


Sonbahar Yaprakları 
Yerini Beyaz Kar Tanelerine 
Bırakırken… 
Sonbahar yapraklarının yerini bembeyaz karla-
ra bıraktığı şu günlerin tadını çıkarıyoruz… Yeni 
yıl 2013’ün tüm güzellikleri ve mutlulukları ile 
birlikte gelmesini dileyerek bakıyoruz gökyü-
zünden lapa lapa yağan kar taneciklerine.  2013 
yılına yeni girdiğimiz bugünlerde en güzel yeni 
yıl mesajlarını siz değerli okuyucularımıza ile-
terek, yine dolu dopdolu bir “Paylaşım” dergisi 
ile karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz 
kısacası. 

Peki, bu sayımızda neler bulacaksınız? İlk ola-
rak “güncel” sayfasında geçtiğimiz yıl düzen-
lenen “Anadolu Markaları 2012” yarışmasından 
yola çıkarak “Anadolu Markaları”nın önemini ve 
yükselen değerini bulacaksınız. Ekonomi sayfa-
larımızda ise Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu A’dan 
Z’ye kaleme alarak, akıllardaki soruların cevapla-
rını bir nebze de olsa vermeye çalıştık.

Yaşam sayfamızda ise duruşu, kimliği ve sesi ile 
yılların eskitemediği sanatçı Ahmet Özhan’a yer 
verdik. Özhan, Mevlana’nın öğretileri ile birlikte 
yaşıyor ve Mevlana’nın kendisine coşku verdiği-
ni söylüyor.  

Mekân sayfamızda ise İstanbul sınırları içerisin-
de olmasına rağmen hâlâ keşfedilmemiş ve bu 
keşfedilmemişlikten hiç rahatsızlık duymayan 
Garipçe ve Rumeli Feneri’ne yer vermek istedik. 

Arkadaşlarımızın güzel bir günün ardından ka-
leme aldıkları bu sakin beldeler, gelenek ve gö-
reneklerimizin hâlâ dün gibi yaşatıldığı yerlerin 
en başında geliyor.

Sporda Türk atletizm tarihini ve tabi ki geçtiği-
miz yılın unutulmaz olaylarından biri olarak tari-
he adını altın harflerle yazdıran Aslı Çakır Alpte-
kin’in başarı hikâyesine yer verdik.

Bu sayımızda şubelerimizi İstanbul’dan seçtik. 
Türkiye Finans Etiler Şube Müdürü Leyla Erdik 
ile Taksim Şube Müdürü Sami Bozdağ, hedefle-
rini ve yapılan çalışmaları tüm samimiyetleri ile 
anlattılar.

Yönetim sayfamızda işletmelerin yaptıkları en 
büyük hataları, kültürümüz köşemizde mahal-
lelerde top koşturan çocuklarımızı, dijital çağda 
zamanı durduran oyuncaklar fotoğraf makine-
lerini, zaman sayfamızda ise geçmişten günü-
müze tarihimizi, kültürümüzü yansıtan duvar 
yazılarını bulabilirsiniz.

Sağlık köşemizde soğan ve sarımsağın iyileştiri-
ci gücü ile aile köşemizde yeni eğitim sisteminin 
ailelere olumlu etkisinin üzerinde durduk. 

Kısacası keyifle okuyacağınız bir sayı oldu.  İyi 
okumalar…

İkram Göktaş

paylaşımdan
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Türkiye’nin öncü katılım 

bankası Türkiye Finans, Kay-

serili iş adamlarına desteğini 

sürdürüyor. Kayseri Sanayi 

Odası tarafından düzenlenen 

KAYSO 2012 Sanayi Gecesi 

ödül töreni ve gala yemeğinin 

ana sponsorluğunu Türkiye 

Finans üstlendi.

Ahmet Özhan, 
“Mevlana bana coşku verdi”

1968 yılında başladığı müzik kari-
yerine, sesi, duruşu ve beyefendiliği 

ile her geçen yıl artan bir hayran 
kitlesi ile devam eden Ahmet Özhan, 

“Paylaşım Dergisi” okuyucuları için 
sorularımızı cevaplandırdı. Özhan, 

“Mevlana bana coşku verdi.” diyor…

Garipçe ve Rumeli 
Feneri’nde Güzel 

Bir Gün
Sarıyer’e bağlı Garipçe 

ve İstanbul’un en önemli 

fenerlerinden Rumeli Feneri’ni 

sınırları içerisinde barındıran 

bu topraklar unutmaya 

yüz tuttuğumuz pek çok 

güzellikleri bizlere hatırlatıyor…

Türkiye’nin 
“Altın” Çağı

“Aslı altın, Gamze gümüş, Aslı 

altın, Gamze gümüş...” diye 

kendinden geçmiş bir halde 

bağırıyordu TRT spikeri... 

Türk Spor Tarihi’nin en keyifli 

saniyelerinin heyecanına kendini 

kaptırmış, ağlamamak için 

gözyaşlarına savaş verir bir 

halde, Londra Olimpiyatları’nda 

kadınlar 1500 metrenin finish anını 

anlatırken...
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Anadolu’nun 
Bağrından Kopup Gelenler…

Büyük firmalar marka olma 
yolunda hızlı adımlarla koşarak 
ilerlerken Anadolu’nun en ücra 

köşelerinde de bu yarışa girmeye 
hazırlanan ve hatta bir adım öne 

çıkarak farklı, inovatif çalışmalarla 
bu yarışın içerisine girebilen pek çok 

firma yer alıyor. 

 Küçük Mutluluklar
Büyük Anıları Hatırlatır

Çocuk sesine edebi bir yönden 
bakılırsa birçok güzel cümleyi ve 

anlayışlı tavrı beraberinde geti-
rebilir. Eğer çocuk sesine gürültü 

diye bakılırsa, durum tam tersidir. 
Biz bunu çocukluğumuzdaki 

“git kendi kapının önünde oyna” 
politikasını belirlemiş teyzelerden 

biliriz.

Kötü Kokuyorlar
Ama Her Derde Devalar

Soğan ve sarımsak… Yüzünüzü 
hemen buruşturmayın. Aşağı yukarı 

tüm yemeklerde kullanılan bu iki 
sebzenin kanseri bile önlediğini

biliyor muydunuz?

A’dan Z’ye 
Yeni Türk Ticaret Kanunu 

Yeni Türk Ticaret Kanunu 

yürürlüğe girmeden önce 

şirketlerin pek çoğunu bir heyecan 

alıvermişti. Oysa kanun tamamen 

uygulamaya geçtikten sonra fark 

edildi ki, korkulacak hiçbir şey 

yoktu. Çünkü yeni TTK, şirketleri 

şeffaflaştırdığı gibi söz konusu 

şirketlerin ekonomik değerlerinin 

artmasına da neden oluyordu. Biz 

de A’dan Z’ye yeni TTK’yı kaleme 

almak istedik…

Duvarlar Hep 
Bir Şeyler Fısıldar,
Duvarların Sesine 

Kulak Verin
1968’de Paris’te bir 

duvar bize “Eğer hiçbir 

şeyin değişmeyeceğini 

düşünüyorsam, ben bir safım. 

Eğer düşünmek istemiyorsam 

bir korkak ve eğer hiçbir 

şeyin değişmemesinin 

benim çıkarıma olacağını 

düşünüyorsam alçak” dedi. 
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Türkiye’nin üretim üssü Kayseri’ye
Türkiye Finans desteği
                    

KAYSO 2012 Sanayi Gecesi’nin ana sponsoru Türkiye Finans oldu

bizden haberler
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Kurulduğu günden bu yana reel sektörün ve Türk sa-
nayicilerinin yanında olan Türkiye Finans, Türkiye’nin üre-
tim üssü Kayseri’de faaliyet gösteren iş adamlarını da yal-
nız bırakmadı. Kayseri Sanayi Odası’nın 30 Kasım Cuma 
günü Kayseri Hilton’da düzenlediği KAYSO 2012 Sanayi 
Gecesi ödül töreni ve gala yemeğinin ana sponsorluğunu 
üstlenen Türkiye Finans, devlet erkanı ve Kayseri’nin önde 
gelen sanayicileri ile bir araya geldi. Kayseri Sanayi Odası 
Başkanı ve Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Boydak’ın ev sahipliğini yaptığı geceye Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Kayseri protokolü katıldı. Gecede 
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk ile Türkiye Fi-
nans üst yönetimi, Kayserili iş adamları ile bir araya geldi.

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Türkiye Fi-
nans olarak Türk ekonomisinin lokomotif gücü olan sa-
nayicilere sağladıkları kaynaklar ve destekler konusunda 

bilgi vererek Kayserili iş adamlarına özel olarak hazırlanan 
“Sanayinin Finansörü” ürün paketinin detaylarını paylaştı.

Ticaret hayatında
daraltmayan, ferahlatan 
kart: Sanayinin Finansörü
Türkiye Finans, KAYSO 2012 Sanayi Gecesi için özel olarak 
Sanayinin Finansörü ürünü geliştirdi. Kayserili sanayiciler 
ve çalışanları için hazırlanan ve kart şeklinde ihtiyaç fi-
nansmanı sağlayan Sanayinin Finansörü, kart ücreti, dos-
ya masrafı, formalite ve kefil şartları aranmadan sunuluyor. 
48 aya kadar vade seçeneği bulunan Sanayinin Finansö-
rü’nde %0,90’dan başlayan kâr oranları avantajlı bir şekil-
de taksit ödeme imkânı sağlıyor.
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Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, Deuts-
che Bank Frankfurt tarafından Uçtan Uca Otomasyon 
Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye Finans ve 
Deutsche Bank Frankfurt yöneticilerini bir araya getiren 
ödül töreni 19 Aralık Çarşamba günü Türkiye Finans Genel 
Müdürlüğü’nde yapıldı.
Uçtan Uca Otomasyon Mükemmellik Ödülü, uluslararası 
bankacılık sisteminde kullanılan ve Swift sistemi üzerinden 
gerçekleştirilen para transferlerindeki üstün başarı nede-

niyle veriliyor. Türkiye Finans, hesap muhabirleri aracılı-
ğıyla gerçekleştirdiği uluslararası ödemelerde belirlenmiş 
kurallara uygun hareketleri neticesinde 2011’de %99’luk 
hatasız işlem oranını yakaladı. 
2009 ve 2010 yılında da Deutsche Bank tarafından aynı 
ödüle layık görülen Türkiye Finans, 2006 yılından bu yana 
Citibank, The Bank of New York ve Standard Chartered 
Bank gibi farklı uluslararası bankalar tarafından da Uçtan 
Uca Otomasyon Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye Finans’aTürT rkiyee Finnans’a 
Uluslararası Mükemmellik ÖdülüUlusU usla lüdüem ik Öd

yy

T ����������
�
�	��*�*�������������������������
-
�����+����� �������
���,�
�1�*��+��2�
�����
��*��

������
��
�/3,��
�3����������
�4�����������
5����0�'��������1�*��+��2�
�����
��*��	*
��,�
�TT , �

�� ���
��������������(�����������������
�
���#$%%
����
���677	�*��+����� ����������
�
��������������

�������������+����� �
���



paylasim@turkiyefinans.com.tr    I     7

Katılım bankacılığının öncülerinden Türkiye Finans, al-
tın ve ziynet eşyalarını değerlendirmek isteyen müşterileri 
için altın ürünleri geliştirmeye devam ediyor. Türkiye Finans 
Altın Toplama Günleri’nde; bilezik, bileklik, künye, kolye, 
küpe, çeyrek, yarım gibi seçeneklerde tüm takı ve altınlar 
değerlendiriliyor. 

Türkiye Finans Altın Şubeler’de altınlarını değerlendirenler, 
hesaplarına 24 saat kesintisiz ulaşıp, ihtiyaç duydukları tak-
dirde altınlarını nakde çevirebilirken aynı zamanda çalınma, 
kaybolma, işçilik ücreti, eski-yeni tarih gibi endişelerden de 
kurtuluyor.

Türkiye Finans’tan bir ilk: 
Kişiye özel ambalaj 
tasarımlı gram altın 
Türkiye Finans, Türkiye’de ilk kez kişiye özel ambalaj tasa-
rımlı hediyelik altınları da satışa çıkarıyor. Kişinin ambalajı 
üzerine istediği fotoğrafı bastırabileceği ve mesajını ya-
zabileceği altın ile herkes, sevdiklerine çok özel bir hediye 
verebiliyor. Üstelik kişiye özel fotoğraflı altın ambalajı açıl-
madığı takdirde değer kaybı da yaşamıyor.

Türkiye Finans,Türk nanski
Altın Şubeleri’ne BekliyorAltın Şubeler
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Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, hayata 
geçirdiği insan kaynakları uygulamalarıyla farkını sergile-
meye devam ediyor. Hızlı gelişim ve değişim dönemini in-
san kaynakları politikalarıyla destekleyen Türkiye Finans, 11 
Kasım’da Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu’na katıldı.

Türkiye’de uluslararası nitelikte en önemli maraton olan 
Avrasya Maratonu’na Türkiye Finans Koşu Takımı uzun sü-
redir hazırlanıyordu. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 
yarışa Türkiye Finans’tan toplam 177 çalışan katıldı. İki ki-
şinin 42 kilometrelik maratonda yarıştığı koşuda, 12 kişi 15 
kilometrelik, 20 kişi 8 kilometrelik parkurlarda mücadele 
etti. 143 Türkiye Finans çalışanı da halk yürüyüşüne katıldı.

Bu yıl Avrasya Maratonu’na ikinci kez katıldıklarını belirten 
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, “Koşu Takımı-
mız geçtiğimiz yıl kuruldu ve profesyonel antrenörler ile 
düzenli antrenmanlara devam etti. Koşu, bireysel bir spor 
olsa da takım ruhu ve sinerjisi açısından çok önemli. Banka-
mızı temsil eden Türkiye Finans Koşu Takımı, kıtaları birleş-
tiren maratona hazırlanırken, birlikte spor yapmanın iş ha-
yatına olumlu katkılarını da deneyimleme fırsatı buldu. Her 
zaman olduğu gibi ailelerimiz de bu etkinlikte bizi yalnız bı-
rakmadı. 160 kişilik misafir grubumuzla birlikte toplam 337 
kişi ile maratona yoğun bir katılım sağladık. Katılımlarından 
dolayı tüm koşucularımıza teşekkür ediyor ve yarışta gös-
terdikleri başarı için kendilerini kutluyorum” dedi.

