabetçi 
diğer öğrenciler mükemmele ulaşma 
arzusu ile yoluna devam etmek isteyen 
genç bireyleri zorlar.

‘Yapıcı eleştiri’ dayanılmaz bir kişilik 
saldırısıdır onlara göre. İşte tam bu 

Mükemmeliyetçi  
İnsanlarda Görülen 
Yaygın Psikolojik 
Sorunlar
✘ Depresyon

✘ Sosyal İçe Çekilme

✘ Performans Yitimi

✘ Öfke Kontrolünde Güçlük

✘ Sosyal Fobi

✘ Anksiyete

✘ Eleştiricilik

✘ Sınav Kaygısı

✘ İfade Güçlüğü

✘ Yeme Sorunları

✘ Dışlanmışlık

✘ Yalnızlık Duygusu

noktada öğrencilerin karşısına çıkacak 
bilinçli danışmanlar, koçlar ve eğitimciler 
onlara yardımcı olabilirler. Bu noktada 
amaç öğrencinin; öğrenmenin zaten 
bilmemek olduğunu, yeni fikirlere 
alışmanın ve bunda zorlanmanın 
normal bir süreç olduğunu, hissedilen 
içsel karışıklıkların yeni bilgiyi 
ortaya çıkarmanın bir yolu olduğunu 
algılamasıdır.

Günay Özarın Öztürk
Profesyonel Koç- Öğretmen / Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
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Mükemmeliyetçi 
Yaklaşım Yerine 
Koyabileceğiniz 
Daha Sağlıklı ve 
Doyumlu Davranış 
Stratejileri Geliştirin!
✓ Kusursuz olmaya çabalamanın 

yararlarını ve zararlarını 
içeren bir liste hazırlayarak 
farkındalığınızı artırın.

✓ Alışkanlık haline gelmiş, eleştiri 
içeren düşüncelerin yerine, 
daha gerçekçi, daha mantıklı 
bir düşünme tarzı geliştirmeye 
çalışın. 

✓ Kendinize daha gerçekçi 
hedefler koyun ve ‘mükemmel 
olmayan’ sonuçların   
korktuğunuz kadar kötü 
durumlara yol açmadığını 
gözlemleyin.

✓ Eleştirilerle başa çıkma stratejisi 
geliştirin. Eleştiriyi kaçınılması 
gereken sonuç gibi algılamak 
yerine kendiniz ile ilgili bir şeyler 
öğrenebileceğiniz yararlı bilgiler 
olarak değerlendirin. 

✓ Sonuca değil, sürece odaklanın. 
Yaptığınız işin her aşamasından 
olumlu çıkarımlar elde etmeye 
çalışın. 

✓ Çevrenizdeki herkesin ilgi 
alanlarının, yeteneklerinin ve 
ihtiyaçlarının farklı olduğunu 
unutmayın.

Mükemmeliyetçi Davranış Modelleri 
➤ Yüksek kişisel standartlar belirlemek

➤ İş yaparken çok fazla zaman harcamak, tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı   
 hissetmek

➤ Yargılayıcı olmak ama yargılanmaktan ve eleştirilmekten kaygı duymak

➤ Hatalarını kabul etmekte zorlanmak

➤ Sürekli düzeni korumak ihtiyacı hissetmek

➤ Ebeveyn olarak çocuklardan yüksek beklenti içinde olmak

➤ Olayları sadece doğru ya da yanlış olarak değerlendirmek

➤ Olumsuz detaylara odaklanmak, olumlu bilgileri gözden kaçırmak

➤ Başkalarının düşüncelerine fazlasıyla önem vermek

➤ Katı standartlar belirmek ve esnek olmamak

➤ Aşırı sorumlu hissetmek, her şeyi ve herkesi kontrol etme ihtiyacı duymak

➤ Kendi belirledikleri kurallara aşırı bağlı olmak

➤ Görev verme ve iş paylaşımı yapma konusunda güçlük çekmek

➤ Rekabet gerektiren ortamlarda kaygı duymak

İş Yaşamı ve 
Mükemmeliyetçilik
Mükemmeliyetçi kişiler, iş yaşamlarında 
da verilen görevleri eksiksiz yapmaya 
çalıştıkları için tam bir görev adamıdırlar. 
Ancak kusursuzluk bazı durumlarda 
zaman kaybına sebep olduğu için 
işin yavaşlamasına da neden olur. 

Çok sorumluluk üstlendikleri ve aşırı 
çalıştıkları için ailelerine yeteri kadar 
zaman ayıramazlar. ‘Mükemmel aile’ 
kavramı yok olurken, gerek iş gerek 
özel hayattaki eleştiriler performanslarını 
olumsuz etkiler. Kişi ilişkilerle ilgili 
ideallerine kavuşamadığını gördükçe 
özgüven duyguları zedelenir, sağlıklı 
iletişim kurmakta zorlanır.

Mükemmeliyetçi kişilerin düşünüşündeki 
‘her şey mükemmel olmalı’ kavramı 
hayatta iki büyük gerçekle örtüşmez. 
Birincisi, ‘Hiçbir şey mükemmel değildir.’; 
ikincisi ise, ‘Her şey mükemmel olmak 
zorunda da değildir.’ Bu iki konu 
üzerinde düşünülürse, birincisi mutlak 
bir gerçektir. İkincisini kabul etmek 
ise, insan hayatında biraz zamana ve 
düşünceye mal olur. 

