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Merhaba,

Yeni yılın ilk sayısında yeniden sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu vesile ile 2016 
yılının tüm okurlarımız ve ülkemiz için hayırlı, güzel bir sene olmasını diliyorum. 

Dergimizin kapak konusu olarak çoğunuzun ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir konu 
seçtik: Girişimcilik. Ekonomimizin gelişmesi ve büyümesi için vazgeçilmez bir unsur olan 
girişimcilik ile ilgili bazı temel bilgileri sizler için derlemeye çalıştık. Umarım girişimcilik 
ruhuna sahip okurlarımız bir rehber niteliği taşıyan dosyamızdan yararlanır, akıllarındaki 
soru işaretlerine yanıt bulabilirler. 

Kent dosyası sayfalarımızın adresi ise Anadolu tarihinde çok önemli bir yere sahip 
olan Amasya. Her tarafı tarih kokan, her adımınızda sizi şaşırtacak zenginliklerle dolu 
bu kadim şehri ziyaret etmek unutamayacağınız bir deneyim olacak. Sayfalarımızı 
inceledikten sonra Amasya’ya gitmek için onlarca neden bulacağınıza eminim.

Semaverde demlenen çayı kim sevmez ki... Paylaşım dergisi olarak gezdiğimiz 
şehirlerde yaşayan el sanatlarını ve ustalarını bulup konuşmaktan, onları size tanıtmaktan 
büyük keyif alıyoruz. Bu sayımızda Amasya’nın bakır semaverleri ve unutulmak 
üzereyken yeniden hayat bulan Yassıçal dokumaları, ustalarıyla birlikte sayfalarımızda 
yer alıyor. 

Teknolojinin getirdiği yeniliklerden birisi olan 3D yazıcıların hayatımızın içerisine nasıl 
girmeye başladığını, iyi bir okur olma yolunda neler yapabileceğinizi ve iş hayatında size 
yardımcı olacak aplikasyon incelemelerini de ilgiyle okuyacağınıza inanıyorum.

Keyifli okumalar dilerim.

Saygılarımla,

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

13 Ocak 2016 
5 Haziran 2016

Tarihleri Arasında

Ajanda

Ülker Sizi Her Perşembe 
Sanatı Ücretsiz 
Keşfetmeye Davet Ediyor!

Perşembe günleri 10:00-20:00 
saatleri arası İstanbul Modern’e 
gelen sanatseverler, süreli ve 
kalıcı tüm sergileri ücretsiz 
gezebiliyor; bunun yanı sıra ‘Sizin 
Perşembeniz’ desteği kapsamında 
sanatçı atölyelerine, konuşmalara 
ve etkinliklere de ücretsiz katılma 
fırsatını yakalıyor.

1 Mayıs 2014 tarihinden bu yana 
devam eden #SizinPersembeniz 
desteği kapsamında bugüne 
kadar 235 bin ziyaretçiye ulaşan 
ve 11 sanatçı atölyesi düzenleyen 
Ülker, çağdaş sanatı desteklemeye 
devam ediyor.

Ülker’in desteğiyle perşembe 
günleri toplumun her kesiminden 
sanatsevere kapılarını açan 
İstanbul Modern, sanatı görmek, 
tanımak, keşfetmek isteyen herkesi 
bekliyor.

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

Ücretsiz Etkinlik
Her Perşembe
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Görünenin Ardındaki

Christiane Paul küratörlüğünde 
düzenlenen Borusan 
Contemporary’de ziyaret 
edebileceğiniz Görünenin 
Ardındaki sergisi her geçen gün 
daha da artan yabancılaşma 
ve güven eksikliği üzerinden 
göçmenlerin sorunlarına 
odaklanıyor.

Sergide çağdaş sanatçılar 
Krzysztof Wodiczko, Michal Rovner 
ve Zimoun’un dört özel eseri 
sergileniyor. Serginin en dikkat 
çekici parçasıysa Michal Rovner’ın 
1 ton ağırlığındaki ‘Parçalanmış 
Zaman’ isimli eseri. Borusan 
Contemporary’ye farklı teknikler ve 
uzun uğraşlar sonucu yerleştirilen 
ve doğal taştan yapılan bu eser, 
özel bir teknikle aydınlatılarak 
izleyenleri yüzyıllar öncesinden 
başlayan bir göç hikayesine 
sürüklüyor.

Perili Köşk’te ziyaret edebileceğiniz 
Görünenin Ardındaki sergisi 
sadece Cumartesi ve Pazar günleri 
10.00-20.00 arasında açık.

Borusan Contemporary
Baltalimanı Hisar Caddesi 
Perili Köşk 5, Rumeli Hisarı 
Sarıyer - İstanbul

21 Şubat 2016
Tarihine Kadar

Yok Olmadan: 
Doğa ve Sürdürülebilirlik 
Üzerine Bir Sergi

İstanbul Modern, 2016 yılını doğayı 
yücelten ve çevresel farkındalığı 
gündeme getiren ‘Yok Olmadan’ 
sergisiyle karşılıyor:  Kuratörlüğü 
Çelenk Bafra ve Paolo Colombo 
tarafından gerçekleştirilen 
sergi, doğayla ilgili kavramsal 
araştırmalar yapan ve ekolojik 
meseleleri sanatsal pratiğinin 
temeline alan sanatçılardan bir 
seçki sunuyor. Farklı dönemlerden 
sanatçıların doğaya bakışlarını ve 
‘sürdürülebilirlik’ kavramıyla çetrefilli 
ilişkilerini yansıtan çalışmalar, 
insanın ekosistem ile etkileşimine 
dair farklı yorum ve öngörüler 
içeriyor. Sergide Türkiye ve farklı 
coğrafyalardan yirmi sanatçı ve 
sanat grubunun resim, heykel, 
yerleştirme, fotoğraf ve hareketli 
görüntülerine yer veriliyor.



Chris de Burgh, 28 Şubat günü 
en güzel şarkılarıyla kalplerinizi 
ısıtmaya Ülker Sports Arena’ya 
geliyor. Ülkemizde de çok sayıda 
hayranı olan grup 70’lerden 
günümüze hiç eskimeyen, 
birbirinden kıymetli şarkılarıyla 
müzikseverlere harika bir gece 
yaşatacak.

Chris de Burgh kadife sesi ve 
benzersiz sahne şovuyla ‘The Lady 
in Red’, ‘Don’t Pay the Ferryman’, 
‘A Spaceman Came Travelling’, 
‘The Traveller’ gibi klasiklerini, 
diskografisinin en romantik 
şarkılarıyla beraber hayranları için 
icra edecek.   

Ülker Sports Arena 
Barbaros Mahallesi, 
Ihlamur Sokak
Batı Ataşehir - İstanbul

28 Şubat 2016
Tarihinde

Chris de Burgh 
Şubat Ayında İstanbul’da

Budapeşte Çigan Senfoni 
Orkestrası, 16 Nisan’da Ülker 
Sports Arena’da gerçekleşecek 
konserle sizlerle buluşacak. 1985 
yılında kurulan ve dünya çapında 
benzersiz bir müzik gurubu 
olarak nitelendirilen orkestra, 
Macaristan’ın üst düzey Çigan 
müzisyenlerini bir araya getiriyor. 
Macaristan’ın müzik ruhunu 
coşkuyla yansıtan Budapeşte 
Çigan Senfoni Orkestrası’nın en 
önemli özelliklerinden birisi de 
partisyonlar olmadan çalması. 
Bu durum performansçıların 
içgüdüsel uyum yoluyla 
muhteşem müzikalite ve virtüözlük 
yeteneklerini sergilemelerine 
olanak sağlıyor. Budapeşte 
Çigan Senfoni Orkestrası, klasik 
sanat eserlerinin yanı sıra Macar 
Çigan Müziği, Macar melodileri 
ve halk şarkılarından oluşan 
repertuvarlarıyla size müzik dolu bir 
gece yaşatacak.

Ülker Sports Arena 
Barbaros Mahallesi, 
Ihlamur Sokak
Batı Ataşehir - İstanbul

16 Nisan 2016
Tarihinde

Budapeşte Çigan 
Senfoni Orkestrası

Dünyanın tüm müzik otoritelerince 
bu yüzyılın en önemli 
müzisyenlerinden biri kabul edilen 
André Rieu, yepyeni gösterisi ve 
muhteşem şovuyla bir kez daha 
Türkiye’ye geliyor.

2015 Dünya Turnesi kapsamında 
IEG Live ve Piu Entertainment 
işbirliğiyle 10 Mart’ta Ankara’da 
ilk kez konser verecek sanatçı, 
12 Mart’ta İstanbul’da sahne 
alacak.

Geçen yıl verdiği konserde 
sahneye karlar ve rengarenk 
balonlar yağdıran, sürpriz Türkçe 
şarkılarla gönülleri fetheden Rieu, 
bir kez daha hafızalara kazınacak 
bir sahne şovuna imza atacak.

André Rieu, bugüne kadar dünya 
müzik listelerinde 30 kez liste 
birinciliğini yakaladı ve 355 Platin 
Albüm Ödülü kazandı.

Ankara Spor Salonu
Gar Meydanı, Ulus - Ankara

Ülker Sports Arena 
Barbaros Mah. Ihlamur Sk.
Batı Ataşehir - İstanbul

10 Mart 2016
12 Mart 2016

Tarihlerinde

Ankara ve İstanbul’da 
Andre Rieu Fırtınası
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DVD / Blu-Ray / 3D Blue Ray

Marslıİslam Düşüncesi Tarihi
Siyasetten İrfana

Bayram Ali Çetinkaya
Pınar Yayıncılık

İslâm düşüncesinin tarihsel 
tecrübesine odaklanan İslâm 
Düşüncesi Tarihi Siyasetten 
İrfana, İslâm düşünce tarihindeki 
belli başlı düşünce anlayışlarının, 
felsefî ve siyasal açılımlarını, 
insan, siyaset, nübüvvet, felsefe 
ve tasavvuf gibi meselelere 
yaklaşımlarını esas alarak, analitik 
bir değerlendirmesini hedefliyor. 

Bayram Ali Çetinkaya, İslâm 
düşüncesinin felsefi köklerini ve 
gelişimini kolay anlaşılır bir dille, 
kapsamlı şekilde ele alıyor; İslâm 
düşünce tarihini geniş tarihsel 
ve kültürel bağlamları içinde 
değerlendiriyor. Her bölümün 
bağımsız bir kitap kimliği de taşıdığı 
eser, sunduğu geniş bakış açısıyla 
felsefeye, düşünceye ilgi duyan 
herkes için önemli bir çalışma.

Yönetmen : Ridley Scott
Senaryo : Drew Goddard, 
   Andy Weir
Oyuncular : Matt Damon, 
   Jessica Chastain

Efsanevi yönetmen Riddley Scott’ın 
yönettiği, New York Times Çok 
Satanlar Listesi’nde bir numara 
olmuş kitaptan uyarlanan bu nefes 
kesici bilim-kurgu macerasında 
Matt Damon, yıldızlardan oluşan bir 
kadroda başrolü üstleniyor. 

Mars’a insan yollanan bir görevde, 
Amerikalı astronot Mark Watney’nin 
öldüğü düşünülür ve ekibi 
tarafından geride bırakılır. Ancak 
Watney hayattadır ve şimdi, bir 
grup bilim insanının neredeyse 
imkansız bir kaçış planı yaparak 
onu kurtarması için Dünya ile 
bağlantı kurmanın bir yolunu 
bulmaya çalışırken bir yandan da 
çorak bir ülkede bir avuç dolusu 
malzeme ile hayatta kalmalıdır.

Girişimcilik Tutkusu
Küçük İşletmeler 
Niçin Batar, Nasıl Büyür?

Michael E. Gerber
Aura / İş Dünyası Dizisi

Bu sayımızda girişimcilik kavramına 
odaklanmışken konu ile ilgili bir 
rehber kitap önermek istedik. 

Küçük işletmeler için klasik bir 
yönetim rehberi olan Girişimcilik 
Tutkusu; işletmenizi idare ederken 
aklınıza gelmeyen nasıl sorunlarla 
karşılaşacağınızı, işinizin sizi 
boğmasından nasıl kurtulacağınızı, 
küçülme ve büyüme ikileminde 
nereye yönelmeniz gerekeceğini, 
sonuçta küçük işletmenizin sizi 
nasıl özgürleştireceğini anlatıyor.

Yeni Çıkanlar
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Şah Mat 

DVD / Blu-Ray / 3D Blue Ray

Karasu

Erdal Erzincan
Temkeş Müzik

Anadolu müziğinin ve bağlamanın 
günümüzdeki en önemli 
temsilcilerinden olan Erdal 
Erzincan’ın ‘Karasu’ adını verdiği 
enstrümantal albümü, Temkeş 
Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki 
yerini aldı.

Yalnızca icracı kimliğiyle değil, 
yetiştirdiği binlerce öğrenciyle 
de Anadolu kültürüne çok büyük 
katkılar sunan Erdal Erzincan, ünü 
bu toprakları çoktan aşmış önemli 
bir sanatçı. 

Albüm, bağlamanın enstrümantal 
repertuvarına katkı sağlamayı 
hedefliyor. Albüme adını veren 
ve dört bölümlü uzun bir eser 
olan Karasu ise sanatçının kendi 
sınırlarını zorladığı bir çalışma 
olarak dikkat çekiyor.

Turkish Coffee

Çeşitli Sanatçılar
Artist Müzik

Artist Müzik tarafından hazırlanan 
‘Turkish Coffee & The Mystic 
Tunes of Istanbul’ İstanbul aşıkları 
için ideal bir albüm. İstanbul için 
yazılmış şarkıların yanı sıra mistik 
enstrümantal eserlerden oluşan 
seçki Türk Kahvenizi yudumlarken 
eşlik edecek 14 eser içeriyor.

Albümün açılışı, ‘Memleketim’ 
olarak sevdiğimiz ve artık marş 
haline gelmiş şarkının enstrümantal 
yorumuyla yapılıyor. Marc Aryan’ın 
unutulmaz yorumu ile ‘Istanbul’ ve 
Eartha Kitt’in sesinden ‘Üsküdar’ 
sizi geçmişe doğru keyifli bir 
yolculuğa çıkarıyor.

Albümde yer alan eserler, yüzyıllar 
boyunca birbirinden farklı pek çok 
dil, din ve medeniyeti bir araya 
getirerek yaşatmış olan İstanbul’un 
gizemini ve çok renkliliğini 
yansıtıyor.

Yönetmen : Edward Zwick
Senaryo : Steven Knight
Oyuncular : Tobey Maguire, 
   Liev Schreiber

Soğuk savaş döneminde geçen 
gerçek bir hikayeden uyarlanan 
Şah Mat, geçtiğimiz yıl vizyona 
girmesine rağmen DVD’si yeni 
çıkan ilginç ve heyecanlı bir film.

Amerikalı satranç dehası Bobby 
Fischer, Sovyet Rusya’ya karşı 
satranç karşılaşması için meydan 
okur. Ancak bu meydan okuma 
Fischer’ı iki süper gücün çatışması 
arasında bırakacaktır. Liev 
Schreiber ve Peter Sarsgaard’ın 
da yer aldığı zengin kadrosuyla 
Şah Mat; Brooklyn’de yetişen 
satranç dehası bir çocuğun 
inişli çıkışlı hayatını ve dâhilik ile 
çılgınlık arasındaki çizgide verdiği 
mücadeleleri tarihi olaylar eşliğinde 
izleyici ile buluşturuyor.
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Kısa Kısa

Türkiye Finans’tan 
Hac ve Umre’ye Gitmek 
İsteyenlere Büyük Destek
Türkiye Finans, Hac ve Umre ziyaretine 
gitmek isteyen müşterilerine cazip 
ödeme koşullarıyla finansman desteği 
sağlamak amacıyla; ‘Kredi Kartı’, 
‘Finansör’ ve ‘Hac ve Umre Finansmanı’ 
olmak üzere 3 ürün odağında hizmet 
sunuyor.

Türkiye Finans Kredi Kartları ve Bonus 
özellikli tüm bireysel kredi kartları, 
anlaşmalı Hac ve Umre üye işyerlerinde 
peşin fiyatına 5 taksit veya 9 aya varan 
taksit imkânı sağlıyor. Finansör ise banka 
kartı kabul eden tüm turizm acentelerinde 
Hac ve Umre bedelini, indirimli kâr 
oranları ile tahsis ücreti ödemeden 36 
aya varan vadelerde taksitlendirme 
avantajı sunuyor.

Hac Umre Finansmanı ise Hac ve 
Umre ziyaretlerinizdeki ihtiyaçlarınızın 
finansmanı için katılım bankacılığı 
prensipleri çerçevesinde finansman 
desteği sunuyor, indirimli kâr oranları 
ile ihtiyaçlarınızı 36 ay vadeye kadar 
taksitlendirmenizi sağlıyor.

Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde, 20-22 Kasım 2015 
tarihleri arasında düzenlenen Hac-Umre 
Fuarı’nda Türkiye Finans’ın sunduğu 
finansman destekleri hakkında bilgi veren 
Türkiye Finans Bireysel Bankacılık ve 
Dağıtım Ağı’ndan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Sağlam, “Amacımız; 
kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen 
vatandaşlarımıza, kredi kartı ile taksit 
ödeme kolaylığı sunarak destek olmak. 
Kredi kartı yerine bireysel finansmanı 
tercih edenlere ise herhangi bir dosya 
masrafı ödemeden 36 aya varan 
vadelerde geri ödeme imkânı sağlıyoruz” 
dedi.

Türkiye Finans’tan 
Ekonomiye 40 Milyarlık 
Destek
Türkiye Finans, katılım bankacılığı 
prensiplerinden ödün vermeden istikrarlı 
bir şekilde büyümeye devam ediyor. 
2015 yılı ilk 9 aylık bilanço sonuçlarını 
açıklayan Banka’nın Eylül 2015 sonu 
itibarıyla aktif büyüklüğü yüzde 16.3 
artışla 39 milyar liraya ulaştı.

30 Eylül 2015 dönemine ait finansal 
göstergelere göre, en önemli fon kaynağı 
olan Toplanan Fonlar, geçen yıl sonuna 
göre yüzde 13 artışla 22 milyar TL 
seviyesine ulaştı ve bilanço içinde yüzde 
55 pay aldı. Fonların yüzde 54’ü TL, 
yüzde 46’sı döviz hesaplarından oluştu.

Kullandırılan Fonlar 2014 yıl sonuna 
göre yüzde 15 artarak 27.9 milyar TL’yi 
buldu. Gayri nakdi kredi portföyünün 
büyüklüğü ise 12 milyar 645 milyon TL’ye 
ulaştı. Banka’nın vergi öncesi kârı, 224 
milyon TL olurken, net dönem kârı ise 
177 milyon lira oldu. Türkiye Finans’ın 
Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu da 
2015 Eylül dönemi itibarıyla yüzde 13,05 
olarak gerçekleşti.

Banka’nın ilk 9 aylık bilanço sonuçlarını 
değerlendiren Türkiye Finans Genel 
Müdürü Osman Çelik, “Sürdürülebilir 
büyümeye odaklanarak güçlü mali 
yapımızla yolumuza devam ediyoruz. 
Ana hissedarımız NCB de bu anlamda 
bize tam destek veriyor ve Türkiye’de 
büyüme konusunda hevesli. NCB’den 
bu yıl temin ettiğimiz 250 milyon dolarlık 
sermaye benzeri kredi de bunun en 
önemli göstergesi. Ayrıca geçmiş yıl 
kârlarını da Banka bünyesinde tutarak öz 
kaynaklarımızı 3.2 milyar lira seviyesine 
çıkardık” diye konuştu.

IFN Turkey Forum 2015 
Türkiye Finans 
Ana Sponsorluğunda 
Gerçekleşti
Katılım Bankacılığı’nın tüm yönleriyle 
ele alındığı IFN Turkey Forum (Islamic 
Finance News Turkey Forum) 17 
Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Avrupa, ABD ve 
Ortadoğu’dan gelen sektör oyuncularının 
katılımı ile ve Türkiye Finans ana 
sponsorluğunda düzenlenen toplantıda; 
Katılım Bankacılığı’ndaki büyüme 
fırsatları, yeni trendler ve sermaye 
piyasası ürünleri ele alındı. 

Toplantıda konuşan Türkiye Finans Genel 
Müdürü Osman Çelik ‘Katılım Bankacılığı 
Sektörünün Türkiye’deki Gelişimi’ konulu 
panelde, sektörün geleceğine ilişkin 
öngörülerini paylaştı.

Türkiye’de Katılım Bankacılığı’nın 
Eylül 2005-Eylül 2015 yılları arasında 
konvansiyonel bankalara kıyasla daha 
hızlı bir oranda büyüdüğüne işaret 
eden Osman Çelik, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Sektörün 2005 Eylül 
döneminde yüzde 2,4 olan aktif pazar 
payı, 2015 Eylül itibarıyla yüzde 5,1’e 
yükseldi. Bu dönemde Türkiye’de toplam 
bankacılık sektörü aktifleri ortalama 
yüzde 20 büyürken, katılım bankalarının 
toplam aktiflerinin ortalama büyüme hızı 
yaklaşık yüzde 30 oldu.”

Osman Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Şu anda sektör 1.068 şube ve 
yaklaşık 17 bin çalışanı ile hizmet 
veriyor. Ayrıca, yakın zamanda bir 
kamu katılım bankasının daha faaliyete 
başlaması ile sektördeki oyuncu sayısı 
6’ya yükselecek. Türkiye’de katılım 
bankacılığı sektörünün güçlü bir 
büyüme potansiyeline sahip olduğuna 
inanıyorum ve yeni oyuncuların katılımı 
ile sektör önümüzdeki dönemde daha da 
güçlenecek.”

10  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 35 



Türkiye Finans, 
İslami Bankacılıkta 
Finansal Şeffafl ık Birincisi
Türkiye Finans, WIBC 2015 (Dünya İslami 
Bankacılık Konferansı) Finansal Şeffaflık 
Endeksi sıralamasında; 100 üzerinden 
58 puan alarak Doğu Akdeniz Bölgesi 
bankaları arasında birinci oldu.

İslami bankaların finansal şeffaflık 
yönünden değerlendirildiği sıralamada; 
Türkiye Finans’ı sırasıyla Ürdün merkezli 
Jordan Dubai Islamic Bank, Jordan 
Islamic Bank, Mısır merkezli Al Baraka 
Bank ve Türkiye’den Kuveyt Türk Katılım 
Bankası takip etti.

Türkiye Finans’ın İslami bankacılıkta 
Finansal Şeffaflık Endeksi sıralamasında 
ilk sırada yer almasını değerlendiren 
Türkiye Finans Genel Müdürü Osman 
Çelik, “Sürdürülebilirlik stratejimiz gereği 
iyi bankacılık ve iyi kurumsal vatandaşlık 
ana eksenimizde yer alıyor. Sorumluluk 
sahibi bir kurum olarak müşterilerimizin 
ve paydaşlarımızın haklarını gözeterek 
iyi bankacılık uygulamalarına imza atmak 
temel hedefimiz. Adil fiyat politikamız 
ile müşterilerimizden aldığımız tüm 
ücret ve komisyonları açık bir şekilde 
duyururken, paydaşlarımızı da Banka’nın 
finansal bilgileri ve izleyeceği stratejilere 
ilişkin düzenli olarak bilgilendiriyoruz. 
Dolayısıyla bankacılıkta sürdürülebilir 
büyüme ve başarının şeffaflıktan 
geçtiğine inanan bir Banka olarak 
izlediğimiz bu stratejinin uluslararası 
kuruluşlar tarafından ödüllendirilmesi bizi 
hem gururlandırıyor hem de geleceğe 
ilişkin yüreklendiriyor” diye konuştu.

Türkiye Finans   
Hazine Genel Müdür 
Yardımcılığı’na Yeni Atama
Katılım bankacılığının öncü ve yenilikçi 
kuruluşu Türkiye Finans’ın Hazine’den 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı 
görevine Hakan Uzun atandı. Hakan 
Uzun, 2011 yılından beri Banka’da 
Hazine Müdürü olarak görev yapıyordu.

Türkiye Finans’dan konuya ilişkin yapılan 
yazılı açıklamada, 10 Kasım 2015 tarihi 
itibarıyla alınan Yönetim Kurulu kararı 
ile Hakan Uzun’un bu göreve atandığı 
bildirildi.

1968 doğumlu olan Hakan Uzun, 1991 
yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Makine Mühendisliği mezunu.1992–1995 
yılları arasında ABD’de University of 
Illinois’te yüksek lisans yapan Hakan 
Uzun, bankacılık kariyerine 1996 yılında 
Körfezbank’ta başladıktan sonra çeşitli 
özel bankalarda Hazine ve Finansal 
Piyasalar alanında üst düzey yöneticilik 
yaptı.

Mayıs 2008 ile Mayıs 2011 tarihleri 
arasında ING Bank Türkiye’de 
Hazine’den Sorumlu Grup Müdürü olarak 
görev yapan Hakan Uzun, Ekim 2011 
tarihinde ise Türkiye Finans ailesine 
katıldı.

Türkiye Finans’a 
Çağrı Merkezi Ödülü
Türkiye Finans, IMI Conferences 
tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen 
ve sektörün en iyilerinden oluşan 32 
çağrı merkezinin katıldığı Türkiye Çağrı 
Merkezi Ödülleri’nde, ‘En İyi Çağrı 
Merkezi Performans Gelişimi’ ödülünü 
aldı.

1 Temmuz 2014 - 30 Haziran 2015 
tarihleri arasında çağrı merkezlerinde 
gerçekleştirilen performans gelişimine 
yönelik çalışmaların; Planlama, 
Uygulama, Performans Sonuçları, 
İyileştirme ve İnovasyon kriterleri dikkate 
alınarak değerlendirildiği yarışmada 
Türkiye Finans, sektörün güçlü adaylarını 
geride bırakarak birincilik ödülüne hak 
kazandı.

15 Ekim 2015 tarihinde Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen törende; 
ödüller sahiplerini bulurken, Türkiye 
Finans adına ödülü, Müşteri İletişim 
Merkezi Yöneticisi Gökhan Yıldırım aldı.

Bu ödülün çağrı merkezi alanında 
Türkiye Finans’ın aldığı üçüncü ödül 
olduğunu belirten Türkiye Finans Bireysel 
Bankacılık ve Dağıtım Ağı Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Sağlam, duyduğu 
mutluluğu şu sözlerle aktardı: “2013 
yılında kazandığımız ‘Türkiye’nin En İyi 
Çağrı Merkezi’ ve ‘En Övgüye Değer 
Takım Lideri’ ödüllerinden sonra 3. 
ödülü Bankamıza taşımaktan dolayı 
gururluyuz. Başarılı bir takım oyununun 
sonucunda kazandığımız bu ödülde, 
çağrı merkezimizde çalışan her bir 
arkadaşımızın çok önemli katkısı 
bulunuyor. Müşterilerimizin hayatlarını 
kolaylaştırma ve mükemmel müşteri 
deneyimi için geliştirdiğimiz yenilikçi 
çözümler ve teknolojiye yaptığımız 
yatırımlarla, performans gelişimini en üst 
seviyeye çıkardık.”
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Türkiye Finans
Hindistan Bildiri Sunumu
Türkiye Finans Bilgi Sistemleri Performans ve Süreç Yönetici Yardımcısı 
Necmettin Özkan 1-4 Aralık tarihleri arasında Hindistan’ın başkenti Yeni 
Delhi’de düzenlenen Asya-Pasifik Yazılım Mühendisliği Konferansı’nda 
Scrum uygulamasının COBIT ortamlarında uygulanmasının zorlukları ve 
riskleri konusunda sunduğu bildiri ile hem bankamızı hem de ülkemizi 
temsil etti.

Necmettin Özkan
BS Performans ve Süreç Yönetici Yardımcısı

BS Kurumsal Gelişim Müdürlüğü
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Yazılım mühendisliği alanında Asya 
ve Pasifik bölgesinin önde gelen ve 
derecelendirme mercileri tarafından 
dünyanın ilk 10 konferansı arasında 
olduğu kabul edilen ‘Asya-Pasifik Yazılım 
Mühendisliği Konferansı’nın (APSEC) 
22. si bu sene Hindistan’ın başkenti 
Yeni Delhi’ de düzenlendi. Konferansa 
bölgenin bu alanda ileri gelen ülkelerinin 
yanı sıra toplamda 19 farklı ülkeden 
katılım oldu. 

Konferansa kabul edilen  
42 bildirilen birisi olan 
çalışma, Scrum’ın COBIT 
ortamlarında uygulanmasının 
zorlukları ve riskleri konusuna 
odaklanıyor.
Konferansa tüm dünyadan 144 bildiri 
önerisi iletildi ve bu bildirilerden 42’si 
kabul edildi. Bankamız Bilgi Sistemleri 
Performans ve Süreç Yönetici Yardımcısı 
Necmettin Özkan tarafından hazırlanan 
“Risks, Challenges and Issues in a 
Possible Scrum and COBIT Marriage” 
içerikli bildiri de kabul edilen bildiriler 
arasında yer aldı. Hazırladığı sunumla 
hem kurumumuzu hem de ülkemizi temsil 
eden Özkan, sunumunda çevik yazılım 
geliştirme yöntemlerinden biri olan ve 
bankamızda da kullanılan Scrum’ın, 
COBIT ortamlarında uygulanmasının 
zorlukları ve riskleri konusuna odaklandı. 
Pratikten bağımsız olarak bu iki 
yaklaşımı teorik düzlemde detay vererek 
karşılaştıran çalışma, literatürde bu 
ikiliyi bahsedilen anlamda ele alan bilgi 
dahilindeki ilk örnek olma özelliğine 
sahip.