Türkiye Finans ailesi 
kıtalararası koştu
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Türkiye Finans Fotoğrafçılık Kulübü tarafından bu yıl 

ikinci kez düzenlenen Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Ülke 

genelindeki Türkiye Finans çalışanlarından 130 kişinin 621 

fotoğrafla katıldığı yarışmanın sergisi Türkiye Finans Kar-

tal Genel Müdürlük binasında açıldı. Sergi açılışına Tür-

kiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Türkiye Finans 

Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı 

Semih Alşar ile diğer genel müdür yardımcıları katıldı. 

Fotoğraf Sanatçısı Nevzat Çakır ile Fotoğraf Sanatçısı ve 

PhotoWorld Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Murat Gür’ün 

de aralarında bulunduğu Seçici Kurul tarafından değer-

lendirilen fotoğraflar arasından 33’ü final turuna kaldı. 

Yarışmanın birincisi Huşu adlı çalışmasıyla İstanbul’dan 

Aydın Sertbaş oldu ve 2000 TL’lik ödülü kazandı. İstan-

bul’dan Gökhan Akkaya Santral İstanbul eseriyle ikinci 

olarak 1500 TL, Ankara’dan Murat Toru Eve Dönüş çalış-

masıyla üçüncü olarak 1000 TL kazandı. Yarışmaya katılan 

5 kişi de 500 TL’lik mansiyon ödülünün sahibi oldu. Ayrıca 

yapılan değerlendirme sonucu, 25 eser de sergilenmeye 

layık bulundu.
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Türkiye Finans
Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
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2013 Şubesiz 
Bankacılık Yılı Olacak

A
Yazı: Merve Korkmaz

İkram Göktaş

İkram Göktaş: 
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Son yıllarda teknoloji ve iletişim alanında yaşanan baş 
döndürücü gelişmelerle birlikte Şubesiz Bankacılık da hız-
lı bir gelişim trendi gösteriyor. Günümüzde bankalar için 
önemli bir rekabet alanı haline gelen şubesiz bankacılık, 
ülkemizde 80’li yıllarda ATM’lerle, 90’lı yılların sonunda 
başlayan internet bankacılığı ve çağrı merkezi yatırımları ile 
hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Ülkemizdeki akıllı telefonla-
rın yaygınlaşması ve 3G ile hızlanan mobil internet, şubesiz 
bankacılığı müşterilere daha da yaklaştırdı. Teknolojiyi müş-
terilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için kullanmayı amaç-
ladıklarını söyleyen Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı 
İkram Göktaş ve Alternatif Dağıtım Kanalları Birim Müdürü 
Yılmaz Üstün 2013’te başta mobil bankacılık olmak üzere 
tüm alternatif dağıtım kanallarına yapılacak yatırımlarla 
sektörde atağa geçeceklerinin müjdesini veriyorlar.
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Son zamanlarda yaygın bir söylem olan şubesiz ban-
kacılığı nasıl tanımlarsınız?

İkram Göktaş:  “Şubesiz Bankacılık” bir diğer ismiyle “Al-
ternatif Dağıtım Kanalları (ADK)”, teknolojik gelişmelerin 
bankacılık sektörüne yansıması olarak yaklaşık 20 yıl önce 
hayatımıza girmiş ve son yıllarda halk arasında da sıkça 
duyulan bir terimdir.  ADK zaman ve mekân kısıtlaması 

olmaksızın bankacılık hizmetlerinin sunulduğu ve hayatı 
kolaylaştıran şube dışı kanallardır.  İnternet ve mobil şube-
ler, ATM’ler ve çağrı merkezleri müşterilerimiz tarafından 
en çok bilinen ve kullanılan alternatif kanallardır. Bunların 
yanında, kiosk, TV bankacılığı, SMS ve e-posta servisle-
rinden ve Facebook gibi sosyal ağlardan da bilgi alma ve 
bankacılık işlemleri yapılıyor.  20 yıl önce hayali bile müm-
kün olmayan pek çok işlem artık ADK aracılığıyla kolayca 
gerçekleştirilebiliyor.

Şubesiz bankacılığın müşterilere sağladığı avantaj-
lar nelerdir?  Neden bu kanalları tercih ediyorlar?

İkram Göktaş:  Şubesiz bankacılık, zamandan ve mekân-
dan bağımsız bankacılık olanağı, kullanım kolaylığı, sağla-
dığı hız ve zaman tasarrufu ve zengin işlem fonksiyonlarıy-
la müşterilerimizin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.  
Alternatif kanallar sayesinde müşterilerin şubeye kadar 
gitmelerine gerek kalmıyor. Bir engelli vatandaşı düşünün 
ya da işi fazlasıyla yoğun olan bir insanı. Bu insanlar, şube-
de yapacakları işlemleri, rahatlıkla bulundukları yerlerden 
yapabiliyorlar.  Bu ciddi bir emek ve zaman tasarrufu sağ-

Şubesiz Bankacılık ile zamanınız size 
kalsın… İnternet Şubesi, Mobil Şube, ATM 
ve Müşteri  İletişim Merkezi ile hayatınızı 
kolaylaştırıyoruz.

• Sıranın ilk başında hep siz varsınız,
• 7 gün 24 saat kesintisiz bankacılık,
• İstediğiniz her yerde işlem yapmanın özgürlüğü.

Türkiye Finans Şubesiz Bankacılık 
hizmetinizde…

bankamızdan

İkram Göktaş



paylasim@turkiyefinans.com.tr    I     13

lıyor. Bütün bunlara, düşük işlem maliyeti de eklendiğinde 
şubesiz bankacılığı tercih etmek için önemli avantajlar or-
taya çıkıyor. Türkiye Finans’ta halen, Mobil Şube, ATM ve 
Müşteri İletişim Merkezi’nden gerçekleştirilen tüm işlemler 
ücretsiz, İnternet Şubesi’nde ise şubeden yapılan işlemlere 
kıyasla çok düşük seviyelerde. Ayrıca, mobil.turkiyefinans.
com.tr adresinden hizmet veren mobil şubemizin kullanı-
mında, müşterilerin tükettiği dataların bağlantı ücretini de 
bankamız ödüyor. Yani mobil şubede bağlantı da işlemler 
de ücretsiz. 

Yılmaz Üstün:  Özellikle 3G ile birlikte hızlanan mobil in-
ternet ve akıllı telefon satışlarındaki artış, mobil internet 
tüketiminin de katlanarak artması sonucunu doğuruyor.  
Telefon olmanın yanında herkesin yanında taşıdığı bilgisa-
yarlara dönüşen bu cihazlar için geliştirilen her konudaki 
birçok uygulama, marketlerdeki yerlerini aldı. Bankalar 
da hızla büyüyen bu alandaki fırsatı iyi kullanarak, mobil 
şubelerini kullanıcı dostu ve daha fazla fonksiyon içerecek 
şekilde geliştiriyorlar. Mobil bankacılığı diğer kanallardan 
ayıran en büyük özellik, bankacılık işlemleri için ayrı bir 
cihaza ihtiyaç duyulmaması. Her an yanınızda olan telefo-
nunuz istediğiniz an, size özel banka şubesine dönüşüyor 
diyebiliriz. Türkiye Finans’ta alternatif kanalları kullanma-
nın müşterilerimize sağladığı avantajlara, verdiğimiz he-
diyeleri de ekleyebiliriz. Kanal kullanımlarını artırmaya yö-
nelik düzenlediğimiz kampanyalarda müşterilerimize çok 
çeşitli hediyeler veriyoruz. En son yaptığımız kampanya-
da; belirlediğimiz tarihlerde internet şubesine üye olan ve 
kullanan 30 müşterimize Samsung led televizyonlar, akıllı 
telefonlar ve tablet bilgisayarlar hediye ettik.

Şubesiz bankacılık, bankacılık sektörüne ne gibi fay-
dalar sağlıyor?

İkram Göktaş: Yoğun rekabet ortamı ve daralan kâr marj-
ları, bankaların maliyetlerini daha iyi yönetmesini zorunlu 
kılıyor. Geleneksel bankacılıkta iş yükü arttığında yapılacak 
şey, personel sayısını artırarak işlemleri gerçekleştirmektir. 
Fakat bunu yaparken maliyetlerin artacağını göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Şube dışı kanalların işlem maliye-
ti, şubeden yapılan işlemlere göre çok daha düşük sevi-
yelerdedir. Günümüzde, işlemlerin çok önemli bir kısmını 
alternatif dağıtım kanallarından gerçekleştiren bankacılık 
sektörü, bu sayede çok önemli maliyet tasarrufu sağla-
maktadır. Bu kanalların bir diğer katkısı, şube çalışanlarının 
iş yükünü azaltarak, müşteri ilişkilerine daha fazla zaman 
ayrılmasına imkân sağlamasıdır. SMS ve e-posta başta ol-
mak üzere bazı kanallarımız ise, müşterilerimizle iletişim 
sağladığımız, reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürüttü-
ğümüz yeni araçlar haline geldi.

İnternet Şubesi şifrenizi almak çok kolay!

İnternet Şubesi’ne üye olmak için artık şubenize 
gitmeye gerek yok.

www.turkiyefinans.com.tr’den kredi kartı 
veya banka kartınızla Anında Şifre’den 
şifrenizi alın, zamanınız size kalsın.
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Müşteriler şubesiz bankacılık kanallarını nasıl kul-
lanabilirler? Herhangi bir başvuru, üyelik gerekiyor 
mu?

Yılmaz Üstün: Bu soruyu kanal bazında cevaplamak daha 
faydalı olacaktır. İnternet ve Mobil Şube için üyelik ve şif-
re gerekiyor. Müşterilerimiz şubelerimizden veya internet 
sitemizde “anında şifre” sayfasından 7 gün 24 saat kendi 
kendilerine üye olabiliyorlar.
ATM’lerimiz banka ve kredi kartlarına ilave olarak kartsız 
da kullanılabiliyor. Hesaba para yatırma, kredi kartı borç 
ödeme, GSM kontör yükleme ve fatura ödeme gibi birçok 
işlem ATM’lerimizde kartsız olarak da gerçekleştirilebiliyor. 
Örneğin; fatura ödeme işlemi için bankamız müşterisi ol-
mak dahi gerekmiyor.
Para transferi gibi finansal işlemler hariç, çağrı merkezin-

den tüm müşterilerimiz üye olmadan yararlanabiliyor. Bun-
lara ilave olarak, e-posta ve SMS bilgilendirme servisleri için 
internet şubesinde bir kutunun tıklanması yeterli. 
 
Müşterileriniz şubesiz bankacılığı sevdi mi?  Müşteri-
leriniz hangi işlemlerinde şube dışı kanalları kullanı-
yor?  

Yılmaz Üstün: Müşterilerimiz şubesiz bankacılık çözüm-
lerimizi sevdi ve benimsedi. Bunun en önemli göstergesi, 
karşılaştırılabilir finansal işlemlerin % 73’ünün alternatif ka-
nallarımızdan gerçekleşmesidir. İnsanlar hayatlarını kolay-
laştıran çözümleri benimseyip, kullanıyorlar. Kullanıcı dostu 
kanal tasarımları, ülkemizin genç nüfus yapısı, gelişen tek-
noloji  ADK’nın gelişimi için önemli faktörler. Özellikle genç 
kuşak bunlara çok çabuk alıştı.  Gençler, “banka” kavramını 
fiziki şubeler olarak değil, internet ve mobil şube, ATM gibi 
kanallar olarak tanımlıyorlar. Gelecekte, şubesiz bankacılık 
kullanım hızının daha da artacağını düşünüyorum.  
Fonksiyonları her geçen gün daha da artan alternatif da-
ğıtım kanallarında yüzlerce bankacılık işlemi sunuyoruz. 
En fazla işlem, internet şubemizden, sonrasında sırasıyla 
ATM’ler ve mobil şubeden gerçekleşiyor.  
Para transferleri, fatura, vergi vb. ödemeler ile yatırım iş-
lemlerinde İnternet Şubesi, para yatırma/çekme işlemle-
rinde ise ATM’ler tercih ediliyor. Çağrı merkezi, daha çok 
bilgi alma ve finansal olmayan işlemler için temas edilen 
bir kanalımızdır. 

bankamızdan

Mobil Şube’ye bedava bağlanın, ücretsiz 
işlem keyfini yaşayın! Avea, Turkcell ve 
Vodafone hat sahipleri Mobil Şube’ye 
bağlantı için ücret ödemez.

• Hesap ve kredi kartı bilgileri,
• Para transferleri, 
• Yatırım işlemleri,
• GSM TL yükleme ve daha fazlası Türkiye Finans 
Mobil Şube’de, üstelik tüm işlemler ücretsiz…

Yılmaz Üstün
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Şubesiz bankacılığa yönelik hedefleriniz nelerdir?  
Çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz ?

İkram Göktaş: Alternatif dağıtım kanallarımızı kullanan 
müşteri sayımızı daha da artırarak, halen % 73 seviyesin-
deki ADK kullanım oranımızı kısa vadede % 80’lerin üze-
rine çıkarmak ana hedefimiz. 2013 yılı bankamız stratejik 
öncelikleri içinde ADK önemli bir yer tutuyor. Şubesiz ban-
kacılıkta, her kanalda aynı kullanıcı deneyimi ile kesintisiz 
ve kaliteli hizmet verilmesine öncelik vererek, bu alandaki 
yatırımlarımıza hız kazandıracağız. Bu stratejiler içerisin-
de; çağrı merkezi, internet ve mobil şubelerimizin yeniden 
tasarlanması, fonksiyonlarının artırılması ve ATM ağımızın 
daha da genişletilmesi çalışmaları önemli yer tutmakta-
dır. İnternet şubemizin yeni versiyonu ile müşterilerimize, 
daha zengin işlem setinin yanı sıra kişiselleştirilebilen ve 
kullanım kolaylığı sunan bir deneyim yaşatmayı planlıyo-
ruz. 2013’ün ilk çeyreğinde uygulama bazlı mobil şubemi-
zin ilk versiyonunu iPhone kullanıcılarının hizmetine suna-
cağız.  Mobil bankacılık projemizin Android, Windows 8 ve 
tablet versiyonları için çalışmalarımız hızla devam ediyor.  