Mükemmeliyetçilik, biraz çaba ve bunu 
meydana getiren algıları tekrar gözden 
geçirerek üstesinden gelinebilecek bir 
davranış şeklidir. Kişiden kişiye başa 
çıkma yolları değişkenlik gösterse de; 
bu değişimi yaşamak için öncelikle 
kişilerin kendi çevrelerine ördükleri 
‘mükemmeliyetçilik’ duvarında bir 
çatlak oluşmasına ve bu çatlaktan içeri 
daha önce görmedikleri renkli ışıkların 
sızmasına izin vermeleri gerekir.
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IP Kameralar ile 
Güvenlik

İnternete 
bağlanabilen 
IP kameralar 
ile güvenlik 
konusunda yeni 
bir dönemin 
kapıları 
aralanıyor. 

Özgür Çetin
Teknoloji Yazarı

Görüntü kaydı yapan güvenlik 
kameraları uzun yıllardır kullanılan 
bir teknoloji. İlk yıllarında pahalı olan 
bu cihazlar, teknolojinin gelişmesi ve 
yaygınlaşmasıyla birçok alanda karşımıza 
çıkmaya başladı. 

Güvenlik kameraları yıllar içinde 
küçüldü ve özelliklerini artırdı. İnternetin 
yaygınlaşmasıyla beraber kameralar da 
lokal ağ ya da internete bağlanmaya 
başladı. İnternete bağlanabilen bu 
kameralara en genel anlamda IP kamera 
adı veriliyor. IP kameraların en önemli 
özelliği ağa ya da internete bağlanarak 
görüntü aktarabilmeleri ya da bu sayede 
uzaktan kontrol edilebilmeleri. 

Bu uzaktan kontrol edilme özelliği 
sayesinde kameranın bulunduğu 
ortamdan video ya da fotoğraf kaydı 
alma, hareket özelliği varsa yönünü 
değiştirme, telefon, tablet ya da bilgisayar 
üzerinden görüntüleri canlı olarak izleme 
ve benzeri özellikler kullanılabiliyor.  

IP Kameralar Nasıl Çalışıyor?
IP kameralar üzerinde bulunan CCD ya 
da CMOS sensöründen gelen görüntüyü 
işleyerek yani dijital hale çevirerek 
modem üzerinden yayınlayabiliyor.

IP kameraların çalışma prensibi internete 
bağlanma mantığına dayanıyor. 
Aynen bir bilgisayar gibi router ya 

da modemden IP yani internet 
protokolü adresi alan bu 
cihazların kayıt ettiği görüntüler 
uzaktan izlenebiliyor. 

IP kameraların tek farkı uzaktan 
izlenebilmeleri değil. Bir nevi 
bilgisayar gibi kullanılabilen bu 
cihazları alarm sistemi ile entegre 

edip hareket detektörü olarak 
kullanmak da mümkün oluyor. Ayrıca 
farklı yazılım ve çözümlerle IP kameralar 
personel sayımı, kişi takibi, yüz takibi ve 
benzeri ileri düzey uygulamalarda da 
kullanılabiliyor. 

IP kameralar ses kaydı da 
aldığından 

ortam dinlemesi yapılmasına olanak 
sağlıyor. Ayrıca video kaydı da sesli 
olarak alınabiliyor.  

Yüksek Çözünürlük:   
Daha Fazla Detay
IP kameralarla beraber video kaydında 
çözünürlük de arttı. Günümüzde birçok 
IP kamera için minimum çözünürlük 
neredeyse 1280x720 piksel (720p)’dir. 
Full HD olarak bilinen 1920x1080 piksel 
çözünürlükte ve hatta 2K ya da 4K 
(3840x2160 piksel) gibi Ultra HD olarak 
bilinen çözünürlüğe sahip IP kameraları 
da piyasada bulmak mümkün. Ultra HD 
çözünürlük sunan kameralar çok yaygın 
olmasa da sayıları yavaş yavaş artıyor. 

Çözünürlüğün artması detay ve kalitenin 
de artmasını beraberinde getiriyor. IP 
kameraların daha yüksek çözünürlükte 
olması kayıt edilen görüntüdeki 
detayların da fazla olacağı anlamına 
geliyor. Ayrıca bazı IP kameralar gece 
görüş sistemlerine de sahip. Bu sayede 
zifiri karanlıkta bile görüntü kaydı 
yapabiliyorlar. 

IP Kamera Sistemi Seçerken  
Önce İhtiyacınızı Belirleyin
Günümüzde birçok farklı IP kamera 
sistemi bulunuyor. Tek kameradan 
oluşan giriş seviyesi sistemler özellikle 
evlerde kullanım için tercih ediliyor. 
Büyük bir kısmı kablosuz olarak da 
bağlanabilen bu modellerde uzaktan 
kontrol etme, telefon, tablet ya da 
bilgisayar üzerinden kontrol gibi 
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da modemden IP
protokolü adresi
cihazların kayıt e
uzaktan izlenebil

IP kameraların te
izlenebilmeleri de
bilgisayar gibi ku
cihazları alarm sis

edip hareket detekt
kullanmak da mümkün o
farklı yazılım ve çözümle
personel sayımı, kişi tak
benzeri ileri düzey uygu
kullanılabiliyor. 

IP kameralar
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fonksiyonlar bulunuyor. Düşük maliyetli, 
kolay kurulum özelliğine sahip olan bu 
giriş seviyesi modeller birçok teknoloji 
marketinde bulunabiliyor.   

IP kameralarının daha gelişmiş sistemleri 
de bulunuyor. Bu sistemlerde birden 
fazla kamera, kayıt sistemi ve yine 
ağdan kontrol edilebilme gibi özellikler 
yer alıyor. Bu sistemlerde kameralara 
ek olarak üzerinde sabit disk bulunan 
ve DVR adı verilen cihazlara görüntüler 
kayıt edilebiliyor. DVR cihazına uzaktan 
bağlanılarak kayıt edilen görüntüler 
izlenebiliyor. Böyle bir setin maliyeti ise 
biraz daha yüksek oluyor. 