Scrum proje yönetimi ve 
yazılım geliştirme süreçlerine 
ek olarak, organizasyonların 
iletişim, rol, hiyerarşik yapı, 
yönetim tarzı ve kültür 
boyutlarında da önemli 
değişiklikler getirir. 
Günümüzün hızlı değişen ve dinamik iş 
ihtiyaçları yazılım geliştirme süreçlerine 
birçok zorluk getiriyor. Bu duruma bir 
cevap olarak çevik metotların ve özelde 
Scrum’ın kullanımı son yıllarda artış 
gösteriyor. Scrum; tekrarlı ve artırımsal 
bir model üzerinden çalışan yazılımı, 
erken ve sürekli olarak müşteriye 
sunmayı hedefleyen bir uygulama 
geliştirme yöntemi olarak tanımlanabilir. 
Bununla birlikte Scrum proje yönetimi ve 
yazılım geliştirme süreçlerine ek olarak, 
organizasyonların iletişim, rol, hiyerarşik 
yapı, yönetim tarzı ve kültür boyutlarında 
da önemli değişiklikler getirir. 



14  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 35 

Kaldıracın diğer tarafında bulunan ve ülkemiz bankalarının tüm içeriğine tabi 
oldukları COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) ise 
bilişim dünyasında bir nüfus ve ağırlığa sahip de-facto bir standart olarak, bilişim 
süreçlerine yönelik uluslararası kabul görmüş kontrol hedef ve pratik seti üzerinden 
süreç kontrolleri tesis ediyor.

Kurumlar mümkünse COBIT’i ve/ya Scrum’ı kendi 
ihtiyaçlarına göre özelleştirerek zorlukları aşabilir ve 
risklerini yönetebilirler. 
Scrum ve COBIT’ in yaygın kullanımları göz önüne alındığında, bu ikilinin aynı 
organizasyonda birlikte kullanımının olası olduğunu görüyoruz. Geleneksel yazılım 
geliştirme yöntemlerinin ortaya çıktığı günden itibaren, yazılım geliştirme anlayışını 
şekillendiren en yaygın kullanımlardan birisi olan  waterfall (şelale) metodolojisinin 
COBIT’e yakınlığı ve COBIT’ in bunlara benzerliği düşünülürse, COBIT 
ortamlarında Scrum kullanmak isteyen organizasyonlar için bu durum göreceli 
olarak oldukça yenidir ve ilgi çekici olabilir. Bu kapsamda hazırlanan bildiri; COBIT 
ve Scrum ikilisi ile birlikte çalışmak isteyen organizasyonlara, bir risk haritası ve 
karşılaşılması muhtemel zorlukların listesini sağlayarak ışık tutmayı hedefliyor.

Çalışmada COBIT’in 4.1 versiyonu ve Scrum’ın özelleştirme ve eklentilerinden 
bağımsız yalın hali ele alınmıştır. COBIT baz ve referans çerçeve olarak 
değerlendirilerek, Scrum’ın direkt temas ettiği ve üzerinde değişiklik getirdiği 
bilgi sistemleri süreçlerini ve belirli bir seviyeye kadar bu süreçlerin detaylarını 
adreslemek için kullanılmıştır. Neticede ortaya çıkan liste Scrum özelindeki veya 
COBIT’e özel gereksinimlerin karşılanması durumundaki zorlukları ve riskleri 
içermektedir. Bu noktada, kurumlar mümkünse COBIT’i ve/ya Scrum’ı kendi 
ihtiyaçlarına göre özelleştirerek bu zorlukları aşabilir ve risklerini yönetebilirler. 
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Girişimcilik
Enis Şenerdem

Gazeteci
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Kendi İşinin Patronu Olmak 
HHer mmmmaaaaaaaaaaaaşşllıııı  ççççççççalıııışşşşşşşaanın aakkllıınna eenn aaz bbiirr kkezz
‘Biirr gggggggüünnnnnnnnnn kkkkkkkkkeeeeennnnnnnnnddddddii  iiişşşimi kkuurraacağğğğğğğğğıımm, keennddi işşiimmiin 
paattrrroooooooooonnnnuuuuuuu ooooolaccccccccccaaaaaaaağğğğğğğğğım!!’ ffiikkri gelliiiiirr.. Anccaaaaaakkkkkk bbuu
düşünnnnnnncccccccceeeeennnnniiiinnnn hhhhhheeemmeenn aardınnddaaaaaaaaaaannn  ddddddaa  bbbbbiiiiirrrrr ddiizzii  
kkoorrkkuuyya, enddiişşeeyyee ve bbeelliirsssssssssiiiizzlllllliiiiiğğeeeee bbbbbaaaaaağğğllıı 
gerekçe,, oo  bbüüyyük addıımmın aaaaaaaattttttıııllmmmmmmasssssınnnnnaaaaaaa  ççoğğu
zzaammaann eenngel olurr::  

Bu endişşeleerr hheerr ne kkaaddaarrr  hhhhhhaaaaaakkkkkkllllıı ssssssseeeebbbbbbbbbbeeeeeepppplllleeeeerrrreee 
ddddaaayyyaaaannnnıııyyoorr oollsaa ddaa,,,  kkoorrkkulaaaaarrrrrrıııınnnnnnnıııııı kkkkkkkkırraaaaaabbbbbbbbbiiiiiiiilllllleeeeenn kkkkiiiişşiilleeerr 
iiiççççiiinnn hhheeemmm hhhaaaayyyaattttttaaa hhheeemmm dddeee iiişşşşşşş  yyyyyyyyaaaaaaaşşşşşşşşaaaannnnnnnnnttttttııııııısssssssssııııııınnnnnnnddddaaa 
yyyeeeeppppyyeeennnii penncceerreelleerinn  aaaççıııılllllmmaassıınnı ssaağğlııyyyyyyooooorrrr. 

PPeekki girişşimmcciilliik nneeddirr  vvveeeee  kkkiişşiinniinn keennddiisssssiiinnnneeee
‘‘KKennddii  iişşiimmin ppaatrroonnuyyuummmmm’ ddiyyeebbiilmmeesssssii needdeen 
ssaaddeecce bbiirreeyyy iççiinn dddeeğğğğğğiil,,,,  üüüüüüülkkee ekkoonnommiissssssiii iiiççççin ddee 
bbbbiiiirrr vvvaaaazzzggggeeeçççiiillmmmeezzzddiirr???
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Ancak, 2008 yılına gelindiğinde ABD’de 
başlayan küresel finansal kriz, tüm Batılı 
ülkeleri de etkisi altına alarak, kurgulanan 
yeni ekonomik modelin yeniden 
sorgulanmasını zorunlu kıldı.

Her yıl İsviçre’de Davos Zirvesi’ni 
düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu, 
bu yanılgıdan girişimciliği tekrar küresel 
ekonomik sistemin odak noktası haline 
getirerek dönülmesi gerektiğini ifade 
ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel 
Girişimcilik Raporunda, “Küresel finansal 
çöküşün eşiğinden döndükten sonra 
devletler geleceğe dönük büyümenin 
temellerini atmak için çalışıyor. Bir 
yandan kriz sonrası toparlanma süreci 

devam ederken, diğer yandan da 
dünya azalan doğal kaynaklar, dünya 
demografisindeki değişimler ve iklim 
değişikliğinin sosyal etkileriyle baş 
etmek durumdayız. Tüm bu zorluklar 
karşısında devletler girişimcileri 
giderek daha fazla odak noktası haline 
getiriyor. Hem ekonomik hem de sosyal 
gelişmenin önemli itici güçleri olarak 
görülen girişimciler, teknolojik ilerleme, 
istihdam, üretkenlik artışı ve sonucunda 
da ekonomik büyümenin motoru” olarak 
kabul ediliyor. 

Avrupa ve ABD hala arzu 
ettiği düzeyde girişimci 
üretemiyor. Bu tablonun 
birkaç farklı nedeni var.
1- Zayıf ekonomik büyüme: Hem 
ABD’de hem de Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde 2008 küresel krizinden bu 
yana büyüme oranları düşük. Avrupa’da 
İspanya, İtalya gibi ülkelerde ise işsizlik 
oranları hâlâ yüzde 10’un üzerinde. 
Ekonomideki kötü gidişin iş güvencesine 
olan hassasiyeti artırması sonucu, yavaş 
büyüyen ya da daha kötüsü, daralan 
ekonomilerde bireylerin girişimcilik 
hayallerini gerçekleştirmesi de daha 
zor oluyor. Hem istedikleri pazarı 
bulamayacaklarından korktuklarından, 
hem de işlerini yeteri kadar hızlı 

büyütemeyecekleri 
endişesiyle yavaş 
büyüyen ekonomilerde 
girişimci sayısı da ister 
istemez azalıyor.

2- Yaşlı nüfus: Hem 
ABD’de hem de 
Avrupa’da gelecek 10 
yıl içerisinde nüfusun 
yüzde 20’sinin 65 
yaş ve üzeri olacağı 
öngörülüyor. Girişimcilik 
ise risk almaya dayalı 
bir olgu olduğu için 
gençlikle ve kariyerinin 
başlangıcındaki insanlarla 
özdeşleştiriliyor. Yaşlanan 
bir nüfusun riskten 
kaçınmayı tercih edeceği 
ve girişimci olmaktansa 
kendisini güvende 
hissedeceği bir işi tercih 
edeceği vurgulanıyor.

Türkiye dahil toplam 72 
ülkede 206 bin kişiyle 
görüşülerek hazırlanan 
dünyanın en kapsamlı 
girişimcilik çalışması 
‘Küresel Girişimcilik 
Raporu’na göre, Afrika 
ülkeleri ise bireysel 
anlamda girişimciliğe en 
yatkın nüfusu barındırıyor. 

Küresel Ekonominin 
Lokomotifi : Girişimciler
Aslında girişimcilik küresel ekonominin 
gündemine yeni gelen bir konu değil. 
Terimin isim babası Fransız ekonomist 
Cantillon18. yüzyılda girişimciliği 
ekonomik üretimin vazgeçilmez 
parçalarından birisi olarak da 
tanımlamıştı. 

Bugün de kabul gören bu yaklaşıma 
göre, ekonomik üretimi sağlayan dört 
ana bileşen bulunuyor:

1- Doğal kaynaklar
2- Sermaye
3- Emek
4- Girişimci
Bu bileşenler arasında girişimciyi ayrı bir 
yere koyan unsur ise diğer üç etkenin 
bir anlamda orkestra şefliğini yapmakla 
yükümlü olması.

Girişimci risk alıp, alıcısı olduğu bir 
ürünü piyasaya sürerken hem emeğin 
en verimli şekilde kullanılmasını, hem 
doğal kaynakların, yani üretilen ürünün 
ham maddelerinin en doğru fiyattan 
temin edilmesini hem de tüm bu sürecin 
çarklarını döndürüp yağlayacak olan 
finansal kaynaklara erişimi idare etmek 
durumunda olan kişi.

Yani kısacası girişimci, modern küresel 
ekonomik sistem içerisinde büyümenin, 
istihdamın ve teknolojik gelişmenin en 
kilit aktörü konumunda bulunuyor.

Batı’nın Unutkanlığı ve  
2008 Küresel Krizi
Özellikle 2000’li yılların başından itibaren 
ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerde 
girişimciliğin yerini yeni bir tip büyüme 
modeli almaya başlamıştı.

İthalata ve borçlanmaya dayalı tüketimin 
yanı sıra üretimin ülke dışında Çin, 
Hindistan gibi işçilik maliyetlerinin daha 
düşük olduğu ülkelere kayması, farklı bir 
büyümeyi de beraberinde getirmişti.

Türkiye’deki en yakın girişimcilik başarısı örneklerinden birisi hiç 
şüphesiz yemeksepeti.com ve şirketin kurucusu Nevzat Aydın.

Aydın; 2000 yılında, Türkiye’de internet üzerinden verilen hizmetler 
henüz emekleme aşamasındayken yaklaşık 200 bin TL sermaye ile 
kurduğu yemek siparişi verme sitesi yemeksepeti.com’u bu yılın Mayıs 
ayında 589 milyon dolara, yani yaklaşık 1,6 milyar TL’ye, dünyanın en 
büyük internetten yemek siparişi verme platformu Delivery Hero’ya sattı.

15 yıl önce mütevazı bir şekilde, belki de herkesin aklını kurcalayan 
endişelerle yola çıkan Nevzat Aydın, Türkiye’nin bugüne kadarki en 
büyük bilişim firması satışına imzasını atmış oldu.



Raporda Afrika’daki girişimcilik 
ruhunun kültürel değerlere dayandığı 
vurgulanıyor:

“Yeni bir iş kurmak birçok Afrikalı 
tarafından iyi bir kariyer tercihi olarak 
kabul ediliyor. Afrikalılar, ABD ve 
Kanada’da olduğu gibi başarılı iş 
adamlarının toplum içinde saygın 
bir yeri olduğuna inanıyor. Bu da bu 
ekonomilerde girişimcilik kültürünün 
bulunduğunu gösteriyor. AB ülkeleri ise 
girişimciliğe kültürel anlamda en kapalı 
toplum olarak öne çıkıyor” deniyor. 

Küresel Girişimcilik Raporu’nda en 
iyimser genç girişimciler ise ABD’den. 
Gelecek 5 yıl içerisinde 20’den fazla 
kişiyi istihdam edip yeni ürün ya da 
hizmetleri tüketicilere sunmayı planlayan 
genç ABD’li girişimcilerin oranı yüzde 3 
seviyesinde. 

Bu alanda en düşük beklentilere sahip 
ülkeler ise aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu AB üyesi olmayan Avrupa 
ülkeleri ile girişimcilik kültürünün güçlü 
olup ancak beklentilere gelince düşüş 
gözlenen Afrika ülkeleri. 

Girişimcilik Fobisini Yenmek
Peki yazının başında bahsettiğimiz yeni 
bir iş kurmanın önündeki en büyük engel 
olan başarısızlık korkusu nasıl yenilir?

Bu soruya dünya çapında en sık verilen 
yanıt ‘Eğitim’ oluyor. 

Amway firması için küresel bir girişimcilik 
raporunu kaleme alan Münih Teknik 
Üniversitesi İşletme Profesörü Isabell 
Welpe, “Girişimciliğin arzu edilen 
düzeylerde olmamasının en önemli 
nedeni yeteri kadar teşvik edilmemeleri 
ve eğitim konusu” diyor.

Kendi işini kurmak isteyen birisinin 
kaynakları nereden bulacağını, 
finansmanı nasıl sağlayabileceğini ve 
üretime nasıl başlayıp nasıl devam 
ettireceğini bilememesi, o kişinin ‘Kendi 
işimin patronu olmalıyım’ hayallerini daha 
başlamadan bitiriyor.

ABD, eğitimin oynadığı kritik rolü dikkate 
alarak, girişimcileri ihtiyaç duydukları 
bilgi birikimiyle donatabilecek bir eğitim 
sistemi oluşturma aşamasında. 

15 yıl önce sadece iki elin parmaklarını 
geçmeyecek kadar üniversitede 
girişimciliğe odaklanan eğitim 
programları uygulanırken, bugün ABD’de 
1500’ü aşkın üniversitede girişimcilere 
özel müfredatlar hazırlıyor. Ülkede 
100’ün üzerinde üniversite destekli 
girişimcilik merkezi bulunuyor. Tüm bu 
girişimler, dünyanın en büyük ekonomisi 
olan ABD’nin gelecekte de sürdürülebilir 
büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için. 
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Girişimcinin Başarılı Olmak İçin 
Yenmesi Gereken 5 Korku
1- İfl as: 
Sermaye birçok girişimcinin haklı olarak en önemli endişelerinden birisidir. Yeni 
bir iş kurmak genellikle yüklü miktarda yatırım gerektirir. Bu maddi kaynak da 
çoğunlukla girişimcinin o güne kadarki birikimleri ya da alınan kredilerdir. Eğer 
ilk yatırımın karşılığında düzenli bir gelir akımı oluşturulmazsa daha emekleme 
aşamalarındaki işletmenin iflas etme riski her zaman vardır. Ancak girişimciliğin 
önündeki iflas korkusunu yenmenin yolu ise işletmenin şahsi birikimlerden farklı 
yöntemlerle finanse edilmesidir. Kamu destekleri ya da özel sektörün girişimciler 
için başlattığı programlar, kuluçka merkezleri girişimciyi hem iflas korkusundan 
kurtarır, hem de işletmenin gidişatına daha sağlıklı yön verebilir.

2- Yeterince iyi olamama endişesi:
Üretilen ürüne, hizmete ya da yönetici olarak kişinin kendisine karşı duyduğu 
şüpheler bir girişimi daha başlamadan bitirebilir. Ancak bir girişimcinin 
unutmaması gereken altın kural, işi kurarken pazara sürülecek ürün yelpazesinin 
asgari düzeyde tutulması ve o ürünün rekabetçi olmasını sağlamaktır. Ürün 
piyasadaki benzerlerine kıyasla en iyisi ya da en mükemmeli olmak zorunda 
değil. İlk aşamada tüketici gözünde kabul edilebilir olması dahi yeterli. Daha 
sonra ürünün geliştirilmesinde atılacak adımlar hem işletmenin büyümesi hem de 
başarı için kapıları aralayacaktır. 

3- Başarısızlık:
Sadece girişimci için değil, herkes için hayatın belli dönemlerinde başarısız 
olma endişesi alınan kararları etkiler. Ancak girişimcinin bilmesi gereken şey 
başarısızlık korkusuyla yaşayarak şirketi bir yere götüremeyeceği olmalıdır. Bir 
şekilde bazı kararların alınması gerekir. Girişimcinin yaşadığı başarısızlıklardan 
ders çıkararak bir sonraki adımını ona göre planlaması gerekir. Yani 
başarısızlıklara uzun bir yolculuktaki kısa süreli molalar olarak bakılmalıdır. 

4- Aşırı iş yükü:
Girişimcilik kolay yoldan para kazanmak değildir. Bu kariyeri seçenler, 
sonunda büyük ödüllerin beklediği zorlu bir yolculuğa çıktıklarının bilincinde 
olmalıdır. Ancak girişimci her şeyin kontrolünün kendisinde olduğunu da asla 
unutmamalıdır. Girişimci, iş yükünün ağırlaştığı ve stresin arttığı dönemlerde 
kontrolün kendisinde olduğunu kendi kendisine hatırlatmalıdır. Örneğin sorun 
şirketin finansal görünümündeyse bir danışman işe alınabilir. Ürün geliştirmede 
yeterli verim alınamıyorsa o departmanda ayarlamalar yapılabilir. Girişimcinin 
kendi kaderini kendi ellerinde tuttuğunu asla unutmaması gerekir. 

5- Belirsizlik: 
Belirsizliklere karşı hazırlıklı olmanın herhangi bir formülü yoktur. Biraz sermaye, 
bir iş planı ve belki de bir ortak ya da mentorla birlikte yola çıkıldığında gelecek 
12 ayın neler getirebileceğine dair fikir yürütmek neredeyse imkansızdır. Bu, 
kimilerini cezbeden bir durum olsa da çoğunluk için ürkütücüdür. Ancak bir 
girişimcinin kendisini riske giren bir kişi olarak görmesi gerekir. Bu sadece bir 
kariyer değil, aynı zamanda bir hayat tarzıdır. Eğer işiniz konusunda tutkuluysanız 
ve ürettiğiniz ürüne ya da hizmete güveniyorsanız belirsiz ortamda karşınıza 
çıkabilecek engelleri aşma konusunda da kendinize güvenebilmelisiniz. 



20  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 35 

Türkiye’de Girişimcilik:  
Aile Şirketlerinden   
Modern Girişimcilere
Küresel ekonomi için bu kadar hayati bir 
öneme sahip olan girişimcilik, Türkiye 
için de farklı değil.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
verilerine göre, son 1 yıl içerisinde 
Türkiye’de her ay ortalama 5 bin şirket 
ticari hayatına başladı. Bu şirketlerin 
en çok faaliyet gösterdiği sektörler 
arasında ise gayrimenkul, inşaat, enerji 
ve mühendislik firmaları var. Türkiye’nin 
büyüme dinamiklerine bakıldığında 
da inşaat ve enerjinin büyüme 
içerisinde önemli bir yer tutuyor olması, 
girişimcilerin bu büyümeyi ne kadar 
desteklediğini de gösteriyor.

Türkiye’deki büyümenin ve girişimcilik 
için gerekli ortamın sağlanmasında 
en önemli faktörlerden birisi ekonomik 
istikrar. 

Ernst & Young Küresel Girişimcilik 
Barometresi raporunda, Türkiye’deki 
yatırım ve iş yapma ortamının son 
10 yılda yakalanan ekonomik istikrar 
sayesinde iyileştiği ifade ediliyor. 
Raporda, Türkiye’deki bankacılık 

sisteminin geçirdiği evrimin ve çeşitlenen 
finansman seçeneklerinin de girişimciler 
için uygun yatırım ortamlarını hazırladığı 
vurgulanıyor. 

Ernst & Young raporunda Türkiye’nin 
girişimcilik açısından avantajları şöyle 
sıralanıyor: 

• Finans kurumlarının girişimcileri 
destekleme ve onlara kredi kullandırma 
konusunda istekli olması.

• Girişimcilik ve iş yapma ortamının 
iyileştirilmesi için talep edilen yasal 
düzenlemelerin kademeli olarak hayata 
geçirilmesi.

• Yeni kurulan işletmeleri destekleyen 
kamu programlarının oluşturulması.

Türkiye’nin son yıllarda attığı adımlarla 
girişimciliğin önündeki engelleri 
azaltmaya başladığını ifade eden Ernst 
& Young, “Şirket kurmak kolaylaştırıldı, 
bürokratik süreç sadeleştirildi. Bankalar 
da artık yeni işletmelere daha cazip 
finansman imkânları sunuyor” diyor.

Aile Şirketi Kültürü
Türkiye’nin 1980’lerden bugüne kadar 
tarım toplumundan sanayi toplumuna 
ve daha sonra da hizmet sektörü odaklı 

yapılanmaya evrilmesi sürecinde özel 
sektörün rolü büyüktü.

Özel sektör içerisindeyse yönetimi 
nesilden nesile geçen aile şirketlerinin 
rolü kritik önem taşımaya devam 
ediyordu.

Bugün holdinglerden küçük ve orta boy 
işletmelere (KOBİ) kadar Türkiye’deki 
kurulu işletmelerin yüzde 90’ına yakını 
aile şirketi. Bu şirketlerin de yüzde 
50’sinden fazlası ailenin ikinci ya da daha 
sonraki nesilleri tarafından yönetiliyor. 

İsviçreli UBS bankası tarafından 
desteklenen Campden Araştırma 
Merkezi’nin Türkiye’deki aile şirketleri 
üzerine yaptığı çalışmada sadece Koç 
Holding’in yıllık olarak ülke gayrisafi milli 
hasılasının yüzde 9’unu ürettiği ifade 
ediliyor. 

Aile şirketlerinin başarısı nesilden nesile 
girişimcilik kültürünün aktarılmasına 
dayanıyor. Her ne kadar ikinci ve üçüncü 
nesil yöneticiler kısıtlı sermaye ile 
yepyeni bir işletme kurma riskine girmese 
de, kurulan işletmeyi büyütüp yeni 
yatırımlardan meyve almak durumunda. 
Bu da ancak girişimci ruhla yapılabilecek 
bir şey. 
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu 
da aile şirketi yönetmeyi ‘ateşten 
gömlek giymeye’ benzetirken, başarının 
ancak kurumsallaşma ve gelecek 
nesillere de yol haritası olacak ‘aile 
şirketi anayasası’nı yazmakla mümkün 
olabileceğini ifade ediyor.

Modern Girişimcilerin Yükselişi
Her ne kadar Türkiye ekonomisine yön 
veren girişimciler, kurulu işletmeleri 
devralan aile şirketi yöneticileri olsa da, 
son 10 yılda açılan yeni işletme sayısında 
da önemli bir artış yaşandı.

Küresel finansal sistemde faizlerin 
gerilemesinin sağladığı desteğin yanı 
sıra Türkiye’deki bankacılık sisteminin de 
gelişmesiyle birlikte finansman desteğine 
erişimin kolaylaşması, girişimcilerin yeni 
işletmeleri açma konusunda daha cesur 
davranmaya başlamasını sağladı.

Son yıllarda en çok inşaat ve lokanta 
alanlarında yeni şirketler kurulurken, 
bilişim ve haberleşme hizmetleri alanında 
açılan şirket sayısında da artış hızı diğer 
sektörlere kıyasla daha yüksekti. 

Her ne kadar girişimcilerin önünü 
açacak yeni adımlar atılmış olsa da 
girişimcilerin finansman sorunu devam 
ediyor. Ernst & Young’ın G-20 ülkelerinde 
düzenlediği ankete Türkiye’den katılan 
girişimciler finansmana erişimde sıkıntı 
çektiklerini ifade ediyor. Rapor, Türkiye’yi 
girişimcilerin finansmana erişimi alanında 
G-20 ülkeleri arasında 17’nci sıraya 
koyuyor.

Raporda, “Özel kesime kullandırılan 
finansman miktarı son yıllarda hızla 
arttı. Ancak büyük kısmı tüketim amaçlı 
ithalata kanalize edildi. 2007 – 2011 
döneminde girişimcilere kullandırılan 
finansman neredeyse ikiye katlansa da 
toplam özel sektör finansman destekleri 
içindeki payı azaldı. Bu da yeni kurulan 
işletmelerin daha büyük şirketlere kıyasla 
daha zor finansman desteği alabildiğini 
gösteriyor” deniyor.

Raporda ayrıca 40 yaş altı Türk 
işletmecilerin yüzde 75’inin finansman 
sorunu yaşadıklarını dile getirdiği de 
belirtiliyor. 

Peki finansmana erişim sorununun 
temelinde kredi imkânlarının kıtlığı 
mı yoksa bu imkânların yeterince 
bilinmemesi mi var?

Bankaların sunduğu finansman desteği 
imkânlarından, üniversite ve özel 
sektörün tanıdığı kuluçka olanaklarına, 
devletin yeni işletmeler için hazırladığı 
destek programlarına ve melek 

yatırımcılara kadar pek finansman 
olanağı Türkiye’de mevcut. 

Bu da finansmana erişim sorununun 
kaynak sıkıntısından çok bilgi eksikliği 
olduğunu gösteriyor. 

Türkiye’de Girişimci 
Kimlerin Kapılarını Çalabilir?
Girişimci Kredisi 
Hem kamu hem özel, Türkiye’de 
neredeyse her banka artık girişimci 
kredileri veriyor. Bu kredileri almaya 
hak kazanmak için girişimcinin bir iş 
planı oluşturması ve kurulacak şirketin 
geleceğine dair bir fikrinin olması 
gerekiyor. 

Girişimci kredilerindeki genel eğilim geri 
ödeme koşullarında aylık ödemelerin 
uzun vadeye yayılması yönünde. Bir 
diğer detay ise bankaların hem genç 
hem de kadın girişimcilere öncelik 
vermeleri. Genç girişimciler daha yüksek 
miktarlarda kredi kullanım hakkına sahip 
olurken, pek çok banka kadın girişimciler 
için özel kredi paketleri hazırlıyor.

KOSGEB 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
(KOSGEB) 1990’da kurulmasına rağmen 
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girişimciler için esas 2009 yılında kritik 
bir kurum haline geldi. Öncesinde 
sadece sanayi alanında faaliyet gösteren 
KOBİ’leri destekleyen KOSGEB, yapılan 
düzenlemeyle 2009 yılından beri hizmet 
ve ticaret sektörlerinde de şirketlere 
destek veriyor.

Bugün kamunun girişimcilere sağladığı 
desteklerin tümü KOSGEB kanalıyla 
aktarılıyor. Bu destekler arasında iş planı 
geliştirilmesinden hibelere kadar çok 
farklı seçenekler var. KOSGEB’in bir 
diğer avantajı da yeni işletmelere kuluçka 
merkezleri sunuyor olması. Kurulan 
teknoparklarda firmalara ofis ve imalat 
atölyesi imkânları veriliyor.

Melek Yatırımcılar
Banka kredisi ya da KOSGEB gibi 
yerleşik kuruluşlara kıyasla daha esnek 
bir yapısı olan iş melekleri, ilgilendikleri 
ve tecrübeli oldukları alanlarda kurulan 
yeni şirketlere sermaye aktaran özel 
sektör temsilcileri anlamına geliyor. 

ABD’de ortaya çıkan ve özellikle de 
sağlık sektöründe çok sayıda yeni 
firmanın hayata geçmesini sağlayan 
melek yatırımcılar artık Türkiye’de de 
girişimciler için önemli bir seçenek 
konumunda. İşadamı Baybars Altuntaş 
başkanlığında kurulan Melek Yatırımcılar 
Derneği, Türkiye’deki melek yatırımcı 
profilini daha kurumsal hale getirmiş 
durumda. Melek yatırımcıların bir 
girişimciye sunduğu en büyük avantaj ise 
finansmandan ziyade tecrübe ve sektör 
deneyimi olarak kabul ediliyor.

Kuluçkalar
Genellikle özel sektör – üniversite 
işbirliğinde oluşturulan kuluçkalar, yeni 
kurulan şirketlere kendi ayakları üzerinde 
durana kadar kol kanat geriyor. Ofis 
ortamından finansmana, danışmanlıktan 
Araştırma - Geliştirme (Ar-Ge) desteğine 
kadar farklı alanlarda yardım sağlıyor. 

Hem özel hem de kamu üniversitelerinde 
kuluçka merkezlerinin sayısı giderek 
artıyor. Kuluçka merkezlerine 
girebilmenin püf noktası ise güçlü bir 
fikre sahip olmak. İş planından da önce 
ticari başarıya dönüştürülebilecek bir 
iş fikri, kuluçka merkezlerinde kapıları 
aralıyor.

İyi İş Fikri ve Ayağı  
Yere Basan İş Planı
Girişimcilerin tüm bu finansman 
olanaklarından faydalanması için öncelikli 
tek bir şart var: İyi bir iş fikri ve yere basan 
bir iş kurma planına sahip olmaları.

KOSGEB, girişimcilere her şeyden önce 
düşünülen iş fikrinin başarı şansının 
araştırılmasını tavsiye ediyor. Bu noktada 
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girişimcinin kendisine sorması gereken 
bir dizi soru ön plana çıkıyor. 