Yılmaz Üstün:   Son dönemde yapılan çalışmalardan söz 
etmek gerekirse; web sitemizden internet şubemize hızlı 
üyelik için “anında şifre” uygulaması,  internet şubesi toplu 
EFT-havale işlemleri ve yurtdışı para transferleri müşteri-
lerimizin hizmetine sunuldu. Çağrı merkezinden kurumsal 
müşterilerimize telefon bankacılığı hizmeti verilmeye baş-
landı. Yukarıda da bahsettiğim gibi yeni mobil şube çalış-
malarımız ise son aşamaya geldi.
ATM’lerimizde, kartlı veya kartsız olarak para yatırma, fa-
tura ödeme, kredi kartı borç ödeme, GSM TL yükleme vb. 
birçok fonksiyonu müşterilerimizin hizmetine açmış du-
rumdayız. Halen sahada çalışmaları devam eden ATM Ye-
nileme Projesi kapsamında, 2013 ilk çeyrek sonuna kadar 
tüm şube ATM’lerimizi para yatırmalı yeni nesil cihazlarla 
değiştireceğiz.  Aynı proje kapsamında müşteri yoğunlu-
ğu bulunan birçok şubemize ikinci ATM’leri konumlandır-
maya devam edeceğiz.

İnternet Şubesi’nden işlemlerinizi hızlıca
yapabilirsiniz. 7 gün 24 saat hayatınızı 
kolaylaştıran işlemler;

• Hesap ve kredi kartı bilgileri,
• Katılma hesabı açılışı ve para transferleri,
• Vergi, SGK ve fatura ödemeleri
• Döviz ve yatırım işlemleri,
• Üye işyeri, çek/senet işlemleri,
• İşlem onay mekanizması,
• Nakit ve varlık yönetimi,
• Size özel temalar ve daha fazlası Türkiye Finans 
İnternet Şubesi’nde…

Şubeye gitmeden tüm işlemler çok ‘‘paratik’’!
Paratik Plus ATM’lerden yapabileceğiniz 
işlemler;

• Para çekme
• Para yatırma*
• Para transferleri
• Kredi  kartı işlemleri
• GSM TL yükleme*
• Bağış
• Kredi kartı borç ödeme*
• Fatura ödeme*
• Döviz alış/satış
• Bilgi öğrenme işlemleri*
(*) Kartlı ve kartsız yapılabilen işlemler.
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Garipçe ve Rumeli 
Feneri’nde Güzel Bir Gün
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“Yola çıkmak için en kötü zamanı seçiyorum” di-
yorum kendi kendime. Oysa bir gün öncesinde internette 
yapmış olduğum küçük bir araştırma gideceğim yerin tam 
bir kahvaltı şehri olduğunu söylüyordu. Sevinmiş, bir cu-
martesi gününü denize karşı güzel bir kahvaltı ile başlaya-
cak olmanın mutluluğu içerisindeydim. Bir gün sonrasında 
İstanbul 34. Avrasya Maratonu tüm planlarımı alt üst etmiş-
ti. Trafik felçti, otobüs bulabilmek neredeyse imkânsız hale 
gelmişti. Gideceğim yere varabilmek için, ilk önce Beşik-
taş’a oradan Sarıyer’e ve oradan da tekrar otobüse binmek 
zorunda kalmıştım. Hafif esen rüzgâr, umutsuzluğumu iyi-
ce artırmış, daha küçük bir lokma bile girmeyen karnımdan 
çıkan sesler “Kahvaltıyı kaçırdın” der gibiydiler. Tüm bun-
ların sonunda son bindiğim otobüs Sarıyer’den sonra ye-
şillikler içerisine girdikçe gülümsediğimi hatırlıyorum ve en 
sonunda büyük heyecanlarla başladığım yolculuk otobüs 
şoförünün “Burası son durak” demesiyle sona erdi. Şöyle 
bir etrafıma bakındım ilkin, küçük bir köydü burası. İndiğim 
duraktan biraz daha aşağılara doğru indiğim zaman hırçın 
Karadeniz suları “Hoş geldin” der gibi yükseliyorlardı kar-
şımda… Marmara ve Karadeniz’in arasında kalan, kimine 
göre “Kahvaltı Şehri” kimine göre “Balıkçı Köyü” Garip-
çe’deydim artık ve benden mutlusu yoktu o dakikalarda. 
Değmişti… Hem de fazlasıyla…

Nasıl gidilir?
Bu sayımızda Garipçe Köyü’nü ve köyden yaklaşık 3 

km uzaklıktaki Rumeli Feneri’ni anlatacağım sizlere kısaca-
sı. Nereler gezilir, nedir bu köyde insanları çeken sorularına 
geçmeden hemen önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Be-
nim yaptığım hataları sizde yapmayın, gününüzden daha 
fazla saatinizi bu güzel köyde geçirin diye. Taksim’den met-
roya binip Hacıosman durağında inip 150 numaralı Garipçe 
otobüsüne bindikten sonra en fazla yarım saat içerisinde 
bu tatlı köyde buluyorsunuz kendinizi. “Yok, ben metroya 
binmek istemiyorum, kendi özel aracım var” diyenler için 
de kısaca anlatalım, Garipçe’ye gitmek için Sarıyer’den Kil-
yos’a doğru giderken Koç Üniversitesi’nin de olduğu Ru-
meli Feneri ayrımından sapmanız gerekiyor. Yaklaşık 6 km 
sonrasında Garipçe tabelası ile karşılaşıyorsunuz… Ve bu 
arada 24 saat kahvaltı bulabildiğiniz bir yer burası…

İlk önce kahvaltı zamanı
Sahilde sadece üç tane restoran var ve her biri tıka 

basa dolu. Hemen denize nazır olan bu restoranlarda her 
türlü balık çeşidini bulabildiğiniz gibi, 24 saat kahvaltı veril-
diğini de yine üstüne basa basa belirtelim. Lakin gözlerim 
bu restoranların tamamen dışında köyde bulunan kaleye 
çıkan merdivenlerin hemen dibindeki mavi masa örtülü ka-
feye  takıldı. Ağır ağır, temiz havayı her bir adımımda içime 
çekerek yaklaştım “Kaledibi” adlı kafeye… Gençler, kafenin 
hemen önüne konulan ağlarla üst kısımları süslenmiş ma-
salarda kahvaltı yapıyor ve gülüyorlardı. Hemen oturdum. 
Aradığım yeri bulmuştum. Tamı tamına 16 çeşit kahvaltı ve 

yanında isteğe göre “mıhlama”, “köy yumurtası”, “sucuklu 
yumurta” gibi özel yemekleri alabileceğiniz bir yer burası. 
Kahvaltının yanında ısıtıcı ile birlikte bir çaydanlık içerisinde 
çay geliyor ve sıcacık çayınızı içerken Karadeniz sularına 
bakıp bir “ohh” çekiyorsunuz. Fotoğraf çekip, köyü biraz 
gezdikten sonra Kaledibi Cafe’nin sahipleri ile Türk kahve-
si içmeye başlıyoruz. Derya ve Ferhat Bayrak kardeşler, ilk  
önce “Kaledibi Cafe”yi sonrasında da Garipçe’yi anlatıyorlar 
tüm samimiyetleriyle. İşlerini ve Garipçe’yi çok seviyorlar. 

Saniye teyze ve diğerleri…
Özellikle kahvaltı menüsü içerisinde yer alan incir 

reçelini soruyorum ve sevgili Derya, gülümseyerek he-
men yanı başımızdaki incir ağacını gösteriyor. Kısacası 
burada her şey doğal, her şey keyifli. İş stresi, trafik gibi 
dertleri yok Garipçelilerin. Sadece mutlu oldukları şeyleri 
yapıyorlar ve inanın bunu tüm Garipçelilerin yüzlerinde 
görebiliyorsunuz. Sevgili Derya anlattıkça, zaten büyük 
olan gözlerimi daha bir açarak bakıyorum ona, şaşır-
mama engel olamıyorum. Çünkü burada aynı zamanda 
unutmaya yüz tuttuğumuz pek çok gelenek ve görenek 
hala yaşıyormuş. Örneğin Garipçe’nin Ramazan davulcu-
su bir kadınmış, Saniye teyze… Saniye teyze ile sonrasın-
da köyü gezerken, köy pazarında tanışıyorum. Tatlı, içten 
ve filmlerden fırlamış hissiyatını uyandıran Saniye teyze 
gülümseyerek anlatıyor, pazarda neler sattığını bana. İşte 
bu tatlı kadın Saniye teyze, her Ramazan’da alıyormuş 
eline davulu, tek tek tüm evlerin önünden geçiyor ve her-
kesi ismi ile uyandırıyormuş. İsmi ile uyandırılanlar durur 
mu, onlar da takılıyorlarmış Saniye teyzenin peşine… 
Zaten 100 hane olan köyde, tüm köy halkı böylelikle her 
Ramazan’da her gece köy merkezinde bir araya gelerek, 
birlikte sahur yapıyorlarmış… 

El değmemiş güzellikler…
Lakin hemen belirtmek istiyorum, bu 

köyde hiç pansiyon yok. Garipçeliler, köyle-
rine gezmek için gelenleri evlerinde misa-
fir etmeye bir hayli gönüllü olsalar da her-
hangi bir otel yahut küçük bir pansiyon bile 
bulabilmeniz neredeyse imkânsız. Anıtlar 
Kurulu, bir evde bir çivi çakılmasına bile 
izin vermiyormuş, Garipçe Köyü sa-
hip olduğu tüm bu güzelliklerle ko-
ruma altına alınmış. Garipçeliler, 
üçüncü köprünün köyün hemen 
yakınından geçecek olmasın-
dan dolayı dertli olsalar da 
bu köy değişime ve akabin-
de dönüşümün getireceği 
olumsuzlukları sınırları içeri-
sine almamakta kararlı gibi 
gözüküyor. 
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Akbabalar Şehri
Peki, bu köyün adı neden Garipçe? Bu konuyla ilgili çe-

şitli rivayetler var. Bunlardan biri zamanında bu köyde çok 
garip bir adamın yaşamış olduğuna dair bir hikâye, bir di-
ğer hikâye ise bu köyün asıl adının bir zamanlar “Akbabalar 
Şehri” olduğuna ilişkin. Şöyle ki mitolojiye göre eskiden bu 
bölgede lanetlenen Kral Phineas yaşarmış. Sahilinin yük-
sek ve kayalık olması nedeniyle akbabalar buraya yuva 
yaparmış. Bu nedenle de adı Gyropolis yani ‘Akbaba-
lar Şehri’ olmuş. Köyün bir tepesinde, hemen “Kaledibi 
Cafe”nin üst kısmında köyü boydan boya gören tarihi 
Cenevizlilere kadar uzanan, bir gözetleme kulesi yer 
alıyor.  Diğer tepede kalan kalenin ise Padişah III. Mus-
tafa Han tarafından Fransız mimar Baron François de 

Tott’a yaptırıldığı biliniyor.

Garipçe’den 
Rumeli Feneri’ne…
Garipçe’nin hemen yakınında, tabiri caizse Anadolu 

Feneri’nin kardeşi olarak tanımlanan bir yerdeyiz bu sefer. 
Burası da dünyanın tüm doğal güzelliklerini içinde barın-
dıran bir yer, Rumeli Feneri’nden bahsediyoruz. Koç Üni-
versitesi’ne yakın olması nedeniyle çoğunlukla öğrencilerin 
vazgeçilmez yeri olmuş burası. Rumeli Feneri, Karadeniz’in 
serin sularının İstanbul Boğazı’na aktığı ilk yer olarak bili-
niyor. Rumeli Feneri’nin bulunduğu yer, adeta içerisinde 
bulunduğu köyü tüm ihtişamıyla sarıp sarmalıyor. “Do-
kundurtmam” der gibi köyün üstüne doğru yükselen, 
Karadeniz’in hırçın sularına karşı adeta dimdik bir şekilde 
duran Rumeli Feneri’ne mutlaka gidilmeli, balığından 
bir kez olsun tatmalı. Burayı zamanında Fransızlar inşa 
etmiş. Lakin fenere çıkamıyorsunuz. Fenerin hemen al-
tında bir adette türbe yer alıyor. 

Fener, elektrik enerjisiyle 
aydınlanıyor...

Fener, Kırım Savaşı sırasında Fransız ve İngiliz gemileri-
nin boğazın ve Karadeniz’in girişlerini görebilmeleri için ya-
pılmış. 15 Mayıs 1856’da Fransızlar tarafından karşı sahildeki 
fenerle beraber kule kısmı yapılarak işletilmeye başlanmış. 
1933’te ise Fransızlara verilen 100 senelik işletme imtiyazı 
iptal edilmiş ve tamamen Türklere geçmiş. Deniz yüzeyin-
den 58 metre yüksekte olan kule 30 metre boyunda.  Fe-
ner kulesi üç kademede inşa edilmiş. Fenerin en dikkatimi 
çeken özelliği ise günümüzde elektrik enerjisiyle aydınla-
nıyor olması oldu.  Ayrıca Fener beyaz ışığı ile 18 deniz mili 
bile uzaktan görülebiliyormuş. 