Öte yandan analog olarak tabir edilen 
ağa bağlanamayan kameraları da 
modeme ya da internete bağlanabilen 
bir DVR yardımı ile kısmen de olsa IP 
kamera gibi kullanmak mümkün olabilir. 
Bu yöntemde DVR cihaz üzerinden 
kayıt edilen görüntüler izlenebilir ve 
ortamın gerçek zamanlı görüntülerine 
uzaktan erişilebilir. Ancak bu yöntem 
sadece sınırlı bir kullanım imkânı sunar. 
IP kameraların hareket yakalama ve ileri 
düzey uygulamaları analog kameralarda 
bulunmaz. 

Farklı 
Depolama 
Seçenekleri: 
NAS’a Kayıt 
Yapabilme
Son yıllarda 
NAS adı 
verilen 
ağa bağlanabilen 
depolama aygıtları 
da IP kameraları 
tarafından DVR yani 
kayıt cihazı olarak 
kullanılmaya başlandı. Aralarında 
WD, Synology ve benzeri markaların 
bulunduğu firmalar NAS ürünlerinde 
bu tip bir kullanıma izin veriyor. Bu 
yöntemde uyumlu kameralar yardımı 
ile evde birden fazla kameradan 
oluşan bir güvenlik sistemi 

kurulabiliyor. Bu kameraların bütün 
görüntüleri NAS’a kayıt ediliyor. Böylece 
haricen bir DVR kayıt cihazına da ihtiyaç 
duyulmuyor.  

Teknolojik Altyapınızı   
Gözden Geçirin
IP kameralar internet ya da ağ 
bağlantısına gereksinim duydukları için 
kullanıldıkları yerde gerekli teknolojik 
altyapının bulunması gerekir. Yani en 
azından internet ya da ağ bağlantısı 
olmadan bu kameraların çalışması 
mümkün değildir. Elbette DVR ya 
da benzeri bir cihaza bağlanabilen 
modellerde bu şart yoktur ama onların 
kayıtları da internet olmadan 
uzaktan izlenemez. Bu bakımdan 
IP kameraları uzaktan kullanmak 
için internete ihtiyaç vardır. 

Giriş seviyesi IP kamera sistemlerinde 
güç girişine ihtiyaç vardır. Yani 
kameranın bulunduğu yerde 220 Volt 
çıkış veren bir priz gerekmektedir. 
Gelişmiş sistemlerde bu gereksinim 
kablo üzerinden 
sağlansa da 
giriş seviyesi 
modeller 
ayrıca güce 
ihtiyaç 
duyar. 

Sayıları 
ve özellikleri 
giderek artan 
IP kameralar, 
evde tek bir kameradan 
oluşan sistemlerden, 

150 kameradan 
oluşan büyük 
işyeri sistemlerine 
kadar birçok yerde 

kullanılıyor. Teknolojinin 
gelişmesi ve ilerlemesiyle 
beraber IP kameraların 
özellikleri ve kullanım 
alanlarının da giderek 
artacağını söyleyebiliriz. 

IP Kameralar ile 
Analog Kameralar 
Arasındaki Farklar
● IP kameraların çözünürlükleri   
 daha yüksektir.
● IP kameralar ile farklı çözüm ve   
 servisler üretilebilir.
● IP kameraları uzaktan kontrol etmek  
 mümkündür.
● IP kameraların görüntüleri uzaktan  
 canlı olarak izlenebilir.
● IP kameraların kurulum maliyeti   
 daha düşüktür.
● Analog kameraların fiyatları   
 daha uygundur.

IP Kameraların 
Kullanım Alanları
➧ Evde çocuk kontrolü
➧ İşyerinde personel takibi

➧  Yüz tanıma
➧  Kalabalık mekânlarda   
    insan sayısını belirleme
➧  MOBESE gibi güvenlik   

     amaçlı kullanım
➧ İşyeri güvenliği



YAPAY ZEKA
Geleceğimizi Şekillendiren Akıllı Makineler

İnternet tarayıcınızda arama motoruna yazdığınız kelimeleri milisaniyeler içinde 
denklemlere çeviriyor, sosyal medyadaki fotoğrafl arınızdan karakter tespiti yapıyor, 
aracınızı kullanırken size yol tarifi  veriyor... Google, Facebook ve Baidu gibi teknoloji 
devlerinin yanı sıra sayısız üniversite ve devlet kurumunda yapılan yapay zekâ 
araştırmaları, bugün öngöremediğimiz bir dijital-mekanik dünyanın kapılarını aralıyor.

Yazılım ve robotik alanındaki araştırmalar hızla ilerlerken, sunduğu avantajlar ve 
neden olduğu tehdit arasındaki ince çizgiyi çekebilmek için yapay zekâya neden 
ihtiyacımız olduğunu iyi anlamamız gerekiyor.

Yapay zekâ, kısaca insan beynini taklit 
edebilen dijital bir düşünce sistemi olarak 
tanımlanabilir. Yazılım ve makineler 
tarafından kullanılan zekâ sisteminin 
geliştirilme amacı temelinde oldukça 
net: İnsanların hayatını kolaylaştırmak. 
Ancak yapay zekânın sınır tanımayan 
kapasitesi, 
internette 

alışveriş yapmanızı kolaylaştıracak hızlı 
çözümler veya akıllı telefonunuzda 
sorduğunuz soruya cevap veren bir 
asistan sunmanın çok ötesine geçecek 
bir teknolojiyi temsil ediyor. 