Planlanan ürün ya da hizmet için 
pazarda bir ihtiyaç var mı? Varsa bu 
ihtiyacı karşılayan başka hizmet ya da 
ürünler var mı? Geliştirilecek ürün ya da 
hizmeti rakiplerden ayrıştıracak özellikler 
neler olacak? Bu özellikler için ne gibi 
ekipmanlara, nasıl bir yatırıma ihtiyaç 
duyulacak?

Bu sorulara yanıt alındıktan sonra 
girişimcinin iş planını oluşturmaya 
başlaması tavsiye ediliyor.

Çalışılacak olan sektörün belirlenmesi, 
belli bir zaman diliminde şirketin nasıl 
bir noktaya gelebileceğine dair fikir 
sahibi olunması, hedefler konulması ve 
bu hedefler doğrultusunda finansman 
arayışına çıkılması önerilen sıralama. 

KOSGEB’in bir diğer tavsiyesi de risk 
alanında. İşin kurulma aşamasında 
girişimcilerin minimum risk alması 
gerektiğini belirten KOSGEB, “Gerektiği 
kadar kredi alınmalı, gereken genişlikte 
bir işyeri kiralanmalı ve planlanan makine 
kapasitesinde kalınmalı” diyor. 

Tüm bu aşamalar tamamlanıp şirket 
hayata geçtikten sonra, girişimcinin 
yeni işletmeye bir bebek gibi 7 gün 24 
saat bakması gerekiyor. İşletme kurup 
yönetmenin tam zamanlı bir iş olduğunun 
algılanması ve belirlenen hedeflere 
ulaşmak için sürekli çözümler üretilmesi 
gerekiyor.

Eğitim Sorunu ve 
Türkiye’deki  
Girişimcilik Kültürü
Türkiye’de girişimciliğin gelişmesinin 
önündeki en büyük engellerden birisi ise, 
her ne kadar iyi iş fikirlerine sahip olsa 
da girişimci ruhlu kişilerin gerekli bilgi 
donanımına sahip olmamaları nedeniyle 
ücretli işlerde çalışmaya devam etmek 
durumunda kalmaları olarak görülüyor.

Ernst & Young’ın G-20 raporunda Türkiye 
girişimcilere sunulan eğitim alanında 20 
ülke içinde 17’nci sırada gösteriliyor. 

Kamunun genel eğitim harcamalarının 
GSYH’nin yüzde 3,5’i olduğu belirtilen 
raporda G-20 ortalamasının yüzde 4,5 
olduğuna dikkat çekiliyor. 

Orta okul mezunu nüfus oranının da 
yüzde 81’le yine G-20 ortalamalarının 
altında olduğu ifade edilen raporda, 
“Türkiye’nin eğitim alanındaki zayıf 
temelleri yenilikçi fikirlere ve yüksek 
beceriye dayalı girişimciliğin önünde 
engel” deniyor. 

OECD ülkeleri içerisinde Türkiye’deki 
15 yaşındaki çocukların okuma-yazma 

ve matematik becerileri konusunda da 
34 ülke içerisinde 32’inci olduğu ifade 
ediliyor.

Temel eğitime dair sorunlar, girişimcilikle 
doğrudan bağlantılı. Çünkü ancak iyi bir 
eğitimle elde edilebilen analitik düşünce 
ve risk analizi gibi beceriler girişimciliğin 
de temelini oluşturuyor. 

Bir diğer sorunsa Türkiye’deki 
üniversitelerin kurduğu Ar-Ge 
merkezlerinin yabancı üniversitelerle 
irtibatının sınırlı olması. Farklı ülkelerdeki 
bilgi birikimini Türkiye’ye çekme adına 
uluslararası alanda üniversitelerle ortaklık 
yapılması ve bir yandan Türkiye’de 
geliştirilen ürün ve hizmetlerin, teknolojik 
yeniliklerin dünyayla paylaşılırken diğer 
yanda dünyada olup biten gelişmelerin 
üniversiteler kanalıyla Türkiye’ye 
getirilmesi öneriliyor. 

Ancak Ernst & Young raporunda 
Türkiye’deki üniversitelerin attığı 
adımların girişimciliğe dair ümitleri de 
artırdığı vurgulanıyor.

Raporda, “Girişimcilik üniversitelerde 
giderek daha önemli bir eğitim-öğrenim 
alanı olarak ortaya çıkıyor. Birçok vakıf 
üniversitesi girişimcilik dersleri vermeye 
başladı. İşletme yüksek lisansı da 
(MBA) giderek büyüyen bir trend. Bu 
trendin devamı Türkiye’de girişimciliğin 
güçlenmesi açısından son derece önemli 
olacak” yorumu yapılıyor. 

Türkiye’deki girişimcilik kültürü de bu 
gelişimi destekler nitelikte. Her ne kadar 
doktor, mühendis ve avukat üçlüsü el 
üstünde tutulan, saygın meslekler olarak 
kabul edilse de, girişimciliğin ve kendi 
işinin sahibi olmanın Türkiye’de önemli 
bir geçmişi var ve girişimciler toplum 
içerisinde de saygın kişiler olarak kabul 
ediliyor. 

Kaynak: Dünya Bankası
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Erol Bilecik
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Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini nasıl 
görüyorsunuz? Gelecek yıllarda daha fazla sayıda genç 
girişimcinin kendi işinin patronu olduğunu görebilecek 
miyiz? 
Türkiye hem Anadolu şehirleri hem de metropoller itibarıyla 
gerçekten derin bir girişimcilik öyküsüne sahiptir. Özellikle 
de Anadolu şehirlerine baktığımız zaman oradaki hayat 
tarzının ve ekonomi akışının, girişimciliğin ortaya çıkmasını 
sağlayan pozitif bir zemin hazırladığını görüyoruz. Ülkemizin 
batısındaki ürün veya hizmet çeşitliliğinin Anadolu şehirlerinin 
bazılarında halen bulunamaması ya da bazı sosyo-ekonomik 
imkânsızlıklar, bu şehirlerdeki vatandaşlarımızı etkili, farklı ve 
kreatif çözümler geliştirmeye itebiliyor. Üstelik Anadolu insanı 
halen, eskisi kadar çok olmasa da, kendisini çepeçevre 
kuşatan doğadan ilham alabiliyor; hatta bazen doğanın 
kurallarına göre yaşama mücadelesinde oldukça pratik 
ve faydalı çözümler geliştirebiliyor. Dolayısıyla özümüzde 
girişimcilik var derken biraz da bundan bahsediyorum. 
Anadolu’daki esnafımızın ve KOBİ’lerimizin kendi 
bölgelerinde ne büyük işlere imza attıklarına zaten pek 
çoğumuz her gün haberlerde şahit oluyoruz.

Fakat bizim girişimcilik öykülerini esnaflıktan çıkarıp çok daha 
kurumsal bir boyuta taşımamız gerekiyor. Genellikle mevcut 
yapısal akışa baktığımız zaman bunun bizde maalesef eksik 
kaldığını görüyoruz. Gelişmiş ülkelerle bizim gibi gelişmekte 
olan ülkelerin temel farklarından bir tanesi bu. Girişimcilik 
fikri var, girişimcilik ruhu var, girişimciliğe ilişkin aileden 
kalma bir tecrübe var ama bunu daha kurumsal bir yapıya 
dönüştürebilecek bir yapılanmayı yeterince başaramıyoruz. 
Daha güvenli başlangıçlara imza atmak için bu yapılanmayı 
oluşturmamız ve sağlamlaştırmamız gerekiyor. 

Yine de gelinen nokta itibarıyla, geçmiş 5 yılı da göz önünde 
bulundurduğumuzda, çok önemli adımlar atılmış vaziyette. 
Artık üniversitelerde girişimcilik dersleri okutuluyor, kuluçka 
merkezleri aktif bir şekilde sektörle birlikte çalışıyor, hatta 
lisansüstü girişimcilik programlarının planları şimdiden 
yapılıyor. İşin artık bilimsel tarafı veya eğitim tarafı da bu 
oyunun içerisine girmiş durumda. Bugün iş dünyasında 
yapılan neredeyse her 5 etkinlikten 1 tanesi mutlaka 
girişimciliğin ya direkt kendisini ya da bileşenlerini işaret 
ediyor. Kısaca girişimciliğin kapsadığı alanlar içerisine giren 
ve özellikle üniversite öğrencilerini, gençleri hedefleyen 
büyük etkinlikler, programlar düzenleniyor. Bir yandan da 
girişimciliğe dair kamuoyu farkındalığı oluşturma konusunda 
da Türkiye olarak oldukça iyiye gittiğimize inanıyorum. 

Vakıflar ve kamu kurumları nezdinde girişimcilere yönelik 
destekler halihazırda mevcut olsa da, 2016’ya girerken, 
bu desteklerin artmasına yönelik dileklerimizi yeniden 
dillendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şu anda 
bunun için iyi bir yol haritası oluşturuluyor. Dolayısıyla 
inanıyorum ki gelecek yıllarda çok daha fazla sayıda genç 
girişimci kendi işini yapacak, kendi işini yönetecek ve 
büyütecek. 

Girişimcilerin teşvik edilmesi için mevcut politikalar 
yeterli mi? Sizce ne gibi finansal destek ve mentorluk 
politikaları uygulamaya konabilir?
Bir girişimcinin girişimci olması için zaten ilk başta fikir sahibi 
olması gerekir. İyi bir fikri olan girişimcinin ise, bu fikri hayata 
geçirmesi için temel olarak iki noktada daha çok destek 
alması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, işletme konusunda 
bilgi ve deneyimin edinilmesi sürecinde mentorluk desteği. 
İkincisi de sermaye desteği. Her iki destek de eşit derecede 
önemli girişimciler için. İşletme bilgi ve deneyiminin artması 
için mentorluk sistemlerinin daha etkin yapılandırılması 
gerekiyor. Sermayeye erişilebilirliğin ve sermaye desteği 
seçeneklerinin ise artırılması gerektiğini düşünüyorum. 

İş dünyasında ve yatırım dünyasında bu konularda iyi 
işler yapan, girişimcilere destek olan tanınmış isimler var. 
Bu alanda da ciddi ilerleme kaydediyoruz. Yeter ki, iyi 
fikir üreten girişimcilerin ve bu iyi fikirlere yatırım yapan 
yatırımcıların sayısı artsın. 

Sizin kendi tecrübelerinize dayanarak girişimcilere 
verebileceğiniz tavsiyeler var mı? 
Temel olarak, hayallerden çok iş planına dönüştürülebilir 
bir fikrin olması, fikrin toplumun belirli bir eksikliğini 
gidermesi, insanlara fayda sağlayacak belirgin bir hizmetin 
oluşturulabilmesi gerekir. Bunlar olduğu takdirde fikir 
hayata geçebilir. Bununla birlikte girişimciliğin DNA’sında 
yenilgiler sonrasında pes etmemek yatar. ‘Bir şey olmuyorsa 
daha iyisi olacağındandır’ felsefesiyle hareket etmek ve 
yenilgilerinizle barışıp onlardan ders alarak yolunuza devam 
etmek, sizi daha başarılı kılacaktır. Ben buna ‘yenilgileri 
atlatmanın zarafeti’ diyorum. Daha fazla konsantrasyon, 
daha fazla inanç, daha fazla çalışma girişimcilerin olmazsa 
olmazlarındandır. Ne de olsa hayat devam ediyor, hem de 
her seferinde daha iyisini yapabilmemiz için... 

Türkiye Girişimcilik Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Index Grup CEO’su 
Erol Bilecik’le Kısa Bir Söyleşi
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Bize Albamar Mermer’in kuruluş 
öyküsünü anlatır mısınız?
Barış Koç: Albamar Mermer, ticari bir 
ilişkinin dostluğa ve sonrasında ortaklığa 
dönüşmesiyle kuruldu. Ali Bey’le 2004 
yılında tanıştık. Kendisinin genel müdür 
olduğu firmanın müşterisiydim. Yaklaşık 
beş yıl boyunca beraber çalıştık, 
birlikte iş yaptık. Bu arada aramızda 
sağlam bir dostluk oluştu. 2010 yılında 
firmadan ayrılacağını açıklayınca böyle 
bir oluşuma gittik ve 2011 yılının Nisan 
ayında da harekete geçerek Albamar 
Mermer’i kurduk. 

Ali Çolak: Ticaretin ötesinde bir 
dostlukla başladı. Yoksa ortaklık çok 
kolay olmuyor. Albamar Mermer çok 
zor şartlarda ve birkaç küçük makine 
ile üretime başladı. Zamanla öz 

kaynaklarımızla büyümeyi başardık. 
Bugün de ülke ekonomisine daha 
fazla katkı ve daha fazla istihdam 
sağlayabilmek için kalitemizden 
ve müşteri memnuniyetinden ödün 
vermeden var gücümüzle çalışıyoruz. 

Fabrikanız için Amasya OSB’yi 
seçmenizin nedenlerinden 
bahsedebilir misiniz?
Ali Çolak: İşimizi nerede kuracağımız 
konusunda çok araştırma yaptık. 
Mersin’e Silifke’ye kadar dolaştık. 
Amasya’nın hem hammaddeye yakın 
olmasından dolayı hem de kara, hava, 
deniz yolu ulaşımı bakımından en uygun 
yer olacağına karar verdik. Türkiye’nin 
doğusuna da batısına da hemen hemen 
eşit mesafede olması kararımızda etkili 
oldu. 

Özellikle hammaddeyi ileriye dönük 
uzun vadede karşılayabiliyor olmamız 
önemliydi. Amasya 25-30 yıllık 
hammadde ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
rezervlere sahip. Ayrıca Sivas’tan, 
Karaman’dan, Burdur’dan, Bilecik’ten 
de taş getirebiliyoruz. Ürettiğimiz ürün 
mermer olduğu için nakliye maliyetleri 
yüksek ve mesafeler önemli. Bugün 
Amasya dışında Ordu’da bir fabrikamız, 
Rize’de bir perakende satış depomuz 
var. Amasya’da kendi ocağımızı 
işletiyoruz.

Şu an bulunduğunuz noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Ali Çolak: Aslında bu noktaya gelmeyi 
çok düşünmemiştik. Şu anda 3 hattımız 
aktif çalışıyor. Dördüncü hattımız da 
hazır. Çalışan sayımız ocak ve diğer 
fabrikalar da dahil olmak üzere 120-
140 kişi arasında değişiyor. 2014 yılına 
kadar ocağımız yoktu. Hammadde 
ihtiyacımızı dışardan karşılayarak bu 
aşamaya gelmemiz çok kayda değer 
bir gelişmedir. Bu durum aynı zamanda 
önemli bir risk. Hammadde alamadığınız 
zaman üretim yapamazsınız. 2014 yılının 
başında hammadde yatırımlarımızı 
gerçekleştirdik. 

İç pazarda satışı çok etkin olan firmalarla 
çalışıyoruz. Bu firmaların bize kurumsallık 
noktasında önemli katkıları oldu. 
Türkiye’nin 22 noktasına ürettiğimiz taşı 
gönderme şansı bulduk. Bu da bize 
çok ciddi bir ivme sağladı. Fuarlar bir 
nebze tanınırlık sağlıyor ama asıl önemli 
olan müşteriye ulaşmak. Nasıl bir üretim 
yaptığımızı, ürünümüzün arkasında olup 
olmadığımızı göstermemizi sağlıyor. 
Doğal bir ürün olduğu için şekil, renk 
farklılıkları olabiliyor. Bu noktada 
müşterilerin ihtiyaçlarını en uygun, en 
verimli şekilde karşılamanız gerekiyor.

Albamar Mermer’i rakiplerinden ayıran 
özellikleri nelerdir?
Ali Çolak: Mermer özveriye dayalı bir 
sektör. İşinizin her aşamasını takip 
etmeniz gerekiyor. Çünkü sonuç sizin için 
olumsuz olduğu zaman işinizin bütününü 
etkileyebiliyor. Verdiğiniz taahhüdü 
aksatmamak çalıştığınız firmalarla, 
kişilerle devamlılığınızı sağlıyor. Bunlar 

Mermer tozuna bulaşan bu işi bırakamaz diyen 
iki genç girişimcinin Amasya’da kurduğu ve 
bugün sektörün önemli oyuncularından biri haline 
getirdikleri Albamar Mermer’e konuk oluyoruz bu 
sayımızda. Ali Çolak ve Barış Koç dostluktan ticari 
ortaklığa uzanan başarı öykülerini ve Albamar 
Mermer’in yolculuğunu bizlerle paylaşıyor.

“Girişimcinin özverili olması ve risk 
alması lazım. Biz işimizi kurarken; 
elimizden gelenin en iyisini yapalım, 
emeklerimiz karşılıksız kalmaz 
düşüncesiyle başladık.”

Ali ÇolakBarış Koç
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bizi piyasadaki rakiplerimizin önünde 
konumlandırıyor. Mermer tozunu 
soluduktan sonra onu bırakamazsın 
derler. Biz de işimizi aşkla ve şevkle 
bugüne getirdik. Müşterilerimizle birebir 
iletişim içindeyiz. Onların ihtiyaçlarını 
görmek ve çözüm üretmek hoşumuza 
gidiyor.

Türkiye’de mermer sektörünün 
durumunu nasıl görüyorsunuz? 
Sektörün fark oluşturan noktaları ve 
yaşadığı sorunlar neler?
Ali Çolak: Dünya mermer rezervinin 
%40’ı Türkiye’de bulunuyor. Ayrıca renk 
ve çeşitlilik açısından oldukça zengin 
bir ülkeyiz. Mermer sektöründe ülkemiz 
adına sevindirici gelişmeler var. Büyüme 
beraberinde uzmanlaşmayı ve dünya 
standartlarında üretim yapmayı da 
getirdi. Üretim tekniklerimiz ve makine 
teknolojimiz gelişti. Firmalar ArGe ve 
inovasyon çalışmalarının önemini fark 
etmeye başladılar. Ancak bütün bunlar 
hiç sorunumuz olmadığı anlamına 
gelmiyor. 

Barış Koç: Katma değeri yüksek ürün 
üretecek potansiyele sahip olan ve 
yoğun emek gerektiren bir sektörümüz 
var. İtalya ile İspanya ile rekabet 
edebilecek bir coğrafyadayız. Ancak 
bunu başaracak nitelikli eleman gücüne 
sahip değiliz. Sürekli eleman açığımız 
var. İhtisaslaşmış bir organize sanayi 
haline gelebilir, alt yapımızı ona göre 
düzenleyebilir, bünyemizde açılacak 
bir meslek lisesi ve meslek yüksek 
okuluyla nitelikli eleman ihtiyacımızı 
karşılayabiliriz.

Ali Çolak: Hala değiştiremediğimiz 
eski alışkanlıklarımız var. Kullanılan 
makinelerin gelişen teknoloji ile uyumlu, 
iş yapma modellerimizin çağa uygun 
olması gerekiyor. Genel olarak bir 
vizyon ve tanıtım eksikliğimiz olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra yeni 
mermer sahaları alıp açma konunda 

yaşadığımız bürokratik sorunları da 
unutmamak lazım. İzinler ve süreçler 
oldukça uzun sürüyor.

Yurt dışı pazarlarla ilişkileriniz 
hakkında da bilgi verebilir misiniz?
Barış Koç: 2014 yılından beri ihracat 
yapıyoruz. Libya ile başladık. Daha sonra 
Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, 
İsrail, Cezayir, Irak, Gana, Hindistan’a 
gönderdik. Görüştüğümüz yerler de var. 
Gerek hammadde gerekse ebatlı ürün 
olarak ihracat önemli bir hedef bizim için. 

İki genç girişimci olarak sizinle benzer 
yoldan gitmek isteyenler için neler 
söylemek istersiniz?
Barış Koç: Biz işimizi kurarken özellikle 
devlet teşviklerinden çok yararlandık. 
Arsa tahsis desteği, gümrük vergisi 
istinası, KDV istisnası gibi uygulamalar 
bizim gibi emek yoğun sektörlerin önünü 
açıyor. Bu tür desteklerin devamı ve 
bunlardan yararlanmak çok önemli. 

Ali Çolak: Girişimcinin özverili olması 
ve risk alması lazım. Hedef sadece para 
olmamalı. Biz işimizi kurarken elimizden 
gelenin en iyisini yapalım, emeklerimiz 
karşılıksız kalmaz düşüncesiyle başladık. 
Onun için bu aşamaya kadar geldik. Her 
şey heyecanla ve istekle oluyor. Daha 
gidecek çok yolumuz var. Güçlü olmamız 
gerek. Güç ise üretimle, sanayiyle gelir.

Türkiye Finans’la işbirliğiniz ne zaman 
ve nasıl başladı?
Ali Çolak: Türkiye Finans Amasya 
Şubesi ile 2013 yılında çalışmaya 
başladık. Açıkçası o güne kadar 
bankaları işlemlerimizi yapabilmemiz için 
bir aracı olarak görüyor, yatırımlarımızı 
kredi kullanmadan öz sermayemiz 

ile gerçekleştiriyorduk. Bankacılık 
işlemlerimiz için yeni bir arayış içine 
girdiğimiz dönemde niçin bir katılım 
bankası ile çalışmıyoruz sorusu gündeme 
geldi ve Türkiye Finans ile görüştük. 
Görüşmemiz bizi çok memnun etti. 
Birlikte çalışacağınız banka şubesinde 
insan faktörü, samimiyetleri ve sizinle 
kurdukları iletişim çok önemli. Maaş 
anlaşması yaparak başladık, zamanla 
tüm işlemlerimizi Türkiye Finans’a 
kaydırdık.

Türkiye Finans kurumsal müşterisi 
olmanın size sağladığı avantajlar 
nelerdir?
Ali Çolak: Tüm bankacılık işlerimizi hızlı 
ve zamanında gerçekleştirebiliyoruz. 
Dünyanın her tarafına rahatlıkla para 
gönderme ve alma işlemlerimizi de 
sorunsuz bir şekilde yapabiliyoruz. 
Ticari kararlarımızı daha hızlı ve güvenli 
alabiliyoruz ki bu durum rekabette önemli 
avantaj sağlıyor. 

Bizim işimiz üretim yapmak, bankamız 
ise ekonomi ile iç içe olduğu için anlık 
gelişmeleri daha iyi takip edebiliyor. 
Aramızdaki güçlü iletişim sayesinde 
aklımıza takılan bir meseleyi ne zaman 
olursa olsun rahatlıkla danışabiliyoruz. 
Birlikte bir murabaha çalışmamız oldu ve 
bu sayede dört tane iş makinesi aldık. Bu 
destek bize farklı bir katkı sağladı. “Kendi 
kendimize yapabilir miyiz?” diye sorarken 
“Demek ki olabiliyormuş!” dedik. 

Düşünce ve fikirlerimize uygun bir banka 
ile çalışmanın gururu içerisinde büyüme 
ve yatırım faaliyetlerimizde bankamızı 
bir yol arkadaşı olarak görmeye devam 
edeceğiz.



Finans Gündemi

Türkiye’de internet kullanıcılarının 
çevrimiçi alışveriş yapmalarının 
önündeki başlıca engellerden birini 
güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi 
konularında yaşanan endişeler 
oluşturuyor.

Türkiye’de çevrimiçi alışverişe olan 
talebi artırmak, bu alandaki güven 
algısını geliştirmek ve elektronik 
ticaret yapan sitelerin güvenliğini 
sağlamak amacıyla geliştirilecek 
olan güven damgası sisteminin 
gelecek yılın ilk yarısında kurulması 
planlanıyor.

Bu çerçevede bu ay başlayacak 
hazırlıklar, 21 Haziran 2016’ya 
kadar tamamlanacak. Elektronik 
ticaretin geliştirilmesine ve 
önündeki mevzuat engellerinin 
kaldırılmasına yönelik çalışmalar 
çerçevesinde, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarının katılımıyla bir yapı 
oluşturulacak. 

Bu kapsamda, e-ticarette güven 
tesis edilebilmesi için ‘güven 
damgası sistemi’ ile elektronik 
ticaretin gelişiminin sağlıklı bir 
şekilde izlenebilmesini sağlamak 
amacıyla izleme ve değerlendirme 
sistemi kuracak.

Elektronik Ticarete 
‘Güven Damgası’ 
Geliyor

Türkiye’nin yıllık cari açığı 40 milyar 
286 milyon dolardan 38 milyar 109 
milyon dolara gerileyerek, 2010 
Ekim’den bu yana gördüğü en 
düşük düzeye indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
verilerine göre, cari işlemler açığı, 
petrol fiyatlarındaki düşük seyrin 
enerji faturasını aşağı çekmesiyle 
Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre 
2 milyar 176 milyon dolar azalışla 
133 milyon dolar oldu.

Bu yılın ağustos ve eylül aylarında 
cari işlemler hesabı sırasıyla 180 
milyon ve 117 milyon dolar fazla 
verirken cari işlemler hesabı aylık 
bazda 2009 Ekim döneminden bu 
yana iki ay üst üste cari fazla vermiş 
oldu.

Cari Açık Son 5 Yılın 
En Düşük Seviyesinde

TÜİK yılın üçüncü çeyreğine ilişkin 
gayrisafi yurt içi hasıla verilerini 
açıkladı.

Buna göre; üretim yöntemiyle 
gayrisafi yurt içi hasıla tahmininde, 
2015 yılının üçüncü çeyreği bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
sabit fiyatlarla %4’lük artışla 34 
milyar 934 milyon TL, gayrisafi yurt 
içi hasıla ise %3,4’lük artışla 97 
milyar 235 milyon TL oldu.

Tarım sektörünü oluşturan 
faaliyetlerin toplam katma değeri, 
%11,1’lik artışla 5 milyar 289 milyon 
TL, cari fiyatlarla %20,1’lik artışla 65 
milyar 710 milyon TL oldu.

Sanayi sektörünü oluşturan 
faaliyetlerin toplam katma değeri, 
sabit fiyatlarla %1,5’lik artışla 10 
milyar 364 milyon TL, cari fiyatlarla 
%7,5’lik artışla 112 milyar 917 
milyon TL’ye ulaştı.

Hizmet sektörünü oluşturan 
faaliyetlerin toplam katma değeri 
ise %5’lik artışla 19 milyar 783 
milyon TL, cari fiyatlarla %11,2’lik 
artışla 283 milyar 360 milyon TL 
oldu.

Türkiye Ekonomisi Yılın 
Üçüncü Çeyreğinde 
Yüzde 4 Büyüdü

28  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 35 



Türkiye’de kredi ve banka kartı 
kullanma alışkanlığı giderek 
artarken kart sayısı da 170 milyonu 
aştı. Son bir yılda kredi kartı sayısı 
yaklaşık 1 milyon, banka kartı sayısı 
ise 10 milyon artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi 
verilerine göre, Eylül 2015 itibarıyla 
kredi kartı sayısı 57 milyon 988 bin, 
banka kartı sayısı ise 113 milyon 
193 bin 545 oldu.

Eylül 2014’de 57 milyon 116 bin 31 
olan kredi kartı sayısı, bu yılın aynı 
döneminde 871 bin 969 adet artış 
gösterdi. Aynı dönemde 102 milyon 
898 bin 748 olan banka kartı sayısı 
ise bir yıl içerisinde 10 milyon 294 
bin 797 adet artarak 113 milyon 
193 bin 545 oldu.

Toplam kart sayısı ise 171 milyon 
181 bin 545 olarak gerçekleşti. 
Türkiye’de toplam kart sayısı 5 yıl 
öncesine göre 57 milyon 568 bin 
429 adet arttı.

Kart Sayısı 
171 Milyonu Aştı

Otomotiv Sanayi Derneği’nin 
(OSD) raporuna göre, Ocak-Kasım 
döneminde toplam otomotiv üretimi 
yüzde 17, otomobil üretimi ise 
yüzde 8 yükseldi.

Otomotiv Sanayii Derneği 
tarafından açıklanan ‘2015 Kasım 
Ayı Üretim, İthalat, İhracat, Satış 
Değerlendirme Raporu’ verilerine 
göre, Ocak-Kasım döneminde 
bir önceki yıla göre toplam üretim 
yüzde 17, otomobil üretimi ise 
yüzde 8 arttı. Söz konusu dönemde, 
toplam üretim 1 milyon 233 bine, 
otomobil üretimi ise 716 bine 
yükseldi.

11 aylık dönemde toplam pazar, 
2014’ün aynı dönemine oranla 
yüzde 30 artarak 848 bin adet 
düzeyinde gerçekleşirken, otomobil 
pazarı yüzde 28 büyüyerek 611 bin 
seviyesine ulaştı.

Otomotiv Üretimi 
Yüzde 17 Arttı

Dünya fındık üretim ve ihracatının 
önemli bölümünü elinde bulunduran 
Türkiye, 2015-2016 sezonunun ilk 
üç ayında 860 milyon dolar gelir 
elde etti.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve 
İhracatçıları Birliği tarafından 
yapılan açıklamaya göre 1 Eylül’de 
başlayan 2015-2016 fındık ihraç 
sezonunun ilk üç ayında, standart 
natürel iç fındığın kentali (100 
kilogram) ortalama 944 dolardan 
işlem gördü.

İhracatın 70 bin 255,1 tonunun 
AB ülkelerine yapıldığı aktarılan 
açıklamada, AB dışındaki Avrupa 
ülkelerine 5 bin 635,7, denizaşırı 
ülkelere 7 bin 938,1 ve diğer 
ülkelere ise 4 bin 438,9 ton fındık 
ihracatı gerçekleştirildiği ifade 
edildi.

İhracatın 70 bin 255,1 tonu AB 
ülkelerine yapılırken, AB dışındaki 
Avrupa ülkelerine 5 bin 635,7, 
denizaşırı ülkelere 7 bin 938,1 ve 
diğer ülkelere ise 4 bin 438,9 ton 
fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Fındık İhracatında 
860 Milyon Dolar 
Gelir Sağlandı
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Karayolları Trafi k 
Yönetmeliği Değişti
Karayolları Trafi k Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
17.04.2015 tarih ve 29329 sayı ile resmi gazetede yayınlandı. Pek çok 
maddesi 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik; 
aday sürücülük, ehliyet sınıfl arının değişmesi, sürücü belgesinde geçerlilik 
süresi, eski ehliyetlerin yenilenmesi gibi pek çok konuyu kapsamasının yanı sıra 
özellikle ehliyet alımında köklü değişiklikler içeriyor. 