Kısacası burası her ne kadar İstanbul sınırları içerisin-
de olsa da, bozulmamış, bozulmamaya yeminli güzellik-
leri ile tarifi imkânsız köyler… Ben gittim bayıldım, siz de 
gidin…
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Mevlana  
Bana Coşku Verdi

Ahmet Özhan, müzik tarihimizin önemli isimlerinden biri. Yılların üzerine teğet geçtiği, duruşunu,  tavrını hiç bozmayan 
sanatçılardan. 1968 yılında başladığı müzik kariyerine hâlâ devam ediyor. 80’li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu ola-
rak bilinirken o farklı bir alanda yolunu çizdi. Ahmet Özhan’ın hayatında tasavvufun ne kadar önemli olduğu da zaten bu 
yolculuk sonunda anlaşıldı. 1980’lerin başından itibaren gerçekleştirdiği tasavvuf çalışmalarıyla bu kulvarda bir akımın da 
öncülüğünü yaptı sanatçı. Ve çizgisini milim bozmadı. Ahmet Özhan’ı yakından tanımak isterseniz, bu yazıyı okuyunuz...

Bir insanın sanat hayatı çok uzun olunca haliyle bir değişim, bir farklılaşma bekleniyor. Siz bu beklentileri kar-
şılamamakla birlikte hiçbir şekilde çizginizi de bozmadınız. Ama yine de sormak isteriz, bunca yıldır gerçekten 
hiçbir değişim yaşamadınız mı?
Allah’a şükürler olsun, bozulmadık... Elbette mental olarak değişimler yaşadım. Bilinç farkı var yani. Onun dışında büyük bir 
değişim yaşamadım. Zaten insan yaşadığı hayatla bilinci arasında gidip gelir. Sizi hislendiren, o hissin yaratıldığı hareketin 
biçimleri, zamanla bilincinin arınmasıyla şuurunun temiz hale gelmesi, hayatı bir şekilde tanımanız sizi siz yapar. İnsan ol-
maya çalışmak... Bütün mesele bu.
Müziğiniz nasıl değişti bu zaman zarfında?
Henüz beş yaşındayken babamın dizinde ilk ilahimi söylemişim. Sonra farklı rüzgarlar esti, o ilahinin üstüne sanki ben bir 
şeyler aramışım, bir şeyler benimle buluşmak istemiş gibi ben tasavvufla tanıştım. Başta büyük bir romantizm vardı, yıllar 
geçtikçe gerçekçi bir platforma yaslandı bu yol. Benim sermayem hep Cenab-ı Hakk’ın bana verdiği her şeydi. Ben de bu 
sermayeyi kullandım müziğimde. Tasavvufu kendi içimde görev edindim, insanlarla buluşturmaya çalıştım. Bir anlamda 
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manevi değerlerimizi taşımaya gayret gösterdim. Çünkü tasavvuf benim özümü 
açığa çıkarıyordu.
Tasavvufu sosyal hayatınıza da yansıttığınızda nasıl bir tablo çıkıyor 
peki?
Daha samimi ve içten bir yaşamınız oluyor. Bütün dünyayı daha farklı algılıyor-
sunuz, doğruyu yanlışı seçmeye çalışıyorsunuz. Kendi doğrularınız sizi bir yerlere 
götürüyor, sevgiyi orada görüyorsunuz, muhabbet orada biliyorsunuz. Varlığın 
birliğine inandığınızda her şey başka oluyor. İnsan, müthiş bir şekilde çoğalıyor.
Tasavvuf bir bakıma 21. yüzyıl insanının da bir kurtuluşu olabilir o zaman. 
Ne düşünüyorsunuz?
İnsan tek başına kendini bir yere koyduğunda aslında yalnızlaşıyor, gücü kal-
mıyor. Zaten tasavvuf, sosyalleşmeye giden yolda insanların doğru algılayıp, 
algıladığını doğru bir eylem şeklinde yaşayabilmelerini öngören bir bilim. İnsan 
kendisinde sonsuz hazinenin var olduğuna inanmalı, bunun için birtakım eylem-
lerde bulunmalı. Önemli olan varlık alemindeki yolda görevimizi yerine getirmek. 
Tasavvuf bunu insana net bir şekilde öğretiyor. Değerlerini yitirmiş, kutsallarını 
kaybetmiş, eksenini kaybetmiş bir toplumun çaresi kesinlikle Mevlana’nın yolun-
dan geçiyor. 21. yüzyıl insanı mutluluğu nerede bulacağını bilemeyen toplum. 
Şaşkın bir durumda. Oysa kurtuluş ellerinin altında.
Bu negatif tabloda ne yapmak gerekiyor peki?
Hemen yitiğirdiğimiz özelliklerin ortaya konulması gerek. Geleneklerimizin gün-
cellenmesi gerek. Ancak bunlarla mutlu olabiliriz. İnsanın mutluluk kıblesinin ol-
ması lazım. Yöneldiğin bir yer olması lazım. Mutluluk için o yere seni götürecek 
sağlıklı donanıma sahip olman gerek. 
Mevlana size ne kattı?
Her şeyden önce olaylara bakış açınız değişiyor. Mevlana’yı anlamak inanılmaz 
bir sermaye demektir. Mevlana bana hem coşkuyu, aşkı, sevgiyi hem her zerrede 
sevgilinin cemalini seyretmeyi işaret etti. Bir özdeşleşme var: Konya, Mevlana ve 
Ahmet Özhan iç içe. Bu benim için büyük bir onur, büyük bir hediye, bereket. 
Tüm bunlara rağmen Mevlana’yı anlamak pek de mümkün değil aslında. Ona 
sormuşlar. ‘Aşk nedir?’ diye. ‘Nasıl anlatayım, beni orada bil’ demiş.
Mevlana’yı yanlış anlayanlar da anlatanlar da mevcut ama... 
‘Ben yaşadığım müddetçe Kuran’ın kölesiyim, Resulullah efendimizin ayağının 
tozunun zerresiyim. Bunun haricinde kim benim ağzımdan bir söz söylerse, o 

Henüz beş 
yaşındayken 
babamın dizinde 
ilk ilahimi 
söylemişim. Sonra 
farklı rüzgarlar 
esti, o ilahinin 
üstüne sanki 
ben bir şeyler 
aramışım, bir 
şeyler benimle 
buluşmak 
istemiş gibi 
ben tasavvufla 
tanıştım.
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sözden de onu aktarandan da şikayetçiyim.’ Bu cümleleri Mevlana diyor. Evet, kesinlikle katılıyorum bugün Mevlana mese-
lesi öyle bir noktaya geldi ki, bunun etiğiyle hiç alakası olmayan insanlar ortada Mevleviyim diye dolaşıyor.
Buna üzülüyorum.
Siz yıllardır Türk tasavvuf müziği konserleri veriyorsunuz. Her yıl Konya Mevlana İntifalleri’ne katılarak Şebi 
Arus’da insanların karşısına çıkıyorsunuz. Bu, sizde nasıl bir his yaratıyor?
Mevlevi ayini bu ülke topraklarının bir klasiği artık. Estetik boyutlara taşındığı bir ortamdan bahsedebiliriz. Ben bu konser-
lerde sevgiyi, sevdayı ve her şeyi paylaşıyorum. Ötekilik adına insanlarla aramdaki buzları erittiğime inanıyorum. Ömrüm 
ne kadar yeter bilmiyorum ama hep severek, sevilerek yaşamak istiyorum. Bu konserler de bana bu duyguyu fazlasıyla 
yaşatıyor. Benim hayat felsefem Mevlana hoşgörüsü, Yunus Emre düşüncesi, ulvi aşk ve sevgi dörtgeni arasında. Benim 
görevim, güzellik, sevgi, paylaşım adına kültürümüzün bazı materyallerini konserler aracılığıyla insanlara taşımak. Bunu 
yaptığıma inanıyorum. 
Sizin müziğiniz tabiri yerindeyse ‘piyasa’ değil. Buna rağmen sevilmenizi neye bağlıyorsunuz?
İhtiyaç sahipleri benim müziğimi anlar. Gönül insanları dinler beni. Ticari bir kaygım hiçbir zaman olmadı. Tasavvuf müziği 
direkt olarak insanların ruhuna hitap eder çünkü. İnanılmaz ulvi bir lezzet verir insanın içine. Söz ve müzik ile yükselişe geçer. 
Belki bu yüzdendir, bilemiyorum.
İstanbul size ne ifade ediyor?
Dünyanın en güzel şehri bence. Dünyanın her yerini dolaştım, böyle bir şehir yok. Tarihi, doğal güzellikleriyle İstanbul gerçek 
bir şehir.
İstanbul’un en güzel yeri hangisi peki?
Her yerini ayrı seviyorum ama Eyüp bölgesi benim için apayrı. Buraya gittiğimde manevi olarak büyük huzur duyuyorum. 
İstanbul Boğazı’nı çok severim. 
Müzik dışında neler yapıyorsunuz?
Müzik neredeyse tüm hayatımı kaplamış vaziyette. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum, sevdiğim insanları görüyorum, onlarla 
paylaşıyorum, onlardan tecrübeler ediniyorum. Onun haricinde okumayı seviyorum. 
Siz sanki hiçbir zaman depresyona girmezmişsiniz gibi duruyorsunuz, sizi sanki hiçbir şey üzmezmiş gibi... Duru-
şunuzdan mı, verdiğiniz enerjiden mi bilinmez ama böyle hissedenler de muhakkak vardır. Gerçekten böyle mi?
Ben bir Müslümanım ve kitabımda bir ayet vardır. Yani “Onlar ki, Allah dostlarıdır. Onlar için hayıflanmak ve hüzün yoktur.” 
Bir Müslüman olarak olabildiğince kitabımın bana koyduğu çizgiyi hayatımda var etmeye çalışırım. Üzüntü benim için çok 
fazla derine gitmez. Yüzeysel bir şey gibi… Küçük sarsıntıdan sonra atlatmayı bir kulluk görevi olarak Müslümanlık duruşu 
olarak bilirim...
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Tarihe not düşen adam: Ruhi Sarıalp

Kulüp faaliyetleri içinse henüz erkendir. Ta ki 1896’ya 
kadar beklenir, İstanbul’daki Kurtuluş (Tatavla) Kulübü 
gerçek anlamda atletizmle ilgilenen ilk kulüp olarak tari-
he geçer. Bu kulüpten Constantin Devecis ve Çelebioğlu, 
1906 yılında Atina’daki ara Olimpiyat Oyunlarına katılırken 
ilk Türk atleti Çanakkale savaşlarında şehit düşen ve aynı 
zamanda futbolcu olan Galatasaraylı Celal İbrahim olarak 
yazılır tarih yapraklarına. Bunları Türk atletizminin ‘doğu-
mu’ olarak kabul edersek ‘emekleme dönemi’ 1920’lerden 
itibaren ortaya çıkar. 1922’den kurulan İdman Cemiyetleri 
İttifakı’na Atletizm Federasyonu’nun dahil olmasının ar-
dından ülkemizdeki ilk ciddi atletizm yarışmaları gerçek-
leştirilir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kurtuluş ve 
Beyoğlu kulüplerinin bu alanda boy göstermeye başlama-
ları da atletizm için ‘ilk adımlar’ olur. 5 Eylül 1924’te atle-
tizmdeki ilk Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de düzenlenir, 
aynı yıl Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF’a (Uluslararası 
Atletizm Federasyonu) üye olur...  Türkiye’nin uluslarara-
sı alandaki ilk madalyası ise 1930 yılında Atina’da yapılan 
Balkan Oyunları’nda 100 metrede 11.1 saniyelik derecesiyle 
ikinci gelen Semih Türkdoğan’ın kazandığı gümüş madal-
yadır. Döneme damgasını vuran isimse 13 yıllık atletizm 
yaşamı boyunca 6 ayrı dalda 29 Türkiye rekoru kıran Ömer 
Besim Koşalay’dır. Bugün Aslı Çakır Alptekin’le ‘zirve’ ya-
pan bayanlar içinde Neriman Tahsin, Emine Abdullah ve 
Mübeccel Hüsamettin isimlerinin altını çizmek gerek... Bu 
üçlü, 1926 yılında yapılan 50 metre mücadelesinde yarışa-
rak Türkiye’nin ilk kadın atletleri olarak tarihe geçti. Olimpi-
yat oyunlarında yarışan ilk kadın atletimiz ise 1948 Londra 
Olimpiyat Oyunları’nda 100 m. branşında yarışan Üner 
Teoman oldu.  Olimpiyat dedik, devam edelim... Londra 
2012’de tarihimizin en parlak performansına imza atan 
atletizm branşı için ‘olimpiyat’ denince akla gelen ilk tarih 
1948, ilk isimse Ruhi Sarıalp... Üç adım atlama branşında 
yarışan Sarıalp’in 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda 

15.02’lik derecesiyle elde ettiği bronz, hem tarihimizin ilk 
olimpiyat madalyası oldu hem de bir büyük bekleyişin 
başlangıcı... Madalya hasretinin... 

2000’lerin yıldızları: Süreyya & Eşref

Yıllar geçiyor, Türkiye olimpiyatlara katılıyor ancak bir türlü 
madalya gelmiyordu. 
Türk atletizmi Semra Aksu, Mehmet Terzi, Mehmet Yurda-
dön, Serap Aktaş gib sporcular çıkarıyor, ancak olimpiyat-
larda kürsü bir tarafa, finallere hatta yarı finale bile uzak-
tan bakıyordu. 1990’ların sonuna kadar bu ‘özlem’ devam 
ederken, Türk atletizminin üzerindeki ölü toprağından kur-
tulması için süreç bir büyük isimle başladı... 

Süreyya Ayhan...