Yapay zekâ günümüzde yazılım 
odaklı bir teknoloji olarak beliriyor. 
Bebek adımlarını atan teknolojinin ana 
kaynağı ise milyarlarca çeşit farklı bilgi 
parçasından oluşan Büyük Veri. Her 

gün arama motorlarına yazdığımız 
milyarlarca kelimeden, sosyal 

medyada yaptığımız sayısız 
paylaşıma kadar internete 
akan her veri, Büyük Veri’nin 
kendisini oluşturuyor. Facebook 
ve Google gibi firmalar, Büyük 
Veri’den kendisine düşen payı 
yapay zekâ algoritmalarını 
geliştirmek için kullanırken, 
savunma, uzay-havacılık, tıp 

ve ticaret gibi diğer sektörler de 
kendi operasyonlarını geliştirmek 
için analizler gerçekleştiriyor.

Buradan anlaşılabileceği gibi 
yapay zekâ internet, mobil 
hizmetler ve otomotiv alanlarında 

hayatı kolaylaştırmak, uzay-havacılık 
sektöründe güneş sistemini 

keşfedecek uzay araçları geliştirmek, 
robotik firmaları tarafından da arama-

kurtarma görevlerinde yer alacak robotlar 
üretmek için kullanılıyor. Madalyonun 
diğer yüzünde ise ne olup bittiği şu 
an çok az görebiliyoruz. ABD Ulusal 
Güvenlik Dairesi’nin (NSA) küresel 
casusluk faaliyetleri için yapay zekâ 
kullandığının ortaya çıkması, teknolojinin 
her türlü emele sürüklenebileceğinin en 
iyi örneği. 

Yapay Zekâ Hayatımıza 
Neler Getirecek? 
Şüphesiz yapay zekânın en önemli 
ürünü insandan bağımsız çalışan akıllı 
sistemlerin vücut bulacağı robotlar 
olacak. Robotlar iş ve sosyal hayatımızda 
bizlere birçok hizmet sunacağı gibi 
askeri ve uzay-havacılık alanlarında 
da zorlu görevleri insan hayatını riske 
atmadan kolaylaştıracak. İlk örnekleri ile 
tanıştığımız ve hatta günlük yaşamımız 
içinde kullanmaya başladığımız bu 
akıllı makinelerin hayatımıza getireceği 
değişikliklerin sınırı yok gibi duruyor. 

Akıllı asistanlar en büyük 
yardımcımız olacak 
Akıllı asistanları, ihtiyacınızı okuyan bir 
beyin olarak tanımlayabiliriz. Google 
Now, Apple Siri ve Microsoft Cortana 
gibi sesli komutla yönlendirilen akıllı 
asistanların yanı sıra, otomobiller için 
geliştirilen Apple Car, Android Car 
Auto ve Smart Assistant gibi hizmetler, 
araç kullanmayı hiç olmadığı kadar 
kolaylaştıracak. Yine otomobiller için 
üretilen akıllı ekranlarla entegre olacak 
akıllı asistanlar, otomobil kullanırken size 
e-postlarınızı bile okuyacak. 

Trafik kazaları yüzde 99 azalacak 
Akıllı asistanların kontrolünde olacak 
otonom araçlar, 2020’den itibaren 
yolları kaplamaya başlayacak. Akıllı far 
sisteminden hareketli koltuklara kadar 
bir otomobilden çok zeki bir makineyi 
temsil edecek araçlar, insan kaynaklı 
trafik kazalarını yüzde 99 azaltacak. 3D 
yazıcılarda üretilecek maliyeti düşük 

Müfit Yılmaz Gökmen | Bilim ve Teknoloji Yazarı
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otomobillerin neredeyse tümü elektrikle 
çalışacak. Tahminler, 2040’tan itibaren 
yollardaki araçların yarısından fazlasının 
otonom olacağı yönünde. 

Suçlular birkaç saniye içinde 
tespit edilecek
İnternete bugüne kadar kazandırdığınız 
bilgiler ışığında, duruşunuz, giyim 
tarzınız ve fiziksel görünümünüz 
kimliğinizi kolayca ele veriyor. NASA, 
yapay zekânın gücünü kullanarak 
tek bir fotoğraftan insanların ‘insan 
kaçakçısı olup olmadığını’ öğrenmeye 
bile çalışıyor. Yapay zekânın Büyük 
Veri ile neler yapabileceğini sınayan 
benzer bir araştırma ise Pennsylvania 
Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor. Amaç, 
suçluların veri havuzlarını inceleyerek 
gelecekte işleyecekleri suçları tespit 
etmek. 

Ay ve Mars’ta ilk üsleri robotlar 
kuracak 
Son derece maliyetli olan uzay keşif 
görevleri robotlara teslim edilecek. 
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ay’a 
göndermeyi planladığı yapay zekâlı dev 
robotlar, Ay kumundan ilk kolonileri inşa 
edecek. NASA ise Ay’ın güney kutup 
bölgesine göndereceği otonom robotlar 
ile astronotlar için bir üs kurmayı planlıyor. 

Arama-kurtarma görevleri 
robotlara emanet edilecek
İnsansı robotların gelecekteki en büyük 
görevi, insanların giremeyeceği bölgelere 

girmek ve son derece riskli görevlerde yer 
almak olacak. ABD Savunma Bakanlığı’nın 
özel Ar-Ge kurumu DARPA’nın her 
yıl düzenlediği robotik yarışmasında 
kapışan robotların özelliği olabildiğince 
insana benzemeleri. ABD Donanması 
itfaiyeci robot geliştirmekle uğraşıyor, 
Google ise Atlas adlı insansı robotunu 
arama-kurtarma görevleri için eğitiyor.