YYYYeeeeeennniiiiillllleeeeeeeennnnnnnneeeeeeeennnnnnnn yyyyyyyöööönnnnnnnneeeeeetttmmmmmmmmeeeeeellliikkkkkkkk  11111111  OOccaakk 22001166 ttaarriihhhhiiinnndddddddddeeeeee yyyüüüüüürrrrüüüürrrlllüüüüüğğğğğğeeee ggggggggiiiiiiiirrrrrrrrdddddddddddiiiiii....

24 milyon ehliyet 
değişecek.
Ehliyetlerin yenilenmesi işlemleri 
1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 
başladı. Yenileme işleminin 5 yıl 
içinde yapılması gerekiyor. Yeni 
çipli ehliyetler için ödenmesi 
gereken harç miktarı 15 TL olarak 
belirlendi. Yenilenen ehliyetler 80 
ülkede geçerli olacak.

H sınıfı ehliyet gidiyor, 
yerine A veya B sınıfı 
sürücü belgesi geliyor.
Yeni Karayolları Trafik Yönetmeliği 
engelliler için pek çok yeni 
düzenleme de getiriyor. Bunlardan 
birisi de engellilere verilen H sınıfı 
ehliyetlerle ilgili. Yönetmeliğe göre 
H sınıfı sürücü belgeleri, engellinin 
kullanmaya yetkili olduğu araç 
cinsine göre A veya B sınıfı sürücü 
belgesi ile değiştirilecek. 

Değiştirme işlemi sırasında sağlık 
raporu isteniyor. Engelli kişinin 
kullanacağı araçta bulunması 
gereken özel tertibatın, Sürücü 
Adayları ve Sürücülerde Aranacak 
Sağlık Şartları ile Muayenelerine 
Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan 
listeden belirlenerek kodu ile 
birlikte sağlık raporuna yazılması 
gerekiyor.
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1 Ocak 2016 tarihi itibariyle ilk defa ehliyet 
belgesi alacak tüm adaylar, ‘stajyer sürücü’ 
kabul edilecek.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü 
belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal 
edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin 
alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul 
edilecek.

Aday sürücülük süresi içerisinde aşağıdaki suçlardan ceza 
alarak toplam 75 ceza puanını aşanların sürücü belgeleri iptal 
edilecek. 

• Trafik ışık ihlali (üç kez) 

• Uyuşturucu, alkol, ceza puanı yüzünden 
 sürücü belgelerinin geri alınması

• Hız sınırı ihlali (üç kez)

• Dönüş kurallarına uymama (üç kez)

• Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken hız azaltmama ve 
 yol vermeme (üç kez)

• Emniyet kemeri takmama (üç kez)

• Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde 
 alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi

• Toplam 75 ceza puanının aşılması 

Yönetmeliğe göre belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü 
belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri 
ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü 
sertifikası almaları gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin sürücü kursuna 
başlayabilmeleri için psiko-teknik değerlendirmeden geçmeleri 
ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe 
engel hallerinin bulunmadığını gösterir belgeyi ibraz etmeleri 
zorunluluğu getiriliyor. 

Sınıfına göre ehliyet alacaklara yaş ve 
deneyim şartı geliyor.
Düzenleme ile sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş ve 
öğrenim şartlarında da değişiklik yapıldı. M, A1 ve B1 sınıfı 
ehliyet alacaklarda aranan yaş şartı 17’den 16’ya, C, D, E sınıfı 
sürücü belgesi alacaklarda 22’den 21’e düşürürken, D ve DE 
sınıfı ehliyet alacaklarda ise 22’den 24’ye yükseltildi.

Eski yönetmelikte F, G ve H sınıfı ehliyet alacaklar için ilkokul, 
diğer sınıflarda ise en az ortaokul ve ya 8 yıllık temel eğitimi 
bitirme şartı aranıyordu. Değişiklik ile tüm ehliyet sınıfları için 
en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olma şartı getirildi. Sürücü 
belgesi sınıfları 10’dan 17’ye çıkartıldı. Yeni sürücü belgeleri, 
M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ve 
G sınıflarından oluştu. 

B grubu sürücü belgeleri için 10 senede, E grubu sürücü 
belgeleri için 5 senede bir sağlık raporu istenecek. Böylelikle 
ömürlük ehliyet uygulaması da ortadan kalkmış oluyor.

E sınıfı dediğimiz otobüs gibi büyük taşıtlar için ehliyetlere 
direkt müracaat yapılamayacak, B sınıfı olan otomobil ehliyetiyle 
minibüs kullanma yetkisi de ortadan kalkacak. 

Yeni yönetmelikte bazı trafi k cezalarında da 
değişikliğe gidildi.
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde; 
toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin, sürücü 

belgeleri 2 ay süre ile geri alınacak. Sürücülerin ehliyetlerini 
geri alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine göre tabi tutulacakları eğitimi 
tamamladıklarını belgelemeleri gerekiyor.

Toplam 100 ceza puanını ikinci defa aştığı tespit edilen 
sürücülerin sürücü belgeleri ise 4 ay süre ile geri alınacak. Bu 
dönem sonunda ehliyetlerini geri alabilmeleri için sürücülerin 
psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulmaları ve psikiyatri 
uzmanının muayenesi sonucunda sürücülük yapmalarına engel 
hali bulunmadığını gösteren raporu belgelemeleri gerekiyor. 

Toplam 100 ceza puanını üçüncü defa aştığı tespit edilen 
sürücüler bu konuda düzenlenecek bir tutanakla sulh ceza 

hakimliklerine sevk edilecek 
ve mahkeme kararına göre 
işlem tesis edilecek.

Ölümle sonuçlanan trafik 
kazalarına asli kusurlu olarak 
sebebiyet veren sürücülerin 
sürücü belgeleri ilgili 
mahkeme tarafından 1 yıl 
süre ile geri alınacak ve ilgili 
trafik zabıtasınca bilgisayar 
kayıtlarına gerekli şerhler 
düşülecek.

Trafi k para cezaları nasıl ödenecek?
Trafik idari para cezalarının tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bir ay içinde ödenmeyen 
cezalar için her ay %5 faiz uygulanacak. 

Sürücülerin cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
ödemesi halinde dörtte bir oranında indirim yapılacak.

Ekonomik durumu uygun olmayan sürücüler kesilen cezaları 
taksitler halinde ödeyebilecek. Bu durumdaki sürücüler bir 
ay içerisinde ilgili vergi dairesine başvuracak. Vergi daireleri 
ilk taksitin peşin, kalan borcun bir yıl içinde üç eşit taksitle 
ödenmesine karar verebilecek. Taksitlerin zamanında ve tam 
olarak ödenmemesi durumunda idari para cezasının kalan 
kısmının tamamı tahsil edilecek.

Geçiş üstünlüğü sıralaması değişti.
Yeni düzenlemeye göre geçiş üstünlüğüne sahip araçlar 
aşağıdaki gibi sıralanıyor:

1. Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve 
acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve özel 
amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,

2. Organ ve doku nakil araçları,

3. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,

4. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve 
asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,

5. Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma 
amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait 
araçlar,

6. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve 
buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren 
çalışmalarda görevli araçlar,

7. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum 
hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

8. Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile 
korunan araçlar.



Semaverin Öyküsü
Semaverde demlenen çayı içimiyle, kokusuyla 
farklı kılan belki de yapımı için ustasının 
harcadığı emektir. Ortasında suyu kaynatmak 
için gerekli olan odun ya da kömür ocağıyla, 
demkeş adı verilen demliğiyle, musluğuyla 
semaver Amasya kültürünün önemli el 
sanatlarından birisi. 

Şehirde yaygın olarak teneke semaver 
üretilse de az sayıda usta tarafından, 
işlemeleri göz alan bakır semaverler 
de yapılıyor. Ancak fabrikasyon 
semaverlerin giderek yaygınlaşması, 
maharet ve ustalık isteyen bakır semaver 
işçiliğini yavaş yavaş yok olmakla yüz yüze 
bırakmış. 

Semaver aslında ‘kendi 
kendini pişiren’ anlamına 
gelen Rusça kökenli 
bir kelime. Rus bir 
kimyager tarafından 
papatya çayı 
kaynatmak için ısıyı 
eşit dağıtabilmek 
amacıyla 
keşfedilmiş. 
Yıllar içerisinde 
Azerbaycan, İran’da 
yayılmış ve özellikle 
Kırım Savaşı’ndan 
sonra yaşanan 
göçlerle Anadolu 
topraklarına 
girmiş. Anadolu 
topraklarında 
çay içiminin 
yaygınlaşmasının 
ardından günlük 
yaşamın içinde 
daha çok yer 
almaya başlamış.

Hayallerini Semaverlerine 
İşleyen Bir Usta
Mustafa Sofu, nam-ı diğer Jet Mustafa 
renkli kişiliğiyle, bitmeyen merakı ve 
usta elleriyle Amasya semaverine farklı 
zenginlikler katmış bir usta. Küçük 
yaşta başladığı semaver yapımcılığını 
1977 yılından beri aralıksız sürdürüyor. 
Bakır semaver işçiliğini Amasya’da 
başlatan kişi olarak tanınıyor. 
Başarısının sırrını çok çalışmak ve 
hile yapmamak olarak açıklıyor. Tarihi 
Taşhan’ın restorasyonundan sonra 
yıllardır çalıştığı atölyesini başka bir 
yere taşımış olmaktan büyük üzüntü 
duyuyor Mustafa Usta. Kendisine verilen 
iki metre genişliğinde dükkanda çırak 
yetiştiremiyor olmaktan şikayetçi olsa 
da bu küçücük alanda harikalara imza 
atmaya devam ediyor. En büyük tutkusu 
okumak. İlkokul mezunuyum ama Sanat 
Tarihi okumayı çok isterdim diyor. Bu 
merakı işlediği semaverlere de yansıyor. 

Yurdun Dört Bir Köşesinde Kaynayan Semaverler
İyi bir semaverin tabanının hiç yamasız, tek parça olarak dövülerek yapılması 
gerekiyor. Ustalığın başladığı nokta burası. Diğer bir önemli nokta da kalayı. İyi bir 
semaverin içinin çok düzgün bir şekilde kalaylanması şart. Klasik bir semaverin yapımı 
işlemesi yoksa bir gün sürüyor. Ancak işlemelerin detayları ve semaverin büyüklüğü 
bu sürenin çok daha uzamasına neden oluyor. Mustafa Sofu için gün erken başlıyor 
ve gece geç saatlere kadar atölyesinde bakır dövüyor. Bazen Gökmedrese’nin 
Şah Kapı süslemelerini işliyor semaverlerinin üzerine bazen çok sevdiği bir sözü. 
Sadece siparişle çalışıyor. “Türkiye’nin her şehrinde semaverim vardır benim” 
diyor. “Avrupa’ya 300 semaver gönderdim şimdiye kadar, Güney Amerika’da bile 
semaverim kaynar” diye ekliyor ve elindeki 1800’li yıllardan kalma Rus semaverinin 
bakımına dönüyor. Değerler kaybolmasın, gelecek kuşaklara aktarılsın istiyor. 
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Bakır Semaverin Dumanından 
Iplik Iplik Dokunan Hikâyelere...

. .

Amasya’nın Özveriyle Yaşayan El Sanatları

Amasya’nın kültüründe semaverin önemli bir yeri var. İyi bir semaver yapmak ustalık istiyor. 
Mustafa Sofu yıllarını semaver üretmeye adamış bir bilge usta. Anlatacak çok hikâyesi, hiç 
bitmeyen hayalleri ve daha yapacak çok semaveri var.



Yassıçal Çuha dokuması 
neredeyse yok olmak 
üzereyken, Yüksel Kanar’ın 
hünerli ellerinden geleceğe 
taşınmayı başarmış. Var olan 
tek tezgahında önce kızı 
Neşe Aşçı, sonra Amasya’nın 
kadınları için yepyeni bir yol 
açmış. 

Kaybolmak Üzereyken 
Yeniden Hayat Bulan   
Bir Sanat
Yassıçal Amasya’ya yaklaşık 16 kilometre 
uzaklıkta bir köy. Yöre halkının çulfalık 
olarak adlandırdığı ünlü çuha dokumaları 
yüzyıllar boyunca nesilden nesile 
aktarılan bir değer olmuş. Giysiler için 
kumaşlar, çarşaflar, gelinlik kıyafetler, 
örtüler ilmek ilmek el tezgahlarında 
dokunmuş. Ancak yoğun emek isteyen 
bu el sanatı modern hayatın etkilerine 
dayanamamış ve zamanla unutulmaya 
yüz tutmuş. Köyde çulfalık dokumayı 
bilen tek kişi olan Yüksel Kanar, Amasya 
Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle bu 
sanatı önce kızı Neşe Aşçı’ya aktarmış. 
Neşe Aşçı ise yaklaşık 8 yıldan beri 
Yassıçal’ın o güzel dokumalarını, üretilen 
orijinal tezgahlarda Amasyalı kadınlara 
öğretiyor. Sayıları her geçen gün 
artan dokumacılar Yassıçal’ın yüzlerce 
yıllık motiflerini gün yüzüne çıkararak, 
günümüz yaşamına uygun yeni 
tasarımlarla yaşatıyor.

Dokuma Tezgahının da 
Desenlerinin de  Benzeri Yok
Yassıçal Çuha dokuması çok emek isteyen bir sanat. 
Yüksel Kanar, dokumaların eskiden kök boyasıyla 
renklendirilmiş, çirişlenerek sertleştirilmiş ipliklerden 
hazırlandığını, bu yüzden yıllarca ilk günkü gibi 
kullanılabildiğini anlatıyor. Dokumanın yapıldığı 
tezgahlar da tamamen köye özgü. Dokumaya 
başlamak için uzun bir hazırlık süreci geçirilmesi 
gerekiyor. Gücü denilen tezgah tarakları ve çözgü 
denilen atkıların geçirildiği uzun ipler elle hazırlanıyor. 
Bu özel tezgahlarda çile başlarını gösteren renkli 
kumaşlar adeta birer çiçek tarlası gibi rengarenk bir 
görüntü oluşturuyor. Yassıçal dokumalarında her 
motifin bir adı, bir hikayesi var. En çok kullanılan 
motifler Eminem, Süleyman, Tekke Peşkürü, Tahtalı, 
Sinekli gibi isimlerle anılıyor. Her desen uzun emeklerle 
ortaya çıkıyor. Örneğin Tahtalı desenini çalışmak 
tezgah başından hiç kalkmadan 15 gün sürüyor. 

Tasarımın Gücünü      
Dokumanın Doğallığıyla Buluşturmak
Bugün Amasya’da Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda Amasyalı 
kadınlar Yassıçal Çuha dokuması yapmayı orijinal tezgahlarda öğreniyor. Artık bir 
usta öğretici olan Neşe Aşçı; bu sanatın yok olmaktan kurtulmasının çok önemli 
olduğunu ancak daha yapılması gereken çok şey olduğunu belirtiyor. Eskiden 
doğaçlama, tamamen dokuyan kişilerin iç dünyanın yansıması olarak ortaya çıkan 
dokumaların artık daha planlı ve hesaplanarak yapıldığını söyleyen Neşe Aşçı, 
masa örtüleri, kıyafet süslemeleri, yastıklar, çantalar gibi farklı ürünlerle daha çok 
kullanıcıya ulaşmayı amaçladıklarını ancak bu konuda tasarımcıların desteğine 
ihtiyaç duyduklarını da ekliyor. 
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Amasya
Vakur ve Zarif Bir Masal
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Nakkaş Ferhat dağları delmiş Şirin’e kavuşmak için.  
Aşkları sonsuz bir nehir olmuş Yeşilırmak’ın sularına 

karışmış, şehre bereketini bırakmış. Şehzadelerin 
yuvası olmuş zamanla. İmparatorluğun geleceğini 

büyütmüş korunaklı ellerinde. Harşena dağının 
sessiz krallarının tanıklığında, kadim geçmişten 

geleceğe uzanan bir masal olmuş Amasya. 
Sonu olmayan. Yine de gökten üç elma 

düşmüş. Biri Amasyalılara, biri şehrin tarihini 
saygıyla selamlayanlara... ama en 

güzeli, kalbi yıldızlı olanı 
Amasya’ya.

Amasya’nın elması
Elmaların en hası
Sen dururken neyleyim
Pırlantayı elması
Amasya denilince akla ilk olarak 
misket elması gelir. Türkiye elma 
üretimi için oldukça elverişli iklim 
koşullarına ve elma çeşitliliği 
açısından zengin bir gen havuzuna 
sahip. Bu nedenle dünyadaki en 
önemli elma üreticilerinden birisi. 
Ancak elmalar içinde bir tanesi var 
ki kokusuyla, dokusuyla, tadıyla 
diğerlerinden ayrılıyor. 

Adı Amasya ile bütünleşen misket 
elması sahip olduğu özelliklerini 
şehrin coğrafi yapısından alıyor. 
Pek çok yerde yetişebilmesine 
rağmen kendine has özelliklerini 
sadece özellikle şehir merkezinin 
kurulu olduğu Yeşilırmak Vadisi 
içinde gösteriyor. Yani misket 
elmasının en güzeli Amasya’da 
yetişiyor. Bu bölge, türün yetişmesi 
için gerekli olan bütün mikro klima 
iklim koşullarına sahip. Amasya 
elmasının kokusunun ve tadının sırrı 
vadinin esintisidir diyor Amasyalılar.

Hitit Üniversitesi Karadeniz 
Arkeolojisini Araştırma, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ve Kültür 
Bakanlığı Amasya Müzesi 
Müdürlüğü’nün Yavru Köy’de 
birlikte gerçekleştirdikleri kazıda 
gün ışığına çıkarılan ‘Amasya İli 
Elma Ağacı Mozaiği’, Amasya’nın 
bu mis kokulu elma ile olan bağının 
2000 yıl öncesine kadar uzandığını 
gösteriyor. 

İnce kabuklu, hoş kokulu, sert 
ve dayanıklı bir tür olan Amasya 
elması uzun süre depolanabiliyor. 
Ancak bütün üstün niteliklerine 
rağmen üretimi yıldan yıla azalıyor. 
Bir yıl meyve verip bir yıl meyve 
vermeme özelliği nedeniyle kârlı bir 
ürün olarak görülmüyor ve yerini 
yavaş yavaş farklı türlere bırakıyor. 
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Şehzadeler Kenti, İktidar Oyunlarının Kalbi 
Şehzadelerin Amasya’ya vali olarak gönderilmesi geleneği 
Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed’i Amasya’ya vali olarak 
göndermesiyle başlar. Çelebi Mehmed tahta çıkınca oğlu II. 
Murad sancağa vali olarak atanır. II. Murad’ın Osmanlı tahtına 
çıkmasının ardından yerini oğlu Şehzade Ahmed alır fakat üç 
yıl sonra vefat eder ve yerine Şehzade II. Mehmet gönderilir. 
Amasya’da bir yıl kalan II. Mehmed Manisa’ya geçer, yerine 
1438 yılında Şehzade Alâeddin Amasya valisi olur. 

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet oğlu II. 
Bayezid’i Amasya’ya vali olarak gönderir. II. Bayezid bu görevi 
27 yıl boyunca sürdürür ve şehrin kültür, sanat ve ticaret 
açısından gelişmesinde önemli rol oynar. II. Bayezid dönemi 
Amasya tarihinin en parlak dönemlerinden birisi olarak kabul 
edilir. II. Bayezid Osmanlı tahtına oturunca yerine görev 
Şehzade Ahmed’e verilir. Şehzade Ahmed’in, Amasya’da 
doğan ve 11 yaşına kadar şehirde eğitim gören kardeşi 
Şehzade Selim ile yaşadığı iktidar savaşı ölümüyle sonuçlanır. 
Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışından itibaren yaklaşık 20 yıl 
boyunca bölgede yaşanan kargaşa ortamı Amasya’nın Sivas’a 
bağlı bir sancak haline gelmesine neden olur. Bu durum 1538 
yılında Şehzade Mustafa’nın Amasya’ya tayinine kadar sürer. 
Şehzadenin gelmesiyle yeniden müstakil bir vilayet haline gelen 
ve eski itibarını kazanan Amasya kısa bir süre için eski parlak 
dönemine geri döner. Şehzade Mustafa’nın ölümünden sonra 
Şehzade Bayezid ve daha sonra III. Murad olarak tahta çıkacak 
olan Şehzade Murad’ın kısa süreli yönetimleri de şehri eski 
haline getiremez.

Harşena dağının gölgesinde sakince uzanan, içinden kenti ikiye ayıran Yeşilırmak’ın 
süzülerek akıp geçtiği, geçerken yeşilini cömertçe şehirle paylaştığı Amasya... 
Orta Karadeniz’in bu küçücük şehri binlerce yıl öncesine dayanan tarihini gururla her 
köşesinde ve bir ressamın elinden çıkmışçasına zarafetle taşıyor. Tıpkı binlerce yıldır 
değişmeden taşıdığı adı gibi.

Ana Tanrıça’nın Şehri Amasseia’dan 
Kubbetu’ul Ulema’ya 
Hitit belgelerine göre Amasya’nın bilinen ilk adının Hakmiş 
olduğu ve bu ismin Perslerin Amasya’yı fethine kadar devam 
ettiği düşünülüyor. Mitridates Krallığı dönemi sikkelerinde 
açıkça görülen Amasseia ibaresi, burada doğan antik dönem 
coğrafyacısı Strabon tarafından da kullanılıyor. Strabon’a 
göre şehir adını burada yaşayan bir Amazon kraliçesi olan 
Amasis’den alıyor. Ancak Ameseia sözcüğünün ‘Ana Tanrıça’yı 
ifade eden Ama ve onun çeşitlemesi olan Mâ ibareleri ile 
bağlantılı olduğu ve ‘Ana Tanrıça Mâ’nın Şehri’ anlamına geldiği 
düşünülüyor ve bu isim binlerce yıldan beri neredeyse hiç 
değişmeden günümüze kadar geliyor.

Amasya üzerinde varlık sürdüren hemen hemen bütün 
uygarlıklar için çok önemli bir şehir olmuş. İlim insanlarını, 
ulemayı, sanatkârları kendine çeken, bir dönem imparatorluğa 
hükmedecek sultanları yetiştiren şehir, bulunduğu konum ve 
geçirdiği dönemleri yansıtan başka isim ve sıfatlarla da anılmış. 
‘Kubbetu’ul ulema’, ‘Türbetü’l-Evliya’, ‘Darü’l-Fütüh’, ‘Bağdadü’r-
Rum’, ‘Medinetü’l-Hukema’, ‘Darü’l-İz’, ‘Kasrü’s-Selâtin’ çeşitli 
kaynaklarda Amasya için kullanılan isimlerden sadece bir kaçı.

Binlerce Yıllık Bir Tarih Yolculuğu 
Amasya’nın kuruluş tarihi M.Ö. 4000 yılına kadar uzanıyor. 
Amasya ve çevresi Hititler döneminde önemli yerleşim 
yerlerinden birisi olmuş. Bölgede bulunan ve bugün Amasya 
Müzesi’nde sergilenmekte olan fırtına tanrısı Teşup heykelciği 
bu bölgenin aynı zamanda dini bir merkez olduğunu gösteriyor. 
Önemini Firigler, Kimmer ve İskitler, Medler dönemlerinde de 
koruyan şehir, Perslerin İskender’e yenilmesiyle Makedonya 
krallığının egemenliğine girer. İskender’in ölümünden sonra 
Pers kökenli Mithridates’in bölgede Pontus devletini kurmasıyla 
Pontus hakimiyeti başlar ve şehir önemli bir siyasi ve dini 
merkez haline gelir.

M.Ö. 63 yılında Roma devleti sınırları içerisine katılan 
Amasya, Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle Doğu 
Roma sınırları içinde kalır. Dini ve kültürel bir merkez olarak 
Hıristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynar. VIII. yüzyıldan 
itibaren Bizans Devleti’nin askeri ili durumuna gelen Amasya, 
Emevi ve Abbasi akınlarından çok etkilenir ve1175 yılında II. 
Kılıç Arslan tarafından Selçuklu devletinin hakimiyeti altına 
girene kadar sürekli el değiştirir.

Selçuklu dönemi Amasya tarihinin önemli dönüm noktalarından 
birisi olur. Bu dönemde şehirde bazıları günümüze kadar 
ulaşan pek çok medrese kurulur, ilim adamlarının buralarda 
çalışmasına olanak sağlanır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
hakimiyetinin zayıflamasıyla 1277 yılında İlhanlılar’ın eline geçer 
ama bilim ve kültür merkezi olma özelliğini sürdürür. Günümüz 
gezginlerinin uğrak noktası olan Darüşşifa bu dönemde inşa 
edilir. Amasya, karmaşık geçen Beylikler Dönemi’nin ardından 
I. Murad döneminde Osmanlı hakimiyetine girerek şehzade 
sancağı ve yeni kurulan Rum eyaletinin merkezi olur. 

Amasya, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Arşivi ©



renkleriyle, her köşesinde karşınıza çıkan ve köklü tarihinin 
izlerini taşıyan sürprizlerle karşılıyor. Şehri özellikle son yıllarda 
ziyaretçiler açısından bu kadar cazip kılan en önemli özelliğinin 
benzersiz coğrafi yapısı ve bu yapının etkisiyle korumayı 
başardığı kimliği olduğunu söylemek yanlış olmaz. İçinde 
yer aldığı vadi binlerce yıl boyunca üzerinde hüküm sürmüş 
devletlere korunaklı bir yaşam alanı sağlarken, onların şehre 
kazandırdığı eserlerin de günümüze kadar korunarak gelmesini 
sağlamış. 

Yeşilırmak nehrinin doğu-batı doğrultusunu aldığı kesimde, 
nehrin iki kıyısına ince bir şerit halinde yerleşen Amasya’nın 
nehir tarafından ikiye ayrılan mahalleri, bugün tarihi nitelikleri 
kalmayan ama yine de şehrin siluetini güzelleştiren köprülerle 
birbirine bağlanıyor.  

Nehrin kuzeyinde Harşena dağının eteklerinde yer alan bölüm 
fotoğraflarına bakmaya doyamadığınız Amasya evlerinin yoğun 
olarak bulunduğu bölgeyi oluşturuyor. Yan yana dizilmiş ve 
çoğu restore edilmiş bu evleri karşı kıyıdan seyretmek daha 
güzel olsa da evlerin bulunduğu Hatuniye Mahallesi gezmekten 
keyif alacağınız, Amasya’nın büyüsüne kapılacağınız çok 
sayıda güzellikle dolu. Amasya’da yaşamış şehzadelerin 
heykellerini görebileceğiniz Şehzadeler Müzesi ve aynı 
zamanda bir etnografya müzesi olan Hazeranlar Konağı bu 
mahallede bulunuyor. 

Mahallenin küçük meydanına renk katan tezgâhlarda bölgeye 
özgü küçük hediyelikleri, aksesuarları bulabilirsiniz. Ayrıca 
şehrin pek çok noktasında Amasya’ya özgü el işlerini, 
dokumalarını, gümüş işlerini bulabileceğiniz çok sayıda satış 
merkezi var. Hem Amasya Belediyesi’ne ait Kültür Evleri ve hem 
de Amasya Halk Eğitim Merkezleri’nde yapılan çalışmaların 
satıldığı bu mekânlarda kendinizi kaybedebilirsiniz.

Sizi tüm ihtişamıyla başınızın üzerinde yükselen Kral 
Kaya Mezarları’na, Kızlar Sarayı’na ve muhteşem Amasya 
manzarasına ulaştıracak merdivenlere de Hatuniye 
Mahallesi’ndeki bu küçük meydandan ulaşabilirsiniz.
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Cumhuriyetin Temellerinin Atıldığı Şehir  
“Milletin istiklalini yine milletin azim ve iradesi 
kurtaracaktır.”
Yok olmak üzere olan bir devletin yeniden var olabilme 
mücadelesinde ilk adım Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla 
atılır, ikinci adım ise Amasya genelgesi ile. 

1. Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılan ve ardından Mondros 
Ateşkes Antlaşması ile toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal 
edilen Osmanlı İmparatorluğu siyasi gücünü tamamen yitirir.

19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, 12 
Haziran günü Amasya’ya gelir. Burada büyük bir kalabalık 
tarafından karşılanır. 20 Haziran Cuma günü binlerce kişinin 
katıldığı bir miting düzenlenir. 22 Haziran 1919 günü tarihimizde 
çok önemli bir yere sahip olan Amasya Genelgesi açıklanır. 
Milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilen ve İstanbul 
Hükümeti’nin yok sayıldığı ilk belge olan Amasya Genelgesi 
‘Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.’ cümlesi ile 
başlar. Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması 
nedeniyle de Amasya Genelgesi’nin Türk tarihinde ayrı bir yeri 
ve önemi vardır.

Yeşilırmak vadisinin en dar yerinde, korunaklı bir vadide 
kurulmuş olan Amasya sizi günün her saati değişen ışığı ve 

Lahanacılar Bamyacılara Karşı
Tarihimizdeki ilk spor müsabakalarının, takım olmak ve 
taraftarlık kavramlarının temelleri Amasya’da atılmıştır. 
Ankara Savaşı sonrasında, ordusunu güçlendirmek 
için Amasya’ya çekilen Çelebi Mehmet, iki yüz süvariyi 
talime alır. Bunların bir kısmı Çelebi Mehmet adına 
diğer kısmı da oğlu Murad adına talim yaparlar. 
Merzifon’un lahanası ünlü olduğu için Murad’ın takımına 
Lahanacılar, Amasya’nın bamyası ünlü olduğu için de 
Çelebi Mehmed’in takımına Bamyacılar adı verilir. İki 
takım arasındaki oyunlar fetihten sonra İstanbul’a taşınır. 
Cirit yarışlarıyla başlayan bu harp oyunlarında takımlar 
zamanla halka açık alanlarda güreş, okçuluk, mızrak, top 
ve labut atma gibi yarışlara da girişirler. 