1997’de ilginç bir transferle, 4 yüzücüye karşı 4 atlet ta-
kasıyla  F.Bahçe kulübünden ENKA’ya transfer olan Sü-
reyya’yı Türk atletizminin yıldızı yapan 2000 Sidney 
Olimpiyat Oyunları oldu... İlginçtir, Londra’da Aslı Çakır 
Alptekin ve Gamze Bulut’la ‘duble’ yaptığımız branşta, 
yani 1500 metrede gelmişti başarı... Belki atletlerimizin 
bugün geldiği noktadan bakıldığında o dönem önemli 
görünmese de Süreyya Ayhan’ın Sidney’de yarı final koş-
ması, bugünler için çok değerli bir köşe taşı oldu. Sürey-
ya’nın 2001’deki Dünya Şampiyonası’nda final görmesinin 
ardından, 2002’de Münih’teki Avrupa Şampiyonası’nda 
altın madalyayı boynuna takması, tarihe atılmış dev bir 
imza oluyordu. Türk atletizminde dönemin ‘başrol’ oyun-
cusuydu o... Rüzgarı kısa süren, öyküsü çok tartışılan, ama 
Türk atletizmi için ‘rol model’ olan... Atletizm sinemasının 
en iyi erkek oyuncu dalındaki ‘Oscar’ı ise çekiç atmadaki 
gururumuz Eşref Apak’ındı... Şili’deki 2000 Dünya Gençler 
Şampiyonası’nda altın madalya alarak ‘Geliyorum’ diyen 
Apak, bir tarihi değiştiren isim olacaktı. 1948 Londra’da 
Ruhi Sarıalp’in aldığı bronz madalyanın ardından hasret 

Türkiye’nin atletizm ile tanışmasında bir ismin altını kalın bir kalemle çizmek gerek... Curel... Fransız bir beden eğitimi 
hocası olan Curel’in 1868’de o dönem Mekteb-i Sultani olarak bilinen Galatasaray Lisesi’nde ders vermek üzere Türkiye’ye 
gelişi, bugünlere atılan ilk adım. Kendisi eski bir atlet ve cimnastikçi olan Curel’in beden eğitimi derslerinde atletizm 
branşlarını öğretmesi bir kıvılcımdır Türkiye için. Aynı Curel’in 1870 yılında Kağıthane’de düzenlediği koşu, atma ve atlama 
dallarından oluşan ‘idman bayramı’, Türkiye’de atletizm yarışmalarının başlangıcı olur. 
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56 yıla dayanmış, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları kapıya 
dayanmıştı. İşte Eşref Apak bu noktada çıktı ortaya. Kim-
senin beklemediği bir şekilde mücadelesini ortaya koydu. 
Olimpiyat finalini 79.51’le dördüncü bitirmişti ama ‘müjde’ 
daha sonrasında geldi. 83.19’la altın madalyaya uzanan 
Macar çekiççi Adrian Annus’un dopingli çıkmasıyla Eşref 
de 4. sıradan bronza terfi etti. Ruhi Sarıalp’in 1948’de aldığı 
bronzdan tam 56 yıl sonra bir Türk atlet olimpiyat madal-
yasına kavuşuyordu. Süreyya’nın yarı finalinin ardından 
2004’teki bu bronz, Türk atletizmi için de bir adımdı. 

Türk atletizminde devşirme etkisi

Türk atletizminde 2000’den itibaren başlayan ve bugün 
tavan yapan dönemi anlatırken, devşirme etkisinin de 
altını kalın bir kalemle çizmek gerekir... Ve özellikle de bir 
ismin: Elvan Abeylegesse...  Söz konusu dönemde, Tür-
kiye’de atletizmi geliştirmek, sporcularımızı daha güçlü 
isimlerle rekabette zorlamak ve tabii ki uluslararası orga-
nizasyonlarda madalya alabilmek amacıyla devşirme rüz-
garı esmeye başlamıştı. Devşirmelerin öncüsüydü Elvan... 
Etiyopyalı diğer 3 atlet (Tezeta Sürekli, Alemitu Çolakoğlu, 
Sibel Özyurt) ile birlikte Türk vatandaşlığına geçen (ilk ismi 
Elvan Can’dı) sporcu, orta ve uzun mesafede Türk atletiz-
minin parlak başarılarına imza atacaktı. Önder Özbilen ta-
rafından keşfedildi, Türkiye’ye geldi. 2001 Akdeniz Oyun-
ları’nda 10 bin metrede aldığı bronz, ilk madalyası olarak 
yazıldı hafızalara. Asıl hedef olarak 2004 Atina Olimpiyat 
Oyunları belirlenmişti. 2003 Dünya Şampiyonası’nda 5 bin 
metrede 5. olurken artık ‘hedef’ yılı gelmişti. 2004 Atina 
öncesi Elvan’ın haziran ayında Norveç’te yapılan Golden 
Lig yarışında 5 bin metrede 14.24.68’le dünya rekoru kır-
ması, beklentileri de en üst noktaya çıkardı. Türkiye ondan 
atletizm tarihinin ilk olimpiyat altınını bekliyordu. Ancak 
2004 Atina’da Elvan bu hedeflerin çok uzağında kaldı. 
Önce ‘favorisi’ olduğu 5 bin metrede koşan ve 12. sırada 
kalan sporcumuz, 1500 metrede de piste çıkıyor ve yarı-
şı 8. sırada tamamlıyordu. Bu hayal kırıklığı sonrası 2006 
Göteborg Avrupa Şampiyonası’nda 10 bin metrede bronz, 
2007 Osaka Dünya Şampiyonası’nda da yine 10 binde gü-

müş madalya ile moral bulan Elvan’ın ‘olimpik patlaması’ 
ise 2008 Pekin’de geldi... 5 bin ve 10 bin metrede boy gös-
teriyordu milli atlet... İlk sınav 10 bindeydi... 29:56.34’lük 
derecesiyle ikinci sırayı alan Elvan’ın gümüş madalyası, 
Türk atletizm tarihinin en büyük başarısıydı. Bununla da 
yetinmedi. 5 bin metrede de ikincilik kürsüsüne çıkan ve 
bir gümüş daha kazanan Abeylegesse, olimpiyat tarihinde 
Türkiye’ye bir olimpiyatta iki madalya kazandıran ilk spor-
cu unvanına da erişti. Madalyalar bir tarafa, Süreyya’nın 
sahneden çekilmesinin ardından Türk atletizminin baş-
rol oyuncusu haline gelmesi, Türk gençlerinin atletizme 
yönelmesi için bir ‘model’ olması, Elvan’ı ayrı bir noktaya 
koydu ülkemiz için...

Barcelona: Engellerin yerle bir olduğu adres

Türkiye için ‘Biz bu işi yaparız’ yargısının kafalara yerleştiği 
şampiyona olarak 2010 Avrupa Şampiyonası’nı görmek 
gerek kuşkusuz...  Tarihinde toplam 3 Avrupa madalyası 
bulunan bir ülke için, Barcelona’da Nevin Yanıt’ın 100 met-
re engellide, 10 binde Elvan Abeylegesse’nin, 5 binde ise 
Alemitu Bekele’nin altın madalya alışı, Elvan’ın 5 binde de 
ikincilik kürsüne çıkması Türk atletizminin dönüm nokta-
larından biri oldu. Tarihteki 3 madalya barajı, sadece bir 
şampiyonada gelen 3 altın ve 1 gümüşle aşılmıştı. Elvan 
ve Alemitu’nun madalyaları büyük mutluluktu. Ancak 
Nevin’di ‘engelleri’ yıkıp atan... Süreyya ile başlayan devşir-
melerle devam eden yükseliş, Türkiye’de yetişen bir yete-
neğin Avrupa’nın 1 numarası oluşuyla taçlanmıştı. Kartopu 
etkisiydi bu, artık önünde durulamayacak... Madalya alan 
sporcuların yanında Burcu Ayhan’ın yüksek atlamada, 
Fatih Avan’ın cirit atmada geldiği nokta dikkate değerdi. 
2010 tarihi bir yıl olarak yazıldı akıllara. Ancak bunun bir 
‘başlangıç’ olduğu 2011 ve 2012’de ortaya çıkacaktı. 

Aslı Altın, Gamze Gümüş Türkiye mest

İstanbul’un ev sahipliğini yaptığı Dünya Salon Atletizm 
Şampiyonası, Nevin’in ardından bir büyük ismi daha orta-
ya çıkarıyordu Türkiye için... O isim Aslı Çakır Alptekin’di... 
İstanbul’da ‘daha sonra isminin verileceği’ Ataköy Atletizm 
Salonu’nda 1500 metre için çıkış çizgisine geldiğinde final 
koşmasının onun için önemli bir başarı olduğunu düşü-
nenler çok fazlaydı. Ancak Aslı farklı düşünüyordu. Son 
300 metreye 4. sırada girince, ‘Madalya neden olmasın’ 
fikri seyircilerin de beynine yerleşmişti.... Salon büyük bir 
uğultuyla ayağa kalktı, “Haydi Aslı” diye... Bu atmosfer 
kendi deyimiyle “Bacaklarıma büyük bir güç geldi. Madal-
ya alacağıma o anda inandım” diyen sporcuyu da kürsüye 
taşıyordu. Bronz madalyayı boynuna takmıştı Aslı... Türk 
vatandaşlığına birkaç ay önce geçen İlham Tanui Özbi-
len’in gümüşü ve Aslı’nın bronzu, Türkiye’nin Dünya Salon 
Şampiyonaları’ndaki ilk madalyaları oluyordu. Barcelo-
na etkisi, bir adım daha ilerlemişti. Ardından gelen 2012 
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Helsinki Avrupa Atletizm Şampiyonası ise 2012 Londra 
Olimpiyat Oyunları için bir ‘haberci’ oldu. Türkiye 4 altın, 2 
gümüş, 1 bronzla toplamda 7 madalyaya ulaşıyor ve takım 
halinde Avrupa 5.si oluyordu. Kürsüdeki isimler tanıdıktı. 
Nevin Yanıt 100 metre engellide Barcelona’dan sonra üst 
üste 2. Avrupa şampiyonluğuna imza atıyor, Gülcan Mıngır 
3 bin metre su engellide kürsünün ilk basamağına çıkıyor, 
10 bin metrede Polat Kemboi Arıkan’dan da madalya geli-
yordu. 1500 metre kadınlar finali ise mest ediciydi. Aslı Ça-
kır Alptekin altın madalyaya uzanırken, finishte arkasında-
ki isim Gamze Bulut’tu... 3 bin metre su engellinin gümüş 
ismi Tarık Langat Akdağ olurken, 5 bin metrenin bronzu 
ise Polat Kemboi Arıkan’a gitti. Türkiye tarihinin en parlak 
Avrupa Şampiyonası performansıyla “Londra Olimpiyat 
Oyunları’na hazırım” mesajını vermişti. Artık sıra en büyük 
organizasyonda kendini göstermeye gelmişti...

Hayallerin gerçeğe döndüğü yer: Londra

Evet, bundan yıllar sonra Türk atletizmiyle ilgili bir yazı 
kaleme alındığında Londra’nın yeri ayrı olacak. Türk spor 
tarihinin en büyük başarısına imza atılan adres olarak anı-
lacak Londra... Ve o tarih gelecek akıllara.  10 Ağustos 2012 
Cuma... Yer: Londra Olimpiyat Stadı... Kadınlar 1500 met-
re yarışı için atletler start çizgisinde... Start veriliyor, yarış 
başlıyor... Yavaş bir tempoda geçen ilk metrelerin ardından 
Gamze Bulut öne çıkıyor, gruba tempo vermeye başlıyor. 
Ardında Aslı Çakır son metrelerde yapacağı sprint için 
hazır vaziyette yerini alıyor... Yarışın son 400 metresine 
doğru Aslı Çakır Alptekin öne fırlıyor, Gamze o sırada 3. 
sıraya gerilemiş durumda... Son 100’de Gamze insanüstü 
bir sprinte kalkıyor, ikinciliğe giriyor. Son metreler hala ku-
laklarda o anons çınlıyor... Aslı altın, Gamze gümüş... Aslı 
Çakır Alptekin 4.10.23’lük derecesiyle altın madalyanın sa-
hibi olurken Gamze de 4.10.40’lı gümüş madalyaya koşu-
yor. Ve Türkiye ilk kez bir olimpiyatta altın madalya kaza-
nıyor. Bir olimpiyatta, bir olimpiyat stadında ilk kez İstiklal 
Marşı söyleniyor... İşte Türk spor tarihinin en büyük başarısı 
böyle geliyor. Öyle bir gece yaşanıyor ki, Nevin Yanıt’ın 100 
metre engellide olimpiyat beşinciliği gibi çok önemli bir 
dereceye ulaşması bile gölgede kalıyor!  Nereden nereye... 
Olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında yarı final bile gö-
remediği yıllardan olimpiyat kürsüsünde ilk iki basamağa 
el koyduğu bir döneme geldi Türkiye... Yukarıda öyküsünü 
anlattığımız, köşe taşlarına vurgu yaptığımız 2000’li yıl-
lardan başlayan çıkış, bugün Türk atletizmini bu noktaya 
getirdi. Peki yeterli mi? Asla... Bugün yapılması gereken, 
Aslı’yı, Gamze’ye bir ‘örnek yıldız’ olarak öne çıkarmak, 
Türk gençlerinin bu spora yönelmesini sağlamak, antrenör 
ve tesis anlamında altyapıda dev adımlar atmak... Ancak 
yeni Aslılar, yeni Gamzeler, Nevinler, Süreyyalar için bir 
kıvılcım yakıldığını söyleyebiliriz. Gün, o kıvılcımı yangına 
döndürme günü...