Giysilerimizi robotlar tasarlayacak 
ve dikecek
Yapay zekâ, böcek kadar küçük 
robotların bile insanlara faydalı 
işlemlerde kullanılmasını sağlayacak. 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 
tarafından geliştirilen Zipperbot, fermuar 
çekme yeteneğine sahip ilk robot olma 
özelliği taşıyor. Yakın gelecekte gevşek 
bir kravatı bağlamaktan, kanepenin 
altındaki çorabınızı bulmaya kadar birçok 
işlemi yerine getirecek küçük robotlar, 
kişisel asistanlarımız haline gelecek. 
Zipperbot gibi optik sensörleriyle fermuar 
dişlilerinin yerine oturup oturmadığını 
kontrol eden makineler, bir gün dikiş 
işlerini yapmaya da başlayacak. 

Daha Akıllı Bir Gelecek Yolunda    
Ciddiye Alınması Gereken Gerçekler
Yapay zekâ insanlık için kaçınılmaz bir teknoloji olarak kabul edilse de bazı 
önemli riskleri beraberinde getiriyor. En önemli risk küresel ekonominin tepe 
taklak olması. Ekonomik açıdan ele alındığında, sadece akıllı araçların ABD’de 
10 milyon insanı işsiz bırakabileceği düşünülüyor. 2020’li yıllarda hızla şoförlerin 
yerini alacak otonom araçlar, başta taksicileri ve nakliyat sektöründeki şoförleri 
tehdit ediyor. 

Yapay zekâlı robotların etkisini ilk hissetmeye başlayan yerler ise şüphesiz 
fabrikalar. Mavi yakalı işçilerin yerini alacak 3D yazıcı ve otonom makineler, 
uzaktan kontrol edilebilmeleri sayesinde insan ihtiyacını ciddi ölçüde azaltacak. 
Dünyanın en büyük montaj firmalarından Foxconn, 2020 yılı gelmeden robot işçi 
sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. 

Yapay zekâlı makinelerin işsiz bırakacağı on milyonlar, dünya ekonomisi için 
çok büyük bir soru işareti doğuruyor. İşleri makineler tarafından ellerinden 
alınacak insanların hangi alanlara yöneltileceği ise henüz belirsiz. İlk akla 
gelen, doğanın korunması için yapılacak çalışmalara insan gücü aktarılmasıyla 
dünyanın tekrar yeşile dönmesi. 

Her ne kadar yapay zekânın hayatımız üzerindeki etkileri onu kimin kontrol 
ettiğine bağlı görünse de fazlasıyla akıllı makinelerinin uzun vadede kontrol 
dışına çıkma olasılığı pek çok bilim insanını ve iş adamlarını endişelendiriyor. 
Bu olasılığın önlenmesi için gerekli çalışmalara başlanması isteniyor. Şimdilik 
çok uzak bir ihtimal olarak görünse de kontrolden çıkan akıllı makineleri bir 
bilimkurgu senaryosu olarak değerlendirerek görmezden gelmek büyük bir hata 
olur.

İnsanın giremediği yerleri robotlar 
keşfedecek
Küçük robotlardan bahsetmişken sadece 
fermuar çekeceklerini veya çoraplarınızı 
toplayacaklarını söylemek haksızlık olur. 
Zira, Stanford Üniversitesi tarafından 
geliştirilen MicroTugs, ağırlığının tam 
100 katını çekebiliyor, 2000 katını da 
kaldırabiliyor. Kısaca, sadece 12 gram 
ağırlığındaki böcek robot 24 kilo ile 
tırmanabiliyor. Mikroskopla inşa edilen 
bu robotlar, gelecekte yapay zekâ 
desteğiyle fabrikaların belkemiğini 
oluşturabilir. Dahası, insanların 
giremeyeceği dar alanlara sızarak 
arama-kurtarma görevlerinde büyük rol 
oynayabilir. 

Tıp ve tatil sektöründe  
yapay zekâ gücü
İnsanlar olarak birbirimize fazla 
tahammülümüz yok. Ancak robotlar 
insanların yorulma özelliğine sahip değil. 
Otistik çocukları eğitmesi için geliştirilen 
NAO ve ofislerde ve evlerde asistanlık 
yapan insansı robot Pepper, yapay 
zekânın insan görüntüsüne büründüğü iki 
önemli örnek. Japonya’da açılan ilk robot 
personelli Henn-na Hotel ise robotların 
servis yapmaktan oda temizlemeye 
kadar birçok marifetini öne çıkarırken, 
turizm sektörü çalışanları için uyarı sinyali 
veriyor. 
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Başımızın Büyük Derdi

Migren
Migren atakları; ne zaman geleceğinin belirsizliği, kişiyi günlük 
ve sosyal yaşamdan alıkoyan etkileri ile pek çok kişinin hayatını 
olumsuz etkiliyor. Oysa yaşam biçiminizde yapacağınız bazı küçük 
değişiklikler ve önleyici tedavi yöntemleri ile bu etkileri en aza 
indirmeniz mümkün.

ÖğÖğÖğÖğÖğÖğÖğÖğğr.r.rrr GöGGöGGööörr.r.r. DDDDr.r.r.r ÖÖÖÖÖÖÖzlzlzlz ememememmememm AAAArararaaaaaaalaallll AAAAAAAAAArrrprpprpppatatatatatata
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Baş ağrısı sadece ülkemizde değil tüm dünyada en sık görülen 
sağlık sorunlarının başında geliyor. Bu şikayet ile sağlık 
kurumlarına giden hastaların büyük bir kısmı migren veya 
gerilim tipi baş ağrısı tanısı ile evlerine dönüyorlar. Baş ağrısının 
kendisinin bir hastalık olarak ortaya çıktığı durumlar primer 
baş ağrıları olarak sınıflandırılır. Ancak beyin tümörleri, beyin 
damar hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz ile ilgili hastalıklar, 
hipertansiyon ve boyun problemlerinin de baş ağrısına neden 
olduğunu biliyoruz. Başka bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan 
baş ağrıları ise sekonder baş ağrıları olarak sınıflandırılıyor. 