Bu takımlarda yer almak, padişahın gözüne girmek 
için fırsattı. Ayrıca yarışmaya dayalı bu oyunlar saray 
dışında da heyecan uyandıran bir seyirlik gösteri niteliği 
kazanmıştı. Her iki grubun sempatizanı olanların coşkuları 
gündelik hayata renk katıyordu.

Lahanacılar ve Bamyacılar farklı renklerde giyinerek oyun 
alanına çıkarlardı. Bu da onlara takım ruhunu kazandırdı. 
Lahanacılar kırmızı kadife şalvar, yeşil mintan giyer, 
yeşil bayrak taşırlardı. Kırmızı kadife şalvar, mavi mintan 
giyen Bamyacıların bayrağı ise kırmızıydı. İstanbul’un 
meydanlarına lahana ve bamya sembolleri olan sütunlar 
dikilirdi. Hatta bugün bile Okmeydanı’nda lahana ve 
bamya sembollü iki menzil taşı bulunur. 

Lahanacı ve Bamyacılar arasında gerçekleşen 
müsabakalar günümüzde olduğu gibi bazen sporun 
ve rekabetin ötesine geçerdi. 1812 yılında II. Mahmut 
huzurunda Büyükdere’de oynanan oyun çok heyecanlı 
ve sert geçti. Taraftarlar “Bamyaya lezzet”, “Lahanaya 
kuvvet” diyerek tezahüratta bulundular. Oyunun sonunda 
Büyükdere çayırı savaş alanına döndü.*

* Dingeç, Emine , Osmanlı Sarayı’nda Cirit Alayları: 
Lahanacılar ve Bamyacılar, Milli Folklor, Yıl 23, Sayı 89, 2011.
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Şehri Tepeden Seyreden Krallar 
Amasya’nın hemen her köşesinden görebileceğiniz Kral Kaya 
Mezarları’na ulaşmak için merdivenleri çıkmaya başladıkça 
Amasya’nın inci bir gerdanlığa benzeyen manzarası yavaş 
yavaş önünüze seriliyor. 

Helenistik dönemde, Amasya’yı İÖ.333’den İÖ.26’ya kadar 
başkent olarak kullanan Pontus Krallarına ait olan Kral Kaya 
Mezarları kalker kayalara oyularak yapılmış. Yeşilırmak Vadisi 
boyunca, irili ufaklı 21 mezar olduğu biliniyor. Mezarların 
arkasında oyulmuş geçitler ve etraflarındaki büyük boşluklar 
oldukça dikkat çekici. Bu boşlukların mezarların hava alması 
ve içeriye giren suyun dışarı akması amacıyla yapıldığı 
düşünülüyor.

Harşena Dağı’nın tepesinde bulunan Amasya Kalesi’nin güney 
eteklerine yerleşen Kızlar Sarayı ise bugün tamamen harap 
olmuş durumda. İsfendiyaroğulları döneminde yapılan saray 
1852 yılında kadar hem ikamet amacıyla hem de askeri üs 
olarak kullanılan önemli bir yerleşke olmuş. 

Ulaşması biraz yorucu olsa Kral Kaya Mezarları ve sarayın 
olduğu mevki mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında 
yer almalı. Bu etkileyici rotanın ödülü ise muhteşem Amasya 
manzarasına nazır içeceğiniz semaver çayı olabilir.

Işıklar Şehri Amasya 
Amasya’yı sadece Şehzadeler Şehri olarak adlandırmak biraz 
haksızlık olabilir. Şehri gezmek, her haliyle zarif resimlerle 
bezenmiş bir tarih kitabının sayfalarını çevirmeye benziyor. 
Amasya’nın sahip olduğu güzelliklerin geceye yansıması 
ise başka güzel. Özel bir ışıklandırma projesiyle aydınlatılan 
Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları ve surlar akşam saatlerinde 
Yeşilırmağın sularına yansıyan nefis bir panorama oluşturuyor. 
Işıklar içindeki Amasya’yı fotoğraflamak ise apayrı bir keyif 
veriyor. 

Konaklar Şehri Amasya
Amasya’nın alameti farikalarından birisi de hiç şüphesiz vadinin 
güney yamacı boyunca yayılan, özellikle Yeşilırmak kıyısında 
yan yana dizilen evleri. Yeşilırmak üzerine taşan çıkmaları bir 
yandan evlerin iç mekânlarını genişletiyor diğer yandan harika 
bir görüntü oluşturuyor. Çoğunlukla iki katlı ve cumbalı olan 
evler haremlik ve selamlık olarak düzenlenmiş. Haremlik ve 
selamlık arasında yer alan avlularda su kuyusu ve ocak da 
bulunuyor. Evlerin ikinci katları pencere sayısının fazla olması 
nedeniyle daha aydınlık. Bugün restore edilen evlerin çoğu otel 
olarak kullanılıyor. 

Amasya evlerinden günümüze gelebilen en iyi korunmuş 
evlerden birisi olan Hazeranlar Konağı aynı zamanda kentin 
etnografik zenginliklerini de görebileceğiniz harika bir müze. 
Hatuniye Mahallesi’nde bulunan konak ismini burada uzun 
zaman yaşamış olan Hazeran Hanım’dan alıyor. Osmanlı sivil 
mimarisinin en güzel örneklerinden birisi olan Hazeranlar 
Konağı üç katlı olarak inşa edilmiş. Dilerseniz müzeyi 
gezerken ücretsiz rehberlik hizmetinden de yararlanabilir, 
konağın özellikleri ve sergilenen eşyalar hakkında detaylı bilgi 
alabilirsiniz.

Şehzadeler Eşliğinde     
Güzel Bir Yürüyüş
Yeşilırmağın güneyinde kalan kısım şehrin ticaret ve alışveriş 
merkezi olmasının yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı döneminden 
günümüze gelen çok sayıda tarihi yapıyı da bünyesinde 
barındırıyor. Mustafa Kemal Paşa Caddesi bu yakayı adeta 
ortadan ikiye ayırıyor ve mağazaları, restoranları, kafeleri ile 
günlük yaşamın bütün canlılığını günün her saatinde koruyor. 
Bütün bu koşturmanın içinden sıyrılıp nehrin kıyısında keyifli bir 
yürüyüş yapmak isterseniz hemen paralelinde yer alan Ziya 
Paşa Bulvarı’na geçmeniz gerekiyor. Bulvar üzerinde bulunan 
Şehzadeler Gezi Yolu, Amasya evlerini en güzel görebileceğiniz 
nokta olmasının yanı sıra Amasya’da valilik yapmış şehzadelerin 
büstleri, heykelleri ve seyir terasları ile sizi başka bir boyuta 
taşıyor. Meşhur selfie çeken şehzade heykeli de bu yolda, 
elinde telefonuyla sizi bekliyor. 



Gökmedrese Camii’nin hemen karşısında bulunan Torumtay 
Türbesi ise dikdörtgen bir yerleşim planına ve konik bir 
kubbeye sahip. İki katlı türbede Torumtay ve ailesinin mezarları 
bulunuyor. 

Büyük Ağa Medresesi
Kunç Köprüsü’nü geçer geçmez hemen sağınızda kalan  
Büyük Ağa Medresesi Sultan II. Bayezid’in Kapı Ağası Hüseyin 
Ağa tarafından yaptırıldığı için Kapı Ağası Medresesi olarak 
da biliniyor. 1488 yılında inşa edilen medrese sekizgen plan 
şemasının ilk uygulandığı yapı olma özelliğine sahip. Hem dış 
görünüşü hem de sekizgen avlusuyla oldukça zarif bir yapı olan 
medrese, yıllar boyunca yüksek derecede eğitim yapılan ve pek 
çok ilim insanının müderrislik yaptığı bir merkez olmuş. 

Medrese bugün kadim usullerle hafızlık eğitimi veren bir 
merkez olarak görev yapıyor ve bu eğitimi beş asırdan bu yana 
kesintisiz sürdürmenin gururunu yaşıyor.

500 Yıllık Ağaçların Gölgesinde    
Sultan II. Bayezid Külliyesi
Şehrin günlük yaşamının kalbinde yer alan, Mustafa Kemal 
Paşa Caddesi ile Ziya Paşa Bulvarı arasında geniş bir 
alanı kaplayan Sultan II. Bayezid Külliyesi; bahçesinde 
kendisiyle yaşıt iki büyük çınar ağacının gölgesinde saatler 
geçirebileceğiniz etkileyici bir yapı kompleksi.

1481-1486 yılları arasında, Amasya Valisi Şehzade Ahmet 
tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan külliyenin 

kuruluş hikayesi Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde şöyle 
geçiyor: Bayezid Amasya’da şehzade olduğu dönemde hat 
hocası ve yakın dostu Hamdullah efendi ile sohbet ederken 
“Bir gün saltanat bana nasip olursa bu diyara bir cami 
yaptırmak isterim” der ve Hamdullah’a camiyi nereye yaptırması 
gerektiğini sorar. Bunun üzerine Hamdullah yayını gerip bırakır 
ve “Okumun düştüğü yer uygundur” der. II.Bayezıt bir yıl sonra 
tahta geçer ve oğlu okun düştüğü yere külliyeyi inşa ettirir. 

Hepsi aynı avluyu paylaşan cami, medrese, imaret ve 
misafirhaneden oluşan yapının mimarı ise Şemseddin Ahmet. 
Ana yapısını caminin oluşturduğu külliye döneminin özelliklerine 
uygun olarak inşa edilmiş. Caminin iki yanında diğer yapılar 
düzenli bir şekilde yerleşiyor. Caminin son cemaat yerinin iki 
yanında bulunan minareler ise birbirlerinden farklı özellikler 
taşıyor. Sağdaki minare zambak motifli zengin süslemelerle 
bezenmişken geleneksel mimarinin özelliklerini taşıyan diğer 
minare kırmızı beyaz dikey çizgilere sahip. 

Camide göze çarpan bir detay da cami duvarının iki yanında 
bulunan büyük boyutlu ve zarif işçilikli vav harfleri. Vav harfi 
İslam sanatında önemli simgesel değerler taşıyor. Öncelikle 
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Külliyeler ve Medreseler Şehri Amasya
Amasya, tarihi boyunca üzerinde hüküm süren bütün devletler 
açısından önem taşıyan bir il olmuş. Bu nedenle çok sayıda 
sanatkâr, bilim insanı bu topraklara doğmuş ya da buraya 
yerleşerek öğrenciler yetiştirmiş. Şehrin Kubbetu’ul Ulema yani 
Alimlerin Toplandığı Yer adını fazlasıyla hak ettiğini söylemek 
yanlış olmaz. Hayatı boyunca 43 kitap yazan ünlü coğrafyacı 
ve tarihçi Strabon, döneminin en büyük üç cerrahından biri 
kabul edilen Sabuncuoğlu Şerefeddin, hattatların piri olarak 
tanınan Şeyh Hamdullah, ilk kadın divan şairlerinden olan Mihri 
Hatun, binden fazla Kur’an-ı Kerim yazdığı bilinen Yakut-Ül 
Musta’ssımı, 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Aşık Paşazade, 
fetret döneminden sonra kendi adına sikke yaptıracak kadar 
ünlü olan Yörgüç Paşa, Fatih Sultan Mehmed’i İstanbul’un 
fethine hazırlayan Akşemseddin Amasya’da doğmuş alim ve 
sanatçılardan sadece bir kaçı. 

Hal böyle olunca şehrin içinde döndüğünüz her köşede 
kendinizi bir medresenin, bir külliyenin önünde ya da 
bahçesinde bulabilirsiniz.

Bugün cami olarak kullanılan, bünyesinde tekke, türbe ve çile 
hücreleri barındıran ve bu yapısıyla türünün tek örneği olan 
Çilehane Külliyesi 1413 yılına tarihleniyor. Şamlar Mahallesi’nde 
bulunan ve bu adla da anılan Küçük Ağa Külliyesi ise cami, 
medrese, sübyan mektebi ve hazireden oluşuyor. Ama 
külliyelerin içinde bir kaç tanesi var ki adeta şehrin kimliğini 
belirliyor.

Yüzlerce Yılın Görkemi: Gökmedrese
Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde önündeki ihtişamlı 
ağaçların arkasında gizlenmiş, sade ama bir o kadar görkemli 
bir yapı Gökmedrese. Amasya Valisi Seyfeddin Torumtay 
tarafından 1267 yılında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Mimari 
ve işlevsel açıdan diğer medreselerden farklılık gösteriyor. 
İsminin nereden geldiği konusunda farklı bilgiler var. Bazı 
araştırmacılar firuze renkli çinileri ve giriş bölümünde bulunan 
medresesinden dolayı bu ismi aldığını düşünüyor. Yapının 
bünyesinde bir rasathane barındırdığı için Gökmedrese olarak 
isimlendirildiğini düşünenler de var. Ancak bir rasathanenin 
varlığı ile ilgili ulaşılabilen bir bulgu bulunmuyor. Cami, medrese 
ve mezar odasından oluşan yapı Anadolu Selçuklu mimarisinin 
en güzel örneklerinden birisi. Ana kapısının iki yanında bulunan 
geometrik desenli motifler ise hala çok etkileyici.
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Allah’ın ‘Vahid’ ismini yani birliği simgeliyor. Ebced hesabında 
6 rakamına karşılık geliyor ki bu da sembolik olarak imanın 6 
şartına işaret ediyor. 

Caminin batı yönünde yer alan U planlı medrese 1922 yılından 
beri İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılıyor ve bünyesinde Hz. 
Osman döneminde yazıldığı belirtilen el yazması Kuran-ı Kerim 
de dahil olmak üzere çok sayıda eser bulunan Yazma Eser 
Kütüphanesi’ni barındırıyor.

Caminin doğusunda bulunan İmaret ise mutlaka ziyaret etmeniz 
gereken Minyatür Amasya Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Amasya Yıldızlar Altında:   
Minyatür Amasya Müzesi
Adı müze olsa da 80 metrekarelik tek bir salondan oluşan 
Minyatür Amasya Müzesi, 1914 yılında çekilmiş bir fotoğraftan 
esinlenerek yapılan bir tarihi kent maketi. Şehrin o yıllardaki 
dokusunu yaklaşık 15 dakika süren hareketli bir sunumla 
gözlerinizin önüne seriyor. Rehber eşliğinde geçen bu süre 
zarfında sokaklarında dolaştığınız, tarihi mekânlarını ziyaret 
ettiğiniz Amasya’yı bambaşka bir gözle izliyorsunuz. Şehrin 24 
saati bir kaç dakikada akıp gidiyor. Akşam olunca minyatür 
Amasya evlerinin ışıkları bir bir yanmaya, binlerce yıldız 
gökyüzünde ışıldamaya başlıyor. Sabah ezanıyla birlikte güneş 
doğudan yükseliyor şehrin tepelerini, evlerini, Yeşilırmağı ışığa 
boğuyor. Minyatür Amasya, Türkiye’nin ölçek bazında en büyük 
maketi olma özelliğine de sahip.

Derdine Derman Arayanların Kapısı: Darüşşifa
Darüşşifa Amasya gezginlerinin mutlaka uğradığı mekânların 
başında geliyor. Planlarınızda olmasa dahi önünden geçerken 
kayıtsız kalamayacağınız kadar güzel bu yapı; abidevi kapısı, 
içinden taşan müzik ve huzurla sizi adeta içeriye davet ediyor.

Yeşilırmağa paralel olarak uzanan Mehmed Paşa Caddesi 
üzerinde bulunan ve İlhanlılar döneminden kalan tek eser olan 
Darüşşifa binası bugün Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi 
Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor. 

Amasya Darüşşifası yapıldığı günden beri bir tıbbi müessese 
ve müzikle tedavinin en önemli merkezlerinden birisi olmuş. 
Dikdörtgen bir avluyu çevreleyen revaklar ve onların gerisinde 
küçük birimlerden oluşan yapı, müze olarak beş bölümden 
oluşuyor.

Birinci bölümde Sabuncuoğlu Şerefeddin’in yazmış olduğu 
kitapların orijinal kopyaları, operasyonlarında ve tedavilerinde 
kullandığı aletlerin imitasyonları bulunuyor. Bu imitasyon aletler 
Sabuncuoğlu’nun Türkçe olarak kaleme aldığı Cerrahiyyetü’l 
Haniyye adlı eserindeki bilgiler ve detaylı çizimler yardımıyla 
hazırlanmış.

İkinci bölüm ise Müzik Tedavi Salonu adını taşıyor ve müzikle 
tedavide kullanılan orijinal enstrümanlar ile hastalıklara iyi gelen 
makamlar hakkında bilgiler bulunuyor. Bu bölümde burcunuz 
için en ideal makamı öğrenebilir ve kulaklıkla dinleyebilirsiniz.

Sabuncuoğlu Kliniği’nin canlandırıldığı üçüncü bölümde ünlü 
cerrahı hastasına tedavi uygularken tasvir eden bir çalışmayı 
görebilirsiniz.

Sabuncuoğlu’nun formülleriyle hazırlanan macunları ve müzikle 
tedavi kavramı çerçevesinde hazırlanmış olan Şifaname 
albümlerini müzenin hatıra dükkanından edinebilirsiniz.

Hemen kapıdan çıkarken karşınıza çıkan küçük bahçe ise 
Şifa Bahçesi adını taşıyor. Bu organik bahçede Amasya’ya 
özgü endemik bitkiler yetiştiriliyor. Bahçe, Sabuncuoğlu’nun 
farmakolojik kitabı olan Mücerrrebname’de bulunan merhem, 
macun ve ilaçların temelini oluşturan bitkiler seçilerek 
oluşturulmuş. 

Bu müzeyi gezerken karşınıza çıkan her açıklamayı okumak 
isteyecek, öğrendikleriniz karşısında şaşkına düşeceksiniz.

Çağının Ötesinde    
Bir Tıp İnsanı ile Tanışın
Fatih döneminin meşhur 
hekimleri arasında yer alan 
Sabuncuoğlu Şerefeddin 
1386 yılında Amasya’da 
doğmuş. Temel eğitimini 
Burhaneddin Ahmed’den 
almış ve Amasya 
Darüşşifası’nda tamamlamış. 
Hekimliğe 17 yaşında 
başlayan Sabuncuoğlu, 
14 yıl boyunca Darüşşifa’da başhekimlik yapmış. 
Cerrahiye pek ilgi duyulmayan yıllarda hakkında kitap 
yazacak kadar emek harcamış. Öyle ki Arap tıp tarihçileri 
tarafından Bizanslı Paul d’Egine ve İslam cerrahı Ebu’l 
Kasım El-Zehravi ile birlikte Selaset-i Cerrahi yani en 
önemli üç cerrahtan biri olarak kabul edilmiş. Meslek etiği 
konusunda da kurallar geliştiren Sabuncuoğlu, son kitabı 
olan Mücerrebname’yi yazdığında 85 yaşındaymış.
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Camiler Şehri Amasya
Amasya camilerinin en eskisi Danişmendliler dönemine 
kadar uzanıyor. Bu topraklar üzerinde hüküm sürmüş bütün 
devletler çağlar boyu ayakta kalacak çok sayıda ibadethane 
inşa etmişler. Her biri ayrı bir hikâyeye sahip bu camiler 
Amasya gezinizin önemli bir bölümünü oluşturabilir. Bugün 
hala ibadethane olarak kullanılan, yüzlerce yıldır insanları 
avlularında, harimlerinde toplayan Amasya camilerini kronolojik 
sıralarına göre tanımakta fayda var.

Fethiye Camii
7. yüzyılda inşa edilmiş eski bir Bizans kilisesi olan cami, 
Danişmendli Fetih Gazi tarafından 1116 yılında camiye 
çevrilmiş. Minaresi ise 1883 yılında eklenmiş. 

Burmalı Minare Camii
Gıyaseddin Keyhüsrev II. zamanında 1237-1247 yılları 
arasında inşa edilen cami, tarihi boyunca çok sayıda tamir ve 
restorasyon görmüş. Bu nedenle orijinal halinden oldukça uzak. 
Camiye adını veren ve en önemli özelliği olan burma minare ise 
1590 depremi ve 1602 yılındaki yangın sonrasında yapılmış. 
Caminin bir diğer özelliği de girişinin hemen sol tarafında 
bulunan sekizgen biçimli bir Selçuklu Kümbeti olan Cumudar 
Türbesi. Bugün Amasya Müzesi’nde sergilenmekte olan 
Şehzade Cumudar’a ait mumyalar daha önce buradaymış.

Gümüşlü Camii
Gümüşlüzade Taceddin Mahmut Çelebi tarafından 1326 yılında 
yaptırılmış olan cami de çok sayıda onarımdan geçmiş. Koruma 
altına alınmış olan ahşap kubbesi ve iç mekan süslemeleri 
görülmeye değer. 

Bayezıd Paşa Camii
Çelebi Mehmed devrinde, Amasya Valisi Bayezid Paşa 
tarafından 1414 yılında yaptırılmış olan cami ters T plan 
şemasına sahip. Son cemaat alanını çevreleyen mermer 
üzerindeki geometrik süslemeler ve ahşap işlemeli giriş kapısı 
dikkat çekici özelikleri arasında yer alıyor.

Yörgüç Paşa Camii
1428 yılında inşa edilen cami Sultan II. Murad’ın vezirlerinden 
Atabey Abdullah Oğlu Yörgüç Paşa tarafından yaptırılmış. 
Bu küçük caminin giriş cephesindeki kemer kırmızı ve beyaz 
mermer geçmelere sahip. 

Mehmet Paşa Camii
Sultan II. Bayezid’in vezirlerinden Hızır Paşa Oğlu Mehmet Paşa 
tarafından 1485 yılında yaptırılan cami sade bir mimariye sahip. 

Ancak minberindeki işlemeler göz alıcı güzellikte. Caminin 
ahşap kapı kanatları Amasya Müzesi’nde teşhir ediliyor.

Şamlar (Ayas Ağa) Camii
Cami, Sultan II. Bayezid’ın Kapı Ağası Ayas Ağa tarafından 
1495 yılında yaptırılmış. Cami avlusunu üç taraftan medrese 
odaları çeviriyor.

Hatuniye Camii
Sultan II. Bayezid’in hanımı ve Şehzade Ahmet’in annesi Bülbül 
Hatun tarafından 1510 yılında yaptırılan cami dikdörtgen bir 
plana sahip. Yan yana iki kubbenin örttüğü orta bölümü, yanlara 
göre daha büyük ve daha yüksek. 

Şirvanlı (Azeriler) Camii
Karabağlı Şeyh Hacı Mahmut Efendi tarafından Azerbaycan’ın 
Şirvan kentinden toplanan yardımlarla 1876 yılında yapımına 
başlanan cami 1895 yılında tamamlanmış. Klasik süslemelerden 
uzak mimarisiyle Amasya’nın tek barok özellikler taşıyan camisi 
olma özelliğine sahip. 

Amasya Arkeoloji Müzesi
Amasya’nın binlerce yıllık tarihinin şehirde bıraktığı zenginlikleri 
bir arada görmek için uğramanız gereken yer Amasya Müzesi. 
Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden bulunan ve özenle 
planlanmış olan bu müzeyi gezerken binlerce yıllık bir tarih 
gözlerinizin önünden geçip gidiyor. Müzede Kalkolitik Çağ’dan 
başlayarak Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Frig, İskit, Pers, Helenistik, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 12 ayrı 
medeniyete ait yaklaşık 24.000 parça eseri görebilirsiniz. 
Amasya Müzesi yaklaşık 12.500 sikkeden oluşan çok zengin 
bir sikke koleksiyonuna da sahip. Müzenin odak noktalarından 
birisi ise Hitit Fırtına Tanrısı Teşup heykelciği. Milattan önce 
1400’lü yıllara ait olan, 20 santimetre boyundaki bu küçük 
heykel bir süre için yurt dışında sergileniyor olsa da yakında 
evine geri dönecek. Ancak Amasya Müzesi’ni farklı kılan en 
önemli özelliği, müzenin halk arasında Mumyalar Müzesi olarak 
anılmasına neden olan 8 mumyası. 

Anadolu’nun Tek Müslüman Mumyaları
İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı olan Şehzade Cumudar, 
Amasya Emiri İşbuğa Noyin, İzzettin Mehmet Pervane Bey, 
hanımı, erkek ve kız çocuklarına ait 8 mumya müzenin üst 
katında özel bir alanda sergileniyor. Mumyalar, Mısır’dakilerin 
aksine iç organları çıkartılmadan mumyalanan ilk Türk ve 
Müslüman mumyalar olma özelliğini taşıyor. Mumyalar 
İlhanlılar’ın İslamiyet’i yeni kabul ettikleri dönemlere tarihleniyor. 
Bu nedenle henüz eski inançlarına ait gelenekleri sürdürdükleri 
düşünülüyor. 

Mumyalar 1855 yılında Fethiye Camisi bodrumunda tesadüfen 
bulunmuş farklı mekânlarda muhafaza edilmeye çalışılmış. 
1952 yılında Yeşilırmak’ın taşması sonucu sular altında kalan 
mumyalar, oldukça zarar görmüş. Amasya Müzesi’nin inşası 
tamamlandıktan sonra kendilerine ayrılan özel alana taşınmışlar. 



Aşıklar Müzesi: 
Efsanelere Konu Olan Aşkların Mekânı
Ferhat Dağı’nın eteğinde bulunan Aşıklar Müzesi; bir 
bölümünde Ferhat’ın Şirin’e, Leyla’nın Mecnun’a, Romeo’nun 
Julliet’e duyduğu efsanevi aşkları anlatırken diğer bir bölümde 
ilahi aşka odaklanıyor. Müze düzenlenirken, yavuklu kültürü 
ve ellerinde sazları birbirleriyle atışan aşıklar da unutulmamış. 
Müzede yer alan bütün temalar heykellerle ve zaman zaman 
video desteğiyle canlandırılmış. 

Cumhuriyet’e Giden Yolda   
Adım Adım
Milli Mücadele’den Cumhuriyet’in ilanına kadar giden yolda 
özveriyle, sabırla, inançla atılan her adımın önemi çok büyük 
ve hepsi arkasında etkileyici hikâyeler taşıyor. Tıpkı Amasya’nın 
tam ortasında bulunan Saat Kulesi’nin ve üzerinde dalgalanan 
bayrağın hikâyesi gibi. Orijinali Amasya Valisi Ziya Paşa 
tarafından 1865 yılında yaptırılan kule 1938’de yaşanan 
depremle yıkılmış. Aslına uygun hali ancak 2002 yılında 
yapılmış. 

Amasya’yı işgal etmeyi göze alamayan İngilizler, şehirde 
karışıklık çıkartmak isterler. Mondros Mütarekesi’nin 
dördüncü maddesini gerekçe göstererek cezaevindeki bütün 
mahkûmların serbest bırakılmasını talep ederler. Ancak bu 
talepleri reddedilir. İngilizler tepki göstermek için Saat Kulesi’nin 
kapısını kırarak tepesinden Türk bayrağını indirir ve İngiliz 
bayrağını çekerler. Halk çaresizlik ve şaşkınlık içindedir. Tam 
o sırada çok şiddetli bir fırtına çıkar bayrağı parçalayarak 
Yeşilırmağa fırlatır. Aniden cesaret bulan halk, sevinç çığlıkları 
içinde bayrağımızı yeniden kuleye çeker ve bir daha indirmez.

Bu hikâyenin etkisi altında yolunuza devam ederken Kunç 
Köprüsü’nün az ötesinde resimlerinden çok iyi tanıdığınız 
bembeyaz bir bina size göz kırpar. Köprüyü geçer ve kendinizi 
Saraydüzü Kışla Binası’nda bulursunuz. 

Mustafa Kemal Paşa’nın 22 Haziran 1919 tarihinde ulusal 
egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerini oluşturan Amasya Genelgesi’ni açıkladığı Saraydüzü 
Kışlası 1944 tarihinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 
hasar görmüş ve sonrasında tamamen yıkılmış. Tarihimiz 
açısından büyük önem taşıyan bu binanın aslına uygun hali eski 
yerinde değil ama Yeşilırmak kıyısında yeniden inşa edilmiş. 
Aynı zamanda çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği bir kültür 
merkezi olan binanın giriş katında bulunan Milli Mücadele 
Müzesi sizi o günlere götürüyor. 

Müze salonunda 12 Haziran 1912 günü Mustafa Kemal’in 
Amasya’ya gelişi ve Amasyalılardan oluşan bir heyet tarafından 
karşılanma anı 12 adet bal mumu heykelle canlandırılmış. 
Mustafa Kemal’in Amasya’da kaldığı 12 gün boyunca 
gelişen olayları, belgeler ve görseller eşliğinde anlatan bilgi 
panolarından takip edebilirsiniz.
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Amasya’nın Hiç Bitmeyecek Aşkı:
Ferhat ile Şirin
Aşkı için dağları delen Ferhat’ın hikayesi 
çok yakışıyor etrafı yüksek dağlarla çevrili 
Amasya’da. Belki de bu yüzden nakkaş 
Ferhat ile güzeller güzeli Şirin’in hazin öyküsü 
mesnevilerin içinden çıkıp dilden dile anlatılan 
bir halk hikayesi haline geldiğinde Amasya’yı 
mesken tutmuş kendine.

Aslında Hüsrev u Şirin olarak bilinen hikaye ilk olarak 
Firdevsi’nin Şehnamesi’nde küçük bir bölüm olarak yer alır. 
Hikaye Sasanî hükümdarı Nûşîrevan’ın torunu Hürmüz’ün de 
oğlu olan ve Hüsrev Perviz ile Ermen Melîkesi Mehin Banu’nun 
yeğeni olan Şîrin arasında geçen aşk macerasını anlatır. 

Şehname’nin içinde yer alan bu öykü o kadar sevilir ki hem 
İran hem de Divan Edebiyatı’nda mesnevi tarzında defalarca 
kaleme alınır. Hikâye yazılı metinlerden sözlü edebiyata geçişte 
bazı değişikliklere uğrar, gücü temsil eden Hüsrev geri planda 
kalırken aşkı için ölümü bile göze alan Ferhat ön plana çıkar.