Artık hedef dünya rekoru

O artık bir yıldız... Türk atletizminin en büyük başarısının 
altında imzası olan bir yıldız... Aslı Çakır Alptekin... 2011 
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’ndan itibaren adeta 
bir peri masalı yazan Aslı... Geldiği noktayı biliyor, hedef-
lerini çiziyor... Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’ndaki 
bronz sonrası Türk bayrağıyla tur atışı gözlerimizin önün-
de... O an söyledikleri de hâlâ kulaklarda... Aslan payını se-
yirciye verip, “Son yıllarda her gittiğim yarışta bir aksilikle 
karşılaşmıştım. Ama bir yerde bu şanssızlığı kıracağımı 
biliyordum. Son metrelerde seyirci beni alıp götürdü. Artık 
çıtayı aştım. Daha önce gittiğim organizasyonlarda finalde 
koşmak amacını taşıyordum. Bundan sonra madalya için 
koşacağım” diyordu...
Öyle de oldu. İstanbul’un ardından Helsinki’deki Avrupa 
Şampiyonası’nda 1500 metrenin altın madalyası onun 
boynuna asılıyordu. Hem de bir diğer Türk atlet Gam-
ze Bulut’un önünde... Ve ardından Londra Olimpiyatla-
rı... Gamze ile birkez daha finish çizgisine giren Aslı, son 
metrelerde adeta gölgesiyle yarıştığını anlatıyor: “Gece 
koştuğumuz için stadın ışıkları yanıyordu. Son 100’de sağ 
tarafımdaki gölgemi rakibim sanıp hızımı artırdım.” Nor-
malde hiç bakmam ama ekranı gördüğümde rahatladım. 
Peki, bu başarı nasıl geliyor? Hangi fedakarlıkları berabe-
rinde getiriyor? Öncelikle eski bir atlet olan antrenörü ve 
eşi İhsan Alptekin’in Aslı için kariyerini bıraktığını belirte-
lim... İhsan hocanın, “Sen daha yeteneklisin” diyerek an-
trenörlüğe soyunması bir dönüm noktası ikili için... Aslı’nın 
emeği ise çok büyük. Sabah 6.45’te uyanıp 07.00’de hafif 
tempolu bir koşuyla güne başlıyor. Bal, peynir, zeytin, tahin 
ve pekmezden oluşan kahvaltı  yapılıyor... Akşam yapılan 
idman 2.5 saat alıyor. Haftada 180 kilometre koşan Aslı, bir 
yılın 355 gününü böyle geçiriyor. Bu tempo hedefleri de 
beraberinde getiriyor... Olimpiyat şampiyonluğunu yeterli 
görmüyor milli atlet... Öncelikle 1500 metrede 3.55.33’le 
Süreyya Ayhan’a ait Türkiye rekorunu kırmayı hedefleyen 
Aslı, 2-3 yıl içinde dünya rekorunun da sahibi olmak niye-
tinde. Aslında onun için tek bir anektod, her şeyi özetliyor... 
Geçtiğimiz günlerde yapılan düğününün ardından sabah 
Nike’ın özel yarışı için piste çıkması, başarının hangi şart-
larda geldiğini gözler önüne sermek için yeterli...

Türk atletizmi için 3 kez: Sağol sağol sağol...
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Anadolu’nun 
Bağrından Kopup Gelenler…
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Ekonominin nabzını elinde tutan büyük ölçek-
li firmalar, tüketicilerin tercihlerini her yıl belirleye-
rek bu tercih ve zevklere göre markalar yaratıyor-
lar. Hatta bu durum öyle bir hal almış durumda 
ki firmaların çıkardığı bu markalar, hayatımızın 
her alanına hâkim oluyor. Hal böyle olunca eko-
nominin büyük bir gücünü de bu markalar oluş-
turmuş oluyorlar. Lakin diğer taraftan Küçük ve 
Orta Büyüklükteki işletmeler, kısa adıyla KOBİ’ler 
de bu pazardan kendilerine düşen payı almak 
için canla başla çalışıyorlar. Kimi Anadolu’nun en 
ücra köşelerinde faaliyet göstermelerine rağmen, 
bugün Türkiye’nin dört bir yanına söz konusu hiz-
metlerini ulaştırabilen büyük bir ağa da sahipler. 
Üç dört kişi, küçük bir masa ile başlayan hikâyeleri 

yüzlerce insanın çalıştığı bir firmaya dönüşebili-
yor. Geçtiğimiz sayıda ekonomi sayfamızda KO-
Bİ’lerin ekonomimize olan katkısına değinmiş, bu 
sektörün önde gelen isimleri ile görüşmüştük. Bu 
yeni sayımızda ise ekonominin lokomotif gücü 
olarak tanımlanan “Anadolu Markaları”nı kale-
me aldık. Anadolu markaları, gösterdikleri üstün 
güç ve azimle devlet tarafından teşvik yasaları 
ile ödüllendiriliyor. Pek çok sivil toplum kuruluşu 
da Anadolu’dan yurt çapında bir marka çıkması 
için desteklerini esirgemiyor. Hatta bu firmaların 
desteklenmesi ve teşvik edilmesi için her yıl belirli 
aralıklarla yarışmalar düzenleniyor. Bunlardan biri 
de Türkiye Finans Katılım Bankası ve Capitol & 
Ekonomist dergileri işbirliği ile düzenlenen “Ana-
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dolu Markaları 2012” yarışması. Bu yarışmaya ait geniş çaplı 
bilgileri yine sizlerle paylaşacağız. Ama ilk önce Türkiye’nin 
en önemli markalarından, Anadolu Markaları’na geçiş ya-
palım…

Anadolu’nun medyası…
Uluslararası Marka Derecelendirme Kuruluşu’nun yapmış 
olduğu araştırmaya göre 2012’nin Türkiye’nin en değer-
li markaları belli oldu. Bu araştırmaya göre en değerli 50 
marka içerisinde Keskinoğlu, Eczacıbaşı, Tofaş, Anadolu 
Sigorta, Vestel Beyaz Eşya, Kiler gibi her birimizin aslında 
bildiği ve de tanıdığı isimler yer alıyor. Onlar ve diğerleri 
artık markalaşan isimleri ve markalaşan ürünleri ile birlikte 
kimi zaman evimizin bir köşesinde, kimi zaman ise masa-
mızın en üstünde duruyorlar, yarattıkları ürünlerle birlikte… 
Peki ya Anadolu Markaları? İşte bunlardan biri, “Megabirlik 

Medya…” 2009 yılında Afyonkarahisarlı 35 işadamının or-
taklığı ile kurulan, bünyesinde Kanal 3, Gazete 3 ve Ajans 
3’ü barındıran Megabirlik Medya, Anadolu’nun en önemli 
markalarından biri haline geldi kısa zamanda. Başta Af-
yonkarahisar olmak üzere Eskişehir, Kütahya, Uşak, Isparta, 
Burdur, Manisa ve Denizli’de faaliyet gösteren Megabirlik 
Medya, büyük medya kuruluşlarına rakip olur mu bileme-
yiz ama faaliyette bulunduğu bölgelerdeki vatandaşların 
sorunlarını, taleplerini dile getirmesi açısından büyük önem 
teşkil ettiği kesin. 

Her ülkeye özel “akü” ihraç 
ediyor
Otomotiv yan sanayinde tercih edilen markalardan biri ha-
line gelen İnci Akü’de 28 yıldır Türkiye ekonomisi için değer 
yaratan bir başarı öyküsüne sahip. İnci Akü’nün içerisinde 



paylasim@turkiyefinans.com.tr    I     33

bulunduğu İnci Holding 1984 yılında Cevdet İnci tarafın-
dan kurulmuş.  Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuru-
lan İnci Akü, o gün için Avrupa’nın en önemli üreticilerin-
den biri olan Avusturya kökenli Jungfer Baren firması ile 
lisans anlaşması yaparak üretimine başlamış ve sonrasın-
da Fransız ve Amerikalı üreticilerle uzun dönemli ortaklık-
lar yapılmış. İnci Akü’nün dikkatleri çeken en önemli başa-
rısı ise şüphesiz her ülkenin hava ve yol koşullarını dikkate 
alarak üretim yapıyor olmaları. Bugün 4 kıtada 70 ülkeye 
hizmet veriliyor. 
Şüphesiz bu örnekleri uzatabilmek mümkün. Anadolu 
Markaları’nın yapmış oldukları katkıları ise şu şekilde sıra-

layabilmek mümkün:
• İstihdamı artırıyorlar
• Faaliyette bulundukları bölgelerin ekonomisinin geliş-
mesine ve yeni ürünlerin çıkmasına büyük katkıları var
• Kendilerinden sonraki Küçük ve Orta Büyüklükteki işlet-
melere örnek oluyorlar
• Faaliyette bulundukları kentlerinin reklamını ve tanıtımını 
yapıyorlar
• İşsizlik azalıyor
• Rekabet gücünü tetikliyor
• Anadolu insanının neler yapabileceğini gösteriyorlar. 

Anadolu’ya Yön Veren 
Markalar Ödüllendirildi
 
Türkiye Finans Katılım Bankası ve Capital & Eko-
nomist dergileri işbirliği ile düzenlenen Anadolu 
Markaları 2012 Yarışması’nın ödül töreni 25 Ara-
lık’ta Conrad İstanbul’da yapıldı. Törende Türkiye 
Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, 
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, 
Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü 
M.Rauf Ateş, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya 
geldi.
 
İş dünyası ve Anadolu ekonomisinin önemli isim-
lerini bir araya getiren ödül töreninde Büyük İş-
letmeler kategorisinin Ticaret alt kategorisinde 
birincilik ödülü Denizli’den Sadık Grup’un olur-
ken, Tarım alt kategorisinin birincisi Manisa’dan 
Keskinoğlu Tavukçuluk, İmalat alt kategorisinin 
birincisi olarak Kırşehir’den Petlas Lastik seçildi. 
‘Küçük İşletmeler’de ise birinciliği Antalya’dan 
San Bilgisayar aldı. Ayrıca jüri, markalı ihracattaki 
başarısı nedeniyle Adana’dan Beta Gıda’ya, ge-
leneksel bir ürüne değer katarak kültüre yaptığı 
katkılardan dolayı ise Hatay’dan Gülteks Dış Tica-
ret’e jüri özel ödülü vermeyi uygun buldu.

Markalaşmanın önemini 
anlattı
 
Ödül töreninde bir konuşma yapan Türkiye Finans Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Boydak “Ülke olarak geçmişte pek çok kriz yaşa-
dık. Her krizden bir ders aldık ve firmalarımızı bu yönde geliştirdik. 
Burada öğrendiğimiz en büyük ders “markalaşmanın önemi” oldu. 
Bugün markalaşma çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayan fir-
maların olumsuz durumlardan çok fazla etkilenmediklerini, sektör-
lerinin öncüleri olduklarını görüyoruz. Yıllardır reel sektörün yanında 
yer alan Türkiye Finans olarak markalaşma serüvenlerinin yarıştığı 
bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Bu gibi projeler 
sayesinde ülkemizde markalaşma bilincinin gelişeceğine ve yakın 
gelecekte dünyanın dört bir tarafını Türk markalarının saracağına 
inanıyoruz” dedi. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk de Tür-
kiye Finans’ın kurulduğu günden bu yana her zaman reel sektörün 
yanında olduğunu vurguladı. Türkiye Finans’ın ülke ekonomisine 
destek olma misyonuyla Anadolu Markaları projesinin misyonunun 
birebir örtüştüğünü aktaran Gürerk, “Markalaşma; gelişen ve global-
leşen rekabet ortamında var olabilmek için vazgeçilmez bir unsur. 
Pek çok şirketimiz markalarına yatırım yapmayı, stratejileri içinde ön 
plana alıyor. Anadolu Markaları Yarışması bir dünya markası haline 
gelmek isteyen firmalarımıza büyük bir fırsat sunuyor. Ulusal mar-
kalarımızın uluslararası başarı yakalamak için yaptıkları çalışmalar 
bizlerin de motivasyonunu artırıyor. Kurulduğumuz günden bu yana 
firmalara markalaşma yolunda ihtiyaç duydukları finansman deste-
ğini sağlıyoruz. Anadolu Markaları’nda öykülerini dinlediğimiz ve iş 
dünyasına ilham veren sayısız başarı hikâyesine yenilerini eklemek 
için reel sektöre desteklerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.
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şube

Etiler Şube Müdürü Leyla Erdik: 

“Ekibime Güveniyorum”

Ş
Yazı: Merve Korkmaz 
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Leyla Erdik kimdir?

1973 Almanya doğumlu 
Leyla Erdik, Uludağ Üniversitesi 

Filoloji Lisansı akabinde 
Beykent Üniversitesi İşletme 

Fakültesi’nde MBA yaptı. 
1996 yılında iş ve bankacılık 

hayatına bir bankanın dış ticaret 
bölümünde başlayan Erdik, 

çok iyi derecede Almanca ve 
İngilizce biliyor. Kitap okumak, 
tasavvuf konularını irdelemek, 
denemeler yazmak en sevdiği 

hobiler arasında. Evli ve 11 
yaşındaki kızı Nazlıhan ile iflah 

olmaz bir hayvansever ve doğa 
tutkunu.
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Şube olarak bölgenin ilk ve en genç  katılım bankası ol-
duklarının üstünde duran Türkiye Finans Etiler Şube Müdü-
rü Leyla Erdik’in en büyük amacı kaliteli hizmet sunarak Eti-
ler’de fark yaratmak. Bunun içinde şube içi iletişimin önemli 
olduğunu söyleyen Erdik’in arkasında çok iyi bir ekip var.

Etiler’i sizden dinleyebilir miyiz?

Etiler  1950’li yıllar itibarı ile toplu konut yerleşimine başla-
nılan ve semte adını veren Etibank ortaklığındaki Etiler Yapı 
Koop.’ nin villa inşaatı ile İstanbul’un son 40 yıllık kentsel 
yayılma ve değişimini başlatarak günümüzü özetleyen yer-
lerden birisidir. 1960’lı yıllardan itibaren Etiler semti kuzeye 
ve doğuya doğru yeni evler ve siteler ile gelişirken, süreç 
içinde lokasyon olarak şehrin hem merkezinde hem de her 
iki yakaya ulaşım noktasında bulunması ve 1990’lı yıllarda 
da İstanbul’un en büyük AVM’si Ak Merkez’in faaliyete geç-
mesi ile bölgenin popülaritesini artırmış, orta ve üst gelir 
seviyesindeki kişilerin yerleşim noktası haline gelmiştir. Gü-
nümüzde lüks restoranları ve bazı yerli-yabancı firma mer-
kezlerinin bulunmasıyla dikkati çekiyor.
 