Primer baş ağrıları içerisinde yer alan migren belli aralarla 
ataklar halinde gelen, sıklıkla tek taraflı, daha çok göz ve 
başın ön bölgesinde hissedilen, bulantı hatta kusmaya neden 
olabilen, ışık ve ses hassasiyetinin eşlik ettiği zonklayıcı şiddetli 
bir baş ağrısı türüdür. 

Toplumda görülme sıklığı çeşitli çalışmalarda %5-20 arasında 
bildirilmiştir. 3/2 oranında kadın hakimiyeti göze çarpar. 
Başlangıç yaşı 10-20 yaş olarak bildirilse de ileri yaşlarda da 
başlayabilir. Ailesinde migren olanlarda toplumun geneline 
oranla daha sık görülür.

Migren Atağı Geliyorum Der...
Migren bir baş ağrısı hastalığı olsa da ağrı dışında başka bir 
takım bulgu ve belirtilere yol açabilir. Baş ağrısı atağı gelmeden 
günler yahut saatler önce sık idrara sıkma, iştah değişiklikleri, 
aşırı hareketlilik gibi yakınmalar görülebilir. Migren hastalarının 
bir bölümünde ağrı başlamadan önce gözünün önünde parlak 
ışıklar, zig zaglı çizgiler, görme kaybı gibi belirtiler görülür. 
Bu belirtiler aura olarak adlandırılır. Bazı durumlarda aura 
evresinde görme sorunlarının yanı sıra vücudun bir yarısında 
uyuşma, kuvvet kaybı, konuşma-denge bozukluğu hatta 
şuur kaybı gibi başka nörolojik bulgular da görülebilir. Aura 
döneminde ortaya çıkan bu nörolojik bulgular ağrının başlaması 
ile birlikte kaybolur. 

Migren Ağrısı Günlük Yaşamınızı Olumsuz 
Etkileyen Ataklarla Gelir
Orta veya ağır şiddette olan migren ağrısı sıklıkla tek taraflıdır 
ve ataktan atağa yerleşim yeri değişebilir. Günlük yaşam 
aktivitelerini kısıtlar. Hissedildiği bölge göz, şakak alın gibi 
başın ön tarafıdır. Zonklayıcı karakterdeki ağrı bulantı, ışık, 
koku ve ses hassasiyeti ile birliktedir, zaman zaman kusma 
da görülür. Hareket etmek ağrının artmasına neden olur. 
Hastalar sıklıkla karanlık bir odada uyumanın ağrının geçmesine 
yardımcı olduğunu ifade ederler. Bunun dışında şakaklara buz 
uygulamak ilaç dışında yardımcı bir tedavi seçeneğidir. 

Migren ağrısı tedavi edilmediği takdirde 4-24 saat arası sürer. 
Ağrının 24 saatten daha fazla sürdüğü durumlar ‘migren 
statusu’ olarak adlandırılır. Ağrının sonlanması ile birlikte 
hastada yorgunluk hissi, uyku isteği ve esneme ortaya çıkar. 
Atak sıklığı hastadan hastaya değişir. Yılda bir migren atağı 
yaşayan hastalar olabildiği gibi gün aşırı atak yaşayan hastalar 
da vardır.

Migren Ataklarını Tetikleyen Etkilerden 
Uzak Durmak Kendi Kendinize 
Uygulayabileceğiniz Koruyucu Bir Önlemdir
Adet dönemleri, açlık, az veya çok uyuma, stres, kahve, 
çikolata gibi yiyecekler, sigara ya da parfüm kokusu migren 
ataklarını tetikler. Ayrıca doğum kontrol haplarının da migren 
ataklarını sıklaştırdığı bilinmektedir. Özellikle auralı migreni olan 
hastalarda doğum kontrol haplarının kullanımı önerilmez.

Migreni Kontrol Altına Almak Mümkün!
Migren tedavisi planlanırken hastanın atak sıklığı önem taşır. 
Haftada en az bir atak yaşayan hastalara, ağrı ataklarının 
gelmesini önlemek üzere profilaktik yani önleyici tedavi 
başlanır. Önleyici tedavide, hasta ağrısı olsun ya da olmasın 
günlük, düzenli ve uzun süreli ilaç kullanmak durumundadır. 
Önleyici tedavi uygulamasında bazı beta blokerler, kalsiyum 
kanal blokerleri antidepresanlar ve epilepsi tedavisinde 
kullanılan ilaçlar tercih edilmektedir. 

İlaç seçimi; hastanın yaşı, cinsiyeti, migrenin tipi, halihazırda 
var olan diğer hastalıkları ve kullandığı diğer ilaçlar göz önüne 
alınarak yapılır. Hangi ilaç seçilirse seçilsin tedavi etkinliği için 
en az 2 ay beklemek gerekir. Daha sonra tedavinin ne kadar 
süreceği hastanın klinik durumuna göre belirlenir. 

Önleyici tedavide amaç hastanın ataklarını azaltmak olduğu 
kadar ağrı kesici kullanımını sınırlamaktır. Üç ay üst üste ayda 
10-15 adet ağrı kesici kullanımı; ilaçla geçmeyen, kronikleşerek 
günlük ve sürekli hale gelen, tedavisi zor olan ‘aşırı ağrı kesici 
kullanımına bağlı baş ağrısı’ dediğimiz farklı bir klinik tablonun 
ortaya çıkmasına neden olur. 