Ferhat Su Kanalı
Amasya’ya gelip Ferhat’ın Şirin için deldiği dağı görmemek 
olmaz. Ferhat Dağı’nda bulunan ve aslında Helenistik dönemde 
kayalar oyulup tüneller açılarak kentin su ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yapılan su kanalları yaklaşık 6 kilometre boyunca 
devam ediyor ve Şirvanlı Camii’nin yakınında sona eriyor. 
Nakkaş Ferhat Şirin’e kavuşamasa da Amasya bu kanallar 
sayesinde suya kavuşmuş. Su kanalının başladığı Ferhat 
Dağı’nın hemen yanına bulunan Aşıklar Müzesi’ne girmeden 
önce başınızı yukarıya kaldırın ve dağın tepesinde Ferhat ile 
Şirin’in ölümlerini betimleyen heykele bir göz atın. 
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Ekonomik Verilerle 
Amasya*
• Aralık 2013 tarihli Adrese Dayalı Nüfus 

kayıt sistemi sonuçlarına göre Amasya 
ili sınırları içinde 321.977 kişi yaşıyor. 

• Amasya’da fabrika ölçeğindeki 
sanayileşme hareketinin başlaması, 
1954 yılında Suluova’da Şeker 
Fabrikası’nın kurulmasına dayanıyor. 
1976 yılında Et Balık Kurumu’na 
ait et kombinasının kurulmasının 
hayvancılığın gelişmesinde önemli 
bir katkısı var. Amasya arazi varlığı 
ve bitkisel ürün çeşitliliği bakımından 
yüksek tarımsal potansiyele sahip olan 
illerimizden birisi. Sanayi sektörleri 
açısından baktığımızda madencilik, 
taş ocakçılığı ve taşa toprağa dayalı 
sanayinin öne çıktığını görüyoruz.

• 2013 yılında Amasya’ya bağlı firmalar 
tarafından 40,6 milyon dolar 
ithalat, 73.7 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirildi.

• İhracatta en büyük pay %91,2 ile 
imalat sektörüne, ithalatta en büyük pay 
ise %63,1 ile yine imalat sektörüne ait.

• 2013 yılında Amasya’da en çok girişim 
toptan ve perakende ticaret, motorlu 
araçların ve motosikletlerin onarımı 
sektöründe gerçekleşti. Bunu sırasıyla 
ulaştırma ve depolama ile konaklama 
ve imalat sektörleri izledi.

• 2013 yılı itibariyle Amasya’da toplam 
tarımsal alan 223.536 hektar olarak 
belirlendi. Bunun 217.319 hektarını 
toplam işlenen tarım alanları, geri 
kalanını ise uzun ömürlü bitkiler 
oluşturuyor. 

• Amasya bitkisel üretim değeri 
bakımından 936 milyon TL ile 35. 
sırada, canlı hayvanlar değeri 
bakımından 405 milyon TL ile 54. 
sırada bulunuyor.

• Amasya meyve üretimi, Türkiye meyve 
üretimi içinde %0,5’lik bir paya sahip.

• Amasya’da örtüaltı sebze ve meyve 
üretimindeki en büyük pay % 53,8 ile 
domatese ait.

• Amasya’da 2013 yılındaki organik tarım 
üretim miktarı 2009 yılına göre %112,5 
oranında artarak 34 tona yükseldi. 
2013 yılında Türkiye organik tarım 
üretimi içinde Amasya’nın payı %0,1.

• 2013 yılında Amasya’nın manda 
sayısının Türkiye içindeki payı %3,4. 
2013 yılında Amasya’da süt üretimi 
içinde en fazla üretim inek sütünde 
gerçekleşti.

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

• Amasya tam anlamıyla bir açık 
hava müzesi. Kenti bir günde 
gezip bitirebileceğiniz yanılgısına 
sakın düşmeyin ve fotoğraf 
makinenizi elinizden hiç 
bırakmayın. 

• Sabah saatlerinde Galip Usta’ya 
uğrayın ve sıcacık Amasya 
çöreğinin nefis kokusunu içinize 
çekin. Yemeyi de ihmal etmeyin. 
Sırrını sormayın, söylemiyor.

• Çakallar Tepesi’ne çıkın, 
semaverde demlenmiş çayınızı 
yudumlarken muhteşem Amasya 
manzarasının keyfini çıkarın. 

• Sultan II. Bayezid Külliyesi’nin 
bahçesinde, ağaçların altında 

oturun. Bir tarafta kentin en işlek 
caddesinin canlılığını izlerken 
diğer tarafta bahçenin sükunetini 
hissedin. 

• Yeşilırmak boyunca uzanan 
Şehzadeler Gezi Yolu’nda yürüyüş 
yapın. Yol boyunca size eşlik 
edecek heykellerle bir zaman 
yolculuğuna çıkın.

• Amasyalılarla tanışın. Keyifli 
muhabbetlerinde onların 
şehirlerine, kültürlerine olan 
bağlılığına tanıklık edin. 

• Yalıboyu evlerini hem gündüz 
hem de gece fotoğraflayın. 
Mümkünse pek çoğu otel olan bu 
evlerde konaklayın.

Yapmadan Dönmeyin

Bilmekte Fayda Var!
› Dünya’nın ilk coğrafyacısı Strabon, Antik Çağın en önemli 3 cerrahından 

birisi olan Sabuncuoğlu Şerefeddin ve ilk kadın divan şairimiz Mihri Hatun 
Amasyalıdır.

› Anadolu’da yazılmış ilk Türkçe tıp kitabı olan Tuhfe-i Mubarizin Amasya’da 
kaleme alınmıştır.

› Amasya modern Türkiye tarihinin ilk sanayileşen kentlerinden birisidir. 
Şehirde 1926 yılında kömür ve 1954 yılında şeker fabrikası kurulmuştur. 

› Türkiye’nin ilk besi organize sanayi bölgelerinden birisi olan Suluova Besi 
Organize Sanayi Bölgesi Amasya’da bulunur.

› II. Murad ve Yavuz Sultan Selim Amasya’da doğmuştur. Osmanlı 
Devletinin Yükseliş Dönemi’nde şehzadeler yetiştiren şehirde tam   
7 padişah valilik yapmıştır. 

› Osmanlı Devleti’nin ilk spor kulüpleri olan Lahanacılar ve Bamyacılar 
 Amasya’da kurulmuştur.



Yemeklerin Sultanı Bamya
Amasya mutfağında sebzeler söz 
konusu olduğunda bamya, fasulye, 
biber, madımak, pancar ve pirpirim diye 
adlandırılan semizotu ön plana çıkıyor. 
Ancak içlerinde bamyanın apayrı bir yeri 
var. 

Çiçek bamyası neredeyse Amasya’nın 
elması ve kirazı kadar ünlü. Çiçek 
açmasından çok kısa bir süre sonra 
toplandığı için bu adı alan çiçek 
bamyası, gün doğmadan tek tek elle 
toplanıyor. Taze tüketildiği gibi ipe 
dizilerek kurutulduğu için kış mevsiminde 
de yaygın olarak pişiriliyor. Kuzu etiyle 
pişirilen, hafif ekşi tadı ve mis gibi 
kokusuyla kayıtsız kalamayacağınız bu 
nefis yemeği de pek çok restoranda 
bulabilirsiniz.

Sofraların Baş Tacı 
Çorba
Eğer çorba seven biriyseniz, zengin 
bir çorba çeşitliliğine sahip olan 
Amasya tam size göre bir şehir. 
Toyka Çorbası, Çatal Çorbası, 
İbik Çorbası, Helle Çorbası, Bıdıklı 
Çorba, Sakala Çarpan Çorbası 
tadına bakabileceğiniz, nefis kokuları 
ve tatlarıyla başınızı döndürecek 
çorbalardan sadece bir kaçı. 

Şehrin hemen her restoranında 
bulabileceğiniz Toyka Çorbası; süzme 
yoğurt, nohut, yarma, et suyuyla 
pişirilen ve üzerine tereyağında 
kızdırılmış nane dökülerek servis 
yapılan, koyu kıvamlı ve doyurucu 
bir lezzet. Çorbaların pek çoğunda 
baklagiller yoğun olarak kullanılıyor. 

Bir Küçücük Bohçacık 
İçi Dolu Baklacık
Bölgeye has lezzetlerden birisi de 
Bakla Dolması. Yapımı maharet 
isteyen, besin değeri yüksek bu nefis 
yemek; kuru bakla, yarma, kıyma, 
kuru soğan, salça, biber ile hazırlanan 
harcın küçük bohçalar halinde , asma 
yapraklarına sarılmasıyla hazırlanıyor. 
Pişirileceği kabın en altına kemik 
yerleştiriliyor. 

Amasya Valiliği tarafından hazırlanan 
Amasya Yemekleri kitabında Bakla 
Dolması ile ilgili ilginç bir bilgi de yer 
alıyor. Dolmalar sarılırken içlerinden 
birine nişan yerleştirilirmiş. Bu 
nişan bir zeytin tanesi, kiraz ya da 
bir çeyrek altın olabilirmiş. Nişan 
kimin ağzına gelirse onun niyetinin 
olacağına inanılırmış. Amasya’nın 
tarihi konaklarında yiyeceğiniz 
bakla dolmalarının içinde de nişan 
bulabilir misiniz bilinmez ama tadına 
doyamayacağınız bir yemekle 
tanışacağınıza eminiz.

““DDeevveedddiiişşşşşiii bbbuuğğddaayyyıınnddaannn haaass vee bbeeeyyaaz llivvaaşşşşaa, ggeerrreeeddddeee, ççaaakkkkkkııl ekkmmeekklleerrii yyyyyaaapppılırr kki,
iinnssaannın yyüüzzzüüüüünnüü aayynna ggibbii  ppaarrllaattıırr. Kırk ççeşşiittt  aarmmuuuudddduu,, on bbiiirrr ttüürrlüü  rennkkkli kkiirraaaazzzzıııı, yedi 
ttttttttttüüüüüürrrrrllllüüüüüü sssssuuuuulllluuuuu  üüüüüüüzzzzzzüüüüüüüümmmmmmmmüüüüüüü,,  yyyyyyyyyeeeeeeeedddddddiiiiii ççççççççeeeeeeşşşşşşşşiiiiiiitttttttt eeeeeeekkkkkkkmmmmmmmmeeeeeeeeekkkkkkk aaaaaaaayyyyyyyyyvvvvvvvvaaaaaaasssssssııııı dddddddiiiilllllllllllleeeeeeerrrreeeee dddeeessstttaaannddıııırrrrr. AAAAAAAyyyyyyvvvvvvaaaaa pppppeeeeerrrrrrvvvvvveeeeerrrrrrdddesinin 
bbbbeeeennnnzzzzeeeerrrriiii hhhhiiiiççççbbbbiiirrrr yyyyeeerrrddee bbbuuuulluuunnnmmmaazz, ppaaddddiişşşşaaaahhhhaaa hhhheeeeddddiiiiyyyyeeee oollaarraakkk gggggggöööööönnnndddeeerriilliirr.””
BBBööyyllee aannnlllaaatttıııyyyooorrr EEEvvlliiyyyaaa ÇÇÇÇÇeeeeellllleeeeebbbbbiiiii AAAAAAmmmmmmaaasssyyaa muttffağğıınnıı.. YYaaayyııınnnlllaaannnnddddddddıııığğğğğğğğııı dddddeeeevvviiiirrrrrddddeee damak 
tttaaaddıınnnaaaa ddddüüüşşkkküüüüünnn oooolllaaannnlllaarrı heyecanlandırmış mıdırr bbbbiillliiinnmmmeeezz ammmmaaa bbbbbbbuuuugggggün Amasya,
zzziiiiyyyaaarrreeeeeettttttççççççiiiiilllllleeerriinnii  hheem inanılmaazz bbiir ttarih yolccuulluuğğuunnaa ççııkkkaarrttıyyyooor hhheeeeeeeeemmmmmmmm ddde yıllarınn 
iiiiiimmmmmmbbbbiiğğiinndddeeennnn süüzzüülüpp ggellmiş harrriiikkkaa leeezzzzzetlerini gönül zzenggggiiiinnnnnllllllliiiiiiiiğğğğğğğğiylee sooooooofffffffrrrrrrraaaaaaallarınddaa 
ppaayyllaaaşşşşıııyyyyoooor.

Sabırla, Özenle, Maharetle 
Hazırlanan Yemeklerin Diyarı

YeYeYYeYeYYeYYeYeşişişilılıırmrrmrrmmrmmrmr akak VVVaaaddadadaadddisissisissisi’i’i’i’i’i’nnennnnnne kkküçüçüçüçççükükükükükükkük bbbbbbbbbbbiiirririrrrir iiiinnncnncncncncncncncncnn ii i tatttaneen sii gggibibibbiiii yyyeyeyeyeyeyeyy rllrlrlrlrlrleşeşeşeeşeşşeşenenenenennnennene AAAAAAAAAAmammamamasysysysysyyysyaa,a,a,a bbbbbbbbuuuuuuu kkkokokokookorrurururruuuuuuunanananananannaaanaaaaananaaaaanaaaaanaaaaaakklklklklklkklkklkklkklkkkklkkkklkklkkkklklkk ıııııııı böbbböböböböböböbööböööböbööööbööööööööööööööööööllllglglglgllggglllglglglgglggglgglglgglglgeneneneneneneniniinnininninnin ssssağağağağlalalaladıddııdığğığı üüüürürürürüüüünnnnnnnnn ççeçeçeççeçeçeşişişişişş ttltltlliilililililiğiğiğiğiğiğiğiğiğiğiğiğğğğğğininininininnininininini iiiiiiiiiii yeyeyeyeyeyeyeyeyeyyemememememmememememem klklkklklkklklklklklerererrereeeriiiiiininnnnnindddddddddddedededeeede 
dedededeedeedded yyyyyyananananannannsısısssıtıtıtıyoyoyoooooorrrrr.rr AAAAAAAssslssslls ınınındadadaadd AAAAAmamammamaamammm ssssyyysysysyyyyaaaaa,aaa TTTTokokkkokatatata ,, ÇoÇoÇooÇoÇoÇÇ rururummmm üçüçüüçüçüçüüüüçüü ggegegegeeninnn , arararara alalaalaalalalalarararaararararrrıınınınınnınınndddadaadadadaddadadaaa uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuufafafafaafafafafaafafafafaffaafaaafafafaafafafaaafafafafafaff kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tttttettetttefefekkk k kk kk ffafafafafafafafafafafaafafafafaafaafaaffaffafaafafafaaffarrrrrkkrkrkrkkrkkrrkklalalaaaar rr r r ololololololsassasasa dddda aaa bebebebebebebebeeennznnznnzzzerererererereer bbbbbbbbbbbbbbbbbiririrririrrirriririririr yyyyyyyyeeemememem kekekekek kkülültüttüürürürürürürrüünününününününü ppppppppppppaayaayayyyayayaayaayyyyllallaaalalalaalaalalaşşışışışşışşıyoyoyyoyyooyoyyoorrrr.rrr.. 
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AMASYA MUTFAĞI
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Amasya’nın Keşkeği Bambaşka
Anadolu’nun pek 
çok yöresinde 
yapılan, 
düğünlerin ve 
bayramların 
baş yemeği 
olan, hatta 
UNESCO’nun 
İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası listesine giren Keşkek Amasya’da 
bambaşka bir kimlik kazanmış. 

Kendimelik adı verilen keşkeklik buğday, 
et, çemen, nohut, kemik iliği, kuyruk yağı 

kullanılarak yapılan Amasya keşkeği cab adı verilen çömleklerde fırına 
veriliyor. Pişme süresi gerçekten çok uzun. Cab yaklaşık 12 saat kadar 
fırında kalıyor. Sonrasında ise ortaya yemeğe 
doyamayacağınız bir lezzet çıkıyor. Amasya 
keşkeğini farklı kılan bir diğer 
özelliği ise dövülmeden pişirilmesi. 
Helmelenmiş malzemeleri tek 
tek seçebiliyor, tatlarını tek tek 
algılayabiliyorsunuz. Amasya’ya 
giderseniz bu harika tadım deneyimini 
mutlaka yaşamalısınız. 

Tatlılar
Birbirinden ilginç isimlere ama harika 
lezzetlere sahip tatlıların Amasya 
mutfağında özel bir yeri var. Vişneli 
Ekmek, Paluze, Kuymak, Unutma Beni 
Amasya’nın lezzetli tatlılarından bazıları. 

Saray mutfağında günümüze geldiği 
düşünülen bir tatlı olan Vişneli Ekmek, 
bayat ekmekle hazırlanıyor. Bayat 
ekmeklere tereyağı sürülerek fırında 
kızartılıyor ve üzerine vişne şerbeti 
dökülerek servis ediliyor. Yöresel 
lezzetlerden Unutma Beni de yine bayat 
ekmekle hazırlanıyor, pekmez ve cevizle 
tatlandırılıyor. Karadeniz bölgesinin ünlü 
lezzeti kuymak ise Amasya’da bambaşka 
bir forma bürünüyor ve pekmezle 
tatlandırılan bir çeşit un helvası haline 
geliyor. Aslında benzerliğin sadece 
isminde olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Bazı restoranlarda Hasuda olarak 
isimlendirilen Paluze ise gerçekten çok 
hafif bir tatlı olarak karşımıza çıkıyor. 
Şekerli suyun içinde pişirilen nişastalı 
karışım, tepsiye döküldükten sonra 
üzerine tereyağı gezdiriliyor ve bolca 
ceviz serpiliyor.

Çayın Yanında Sıcacık 
Lezzetler: Amasya Çöreği, 
Amasya Yağlısı
Amasya Çöreği ve Amasya Yağlısı 
şehrin mutlaka tadına bakmanız gereken 
lezzetlerinden. İkisi de sıcakken bir başka 
güzel oluyor. 

Aslında iki çeşit Amasya çöreği var. 
Nohudulu adı da verilen yuvarlak 
biçimli ve cevizli olan çöreğin en büyük 
özelliği nohut mayası ile hazırlanması. 
Burmalı Amasya Çöreği ise mayalı 
hamurun arasına dövülmüş haşhaş ve 
ceviz döşenmesiyle yapılıyor. İkisi de 
birbirinden lezzetli olan bu çörekleri 
sabah saatlerinde, fırından yeni çıktıkları 
zaman tatmanızı öneririz. 

Amasya Yağlısı ise yine dövülmüş haşhaş 
ve cevizle hazırlanan bir çeşit katmer. Sac 
üzerinde pişirildikten sonra her katı tel tel 
ayrılan, ağzınızda eriyip giden bir lezzet 
haline geliyor. 
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Kısaca şubenizi tanıtabilir misiniz? 
Şubeniz kaç yıldır faaliyet gösteriyor? 
Kaç kişilik bir ekiple hizmet 
veriyorsunuz?

Şubemiz 2008 yılında Esenyurt’un en 
işlek caddesi olan Doğan Araslı Bulvarı 
üzerinde faaliyetlerine başladı. Bölgenin 
en merkezi noktalarından birinde dokuz 
kişilik bir ekiple müşterilerimize hizmet 
veriyoruz.

Esenyurt bölgesinin özellikleri 
nelerdir? 

İstanbul’un yeni ilçelerinden birisi olan 
Esenyurt, Türkiye’nin dört bir yanından 
sürekli göç alan, nüfus yoğunluğu hızla 
artan bir bölge. İlçemiz sanayi, ticaret 
ve hizmet sektöründe irili ufaklı pek çok 
firmayı sınırları içerisinde barındırıyor. 
Altyapı çalışmalarının halen devam ettiği 
ve yapılaşmanın çok yoğun olduğu 
Esenyurt’ta yükselen yüksek katlı binalar, 
AVM’ler ve lüks siteler bölgeyi giderek 
bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu 
özellikleriyle İstanbul’un her köşesinden 
hatta İstanbul dışından yatırımcıları 
kendine çeken bölgemizde, demogojik 
yapının değiştiğini ve gayrimenkul 
fiyatlarında yükseliş yaşandığını 
gözlemliyoruz. 

Ağırlıklı olarak hangi segmentlerde 
hizmet veriyorsunuz?

Şubemiz hizmet vermeye başladığı 
ilk günden bugüne kadar ticari, KOBİ 
ve perakende segmentlerinde geniş 
bir müşteri portföyüne ulaşmayı 
başardı. Bölgemizde sanayi ve 
konut bölgelerinin iç içe olmasının 
etkisiyle ve çalışmalarımızda özellikle 
belirlediğimiz strateji doğrultusunda 
müşteri dağılımımız dengeli bir profile 
sahip. Müşteri odaklı çalışarak ve büyük 
küçük demeden tüm müşterilerimize 
aynı kalitede hizmet sunarak büyümeye 
devam ediyoruz.

Esenyurt, İstanbul’un hızla gelişen bir 
bölgesi. Bu bölgede müşterilerinizden 
en çok talep gören ürünler ve 
hizmetler hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

Geniş portföyümüz müşterilerimize 
bankamızın her ürününü ve hizmetini 
sunma imkânı tanıyor. Yoğun olarak talep 
gören ürünlerimiz arasında murabaha, 
POS, vergi ödemeleri, cari ve katılma 
hesapları, Finansör, çek karnesi, bireysel 
krediler, dış ticaret, TFX Target, Faal 
Kart’ı sayabiliriz.

Müşterilerimizin talepleri ile beraber 

bankamızın hedefleri doğrultusunda 
çalışırken, müşterilerimize tüm 
ürünlerimiz hakkında ihtiyaç duydukları 
bilgiyi sunmak, onları ürün ve 
hizmetlerimizden haberdar etmek 
satışlarımızı artıran önemli bir unsur. 
Bu sayede bankamızın her ürününü 
müşterilerimize tek tek ulaştırabiliyor, 
yakaladığımız derinlik sayesinde 
her zaman öncelikli tercihleri haline 
geliyoruz. Ancak şunu söylemeden 
geçemeyeceğim ki, Türkiye Finans olarak 
sunduğumuz en güzel hizmet; saygımız, 
sevgimiz ve güler yüzümüzdür.

Şube olarak hedefl eriniz nelerdir? 
Portföyünüzü geliştirmek için ne tür 
çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın 
‘mutlu’ olması her zaman için öncelikli 
hedefimiz. Müşterilerimizin her zaman 
yanlarında olmayı, onların ihtiyaçlarını 
anlamayı, problemlerine hızla çözüm 
üretmeyi başarıyı beraberinde getirecek 
unsurlar olarak görüyoruz. 

Portföyümüzü, daha doğrusu 
‘dostlarımızı’ çoğaltmak, o dostlara 
yeni dostlar katmak bize her 
şeyden önce keyif veriyor. Bunu 
yaparken kullandığımız en önemli 
kaynağımız referanslarımız. Bizlerden 
ve çalışmamızdan memnun olan 
müşterilerimizin referansları ile giderek 
daha büyük bir aile haline geliyor, 
hem bereketimizi hem de kazancımızı 
artırmaya çalışıyoruz. Son dönemde 
özellikle Bankacılık Hizmet Gelirleri’nde 
yakaladığımız hızlı yükselişi bu anlayışa 
borçluyuz. 

Başladığımız her günün bir önceki 
günden daha fazla artıya sahip olması 
için elimizden geleni yapıyoruz. 
Başarmak sadece size gösterilen hedefe 
ulaşmak değil onun ötesine geçmektir. 
Bunu aklımızdan çıkarmaksızın çalışma 
ve sadece işimize odaklanma hedefi 
çalışanlarımızın başarma istekleri 
ile birleştiğinde güzel bir resimle 
karşılaşmamak mümkün değil. 

“Müşterilerimizin her zaman yanlarında olmayı, onların 
ihtiyaçlarını anlamayı, problemlerine hızla çözüm üretmeyi 
başarıyı beraberinde getirecek unsurlar olarak görüyoruz.”

1976 İstanbul doğumlu olan Serdar Kalem, 
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 
mezun oldu. Bankacılık kariyerine 2003 
yılında Türkiye Finans Katılım Bankası 
bünyesinde başladı. 2014 yılından beri 
Esenyurt Şube Müdürü olarak görev yapan 
Kalem, evli ve bir çocuk sahibi. Yeni ve 
değişik lezzetler bulmak için seyahat 
etmekten, internette sörf yapmaktan 
ve uluslararası ilişkiler üzerine kitap 
okumaktan keyif alıyor.

Serdar Kalem
Türkiye Finans Esenyurt Şubesi Müdürü
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Şubenizi tanıyabilir miyiz? 
Faaliyetlerinize ne zaman başladınız, 
kaç kişilik bir ekiple hizmet 
veriyorsunuz?

Türkiye Finans Amasya Şubesi 
faaliyetlerine 2008 yılı Temmuz ayında 
başladı. Şubemiz ilimizde hizmet 
vermeye başlayan ilk katılım bankası 
olma özelliğini taşıyor. Dokuz kişiden 
oluşan dinamik ekibimiz, ilk günkü 
heyecanla Amasya halkını katılım 
bankacılığı ile tanıştırmaya devam ediyor.  

Amasya ilinin bölgesel özelliklerini 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Hititler, Asurlar, Romalılar, Selçuklular 
ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
ilimiz, M.Ö 4500 yıllarına kadar uzanan 
tarihi ile Türkiye’nin önemli kültür turizmi 
merkezlerinden birisi. Şehzadeler şehri 
olarak anılan şehrimizde, Fatih Sultan 
Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan 
Selim gibi önemli Osmanlı padişahları 
valilik yapmış ve devlet yönetimine 
hazırlanmış. Bu zengin kültürel mirası 
Amasya’nın her köşesinde görebilirsiniz. 

Bölgemizin en önemli geçim kaynağını 
ise tarımsal faaliyetler oluşturuyor. Son 
yıllarda inşaat ve turizm sektörlerindeki 
yatırımlar sayesinde bu alanlarda da 
önemli gelişmeler sağlandı. Mermer ve 
un fabrikaları bölgemizin önemli istihdam 
alanlarını oluşturuyor. Sanayide Amasya 
Mermeri tarımda ise Amasya Elması 
ve Amasya Kirazı bilinilirliği en yüksek 
ürünlerimiz. 

Ağırlıklı olarak hangi segmentlerde 
hizmet veriyorsunuz?

Şubemiz, şehrin ekonomik yapısı gereği 
ağırlıklı olarak Bireysel Bankacılık ve 
KOBİ Bankacılığı segmentlerinde 
hizmet veriyor. Geçtiğimiz dönemde 
Faal Kart ürünümüz ile tarım sektörüne 
yönelik çalışmalarımızı da hızlandırdık. 
Faal Kart ile sunduğumuz esnek 
ödeme seçeneklerimiz ile çiftçilerimizi 
desteklemeyi sürdürüyoruz. 

Amasya’nın katılım bankacılığı 
ürün ve hizmetlerine ilgisini nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Amasya halkının katılım bankacılığını 
benimsediğini ve çok olumlu geri 
bildirimler aldığımızı söyleyebiliriz. Katılım 
bankacılığı ürünlerimizin bilinilirliği her 
geçen gün artıyor. Son iki yıllık süre 
içerisinde fon toplama rakamlarımızda 
%50’nin üzerinde bir yükseliş trendi 
yakaladık. 

Amasya’nın ülke ekonomisine katkısını 
nasıl değerlendirirsiniz?

Amasya, ulaşım açısından önemli bir 
geçiş noktası olmanın sağladığı avantajla 
ürettiği tarım ve sanayi ürünleriyle 
Türkiye ekonomisine destek olmayı 
sürdürüyor. Ülke ekonomisine en büyük 
destek şehrin tam ortasından geçen 
Yeşilırmak’ın verdiği hayat ile tarım 
sektöründen geliyor. Bunun yanı sıra 
şehrimiz; büyükbaş hayvan besiciliği, 
mermer üretimi ve her geçen yıl artan 
turizm potansiyeli ile ülke ekonomisine 
değer katıyor.

İlinizdeki ekonomik faaliyetler 
şubenize nasıl yansıyor?

İlimizin gelişen olumlu ekonomik 
koşullarından yararlanmak, olumsuz 

ekonomik şartların etkilerini de azaltmak 
amaçlı bir bankacılık stratejisi izliyoruz. 
Tabana yayılan bir portföy yapısı için 
Bireysel ve KOBİ bankacılığını ön planda 
tutuyoruz. Özellikle katılım bankası 
bulunmayan ilçelerimizde faaliyet 
gösteren güçlü sektörlerle iletişimizi 
güçlendiriyor ve kaliteli büyüyen bir şube 
bilançosunu hedefliyoruz. 

 

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

Bankamızın vizyonunda da belirtildiği 
üzere tüm bireysel müşterilerimize 
ve şirket sahiplerine ilkeli finansman 
ve yatırım sağlayan öncü kaynak 
olmak amacıyla yerinde, zamanında 
ve ihtiyaçlara göre bankacılık hizmeti 
sunmak için çalışıyoruz. Müşterilerimize 
sunduğumuz bu ilkeli bankacılık 
anlayışımızın sonucu olarak Amasya’da 
en çok tercih edilen katılım bankası 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Amasya’da 
faaliyet gösteren tüm bankalar arasında 
pazar payımızı sektördeki artışın üzerinde 
bir oran ile artırmayı hedefliyoruz. 

“Müşterilerimize sunduğumuz 
ilkeli bankacılık anlayışımızın 
sonucu olarak Amasya’da 
en çok tercih edilen katılım bankası 
olmanın gururunu yaşıyoruz.”

1980 Bafra doğumlu olan Hüseyin Yavaş 
lisans eğitimini 2001 yılında Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde tamamladı. 2003 yılında 
Türkiye Finans Katılım Bankası ailesine 
katılarak Üsküdar Şubesi’nde göreve 
başladı. Evli ve iki kız çocuk babası olan 
Yıldırım, 2014 yılının Şubat ayından bu 
yana Amasya Şube Müdürü olarak görev 
yapıyor. 

Hüseyin Yıldırım 
Türkiye Finans Amasya Şubesi Müdürü
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Doğallık İlkesi

3.