Bize şubenizden bahseder misiniz?

Şubemiz 16 Temmuz 2012’de açıldı. Güvenlik personelimiz 
ve hizmetlimiz dahil 9 kişiden oluşan bir ekiple faaliyete 
geçen bölgenin ilk katılım bankası olarak faaliyete geçtik. 
Dinamik ve pazarlama odaklı bir şube kimliği ile bölgede 

bilinirliliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Etiler Şubesi olarak böl-
genin en genç ve ilk katılım bankası olarak kaliteli hizmet 
sunarak fark yaratmak hedefindeyiz. Bu anlamda en önem 
verdiğimiz konu şube personelimizin önce kendi içinde ile-
tişime açık ve empati duygusu dahilinde çözüm odaklı ola-
rak ekip ruhuyla hareket etmesidir. Çünkü kalitede süreklilik 
ve fark yaratan hizmet anlayışı, ancak personelin içeride 
doğru bir iletişimle işi başlatıp müşteri nezdinde başarı ve 
memnuniyetle sonuçlanmasını sağlayabilir. Yani temel slo-
ganımız her işin başı doğru iletişim ve bu anlamda ekibime 
güveniyorum.
 
Hedefleriniz nedir?

Bölge’de Private Banking odaklı hizmet anlayışı hâkim ol-
maktadır. Son yıllarda elit nüfusun bir kısmının özellikle de 
Göktürk ve Acarkent’e taşınmaları ile birlikte bölge banka-
ları sadece bireysel değil KOBİ, ticari ve kurumsal bankacılık 
anlayışında hizmet etme çabasına girmeye başlamışlardır. 
Dolayısıyla işin doğası gereği kredibilitesi ve iş yapma an-
layışı bankamız prensipleriyle örtüşen ve karşılıklı kazanım 
politikasıyla yol alabileceğimiz tüzel veya gerçek müşteri-
lere ulaşma bilinci ve çabası içindeyiz ve bu çizgide aynen 
devam edeceğiz. İstanbul’un bu kadar merkezinde ve ula-
şım kolaylığı avantajına sahip bir lokasyonunda iken aktif 
pazarlama odaklı olarak şubemizin kısa sürede sağlıklı bir 
büyüme yakalayacağına inanıyorum. Zira 4 aylık şubemizin 
rakamlarıda bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Soldan sağa;
Simay Yalçın Aslan
Suat Yılmaz 
Burak Engin Balcan
Özhan Firidin
Gökhan Akkaya
Elif Demirtaş
Leyla Erdik
Seda Ayyıldız
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şube

Taksim Şube Müdürü Sami Bozdağ;

“Taksim’in Avantajlarından 
 Yararlanarak Fark Yarattık”

Ş
Yazı: Merve Korkmaz 
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Sami Bozdağ kimdir?

1979 yılında Kayseri’de doğan 
Sami Bozdağ, evli ve iki 

çocuk babası. Üniversiteyi 
Fatih Üniversitesi’nde okuyan 

Bozdağ, üniversitenin son 
yılında değişim programıyla 
University of California, Los 

Angeles Üniversitesi’ne gitmiş 
ve burada bankacılıkla alakalı 

eğitimler alarak üniversite 
hayatını tamamlamış. 2001 

yılında Türkiye Finans’ta 
bankacılığa başlayan Bozdağ, 

2010 yılından beri Türkiye 
Finans Taksim Şubesi’nde şube 

müdürü.
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Türkiye Finans Taksim Şube Müdürü Sami Bozdağ, Tak-
sim’in nüfus, ulaşım, turizm gibi avantajlarını iyi kullandıkla-
rını çünkü Taksim’i iyi tanıdıklarını belirtiyor. Planlarını uzun 
vadede yaptıklarını söyleyen Bozdağ için en önemli şey 
başarılarının sürdürülebilir olması. Türkiye Finans Taksim 
Şubesi ekibinin bir aile olduğunu dile getiren Bozdağ ile şu-
belerinin şu anki durumu, hedeflerini ve İstanbul’un merkezi 
olan Taksim’i konuştuk.

Bize şubenizden bahseder misiniz?

2010 yılının mart ayından beri hizmet veriyoruz. Taksim 
şubesi Türkiye Finans’ın 183. şubesi. 8 kişilik çok renkli bir 
ekiple çalışıyoruz. Taksim halkı bankaları tanıyor. Burada 
bankacılık tarihi çok köklü bunun için bankalar arası rekabe-
ti hissedebiliyorsunuz. Şube olarak ilk başta Taksim’i tanıdık. 
Deneme yanılma yöntemiyle değil Taksim’in ihtiyaçlarına, 
ticari eğilimlerine ve taleplerine göre hareket ettik. Müslü-
man mahallesinde salyangoz satmadık, bir strateji geliş-
tirdik ve bunu uygulayarak başarıya ulaştık. Hedeflerimize 
ulaşmamızdaki temel etmen ekip ruhumuz. Bizim çok diri 
bir ekibimiz var. Ekip olarak pazara çok iyi odaklandık. Bir 
amaç ve fikir birliğimiz var. Şube açıldığından beri neredey-
se aynı ekiple çalışıyoruz.  Bankanın içinde yaşayan bir aile 
gibiyiz. 

Taksim için, İstanbul’un merkezi diyebiliriz. Bu avan-
tajı nasıl kullanıyorsunuz?

Taksim İstanbul için özel bir bölgedir. Tarihi çok eskiye daya-
nır. Özellikle turizm yönü çok güçlüdür. Taksim’e resmi veya 

gayri resmi turizmle ilgili geniş teşvikler sunuluyor.  Bunun 
için güçlü bir otelleşme söz konusu.  Bu yüzden biz de tu-
rizm sektörüne ağırlık veriyoruz. Seyahat acentelerine, top-
lu taşıma firmalarına ve otelcilik sektörlerine kanalize olmuş 
durumdayız.  Turizm sektöründe yapılacak yatırımlara belli 
finansal prensipler çerçevesinde destek veriyoruz. Turizm 
sektörü bizim banka olarak kendimizi çok hissettirmedi-
ğimiz bir sektördü. Fakat Taksim şubesiyle bu olgu değiş-
ti.  Taksim ticaretin birçok alanında aktif bir yer. Dış ticaret, 
tekstil, imalat sanayi,  inşaat, otomotiv gibi farklı alanlara da 
yöneldik. Taksim’in kalabalık nüfus avantajından da yarar-
lanıyoruz. Mesela çok fazla yabancı müşterimiz var. İlişkile-
rimizi sıkı tutmak ve sürekliliği sağlamak için yabancı müş-
terimizde ilişkilerimize önem veriyoruz. Yurtdışına havale 
yapmak, hesap açmak gibi işleri sıkça yapıyoruz. Taksim’in 
avantajlarından yararlanarak fark yarattık diyebilirim.
Şube olarak bundan sonraki hedefiniz nedir?
Çok genç bir şubeyiz fakat çok hızlı hareket ediyoruz. Şu-
bemiz açıldığında, 1 yılda kâra geçebilmeyi hedefledik. Bu 
hedefimizi 9 ayda gerçekleştirdik. Bugün ise Türkiye Finans 
şubeleri arasında aylık bazda en çok kâr eden şubelerden 
biriyiz. Bundan sonraki hedefimiz, yıllık bazda kârımızı artır-
mak. Hangi alanlara yoğunlaşırsak kârımızı arttırırız ve elde 
ettiğimiz kârı nasıl sürdürülebilir kılabiliriz gibi sorulara ce-
vap arıyoruz. Uzun vadede olanları yapıyoruz, geleceğimize 
bakıyoruz. Şube olarak ana felsefemiz bu. Ayrıca satış po-
tansiyelini artırmak için şube içi iletişime çok önem veriyo-
ruz.  Çok güçlü bir ekimiz var. Bu ekipte, satış motivasyonu 
sağlamak ve satış potansiyelini artırmak adına çeşitli eğitim 
etkinlik ve organizasyonlar düzenliyoruz. Satışa önem ve-
riyoruz.

Soldan sağa;
Hakan Kıravat, 
Emrah Kotan, 
Murat Saygın,
Orhan Erdoğdu,
Furkan Kuklacı, 
Fahri Nesrin,
Sami Bozdağ,
Beyza Dut,
Latif Acar 
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A’dan Z’ye 

Yeni Türk Ticaret Kanunu 

Y
Yazı: Kübra Demir
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Osman amca, yıllar önce kurduğu şirketinin ortağı yü-
zünden zor duruma düştü, lakin ortağını bulmakta zorluk 
çekiyor, kime başvuracağını ve ne yapacağını bilmiyor. Ya 
da Semiha teyze, yıllarca çalıştığı X şirketini bir sabah gittiği 
zaman kepenkleri kapatmış bir şekilde buldu. Ne bir adres, 
ne de ulaşabileceği bir isim vardı. Bu sözlerimiz sadece kü-
çük bir örneği teşkil ediyor ülkemizde… Daha doğrusu teş-
kil ediyordu. Çünkü artık bu örneklerle karşılaşmayacağız. 
Her ne kadar pek çok tartışmalara neden olsa da yürürlüğe 
giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği artılardan biri 
Osman amcanın hikâyesi ile ilgili ya da Semiha teyzenin-
kiyle…  Artık tüm şirketler şeffaf olacak… Firmaların tüm 
bilgileri internette yayınlanabilecek ve Osman amcalar 
mahkeme mahkeme dolaşıp sadece kâğıt üzerinde ortak-
lıkları gözüken ortaklarını aramak zorunda kalmayacak. Ya 
da Semiha teyze işyerini kimseye haber vermeden kapatan 
patronundan anında haberdar olabilecek, çünkü patronu-
nun bilgileri sadece bir tık mesafesinde olacak. Kısacası, 
A’dan Z’ye yeni Türk Ticaret Kanunu’nu ele aldık ve söz-
lerimizi İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ömer 
Özkan’ın fikirleri ile bütünleştirdik.  

“Şirketler şeffaflaşıyor”

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlere hangi yükümlülük-
ler getirdiğini Doç. Dr. Ömer Özkan şu sözlerle anlatıyor:   
“Ülkemizde şirketler doğru yönetilmiyor. Çoğu şirket sade-
ce bazı belgeleri alabilmek için kuruldu. Yeni Kanun’la be-
raber bunların çoğu kapanabilir. Artık şirketler daha şeffaf 
olacak ve bağımsız kişiler tarafından denetlenecek. Bugün 
Kanun’dan şikâyetçi olanlar ilerki zamanlarda menfaatleri 
doğrultusunda yapıldığını görecekler. Şu anda kimseye 
güvenemeyip Oda Başkanı ile beraber şirket açan insan-
lar var. Şirketin binde birini Oda Başkanı üzerine yapmış. 
Ancak yıllar sonra iflas edip şirketi kapatmaya çalışan kişi 
diğer ortağı da bulmak zorunda kalıyor. Ancak kendisine 
ulaşamadığı için mahkeme mahkeme dolaşmak zorun-
da kalıyor. Yeni Kanun’la beraber artık limitet ve anonim 
şirketlerini kurmak için ortağa gerek kalmayacak.  Şirket 
sahipleri çok daha dikkatli olmak zorunda. Şirket ortakla-
rı şirketten borç para çekemeyecekler ve bunla ilgili ciddi 

ekonomi
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yaptırımlar olacak. Şirketlere internet sitesi zorunluluğu 
getiriliyor. Bu internet sitesinde şirketin gelirleri, giderleri, 
alacakları, borçları gibi bilgilerini herkes bilecek. Çalıştığınız 
şirketin bütün bilgilerini görebileceksiniz. Bu bilgilerde 5 yıl 
internet sitesinde kalacak. Kanun ilk başta insanların canını 
sıkacaktır ancak ilerleyen zamanlarda bunun onların yara-
rına olacağını görecekler. 30 madde de yapılacak değişik-
likler dile getirilen sıkıntıların %90’nı giderecek diye tahmin 
ediyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun internet üze-
rinden düzenlenecek Genel Kurullara katılabileceksiniz. Ve 
oylarınızı internet üzerinden kullanabileceksiniz.”

Turizm sektöründe patlama yaşanacak

Ekonomistler, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ülkemizde, ya-
tırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, şirketlerimizde 
kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, kayıt dışılığın 
önlenmesi, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, 
bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi 
alanlarda önemli gelişmeler sağlayacağı konusunda hem 
fikir.  Yeni kanunun uluslararası piyasalarda sağlayacağı 
avantajlarının yanında turizm sektöründe de son derece 
olumlu gelişmelere yol açacağı bekleniyor. Yeni TTK ile 
birlikte güvenirliliğini artıran firmalar böylelikle dış piya-
sadan daha çok ortaklıklar kurabilecek ve bu da ülkemize 
giriş-çıkış yapan yabancı iş adamlarının artmasına neden 
olacak. Uzmanlar böylelikle dolaylı yoldan da olsa turizm 

sektöründe 2013 yılı içerisinde bir patla-
ma yaşanacağını söylüyor. 

Teknoloji kullanımı teşvik ediliyor

Diğer taraftan yeni TTK’nın geneline ba-
kıldığında, teknolojik gelişmelerin büyük 
ölçüde dikkate alındığı görülüyor. İnter-
netin günlük hayatın her alanına etkisi, 
internet üzerinde yapılan işlem sayısının 
artışı ve mesafeli sözleşmelerin ticari ha-
yattaki artan önemi düşünülerek yapılan 
düzenleme ile hukuk güvenliğinin kanu-
ni düzenlemelerle azami şekilde kurala 
bağlanması amaçlanıyor. Kanun inter-
netin iş dünyasının her alanında dâhil 
olmasını da beraberinde getiriyor. Buna 

göre ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, 
sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda ya-
pılmasının mümkün olması, fatura ve teyit mektuplarının 
elektronik ortamda oluşturulması, genel kurul çağrılarının 
elektronik ortamda yapılması, toplantıya katılma, öneri 
sunma gibi yönetimsel hakların internet ortamından elek-
tronik imza ile yapılabilmesi gibi bir takım düzenlemeleri 
beraberinde getiriyor. İnternet sayfalarının hazırlanma-
sında son tarih 1 Temmuz 2013. Bu yükümlülükleri yerine 
getirmeyenler için hapis cezasından, para cezasına kadar 
pek çok yaptırım uygulanacak. Söz konusu işletmeyle ilgili 
internet sitesinin adresi ve numarasının gösterilme zorun-
luluğu ise 1 Ocak 2014’e ertelendi. Ayrıca yeni TTK’da şir-
ketlerin isim seçerken daha dikkatli olmaları gerektiği açık-
landı. Çünkü bu isimlerin üçüncü şahısları yanıltan yahut 
başka bir şirketi anımsatan isimlerin olmaması gerekiyor. 
Başka bir şirketi anımsatan bir ek dahi kullanamıyorsunuz. 