Önleyici tedavi dışında, atak sayısı haftada bir ve daha az 
olan hastalara uzun süreli ilaç kullandırmak yerine atak olduğu 
anda ağrıyı geçirmek üzere bir tedavi düzenlenir. İlaç seçimine 
hastanın genel tıbbi durumu göz önüne alınarak karar verilir. 
Atak tedavisi alan hastalarda ağrı kesici kullanımı ile ilgili 
ihtiyaçlarının artması halinde önleyici tedaviye geçiş yapılır.

İlaç tedavisi dışında etkinliği ile ilgili çalışmaların artmaya 
başladığı başka bir tedavi yöntemi de botulinum toksin yani 
yaygın bilinen adıyla botoks uygulamasıdır. Ancak ülkemizde 
halen yürürlükte olan sosyal güvenlik yasası kapsamında 
migren tanısı ile botulinum toksin uygulamasına geri ödeme 
yapılmıyor.

Son yıllarda migren tedavisinde akapunktur, biyoenerji gibi 
alternatif tıp yöntemleri de oldukça gündemde. Ancak bu 
tedavi yöntemlerinin etkinliği ile ilgili, bireysel olarak fayda 
gördüğü raporlanan vakalar dışında elimizde yeterli bilimsel 
veri bulunmuyor.

✧ Hayatınızda ilk kez baş ağrısı yaşıyorsanız,

✧ Çok kısa sürede şiddetlenen bir ağrınız olduysa, 

✧ Baş ağrınız eforla ortaya çıktıysa,

✧ Başınızda giderek şiddeti artan, tedavi ile 
geçmeyen ağrılar yaşıyorsanız, 

✧ Baş ağrısına bulantı, kusma, ateş, şuur 
değişikliği, çift görme gibi başka bulgular eşlik 
ediyorsa,

✧ Zaman içinde yaşadığınız, bildiğiniz ağrının 
 tipinde ya da sıklığında değişiklik olduysa en 
 kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmanız 
 gerektiğini unutmayın!

Baş Ağrısına Dikkat Edin!
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Bırakın yollar sizi dilediği yere götürsün  
ama seyahat öncesinde gideceğiniz yerlerle 
ilgili mutlaka araştırma yapın.
Gezgin olarak yaşayarak ve görerek öğrenmek öncelikli 
tercihiniz olabilir ancak gideceğiniz bölge ya da ülke 
hakkında ön araştırma yapmak size büyük faydalar 
sağlayabilir. İklim koşulları, giyim hassasiyetleri, genel 
ulaşım bilgileri, hastalık riskleri ve aşı zorunlulukları gibi 
özel bilgiler yola çıkmadan gerekli önlemleri almanıza 
yardımcı olacaktır. 

Adaptasyon ve problem çözme 
becerilerinizi geliştirin.
Seyahatler pek çok sorunla uğraşmanızı gerektirir. 
Ulaşım alternatifleri geliştirmek, konaklayacak mekân 
bulmak, bütçenizin içinde hareket etmek, güvenliğinizi 
ihmal etmemek ve çoğu zaman yorgunlukla mücadele 
etmek zorundasınız. Değişkenleri sürekli farklılaşan her 
durum ve sorun için farklı çözümler bulma becerileriniz 
geliştikçe daha iyi bir gezgin olduğunuzu göreceksiniz. 

Haritaların dilini öğrenin.
Harita okumak seyahatleriniz boyunca içinde 
bulunduğunuz şehri ya da coğrafyayı daha iyi 
kavramanızı, gitmeniz gereken yön konusunda doğru 
karar vermenizi ve mesafeleri ölçebilmenizi sağlar. 
Yolculuklarınız boyunca kimi zaman karmaşık bir şehir 
ulaşım ağı haritasını ya da doğa yürüyüşünüzde size 

Rivayet olunur ki seyyahların piri Evliya Çelebi, 1040 
yılı Muharrem ayının aşure gecesinde bir rüya görür. 
Rüyasında Hz. Peygamber kalabalık bir cemaatle 
birlikte Ahi Çelebi Camii’nde ibadet etmektedir. 
Cemaatle birlikte ibadet eden Evliya Çelebi, Resulü 
Ekrem’in elini öpmek ister ancak heyecana kapılır 
“Şefaat ya Resulullah” diyecek yerde “Seyahat ya 
Resulullah” der. Bu dil sürçmesi Resulullah (s.a.v)’in 
çok hoşuna gider; tebessüm ederek: “Şefaat ettim, 
sıhhat ve selâmetle seyahat eyle! Fâtiha!” buyurur. 
Evliya Çelebi’nin yaklaşık 50 yıl süren ve gezdiği 
her yeri tüm detaylarıyla günümüze kadar aktardığı 
seyahatleri böylece başlar. 

Günümüzün dünyası sunduğu iletişim ve ulaşım 
olanaklarıyla Evliya Çelebi’nin dünyasından çok 
farklı. Ancak gezgin olma hali ve dünyayı keşfetme 
tutkusu hala pek çok insanın ortak paydası.

Bugün hayatını gezmeye, dünyayı, insanları 
tanımaya adayan modern seyyahlara gıpta etsek 
de çoğumuzun günlük yaşam koşulları böylesi 
bir maceraya atılmamıza elvermiyor. Yine de 
fırsat buldukça yaptığımız gezileri ‘turistik’ olma 
kimliğinden çıkarmak, farklı bir bakış açısı ve keşif 
duygusuyla yollarda olmak mümkün. Şimdi gelin 
iyi bir gezgin olmak için neler gerekiyor bir bakalım 
ve dünyayı keşfetmek için ilk adımlarımızı atalım. 
Kendi mahallemizden, kendi şehrimizden, kendi 
ülkemizden başlayarak...

Gerçek Bir Gezgin 
Olmanın İpuçları!
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rehberlik edecek bir topografik 
haritayı okumanız gerekebilir. 