İslâmiyet, 
insanların doğasına en uygun 

hükümleri içerir. İnsanların ihtiyaçlarını 
dikkate alır ve birbirlerine kötülük etmelerini 

engellemeye çalışır. İnsanların birbirlerine yardım 
etmelerini destekler. Güzel ahlak sahibi fertlerden oluşan bir 

toplum oluşmasını hedefler. Bu bakımdan insanların gereksinim 
duydukları varlıkları elde edebilmeleri için tedbirler alır. Doğallık ilkesi 

gereği kumar ve tefecilik gibi haksızlık içeren faaliyetleri yasaklar. Gereksiz 
yere borcu geciktirmeyi reddeder. Gasp ve hırsızlığı büyük günah sayar. 
Yetimlerin mallarına el uzatanları tehdit eder. Bu tür davranışları insanlara 

haksızlıkla mallarını almak sayar. Buna karşın ticareti onaylar. “Ey iman edenler! 
mallarınızı aranızda karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret dışında haksız yollarla 

yemeyin!” buyurur1. Böylece karşılıklı rıza ile yapılan ticareti ve bu ticaretten gelir 
sağlamayı onaylar. İnsanların ihtiyaç duyanlara mallarını satarak (mal), hizmet 
vererek (emek) ya da mesuliyet alarak (damân) gelir sağlamalarını reddetmez. 

Hatta “Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın!” 2

 buyurarak ticareti, Allah’ın cömertliğinden nasip aramak olarak değerlendirir. 
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunulduğunda bile ticaret yapmayı 

kınamaz, bilakis bunu uygun görmeyenleri “(Hac mevsiminde ticaret yaparak), 
Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar taleb etmenizde bir vebal yoktur” 3 
ayetiyle uyarır4. Netice itibariyle insanların doğal ihtiyaçlarını göz önünde 

bulunduran İslâmiyet, haksızlık yaparak başkasının mal varlığını ele 
geçirmeyi yasaklamakla birlikte, ticareti böyle saymaz ve onaylar. 

Bu bakımdan kâr etmek için kamuya zararlı olsun zararsız 
olsun hemen her faaliyete müsaade eden ideolojiler 

de kârı top yekûn reddederek bütün insanları 
eşitleyen yaklaşımlar da insan doğasına 

uygun görülmez.
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İnsanoğlu, 
Allah Teâla’nın özel ikram 

ve lütuflarına mazhar olarak yaratılmıştır. 
Hz. Âdem yaratıldığında meleklerden kendisine 

saygıyla eğilmeleri istenmiştir. Bu özel varlığa Allah 
tarafından ‘halife’ denilmiştir. Yeryüzündeki her şeyin kendisi 

için yaratıldığı ifade edilmiştir. Örneğin Kur’ân-ı Kerîm’de şu ayetlerle 
karşılaşılmaktadır: “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı” 5 ve 

“Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize 
vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi gark etmiş. Yine de, öyle 

insanlar var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba 
dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur” 6. “İnsan, yeryüzü hilâfeti rolünü 

oynarken bu nimetleri istediği gibi özgür biçimde kullanma hak ve salahiyetini haiz 
bulunmaktadır. İşte ibâha-yi asliyye dediğimiz şey budur. Öyle ise yeryüzünde, göklerde 

ve ikisi arasında her ne nesne var ise, onlardan yararlanması insanın hakkıdır. Onları 
gözetmek, nerede ve nasıl kullanmak gibi tasarruflarından da sorumludur”7. Bu konuda 

Hz. Peygamber’e izâfe edilerek nakledilen şu hadis de mubahlığın asıl haramlığın istisna 
olduğunu göstermektedir: “Müslümanlar için en büyük günah, aslında haram olmayan 
bir şeyin, sorusu sebebiyle haram kılınmasıdır” 8. Bu hadisten anlaşıldığı üzere aslolan 

mubahlıktır ve haram kılınma sonra gerçekleşmektedir. Bir başka rivayette ise şu ifadeler 
kayıtlıdır: “Câhiliyye ehli bazı şeyleri yerler bazı şeyleri ise tiksindikleri için yemezlerdi. 

Derken Allah Teâla peygamberini gönderdi ve kitabını indirdi. Helalı helal, haramı 
haram kıldı. Dolayısıyla sadece onun helal kıldığı helal, haram kıldığı da haramdır. 

Hakkında sükut geçtikleri ise biz insanlara bırakılmış alandır” dedi ve sonuna 
kadar “De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti 

- ki pisliğin kendisidir - ya da günah işlenerek Allah’tan başkası adına 
kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış bir 
şey bulamıyorum …” 9 ayetini okudu”10. Netice olarak bu ayet 

ve hadisler “Eşyada aslolan mubahlıktır”, “Akitlerde 
ve şartlarda aslolan mubahlık ve sıhhattir” 

gibi kaidelere kaynaklık teşkil 
etmişlerdir.

İslâmiyet’te 
insanlara güçleri 

yeteceği kadar sorumluluk 
yüklenir. Yapmaları imkânsız şeylerle 

mesul tutulmak şöyle dursun hayatlarını 
zorlaştıracak hususlarda bile esneklik gösterilir. 
Bu bakımdan Müslümanlar ancak güçleri yeten 
şeylerden sorumludurlar. Allah Teâla Kur’ân’da 
şöyle buyurmuştur: “Kişi ancak güç yetirebileceği 
şeyle sorumlu tutulur” 11, “Allah ancak kişiyi güç 

yetirebileceği ölçüde sorumlu tutar” 12, “Ey Rabbimiz! 
Unutursak, yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz 
bizden öncekilere yüklediğin ağır sorumluluk gibi bir 
sorumlulukla bizi mükellef kılma” 13, “Biz insanı ancak 

güç yetirebileceği şeyle sorumlu tutarız” 14, “Allah 
bir kimseyi ancak verdiği imkânlar ölçüsünde 

sorumlu tutar” 15. Dolayısıyla ekonomi 
sahasında da Müslümanlar ancak 

imkân dahilinde olanlarla 
sorumludurlar.



Küresel Hedefler: 

Dünyayı yoksulluktan ve açlıktan kurtarmak için siz ne 
yapardınız? Herkesin iyi eğitim aldığı, sağlıklı ve mutlu bir 
şekilde uzun bir ömür yaşadığı bir dünya mümkün değil mi? 
Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz, herkesin hayatın 
her alanında eşit biçimde var olabilmesi bir hayal mi? Sağlıklı 
evlerde, düzenli yerleşim yerlerinde, doğal kaynakları 
daha sorumlu şekilde kullandığımız, iklim değişikliğine yol 
açmadığımız bir hayat yaşayamaz mıyız?
Dünya üzerindeki herkesin insana yakışır çalışma koşullarına 
sahip olması mümkün olamaz mı? Üretim süreçlerimizde 
yenilikler yaparak, altyapımızı doğa dostu kılarak dünyayı daha 
yaşanır bir yer haline getirmeye katkıda bulunamaz mıyız?
Dünyamızı karada veya suda yaşayan tüm canlılar için yaşanır 
kılabilmek için neler yapabiliriz? Tüm bu işleri yaparken 
ne kadar dürüst davranabiliriz, adil ve hoşgörülü toplumlar 
oluşturamaz mıyız? Hedeflerimize ulaşmak için tüm dünyaca, el 
ele verebilir miyiz?

İşte bu sorulara yanıt arayan bir gündemi var artık dünyamızın. 
1 Ocak 2016’dan itibaren 15 yıl boyunca tüm dünya, 17 hedefi 
yerine getirebilmek için çalışacak. Kısaca Küresel Hedefler 
olarak adlandırdığımız Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Eylül 
ayında dünya liderleri tarafından kabul edildi.

Dünyamızın kıt kaynaklarını daha doğru 
biçimde kullanmamız gerekiyor. Sorumlu 
üretim ve tüketim ise bunun ilk adımı.
Yukarıdaki sorular insanlığın tarihi kadar eski. Yanıtı da aslında 
basit. Evet, tüm bu hedeflerin başarılması mümkün. Ancak 
bunun için irade gerekiyor. Sadece ülkelerin, hükümetlerin 
de değil, sıradan bireyler olarak hepimizin iradesi ile 
başarılabilecek bir hedef bu.

Peki, bu hedefler sizi neden ilgilendiriyor? Ya da siz bu 
hedeflere katkıda bulunmak için ne yapabilir, nereden 
başlayabilirsiniz?
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Dünyayı Ben mi 
Kurtaracağım?
Dünyamızı kendimiz ve çocuklarımız, sonraki kuşaklar, ayrıca tüm canlılar 
için daha yaşanır bir yer haline getirmek hâlâ mümkün. Ancak bu eylemi 
başlatabilecek son kuşak biziz. O nedenle size bazı sorular soracağız bu 
sayıda. Ardından da birlikte yanıtlamaya çalışacağız.
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Adım adım düşünelim. Yoksulluk ve açlığın nedeni dünyamızın 
kaynaklarını adil bir şekilde paylaşamıyor olmamız değil mi? 
Demek ki çözülmesi gereken ilk mesele bu. Bunun için de 
dünyamızın kıt kaynaklarını daha doğru biçimde kullanmamız 
gerekiyor. Sorumlu üretim ve tüketim ise bunun ilk adımı. 
Üretirken veya tüketirken, yaptığımız eylemin bir ihtiyaca mı 
yoksa lükse veya aç gözlülüğe mi hizmet ettiğini iyi tartmak 
gerekiyor. 

Düşünelim. Şu anda dünya üzerinde 7 
milyarı aşkın insanız. Herkesin kuşaklar 
boyunca bizim yaşadığımız standartta 
hayatlar yaşaması, dünyamızın kıt 
kaynaklarıyla mümkün mü? Eğer bu soruya 
evet yanıtını veremiyorsak, hayatımızda 
değiştirebileceğiniz pek çok şey olduğunu 
da kabul etmemiz gerekiyor.
Her bir eylemimizde, örneğin ekmek kızartma makinesini 
çalıştırırken, arabanın kontağını çevirirken, yeni bir ayakkabı 
veya takım elbise alırken, her deodorant sıkışımızda, her çöp 
atışımızda bu eylemimizin sonuçlarını düşünmek zorundayız.

Bireycilik bu anlamda fena bir şey değil. “En azından ben 
bireysel olarak dünyamızın kaynaklarıyla dost bir hayat 
yaşıyorum” diyebilmek çok önemli. 

Örneğin siz sigara içtiğinizde, günde iki bin kaloriyi çoktan 
geçtiğiniz halde bol yağlı ve şekerli yiyecekler tükettiğinizde, 
yerinizden kalkmadan ve hareket etmeden günler ve haftalar 
geçirdiğinizde dünyaya zarar vermediğinizi düşünebilirsiniz. 

Oysa bakın nasıl zararlar veriyorsunuz: Bir kere sağlığınıza 
zarar verdiğini bile bile tütün endüstrisine destek veriyorsunuz. 
İhtiyacınızdan fazla yemek yiyerek kendinize zarar veriyorsunuz. 
Dolayısıyla, tansiyon şeker veya kalp hastası olarak sonunda 
ilaç endüstrisine destek veriyorsunuz. Bir yandan sigaraya, bir 
yandan da ilaca para harcıyorsunuz. Az yaşayacağınız için 
toplumunuzun yaşam süresi ortalamasını düşürüyorsunuz. 

Bir bardak su yerine bir bardak gazlı içecek veya alkollü içecek 
içtiğinizde, aslında dokuz bardak su tüketmiş oluyorsunuz. 
Çünkü bu ürünlerin üretim süreçleri bunu gerektiriyor. Aslında 
buna benzer çarpıklıklar işlenmiş her gıda için geçerli. Su ayak 
iziniz, karbon ayak iziniz sürekli artıyor.

Dünyanın zenginliklerine erişimimiz 
dengesiz. Çünkü gerçekte hakkımız 
olanın fazlasını almak kültürlerimizin birer 
parçasına, ödüllendirilen ve yüceltilen bir 
davranış biçimine dönüşüyor.
Oysa insanoğlu şu zamana kadar ne engelleri aşmasını bildi. 
Geliştirdiğimiz aşılarla, sanayi devrimiyle, tarımsal devrimle 
son iki yüz elli yıldır artık daha uzun süre yaşayabiliyor ve 
sürekli olarak kalabalıklaşıyoruz. Aynı zamanda zenginleşiyoruz 
ama bir yandan da dünyamızdaki eşitsizlikleri önleyemiyoruz. 
Çünkü aşırı tüketim yoluyla önce kendimizin, sonra içinde 
bulunduğumuz toplumun, ardından da diğer insanların, diğer 
canlıların ve dünyamızın sonunu hazırlıyoruz.

Dünyanın zenginliklerine erişimimiz dengesiz. Çünkü gerçekte 
hakkımız olanın fazlasını almak kültürlerimizin birer parçasına, 
ödüllendirilen ve yüceltilen bir davranış biçimine dönüşüyor.

Eşitsizlikler huzursuzlukları, çatışmaları ve savaşları beraberinde 
getiriyor. Savunmaya harcadığımız kaynaklar o kadar büyüyor 
ki, dünyada eğitime ayıracak kaynak bulamıyoruz. Kalkınmış 
ülkeler yaşam tarzı nedeniyle sağlıksızlaşan bireylerini 
iyileştirmeye büyük paralar harcıyor. Pet şişe üreterek ve 
tüketerek, iklimi değiştiriyoruz ve buna bağlı seller, heyelanlar 
büyük felaketlere yol açıyoruz. Aç gözlülüğümüz çoğu kez 
afetlere dayanıklı toplumlar oluşturmamıza da engel oluyor. 
Böylece kalkınma yolculuğumuz boyunca edindiğimiz ne var ne 
yoksa bir çırpıda kaybediyoruz. Bütün bu hataları ifade etmek 
isteyenleri ya da farklı olan sesleri susturarak, küresel kalkınma 
yolculuğumuzu aslında daha da yavaşlatıyoruz. 

Bu yazının sonunda yine en baştaki soruya dönecek olursak. 
Ne demiştik: Dünyayı siz mi kurtaracaksınız? 
Cevap, Evet. Hem de şu andan itibaren. Her fiilimizin dünyamız 
için ne anlama geldiğini düşünmek, ilk adım olsun. 
Peki, dünyayı bu gidişattan kurtaramazsak ne olacak? Onun 
cevabını da dünyamızın vaziyetine baktığımızda zaten yavaş 
yavaş almaya başladık.

İşte o yüzden gelin, 2016 yılı öncelikle sizin hayatınız için olmak 
üzere tüm dünya için yepyeni bir başlangıç olsun.

UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Dr. Faik Uyanık’a katkıları için teşekkür ederiz.
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Bu kitap çok kalın, ne zaman elime kitap alsam uyku basıyor, 
işlerden okumaya zaman kalmıyor, okurken çok sıkılıyorum, 
kitaplar çok pahalı... 
Bizi kitaplardan uzak tutan ne 
kadar çok bahanemiz var. 

Kitap okumak, erken 
yaşlardan itibaren 
kazanılması gereken 
bir alışkanlık olsa 
da dilediğiniz an bu 
keyifl i oyuna katılabilir, 
kitapların büyüleyici 
dünyasında sonu 
olmayan bir yolculuğa 
çıkabilirsiniz. 

Şimdi elinize bir kitap alın ve 
okumak için sahip olduğunuz 
nedenlerin, okumamak için 
arkasına sığındığınız bahanelerden 
daha fazla olduğunu hiç unutmayın.

Bütün Bahaneleri 
Bir Kenara Bırakın, 
Kitap Okumaya Başlıyoruz!

Kitap okumuyoruz. TÜİK verilerine göre ülkemiz kitap okuma 
oranında dünyada 86. sırada yer alıyor. Avrupa’da kitap okuma 
oranı %21 iken Türkiye’de bu oran sadece %0,1. Yine aynı 
araştırmaya göre kişi başına düşen okuma zamanı 1 dakika 
olarak belirlendi. Oysa günde 6 saat televizyon izliyor, en az 3 
saat internette geziniyoruz. 

Okumak; akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki ilerlemeyi 
kapsayan bilişsel gelişimin çok önemli bir parçası. Çocuk yaşta 
kazanılması gereken okuma alışkanlığını yetişkin bir birey olarak 
edinmek zor gibi görünse de kesinlikle imkânsız değil. 

Okumanın hayatınızda neleri değiştirebileceğini ve iyi bir okur 
olma yolunda atacağınız ilk adımları okumaya hazır mısınız?
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Bir Kitap Okuyun, Hayatınız 
Değişsin
Daha Akıllı Olmak İçin Okuyun
• Okumanın kelime dağarcığınızı 

artırdığı bilimsel bir gerçek. Geniş bir 
kelime dağarcığı kendinizi hem sözlü 
hem yazılı olarak daha rahat ifade 
edebilmenizi sağlar. 

• Okumak öğrenmenin en güzel 
yollarından birisidir. İnternet elimin 
altında, merak ettiğim her şeyi 
bulabilirim diyebilirsiniz. Ancak 
bilginin doğruluğunu sorgulamak ve 
neden-sonuç ilişkilerini kurabilmek 
için ihtiyacınız olan analitik düşünce 
becerilerinizi de ancak okuyarak 
geliştirebilirsiniz.

• Okumak hafızayı güçlendirir, 
konsantrasyon sürenizi artırır. 
Bedensel sağlığınızı korumak için 
nasıl dengeli besleniyor ve spor 
yapıyorsanız beyninizin daha iyi 
çalışması için de okumalısınız. Düzenli 
okuyan bireylerin beyinlerinde, sinirler 
arası bağlantıyı sağlayan beyaz 
maddenin kalitesinde artış gözleniyor.

Anlamak İçin Okuyun
• Bir roman, bir şiir ya da dünyanın 

hiç tanımadığınız bir coğrafyasında 
yaşayan topluluklarla ilgili bir makale... 
Okuduğunuz şey ne olursa olsun size 
insanlık ve insani değerler hakkında 
çok şey öğretir. 

• Okumak ufkunuzu genişletir. Farklı 
bakış açılarını anlamanıza yardımcı 
olur. Empati kurma becerinizi artırır.

Hayatınıza Değer Katmak İçin 
Okuyun
• Okumak için ayırdığınız zaman dilimi 

sizi günlük hayatınızın endişelerinden, 
korkularından, hatta tekdüzeliğinden 
uzaklaştırır. Stresle başa çıkmanın en 
güzel yollarından biri okumaktır.

• Okurken tek bir noktaya odaklanırız. 
Bu durum dikkat eksikliği ya da 
anksiyete bozuklukları gibi sorunlarla 
baş etmek için ideal bir yöntem.

• Okumak özünde yalnız gerçekleştirilen 
bir eylem olmasına rağmen, pek çok 
konuda fikir sahibi olmanızı ve bunları 
çevrenizle paylaşabilmenizi sağlar. 

Haydi Okumaya Başlıyoruz!
Korkmayın, Sıkılmak Serbest...
Öncelikle sıkıcı bir eyleme başladığınız 
düşüncesini aklınızdan çıkarın. Tıpkı 
fiziksel egzersiz yapmak gibi okumakla 
ilişkiniz siz okudukça daha da artacak. 
Üstelik sıkıldığınız bir kitabı yarım 

bırakmak, sayfaları atlamak bir okur 
olarak en doğal hakkınız. Başkaları için 
değil, kendiniz için okuyorsunuz.

Okunması Gerekenlere Değil, 
Okumak İstediklerinize Odaklanın
Okunması gereken kitaplarla ilgili listeler 
pek çok okur için ilgi çekici olabilir ama 
iyi bir okur olma yolunda önceliği kendi 
ilgi alanlarınıza verin. 

Edebiyat klasikleri, polisiye romanlar, 
tarih kitapları, aşk romanları, 
biyografiler, siyasi kitaplar, gezi yazıları, 
kişisel gelişim rehberleri... O kadar 
çok seçeneğiniz var ki merak ettiğiniz, 
ilgi duyduğunuz bir konuda kitap 
bulmamanız neredeyse imkânsız. 

Okudukça iyi kitapları farklı kılan 
özellikleri daha iyi anlamaya 
başlayacak, iyi bir okuma deneyiminin 
keyfini siz de yaşayacaksınız.

En Sevdiğiniz Derginin Sayfaları 
Arasında Kaybolun
Farklı konulardaki içerikleriyle, 
renkli anlatımlarıyla dergi okumak 
hemen herkes için keyiflidir. Dergiler 
ilgilendiğiniz konularla ilgili en güncel 
yazılara, bilgilere ulaşmanızı sağlar. 
Bir okur olma yolundaki ilk adımlarınızı 
dergilerle atabilir, farklı konularda 
zengin içeriklerle hazırlanan dergilerin 
sayfaları arasında kaybolmayı bir 
alışkanlık haline getirebilirsiniz. 

Kitabınızı Her Zaman Yanınızda 
Taşıyın
Kitap okumak bir boş zaman geçirme 
eylemi değildir. İyi bir okur olmanın 
yolu okuma eylemini rutin bir hale 
getirmekten geçer. Sadece elinizdeki 
kitaba odaklanacağınız, televizyondan-
bilgisayardan uzak bir zaman dilimi 
mutlaka büyük önem taşır. 

Ancak biraz dikkat ederseniz gün 
içinde hiç bir şey yapmadan geçirilen 

ne kadar çok zaman olduğunu da 
fark edeceksiniz. Servisle ya da toplu 
taşıma araçlarıyla işe giderken, bankada 
işlem sırası beklerken, öğlen tatilinde 
yemeğinizi yerken kitabınızı çantanızdan 
çıkarmak, az ya da çok demeden 
okumak iyi bir okur olmak yolunda 
atacağınız en etkili adımlardan birisi 
olacaktır. 

Kitaplarınızı Paylaşın
Kitap fiyatları günümüzde pek çok kitap 
severin de şikayetçi olduğu konulardan 
birisi ancak asla bir kitap okumama 
bahanesi değil. Kitaba ulaşmak için 
ekonomik ve farklı seçenekler bulmanız 
mümkün. 

Bunlardan ilki hiç şüphesiz sahip 
olduğunuz kitapları paylaşmak. 
Arkadaşlarınızla oluşturacağınız bir kitap 
havuzu az sayıda kitaba sahip olarak çok 
sayıda kitap okumanızı sağlayacaktır. 

Bugün pek çok şehirde düzenlenen 
kitap fuarları, internet üzerinden kitap 
satışı yapan siteler ve ikinci el kitap satışı 
yapan mağazalar aracılığı ile aradığınız 
pek çok kitaba indirimli fiyatlarla 
ulaşmanız mümkün.  

Şimdi televizyonu kapatın, elinize 
kitabınızı alın ve okumaya başlayın. Belki 
bir gün o çok alıştığınız, yokluğunda 
kendinizi eksik ettiğiniz kitap kokusunun 
peşinden giderek kendinizi kaybettiğiniz 
bir sahaf dükkanında karşılaşırız.
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İş Hayatınızı 
Kolaylaştıracak 
Verimlilik Uygulamaları

Evernote
Bu listeyi iki yıl sonra da 
yazsak muhtemelen birinci sırada 
yine Evernote olurdu. İstediğiniz 
yerden ve cihazdan not almanızı 
sağlayan Evernote, telefon, tablet, 
bilgisayar gibi birçok farklı ortamda 
çalışabiliyor. Yazılı, sesli ya da 
imaj olarak not almayı sağlayan 
uygulama, bu notları düzenleme 
imkânı da sunuyor. Ücretsiz 
sürümünün bile birçok özelliği olan 
uygulamanın ücretli olan ve bazı ek 
özelliklere sahip Plus ve Premium 
sürümleri de bulunuyor. Uygulama 
aynı zamanda başka uygulamalar 
üzerinden de not alabilme 
özelliğine sahip. 

Platform: 
Android, iOS, Windows, Mac, Web

DropBox
Popüler bulut depolama 
çözümü DropBox da iş hayatımızı 
kolaylaştıracak bir diğer uygulama. 
Her kullanıcıya standart olarak 
2 GB ücretsiz alan veren 
DropBox, dünyanın her yerinden 
dosyalarınıza erişmenize olanak 
sağlıyor. DropBox’a koyduğunuz 
dosyalarınızı başkaları ile de 
paylaşabiliyorsunuz. Servisin ücretli 
sürümleri de bulunuyor ve özellikle 
büyük boyutlu dosyaları paylaşmak 
için kullanılabilecek en mantıklı 
çözümlerden biri. Uygulamanın 
depolama kapasitesi daha yüksek 
olan ücretli sürümlerinin yanı sıra 
aynı zamanda şirketler için birden 
fazla kullanıcılı üyelik çözümleri de 
var. 

Platform: 
Android, iOS, Windows, Mac, Web

Mailbox
İş dünyası için 
vazgeçilmez uygulamalardan 
biri de Mailbox. Bu uygulama 
birden fazla e-posta adresini 
tek bir yerden kontrol etmek 
için kullanılıyor. Sade arayüzü, 
erteleme ve sonra cevap verme 
gibi seçenekleri ile adeta bir 
e-posta organizatörü olan Mailbox, 
birden fazla adresi olup bunları 
tek bir noktadan kontrol etmek 
isteyenlere hitap ediyor. Uygulama 
tamamen ücretsiz ve ücretli sürümü 
bulunmuyor. 

Platform: 
Android, iOS, Mac 

Teknolojinin yoğun olarak hayatımızda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Otomobilden buzdolabına, ayakkabıdan saate kadar artık 
her şey ya akıllı ya da teknolojik. Hal böyle olunca bu teknolojileri layıkıyla kullanmak da önemli hale geliyor. 

Yaygın olarak birçoğumuzun kullandığı teknolojik cihazlardan biri de akıllı telefonlar. Bu cihazları neredeyse 7/24 yanımızdan 
ayırmıyoruz. Birçok işimizi onların sayesinde ya da onlar yardımı ile yapıyoruz. Akıllı telefonların en önemli farklılıklarından birisi ise 
uygulama yüklenebiliyor olmaları. Bu uygulamalar ile iş dünyamızı ve özel hayatımızı düzenleyebiliyoruz. 

İş hayatımızı kolaylaştıran akıllı telefon uygulamaları daha hızlı, daha verimli, daha pratik olmamıza yardımcı oluyor. Elbette 
yüzbinlerce uygulamanın yer aldığı büyük bir ekosistemde sadece bahsettiğimiz uygulamaların iş dünyasına yönelik olduğunu 
söylemek zor. Bahsettiğimiz her bir uygulamanın en az 2-3 rakibi de var. Hatta bazı kategorilerde benzer işi gören onlarca farklı 
seçenek bulunuyor. Sizin için en çok bilinen ve popüler olanlarını seçmeye çalıştık. Diğerlerini bulup, denemek ve kullanmak ise 
size kalıyor.



Wetransfer
Son yılların popüler servisi Wetransfer hem iş hem de özel hayatınızda 
kullanabileceğiniz bir dosya aktarım hizmeti. Ücretsiz sürümünde 2 
GB’a kadar dosyaları istediğiniz bir e-posta adresine gönderebiliyorsunuz. Bu sayede 
özellikle e-posta ile gönderilmesi mümkün olmayan büyük boyutlu dosyaları herhangi 
bir abonelik gerektirmeden istediğiniz bir kişinin e-posta adresine yollayabiliyorsunuz. 
Ücretsiz sürümde dosya boyutu limiti (2 GB) var ve dosyalarınız belli bir süre sonra 
siliniyor. Ücretli abone olursanız bu limit kaldırılıyor ve dosyalarınızı daha uzun süre 
saklayabiliyorsunuz. Mutlaka deneyin.

Platform: Android, iOS, Web 
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Özgür Çetin | Teknoloji Yazarı

Offi ce 
Uygulamaları
Mobil dünyadaki 
stratejisinde değişikliğe 
giden Microsoft, 
Word, Excell ve PowerPoint 
uygulamalarını tamamen ücretsiz 
hale getirdi. İş dünyası için 
vazgeçilmez olan bu uygulamalar 
sayesinde dokümanlarımızı mobil 
cihazlarımızdan da açabilir hale 
geldik. Ne yazık ki şimdilik bu 
uygulamaları tek tek yüklememiz 
gerekiyor. Uygulamalar, ilgili dosya 
türlerini açma ve üzerinde değişiklik 
yapma imkânı sunuyor. 
Uygulamaların iOS, Android 
ve Windows Phone sürümleri 
bulunuyor. Office dokümanı 
olmayan bir iş dünyası 
düşünüleme-
diğinden bu 
uygulamaları 
da akıllı 
telefonunuzdan 
eksik etmeyin.

Platform: 
Android, iOS, 
Windows Phone

CamScanner – 
Phone PDF 
Creator
Bir kağıt ya da kitaptaki bir 
bölümü tarayıp PDF haline 
getirmek istiyorsanız CamScanner 
uygulamasına ihtiyacınız var 
demektir. Uygulama akıllı 
telefonunuzu tarayıcı haline 
getiriyor. Bu sayede istediğiniz 
bir görüntünün fotoğrafını çekip 
PDF olarak kayıt edebiliyorsunuz. 
OCR yani Optik Karakter Tanıma 
özelliği de bulunan uygulama 
şimdilik Türkçe dil desteğine 
sahip değil. Kartvizit, fatura, 
kitap alıntısı ve benzeri birçok 
yazıyı tarayabilen uygulama basit 
arayüzü ve kullanışlı fonksiyonları 
ile iş dünyasında faydalı olabilecek 
özelliklere sahip. 
Ücretsiz olan 
uygulamanın 
bazı özelliklerini 
kullanmak için 
ücret ödemek 
gerekiyor. 

Platform: 
Android, iOS

TeamViewer
Uzaktan erişim 
uygulamaları içinde en 
başarılılarından biri olan 
TeamVeawer, her türlü cihazdan 
bir diğerine bağlantı kurup, 
uzaktan kontrol imkânı sunuyor. 
Akıllı telefonunuza kuracağınız 
bu uygulama ile evdeki ya da 
işyerinizdeki bilgisayarı internet 
olan herhangi bir yerden erişerek 
kullanabiliyorsunuz. Bilgisayardaki her 
işlemi uzaktan yapabilen uygulama 
sayesinde ev ya da işyerinizdeki 
bir dosyaya erişmek mümkün hale 
geliyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü 
olduğu gibi ek özellikleri bulunan 
ücretli sürümleri de bulunuyor. 