Fazla yüklerden kurtulun. 
Çantanızda sadece 
ihtiyacınız kadar kıyafet ve 
malzeme bulundurmaya 
dikkat edin.
İyi bir gezgini çantasından 
tanıyabilirsiniz. Yanınızda 
taşıyabileceğiniz bütün eşya size 
rahat hareket etme kabiliyeti sunacak 
olan bir sırt çantasının kapasitesi 
ile sınırlıdır. Bu nedenle yıkaması 
kolay giysiler, hijyen ve ilkyardım 
malzemeleri, sıcağa ya da soğuya 
karşı korunmanızı sağlayacak 
aksesuarlar çantanızın önceliği 
olmalıdır. 

İyi bir gözlemci olun. 
Gittiğiniz yerin günlük 
yaşamı, gelenekleri ve 
değerleri hakkında mümkün 
olduğunca çok şey öğrenin. 
Merak edin, inceleyin, araştırın 
ama sizin bir yabancı olarak 
bulunduğunuz mekânın bir 
başkasının evi, yurdu olduğunu 
unutmayın. Farklılıklara, değişen 
geleneklere, törelere, törenlere 
saygılı olun, elinizden geldiğince 
anlamaya ve tanımaya çalışın. 

Bir gezgin dünyayı bu kadar güzel 
ve keşfedilmeye değer kılan en 
önemli şeyin farklılıklarımız olduğunu 
en iyi bilen kişidir. 

Yeni insanlar tanıyın. Sohbet 
güzeldir, çok şey öğretir.
Gittiğiniz yeri en iyi tanımanın 
yolu insanlarla tanışmak, onlarla 
konuşmaktır. İletişim kurmaktan 
çekinmeyin, diyalog kurmanın 
yollarını arayın. Dünyanın her 
yerinde size yardımcı 
olmaya hazır, sıcakkanlı 
ve misafirperver 
insanlarla 
karşılaşacaksınız. 
Tedbirli 
olun ama 
korkularınızın 
esiri olmayın.  
Yerli arkadaşlar 
rehber 
kitaplardan iyidir.

Yabancı 
bir ülkedeyseniz 
bulunduğunuz yerin 
dilinde bir kaç basit cümle 
öğrenmeyi ihmal etmeyin. 
Beklemediğiniz kadar çok 
kapı açabilir.
“Günaydın”, “merhaba”, 
“nasılsınız?”, “afiyet olsun” gibi 
basit ve gündelik yaşamda sıkça 
kullanılan kelimeler ve kalıplar 
çevrenizdeki insanların size dostça 
yaklaşmaları için bir vesile olacaktır. 
Kendinize basit ve yararlı olabilecek 
bir dağarcık oluşturun. 

Konaklama seçeneklerinizi 
çeşitlendirin.
Oteller kısa süreli ve dar bir bölgede 
yapmayı planladığınız geziler için bir 
çözüm olabilir. Ancak günümüzde 
pek çok gezgin daha düşük 
bütçelerle daha esnek çözümler 
sunan konaklama seçeneklerini 
tercih ediyor. Bu konuda hizmet 
veren pek çok web sitesi size 
de yardımcı olacaktır. Airbnb, 
CouchSurfing, HomeExchange, 
Hospitality Club gibi siteler dünyanın 
hemen her köşesinde ev ya da oda 
kiralamanıza ya da belirli bir süre 
bir evde ücretsiz misafir olmanıza 
olanak sağlar. Yine benzer bir 

uygulama ile çalışan Warm Showers 
ise sadece bisikletli gezginlerin 
konaklama ihtiyaçlarına karşılık veren 
misafirperverlik sitesidir. 

Anlık kararlar almaktan, 
planlarınızı değiştirmekten 
korkmayın. Keşif ruhunu 
kaybetmeyin. 
Her seyahat içinizdeki merak ve 
keşif duygusunu keskinleştiren 
ayrı bir maceradır. Sizi daha çok 

heyecanlandıran bir rota 
için planlarınızı 

değiştirmekten, 
hedeflediğiniz 
noktaya farklı 
yollardan 
gitmekten 
korkmayın. 

Kaybolun, 
çünkü bir 
şehri en iyi 
tanımanın yolu 

kaybolmaktan geçer. Hiç 
beklemediğiniz bir anda karşınıza 
çıkan tarihi bir sokak ya da en güzel 
müziği dinleyebileceğiniz küçük 
bir köy meydanı yolculuğunuzu 
bambaşka bir boyuta taşıyabilir.

Bulunduğunuz bölgenin 
mutfağını tanımaya çalışın. 
Farklı tatlara açık olun. 
Yemek bir kültürün en önemli 
parçalarından birisi. Mümkün 
olduğunca yerel yemekleri 
denemeye çalışın, farklı tatlara 
açık olun. Yiyemediğiniz zamanlar 
da olacaktır ama en azından 
hoşlanmadığınızı ya da tiksindiğinizi 
belli edecek davranışlardan kaçının. 

Bol bol not tutun, fotoğraf 
çekin. Kim bilir bir gün kendi 
seyahatnamenizi yazarsınız.
İlk seyyahlardan bu yana gelen 
geleneği devam ettirin ve 
gördüğünüz yerleri, rotalarınızı, 
yemekleri, tanıştığınız insanları 
anlatan notlar tutun. Gördüğünüz, 
yaşadığınız şeyleri unutmamak için 
yazın ve görsel bir arşiv oluşturmaya 
çalışın. Deneyimleriniz, diğer 
gezginler için hem ilham verici hem 
de bilgilendirici olacaktır. 
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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

YURT İÇİ 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) 342 25 36
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

YURT DIŞI ŞUBELER
BAHREYN ŞUBESİ (+973)1722 8352