Platform: Android, iOS, Windows, 
Mac



56  |  Türkiye Finans Paylaşım Sayı 35 

Geleceği İnşa Eden Teknoloji: 

3D Yazıcılar
Dünyanın kaynakları azaldıkça daha tasarrufl u ve pratik üretim yöntemleri üretmek 
zorunda kalan toplumlar, hızla teknolojinin sunduğu en iyi çözümü, yani 3D yazıcıları 
benimsiyor. Her türlü nesnenin yüzde 100 doğrulukla üretilmesini sağlayan 3 boyutlu 
yazıcılar, bugün protezlerden otomobillere kadar akla gelebilecek her türlü ürünü 
ortaya çıkarabiliyor. 3D yazıcılar, yakın gelecekte, insanlığın dış gezegenlerdeki 
evlerini de inşa edecek. 

Fabrikalarda üretilen iki boyutlu nesnelerin fazlasıyla insan 
gücü gerektirdiği kitle üretim, 1980’lerde tohumlarını vermeye 
başlayan yeni bir teknoloji sayesinde yepyeni bir boyut 
kazanıyor. Uzun tasarım, üretim ve deneme süreci, CAD 
(bilgisayar destekli yazılım) modelleri kullanılarak 3D yazıcılarda 
çok daha kısa sürede ve maksimum kalite ile yer değiştiriyor. 

3D yazıcı teknolojisinin temelini atan kişi, 1983 yılında 
stereolitografi cihazını (SLA) geliştiren Charles Hull oldu. 3D 
tasarım yazılımlarını fiziksel hale sokmak için geliştirdiği cihazın 
patentini alan Hull, 3D Systems adını verdiği firmayı hayata 
geçirerek çalışmalarını hızlandırdı. İlk 3D yazıcısını 1988 yılında 
satan 3D Systems ile başlayan gelişim süreci, Avrupa’daki 
çalışmalarla bugünkü noktasına geldi. 

Günümüzde üretim tekniklerine göre birçok çeşidi bulunan 3D 
yazıcılar, genel görünümleriyle orta boyutlu metal bir kutuyu 
andırıyorlar. 3D yazıcı, tıpkı geleneksel bir yazıcıda olduğu gibi 
kullanılacak malzemenin yüklendiği kartuşlar kullanıyor. CAD 
yazılımıyla hazırlanan tasarım, yazıcı tarafından katman katman 
işleniyor ve nihayetinde üç boyutlu bir ürün ortaya çıkıyor. 

En temel 3D yazıcı üretim tekniği, ürünün üst üste yığılan 
katmanlar halinde inşa edilmesine dayanıyor. 3D yazıcı, 
püskürtücüsü vasıtasıyla kartuşlarındaki malzemeyi belirlenen 
ölçülere mükemmel uyum gösterecek şekilde defalarca 
döküyor. Özellikle küçük donanım parçalarının üretimi için 
geliştirilen yöntem, termoplastik malzemelerden yüksek kaliteli 
ürün elde edilmesini sağlıyor. 

Sık kullanılan bir diğer 3D yazıcı tekniği, toz halinde yazıcıya 
yerleştirilen maddenin lazerle şekillendirilmesine dayanıyor. 
Lazer atışlarıyla istenilen şekil verilen ve kısmen sıvı hale gelen 
toz, katılaşarak istenilen ürüne bürünüyor. 

Yaygın olan bir diğer yöntem, 3D yazıcı içine yerleştirilen sıvı 
haldeki reçinenin tepeden aşağı işlenmesini içeriyor. Reçine, 

morötesi ışınlarla katman katman işlenerek istenilen şekilde katı 
bir nesne haline getiriliyor. 

Tüm bu yöntemlerden anlaşılacağı gibi, 3D yazıcılar her türlü 
tasarıma göre pratik birçok üretim şekli sunan mobil fabrikaları 
temsil ediyor. Parça üretiminde 1990’lı yıllarda hızla gelişen 3D 
yazıcılar, bugün küçük, orta ve büyük boyutlu modellerinin yanı 
sıra, bina boyutlarına ulaşabiliyor. 

Hayatın Her Alanında Kullanılıyor 
3D yazıcılar tahmin edileceği gibi 1990’lı ve 2000’li yıllarda 
sadece sanayi sektörüne hizmet eden ürünler olarak kullanıldı. 
Üretim tekniklerinin gelişmesi ve malzeme fiyatlarının 
ucuzlamasıyla, kullanım alanları da değişen 3D yazıcılar, bugün 
sadece sanayi firmalarında değil üniversitelerde ve evlerde 
kullanılan bir ürün haline geldi.

Sadece küçük parçaların değil, çeşitli boyutlarda ürünlerin elde 
edilmesini sağlayan 3D yazıcılar, bugün uzay-havacılık, mimari, 
otomotiv, ticari ürünler, tüketici ürünleri, elektronik, savunma 
sanayi, dişçilik, eğitim ve medikal gibi birçok alanda kullanılıyor. 

Geçmişte kağıt üzerinde yapılan tasarımlar, bugün 
bilgisayarlarda 3D yazıcılar için özel olarak geliştirilen yazılımlar 
aracılığıyla yapılıyor. CAD ve CAT (Bilgisayar destekli çeviri) 
yazılımları milimetre boyutundaki bir vidanın yerleştirileceği 
boşluğu bile yüzde 99,9 doğrulukla tasarlıyor. 

Yazılımda hazırlanan tasarım, 3D yazıcıya yükleniyor ve 
bilgisayar ekranındaki görüntü yazıcının haznesinde aynı 
doğrulukta oluşuyor. İnsan hatasını neredeyse sıfıra indiren 3D 
yazıcılar, belli teknik sorunlar olmadığı takdirde kusursuz bir 
ürün ortaya koyuyor. 

Müfit Yılmaz Gökmen | Bilim ve Teknoloji Yazarı
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Hayatları Kurtaran 
3D Yazıcılar
3D yazıcılar, günlük hayatımızda sağladıkları kolaylığın yanı 
sıra birçok insanın hayatını kurtaracak önemli atılımlara imza 
atıyor. Sanayiden medikale kadar verilebilecek birçok örnek, 
3D yazıcıların medeniyetin gelişmesi ve devamı için ne kadar 
büyük bir rol oynadığını bugünden gözler önüne seriyor. 

Bilim insanları, 3D yazıcılar sayesinde geçmişte tedavi edilmesi 
mümkün olmayan rahatsızlıkları ortadan kaldırabiliyor. Buna 
en iyi örneklerden biri, Pekin Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl 12 
yaşındaki bir çocuğa 3D yazıcıda üretilen omur nakletmesi. 
Bir diğer can alıcı örnek, Hollanda’da yine 2014’te yapılan 
ameliyatta bir kadın hastaya nakledilen plastik kafatası oldu. İlk 
kez bir hastanın kafatası tamamen bir protezle değiştirildi. 

Protez alanında atılan önemli adımlar, bugün hızla gerçeğinden 
farksız yapay organlara doğru ilerliyor. ABD’li ve Avustralyalı 
araştırmacılar, gelecekte laboratuvarda üretilecek organların 
kan dolaşım sistemini sağlamak amacıyla 3D yazıcıda üretilen 
ilk damar ağını üretti. Bu gelişmeden aylar sonra, Ocak 2015’te 
Tokyo Üniversitesi yapay organ testlerine başlandığını ve üç yıl 
içinde 3D yazıcılarda ilk tam fonksiyonlu organın üretileceğini 
duyurdu. 

Kol alçılarından titanyum çeneye kadar birçok protezin 
geliştirildiği 3D yazıcılarda yaşanan en son dikkat çekici 
gelişme, bir kanser hastasına nakledilen titanyum göğüs kafesi 
oldu. Avustralya merkezli Anatomics firmasının 1,3 milyon 
dolarlık Arcam yazıcısında üretilen göğüs kafesi, İspanya’nın 
Salamanca Üniversitesi Hastanesi’nde nakledildi. Tıp dünyası, 
henüz kitle üretime geçilmesi mümkün olmayan alanlardaki 
yüksek maliyeti uluslararası işbirliği sayesinde aşıyor. 

Otomobilinizi Bahçenizde 
Basmak İster miydiniz?
3D yazıcıların önceliği hayat kurtarmak olarak öne çıkarken, 
sanayi alanında da insanı şaşkına çeviren yeniliklere imza 
atıyor. Çin merkezli WinSun firmasının Ocak 2015’te tamamı 
3D yazıcılarda üretilen parçalardan bir araya getirilen beş katlı 

apartman ve 1,100 metrekarelik villa inşa ettiğini açıklaması, 
inşaat sektörü için bir ilk olmuştu. WinSun, 2014’te 3D 
yazıcılarda 24 saat içinde 10 ev inşa etmişti. 

Sadece tasarım yazılımları değil, yapay zeka da kullanan 3D 
yazıcılar, marifetlerini yakın zamanda göstermeye başlayacak. 
En iyi örnek, Hollanda merkezli MX3D firmasının geliştirdiği 
otonom 3D yazıcı. Firma, gelecek yıl yapay zekalı yazıcı ile 
Amsterdam’daki kanallardan birine köprü inşa edecek. Yazıcı, 
tamamladığı yerlere tutunarak kendi başına inşaatı bitirecek. 

3D yazıcılardan fazlasıyla fayda sağlayan otomotiv sanayisi 
de özellikle karbon fiber gibi hafif ama sağlam maddelerden 
yeni nesil araçlar üretmeye başladı. En iyi örneklerden biri 
ABD’li Local Motors firmasının sadece 44 saat içinde üretimini 
tamamladığı Strati. Yüzde 100 elektrikli olan ve maliyeti sadece 
7 bin dolara gelen Strati, gelecekte şehir içi trafiğin yeşil dostu 
ve cep yakmayan otomobillerinden biri olacak. Hatta, açık 
kaynaklı yazılımlar sayesinde bir gün otomobilinizi bahçenizde 
basma şansınız bile olacak. 

Uzayda Pizza 3D Yazıcıda Basılacak!
Yerdeki gelişmelerin yanı sıra, 3D yazıcı alanında dikkat 
edilmesi gereken bir diğer alan uzay-havacılık. Uluslararası 
Uzay İstasyonu’na (UUİ) Aralık 2014’te gönderilen ilk 3D yazıcı, 
istasyonda gerekli olan yedek parça sorununu ortadan kaldırdı. 
Yerçekimsiz ortama özel üretilen yazıcıda üretilen ilk ürünlerin 
Dünya’da test edilmesinin ardından, İngiliz anahtarı ve çekiç 
gibi eşyalar uzayda üretilmeye başlandı. 

Uzay görevleri için çok büyük zaman tasarrufu sağlayacak 3D 
yazıcılar, gelecekte astronotların en büyük yardımcısı olacak. 
Uzun görevlerde domates sosu ve salam gibi malzemeleri 
toz halinde bulunduran kartuşlar 3D yazıcılara takılacak ve 
pizza baskı dönemi başlayacak. Ay ve Mars’a yeniden ayak 
bastığımızda, akıllı 3D yazıcılar kumları sıkıştırarak ilk Dünya dışı 
evleri inşa etmek için kullanılacak. 

Evinizde 3D Yazıcılara Yer Açın
Giderek yayılan ve son tüketici ürünü haline gelen 3D 
yazıcılar, mobil cihazların ardından çocuğunuzun yeni 
uğraşı haline gelecek. Kickstarter ve Indiegogo gibi kitle 
kaynak projeleri sayesinde sayıları artan son kullanıcıya 
özel 3D yazıcılar, bugün ağırlıklı olarak internet üzerinden 
alınabiliyor. 

Evinizde bulunacak bir 3D yazıcı, bardak altlığı veya 
fotoğraf çerçevesi üretmenin yanı sıra, yeni nesil için 
bilgisayarların ardından en büyük eğitim aracı olacak. 
Yeni nesiller yazılım ve tasarım alanına 3D yazıcılar 
sayesinde doğrudan adım atacaklar.

Medeniyet için en büyük kalkınma araçlarından biri olan 
3D yazıcılar, Dünya’nın azalan kaynaklarını daha verimli 
kullanmamızı sağlayacağı gibi ekonomik ve kreatif 
çözümlerin öncüsü olacak.
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Günümüzde diş hekimlerinin üzerinde en çok durdukları 
konulardan birisi olan periodontal hastalıklar ya da yaygın 
kullanımıyla diş eti hastalıkları; dişlerin etrafındaki diş etlerini, 
diş köklerini, bu diş köklerinin çeneye bağlanmasını sağlayan 
lifleri ve çene kemiğini içeren iltihabi durumlar olarak 
tanımlanabilir. 

Hastalığın başlangıç döneminde sadece diş etlerinde 
kızarıklığa ve diş fırçalarken veya bir şey ısırırken kanamaya 
neden olduğundan çok önemsenmez. Tedavi uygulanmadığı 
takdirde gingivitis adı verilen bu başlangıç dönemini; diş 
etinde çekilmelere, kızarık ve şiş görünüme sebep olan, son 
aşamalarında ise dişlerde sallanma ve kayıpların yaşandığı 
periodontitis dönemi takip eder. İlerlemiş diş eti rahatsızlığı 
olanlarda kötü bir ağız kokusu ve kendiliğinden oluşan diş eti 
kanamalarına oldukça sık rastlanır. 

Diş eti çekilmesi ise aslında başlı başına bir hastalık 
olmayıp yanlış diş fırçalama, diş sıkma veya gıcırdatma 
gibi aşırı fonksiyonel yüklere maruz kalma, hatalı yapılan 
dolgu ve porselen kuron-köprü uygulamaları ile oluşan şekil 
değişikliğidir. Bunların yanı sıra diş eti çekilmesi uzun süreli 
tedavi edilmeyen bir periodontitis sonucunda ve yaşlılık etkisiyle 
de ortaya çıkabilir.

Diş Eti Hastalıklarının Nedenleri
Diş eti hastalıklarında en 
önemli faktör mikrobiyal 
diş plağı, diğer adıyla 
bakteri plağıdır. Eğer ağız 
hijyenine yeteri kadar 
dikkat edilmezse besin 
artıkları dişler üzerinde kalır 
ve bakteriler film tabakası 
gibi bu artıkların üzerinde 
birikmeye başlar. 
20 dakika içinde hızla 
bölünüp sayıları artan bakteriler 2-3 gün içinde diş etlerinde 
kanamaya sebep olacak hale gelirler.

Diş taşları ise bakteri plağının üzerine minerallerin çökelmesi 
sonucu oluşur. İyi bir ağız bakımı hem bakteri plağının 
oluşumunu hem de diş taşlarının birikmesini engeller.

Diş eti hastalıklarında bakteri plağının dışında sigara ve alkol 
kullanımı, stres, ilaçlar, hamilelik ve ergenlik dönemlerinde 
değişen hormon düzeyleri, yetiştirilme ve sosyal çevre, 
beslenme alışkanlıkları, tükürük azlığı, burun tıkanıklığı 
sebebiyle sürekli ağızdan nefes almak, diş sıkma, hatalı yapılan 
dolgu ve protezler, alerjik uyarımlar ve genetik faktörleri de 
etken olarak sayabiliriz. 

Diş Eti Hastalıkları 
Başka Hastalıkların Tetikçisi Olabilir 

 Kalp hastalıkları ve diş eti hastalıklarının gelişimleri benzerdir.
Her iki hastalık da yüksek tansiyonu olan, sigara içen, stresli 
bireylerde ortaya çıkmaktadır. Ağız enfeksiyonlarına sahip 
kişilerde %30 daha fazla kalp krizi riski belirtilmiştir.

Diş Eti Hastalıkları:

Doğru ağız bakımı ve düzenli diş fırçalama ile önlenebilen, başlangıç 
aşamasında ise uygun tedavi ile sorun olmaktan çıkan diş eti hastalıkları en 
yaygın görülen ağız içi sorunlardan birisi olarak kabul ediliyor. Tedavi edilmediği 
takdirde süreç, sızlayan diş etlerinden diş kaybına ve sistemik hastalıkların 
tetiklenmesine kadar uzanıyor. 

Sağlıklı Bir Ağız ve Etkin Tedavi İçin 
Sigaradan Uzak Durun!
Sigara kullanımı damarlanma ve savunma 
hücrelerinin fonksiyonlarını bozar. Bu nedenle 
özellikle günde 10 adetten fazla sigara içen kişilerde 
kemik kaybı artışı ve tedavilere karşı doku cevabının 
düştüğü belirtilmektedir.

İhmal Ettikçe 
 Büyüyen Sızı
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Bebeğinizi Beklerken Dişlerinizi ve  
Diş Etlerinizi İhmal Etmeyin
Her hamilelikte diş eti rahatsızlığı oluşmayabilir 
ancak ağız hijyeninin iyi uygulandığı durumlarda 
dahi kanama eğilimi artabilir. Bu nedenle hamilelik 
süresince ağız hijyenine çok dikkat edilmeli ve süt 
verme döneminin sonuna kadar düzenli olarak diş 
hekimi tarafından takip edilmelidir. Şayet hamilelik 
süresince diş etlerinde lokal aşırı büyüme ve cerrahi 
düzenleme gerektirecek kadar ileri safhada bir 
durum söz konusu ise elektro cerrahi yada lazer 
düşünülebilir. Dişlerle ilgili diğer işlemler için doğum 
sonrası beklenmelidir. 

Sağlıklı Dişler ve Diş Etleri için  
Altın Anahtar: Ağız Hijyeni
✧ Ağız hijyeninde en etkili yöntem elle yapılan 

diş fırçalama işlemidir. Fırçalama işlemi sırasında 
dişinizin ön yüzeyine uygulayacağınız basınç 
diş aralarının temizliğinde yeterli olmaz. Daha 
fazla basınç uyguladığınızda ise diş etlerinizde 
ve dişlerininiz ön yüzeylerinde aşınma oluşur. Bu 
noktada devreye ara yüz fırçaları ve diş ipi girer.

✧ Diş arası fırçalar periodontal tedavi sonrasında 
açıkta bulunan kök yüzeyi çoksa veya diş ipi 
kullanımı tam istenilen seviyede uygulanamıyorsa 
kullanılır.

✧ Diş aralarındaki bakteri plağının temizlenmesi için 
diş ipi kullanılmalıdır. 

✧ Diş ipi kullanımında zorluk çekenler için basınç 
kuvvetiyle yiyecek içecek artıklarını uzaklaştırmayı 
sağlayan ağız duşları ve elastik yeni tarz 
kürdanlar da yardımcı olabilir.

✧ Elektrikli diş fırçaları etkinlik açısından klasik 
fırçalarla aynı özelliklere sahiptir. Özellikle manuel 
kullanımda zorluğu bulunan kişilerde ve yüksek 
motive olmuş bireyler için iyi bir alternatiftir. 

✧ Dil fırçaları da ağız hijyeni açısından önem 
taşır. Dil fırçası kullanarak dilin arka kısmından 
öne doğru yapacağınız süpürme hareketi hem 
ağız kokusu şikayetlerinizi azaltacak, hem de diş 
eti hastalıklarına neden olan anaerob bakterileri 
temizleyerek koruma sağlayacaktır.

 Bakteri plakları
 Sigara ve 

 alkol kullanımı
 Stres
 Diyabet, HIV virüsü 

 gibi bazı sistemik 
 hastalıklar

 Hatalı yapılan 
 dolgu ve protezler

 Hamilelik ve ergenlik 
 dönemlerinde değişen 
 hormon düzeyleri

 Burun tıkanıklığı 
 nedeniyle sürekli 
 ağızdan nefes alma

 Tükürük azlığı
 Diş sıkma
 Alerjik uyarımlar
 Çeşitli sistemik 

 hastalıkların 
 tedavilerinde 
 kullanılan bazı ilaçlar

 Tek gen ya da 
 kromozom anomali 
 hastalıkları

 Yetiştirilme, sosyal 
 çevre ve beslenme 
 alışkanlıkları

 Diş eti hastalıkları akut dönemde iken diyabet hastalarının 
kan değerlerinde azalmış insülin salgılaması olduğu tespit 
edilmiştir.

 Diş eti hastalıklarında etkili olan mikroorganizmaların 
solunması ya da solunum yollarında toplanması akciğer 
hastalıklarının gelişmesine yol açar.

 Hamilelikte nadiren de olsa erken doğum ya da düşük 
doğum ağırlığına sebep olabilir

Başlangıç Aşamasında Tedavi 
Basit ve Etkilidir

Başlangıç seviyesindeki diş eti 
hastalıklarında tedavinin ilk aşaması 
oldukça etkili ve basittir. Öncelikle 
hastalığın esas etkeni olan bakteri 
plağının fırça, diş ipi, arayüz fırçası 
kullanılarak ne şekilde temizlenmesi 
gerektiği hastaya detaylı olarak anlatılır. 

Diş yüzeyindeki birikintiler hekim tarafından ultrasonik aletlerle 
ya da özel el aletleriyle uzaklaştırılır. 

İltihaplı, büyümüş, çekilmiş diş etlerini, diş-diş eti arasında 
kemik kaybına bağlı oluşmuş diş eti ceplerini ve kemik erimesini 
durdurmak amacıyla yapılan tedavi yöntemi ise ‘periodontal 
cerrahi’dir. Genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilen 
bu işlem yeni yumuşak doku ve kemik oluşumunu hedefler. 
Periodontal cerrahi sonrasında, yıkıma uğramış dokuların 
yeniden yapımını gözlemek amacıyla hastanın 3-6 aylık 
periyodlarla takip edilmesi gerekir.

İster basit bir diş taşı temizliği olsun isterse periodontal 
cerrahi işlemi uygulanmış olsun, başarılı bir diş eti tedavisinin 
sürekliliğini sağlamak için hekiminin tamamlayıcı düzenlemeler 
uygulaması gerekebilir. Çürük tedavisi, eksik dişlerin 
tamamlanması, diş sıkması için gece plağı uygulaması, 
çapraşık dişler için ortodontik tedavi gibi uygulamalar ile sağlıklı 
diş eti fonksiyonunun devamı sağlanır .

Ağız bakımına özen göstermek ve düzenli diş hekimine gitmek; 
mevcut dişlerin ağızda uzun süre korunması, etkin bir çiğneme, 
güzel bir gülümseme, temiz bir nefes ve diğer sistemik 
rahatsızlıklara sebebiyet vermemesi için kesinlikle şarttır.

Diş Eti Hastalıklarını   
Tetikleyen Etkenler
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VVaarlığımızın kaaaayyynnnnaaaağğğğı, 
içççiiiinnnnddddee aaarrındığımız,
kkııyyısında uyyggaarrllııkkllar 
kkuurrdduuğğuummuz, 
uuğğrruna savaşştığğıımmıızz, 
dünyyaa üüzzeerriindekkii
tüümm vvarlıkklarlaa vve
ttüümm kküültüürrlleerrllee orrttaakk 
ppaayyddamız, yyookkluğğuunnnddddaa
yyookk olldduuğğuuuummmuuuuzzzz, 
heer yyuudduumunnuuu şşüükküürrlee 
kkaarrşşııllaaddıığğımmıızz ssuu……

SSuuyyllaa ttaannıışşmak,  
oonnuu  aannllaammaakk,,  
ddoost olmakk ddüünnyamızın
geelleceğğii iiççinn atacağınnıızz
eenn öneemmllii  aaddımlaarrddaann
birissii.. BBaanyoo vvee mmuttffaak 
aarmatürleerrii üüreten ve  
300  üüllkkeeeyyyee ihhrraaccaatt yyyyaapppaann 
AAdeellll,,  İİkkiitteellllii’’ddee bbuulluunnaann
ffaabbrika binasında 
muhteşem bir
koleksiyona evv ssaahhiipliği 
yapıyyoorr. ZZiiyyaarreettee açık 
olaann kkoolekkssiiyyon, suyun 
hhaayyaattıımmızdaki yerini ve 
öönemini anlamanız için 
büyük değer taşıyor.

İkitelli şubemizin müşterilerinden olan Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş.’nin kuruluşu 1981 yılına uzanıyor. Bursa’da 
bir nalbur dükkanıyla başlayan yolculukları perakendecikten, toptancılığa ve sanayiciliğe uzanan bir başarı öyküsü. Üretim 
teknolojisinde yenilikçiliği ve doğa dostu olmayı, tasarım felsefesinde ise estetik ve işlevselliği birlikte sunmayı benimseyen Adell, 
sektördeki üç büyük markadan birisi. Halen 30 ülkeye ihracat yapan Adell, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor.

Gelin Canlar Suyla Tanıs Olalım.
Gelin Dostlar Suyla Dost Olalım.

‚
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Ab-ı Hayat Geçmişten Günümüze Su Kültürü ve Hamam 
Koleksiyonu, Adell tarafından 25 yıldan beri üzerinde titizlikle 
durulan, sürekli gelişen bir sosyal sorumluluk projesi. Kültürün 
ve sanatın içinde toplumsal fayda üretmeyi, genetik kodlarımızda 
var olan su kültürümüzü günümüze ve geleceğe taşımayı ve su 
kullanım bilincinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbul’un 
100 Koleksiyoneri kitabına Ab-ı Hayat Su Kültürü Koleksiyonu ile 
giren firma, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti resmi etkinlik 
programına dahil olarak Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 
koleksiyonunu geniş kitlelerle buluşturma fırsatı buldu.

Doğumdan Ölüme    
Hayatımızın Her Anında Su
Koleksiyonun sergilendiği alan, barındırdığı 3000’e yakın eserle 
ziyaretçilerini 2000 yıl öncesine kadar götürüyor. Sergideki 
eserler doğumdan başlayarak, tarih boyunca bu topraklarda 
yaşayan insanların suyla temas etmesini, suyu paylaşmasını 
sağlayan parçalarla devam ediyor ve son olarak teneşir 
kaplarıyla sona eriyor. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 
şifa tasları, ibrikler, beratlar, fermanlar, minyatürler, tulumbalar, 
sabunlar, peşkirler, nalınlar, çeşme kitabeleri, su küpleri, 
maşrapalar, mataralar, musluklar su kültürünü, gündelik 
yaşamdaki su ritüellerini ve hoşgörüyü, gözler önüne seriyor. 

Ab-ı Hayat Geçmişten Günümüze Su Kültürü ve Hamam 
Koleksiyonu suyun geçmişten günümüze uzanan hikâyesini 
anlatmak ve geleceğine ışık tutmak için sizleri bekliyor. 

Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Ali 
Topçu ile Ab-ı Hayat Geçmişten Günümüze 
Su Kültürü ve Hamam Koleksiyonu ve 
su kültürü üzerine keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

“Şunun farkında olmalıyız; 
suyun her damlası 
bütün dünya için 
çok değerli ve biz 
her bir damladan 
sorumluyuz.”
Su ve su kültürüne olan 
tutkunuz mu sizi böyle bir 
sektörde faaliyet göstermeye itti? Yoksa 
bulunduğunuz sektörün etkisiyle mi su ve 
su kültürüne ilgi duymaya başladınız?
Kardeşim Dr. Ercan Topçu koleksiyonculuğa 
çok meraklı. Aslında ailemizde de genel 
olarak böyle bir özellik var. Küçükten beri 
pul biriktirirdik. Ancak kardeşim liseden 
itibaren yavaş yavaş antika biriktirmeye 
başladı. İşlerimiz gelişip İstanbul’a taşındıktan 
sonra işimizle bütünleşecek, üzerinde 

derinleşebileceğimiz bir konu seçelim diye düşündük ve su 
kültürü konusuna odaklandık. Şu anda suya dokunan, içinden 
su geçen, suyu, suyla iletişimi anlatan bir koleksiyonumuz var. 
Koleksiyon yaklaşık 25 yıldan bu yana biriktirdiğimiz eserlerden 
oluşuyor. İçinde Roma-Bizans döneminden kalma, 2000-3000 
yıl öncesine uzanan eserler var. Koleksiyonumuza katacağımız 
eserlerin bize bir hikâye anlatıyor olmalarını 
önemsiyoruz. Kastamonu işi bir güğüm üzerine 
1850 yılında işlenmiş “Bu güğümden su içene 
şifalar olsun/ Eğer dahi kafir içerse İslam’a 
müşerref olsun/Tarih bin iki yüz altmış altıdır, 
cümle hakkında hayır olsun” ifadesini 
neyle değiştirebilirsiniz. Bu ifade 
atalarımızın hayata bakışındaki 
zarafeti günümüze taşıyor.

Koleksiyonuz kaç 
parçaya ulaştı.
Koleksiyon şu anda yaklaşık 
3000 parça eser içeriyor. Su medeniyeti 
ve kültürü konusunda Türkiye’deki en zengin koleksiyon. 

Serginiz farklı kültürlerin eserlerini bir araya getiriyor. 
Koleksiyonunuza baktığınızda farklı kültürlerin suya 
bakışında farklılık görüyor musunuz?
Tabii ki farkları görebiliyorsunuz. Eserlerin formları, 
üzerlerindeki yazılar, gayrimüslim tebaanın kullandığı ürünler 
ile Müslüman tebaanın kullandığı ürünler birbirinden farklı. 
Ancak bu topraklar üzerinde yaşayan bütün uygarlıklar 
olarak kullandığımız araçlar farklı olsa da su kültürüne sahip 
olmak hepimizin ortak noktası. Anadolu toprakları ortak 
yaşam kültürünün en güzel harmanlandığı yer.

Şunun                 nda olmalıyız; suyun her damlası 
bütün dünya için çok değerli ve biz her bir damladan 
sorumluyuz. Son dönemde ‘Suda Çayda Sıfır Artık’ 
isimli bir çalışma başlattık. Her şey yarısı içilip atılmış 
pet şişelerle başladı. Oysa dünyanın pek çok yerinde 
insanlar bir damla suya ulaşmak için kilometrelerce 
yol kat ediyorlar ya da hayatlarını veriyorlar. Biz kolay 
ulaştığımız için değersizmiş gibi algılıyoruz. Dolayısıyla 
şimdi neden olduğumuz bu büyük kaybı önemek için 
“İçtiğimiz suda içtiğimiz çayda sıfır artık” diyoruz. 
Biz güğüm ibriğinde artan suyun israf edilmemesi 

için “Götürün bunu akarsuya dökün” diyen bir 
Peygamberin ümmetiyiz. Suyu israf edemeyiz.
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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