Bilişim sektöründe istihdam artacak

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte web açma zorunlulu-
ğu daha önce sitesi olmayan ve teknolojiden anlamayan 
şirketlerin bu hizmetlerden yararlanmak için ister istemez 
bilişim sektörü ile içli dışlı bir arada olmasını sağlaması, 
bu sektöre farklı bir ivme getireceği görünen bir gerçek. 
Böylelikle bilişim sektöründe istihdam artacak ve bununda 

yaptırımlar olacak. Şirketlere internet sittesi zorunluluğu 
getiriliyor. Bu internet sitesinde şirketin ggelirleri, giderleri, 
alacakları, borçları gibi bilgilerini herkes bilecek. Çalıştığınız 
şirketin bütün bilgilerini görebileceksiniz. BBu bilgilerde 5 yıl 
internet sitesinde kalacak. Kanun ilk başta insanların canını 
sıkacaktır ancak ilerleyen zamanlarda bunnun onların yara-
rına olacağını görecekler. 30 madde de yaapılacak değişik-
likler dile getirilen sıkıntıların %90’nı gidereecek diye tahmin 
ediyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun internet üze-
rinden düzenlenecek Genel Kurullara katılabileceksiniz. Ve 
oylarınızı internet üzerinden kullanabilecekksiniz.”

Turizm sektöründe patlama yaşanacakk

Ekonomistler, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ülkemizde, ya-
tırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, şirketlerimizde
kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmeesi, kayıt dışılığın 
önlenmesi, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, 
bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plaana çıkması gibi
alanlarda önemli gelişmeler sağlayacağı kkonusunda hem 
fikir.  Yeni kanunun uluslararası piyasalarda sağlayacağı 
avantajlarının yanında turizm sektöründee de son derece 
olumlu gelişmelere yol açacağı bekleniyyor. Yeni TTK ile 
birlikte güvenirliliğini artıran firmalar böyylelikle dış piya-
sadan daha çok ortaklıklar kurabilecek vee bu da ülkemize 
giriş-çıkış yapan yabancı iş adamlarının aartmasına neden 
olacak. Uzmanlar böylelikle dolaylı yoldann da olsa turizm

sektöründe 2013 yılı içerisinde bir patla-
ma yaşanacağını söylüyor. 

Teknoloji kullanımı teşvik ediliyor

Diğer taraftan yeni TTK’nın geneline ba-
kıldığında, teknolojik gelişmelerin büyük 
ölçüde dikkate alındığı görülüyor. İnter-
netin günlük hayatın her alanına etkisi, 
internet üzerinde yapılan işlem sayısının
artışı ve mesafeli sözleşmelerin ticari ha-
yattaki artan önemi düşünülerek yapılan 
düzenleme ile hukuk güvenliğinin kanu-
ni düzenlemelerle azami şekilde kurala 
bağlanması amaçlanıyor. Kanun inter-
netin iş dünyasının her alanında dâhil 
olmasını da beraberinde getiriyor. Buna

göre ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, 
sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda ya-
pılmasının mümkün olması, fatura ve teyit mektuplarının 
elektronik ortamda oluşturulması, genel kurul çağrılarının 
elektronik ortamda yapılması, toplantıya katılma, öneri 
sunma gibi yönetimsel hakların internet ortamından elek-
tronik imza ile yapılabilmesi gibi bir takım düzenlemeleri 
beraberinde getiriyor. İnternet sayfalarının hazırlanma-
sında son tarih 1 Temmuz 2013. Bu yükümlülükleri yerine 
getirmeyenler için hapis cezasından, para cezasına kadar 
pek çok yaptırım uygulanacak. Söz konusu işletmeyle ilgili 
internet sitesinin adresi ve numarasının gösterilme zorun-
luluğu ise 1 Ocak 2014’e ertelendi. Ayrıca yeni TTK’da şir-
ketlerin isim seçerken daha dikkatli olmaları gerektiği açık-
landı. Çünkü bu isimlerin üçüncü şahısları yanıltan yahut 
başka bir şirketi anımsatan isimlerin olmaması gerekiyor. 
Başka bir şirketi anımsatan bir ek dahi kullanamıyorsunuz. 

Bilişim sektöründe istihdam artacak

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte web açma zorunlulu-
ğu daha önce sitesi olmayan ve teknolojiden anlamayan 
şirketlerin bu hizmetlerden yararlanmak için ister istemez 
bilişim sektörü ile içli dışlı bir arada olmasını sağlaması, 
bu sektöre farklı bir ivme getireceği görünen bir gerçek. 
Böylelikle bilişim sektöründe istihdam artacak ve bununda        

Doç. Dr. Ömer Özkan
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ekonomiye olumlu bir katkısı olacak. Yeni TTK ile birlik-
te öne çıkacak meslek dallarını şu şekilde sıralayabilmek 
mümkün, yazılım, sistem, güvenlik ve veri taban uzmanlığı 
ile web tasarımcılığı. Uzmanlar ayrıca yeni TTK ile birlikte 
hukuk ve finans alanında çalışanların da sektörde aranan 
isimler olacaklarını belirtiyor. Ayrıca mali müşavirlerinde 
sektörde büyük bir yükselişleri olacak. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ekonomiye getireceği olum-
lu etkileri maddeler halinde sıralamak gerekirse,

• Şeffaflık
• Hesap verilebilirlik
• Bilanço, gelir tablosu ve finansal tabloların denetimi ve  
   bu denetimin uluslararası standartlarda olması
• Bilgi toplumuna dönüşme
• Rekabet gücünün artırılması
• Kamu güveninin oluşması
• Fırsat eşitliğinin ön plana çıkması
• Kayıt dışılığın azalması

• Kurullarda elektronik oy kullanma
• Web sitesi açma zorunluluğu
• Bir kişilik yönetim kurulu
• AR-GE faaliyetlerini özendirmesi
• Ortak finans dili oluşması
• Sermaye yapıları daha güçlü şirketlerin ön plana çıkması
• Risk yönetimi
• Şirket sahiplerinin, ortaklarının ve de çalışanlarının eğitim 
seviyelerinin artması
• Avrupa Birliği’ne üyelik süreci içerisinde firmaların geli-
şimlerini ve dış dünya ile daha kolay entegre olabilmelerini 
sağlamak.

KOBİ’lerin rekabet gücü artacak

Yeni Türk Ticaret Kanunu KOBİ’lere pek çok kolaylıklar ge-
tiriyor. KOBİ’lerin pazardan aldıkları payların artmasına ne-
den olan ve daha rekabetçi bir seviyeye gelmelerinde itici 
bir güç olarak nitelendirilen yeni TTK ile birlikte uzmanlar, 
KOBİ’lerin adeta bir sıçrama yaşayacaklarını söylüyor. Yeni 

ekonomi
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TTK ile birlikte KOBİ’ler için yabancı şirketlerle ortaklıkların 
daha kolay olacağı belirtiliyor. KOBİ’ler için kurumsallaşma 
yolunda önemli adımlar atıldı. KOBİ’lere ciddi destekler ve 
teşvikler geldi. KOBİ’ler ayrıca girecekleri bu kurumsal-
laşma yolunda pek çok yeni farklı terimle karşılaşmış ola-
caklar. Şüphesiz bu terimlerden en önemlisi, uluslararası 
finansal raporlama standartlarıyla uyumlu mali tablolar ve 
kayıt düzenini oluşturmak… KOBİ’ler uluslararası ticarette 
daha fazla yer alabilecekler. 

Ortak finans dili oluşturuldu

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ortak bir finans dilinin 
oluşturulacak olması yani mali tabloların UFRS’ye göre 
düzenlenecek olması daha önce anlaşılmayan pek çok 
mali tablonun anlaşılır ve daha kolay okunabilir bir hale 
gelmesini sağlayacak. 

Ortakların şirkete borçlanmalarına yasak

Firmaların belki de en çok dikkat etmeleri gereken husus-
lardan biri de ortakların söz konusu sahibi oldukları şirkete 
borçlanmalarının yasaklanması olarak ifade edildi. Geç-
mişte bunun pek çok olumsuz örneğinin yaşanması bu 
maddenin uygulanmasını zorunlu hale getirdi.  

Eğitim şart

Yeni Türk Ticaret Kanunu firmaların teknolojiyi kullanımını 
teşvik ettiği gibi eğitime de önem verdiğini gösterdi. Çün-
kü bu kanunla birlikte yönetim kurulu üyelerinden en az 
dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması şart koşul-
du. 

1957 yılında yürürlüğe 
giren Türk Ticaret Kanunu 
Almanya’daki Nazi 
zulmünden kaçarak ülkemize 
sığınan Prof. Ernst Hirsch 
tarafından hazırlanmıştı. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu 
ise yaklaşık 50 yıl sonra 
zamanında onun asistanlığını 
yapmış olan Prof. Ünal 
Tekinalp ve ekibi tarafından 5 
yıllık bir çalışma sonucunda 
hazırlandı.
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yönetim

İşte En Büyük Hatalar

Şirketlerin yapısı insan metabolizmasına benzer. Bir in-
sanın doğumu, gelişimi ve ölümü gibidirler. Ne kadar ya-
şayacaklarını bilemeyiz, aynı insanlar gibi. Asıl önemli olan 
o süreci nasıl geçirdikleridir. Nasıl yaş alıp olgunlaşıyorsa 
insanlar, şirketlerde hata yaptıkça hedeflerine daha fazla 
yaklaşırlar. Tabi asıl önemli olan bu hataların geri dönüle-

meyecek derecede büyük olmamasıdır. Uzmanlar, geç-
mişte yapılan hatalardan ders alarak yoluna devam eden 
şirketlerin başarıyı yakalayacağını söylüyor. Bu konuyla 
ilgili ünlü Amerikalı pazarlama uzmanı Jack Trout, geçmiş-
te yapılan büyük hataları ve onlardan çıkarılması gereken 
dersleri anlattığı “Büyük Markalar ve Büyük Felaketler” 
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adlı kitabı sözlerimizi kanıtlıyor. Bugün Burger King yahut 
Mark & Spencer gibi büyük şirketlerin hiç hata yapmadık-
larını mı sanıyorsunuz? Yaptılar… Hem de bir değil, birkaç 
kez… Ve hata yaptıkça en doğrusunu yapmayı öğrendiler…

Neydi bu hatalar?

Şirketlerin en çok yaptığı hataları derledik, Paylaşım Der-
gisi okuyucuları için… Yapılması muhtemel yanlışları gör-
sünler ve ona göre tedbirlerini alsınlar diye, ya da şu anda 
sıralayacağımız hatalardan birini yapıyorlarsa fark etsinler 
istedik. Lakin yazımızın başında da dediğimiz gibi bu ha-
talar korkutmasın gözünüzü… Her biri sizi geliştiren ve bu-
lunduğunuz geminin fırtınalara karşı daha sağlam durma-
sını sağlayan şeylerdir diyerek, sıralamamıza başlıyoruz.
1.Hata: Plansız hareket etmek
İşte ilk hata, plan yapılmaması. Bir şirketi kurarken yahut 
gelişim sürecinde “planlama” çok büyük bir argüman 
olarak ifade ediliyor. Ne yazık ki plan yapmadan ilerleyen, 
hedeflerini yazılı olarak dökmeyen şirketler kaybolmaya 
hatta iflas etmeye kadar gidebiliyorlar. Ne yazık ki uzman-
lar şirketlerin yaptıkları en büyük hataların başında plansız 
hareket etmeyi gösteriyor…
2.Hata: Kendine çok güvenmek
İş dünyası sürekli gelişiyor, her şeyden önce değişiyor. 
Özellikle son dönem teknolojileri takip etmeyen firmaların 
birer birer kepenk kapattığına şahit oluyoruz. Bu yüzden 
uzmanlar uyarıyor, “Kendinize çok güvenmeyin ve her 
zaman sizden daha iyisinin olduğunu düşünerek hareket 
edin” Uzmanlar haksız değil, gün aşırı çıkan teknolojik 
yenilikler ve bireylerin sürekli değişen tercihleri markala-
rın interaktif bir yapıya sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu 
yüzden aman çok güvenmeyin kendinize ve sürekli yeni 
gelişen dünya düzenini takip edin…
3. Hata: Piyasayı ve müşteriyi iyi tanımamak
Örneğin, bir tekstil firması iseniz ve piyasaya yeni giriyor-
sanız, bir ön çalışma yapmanız şart. Piyasa ve satacağınız 
ürün hakkında fizibilite çalışması yapmalı ve müşteriyi iyi 
tanımanız gerekiyor. Uzmanlar, piyasayı ve müşteriyi iyi 
tanımadan yola çıkan firmaları uyarıyorlar. Kısa vadede 
büyük paralar kazanabilirsiniz ama uzun vadede başarıyı 

yakalamak istiyorsanız yolun başındayken bu hatadan dö-
nün deriz biz ve hemen bir araştırma ekibi kurun.

4. Hata: Araştırma yapmamak
Biraz önceki maddemizde de belirttiğimiz üzere iyi araş-
tırma yapmayan şirketler, piyasadan silinip gidiyorlar. 
Özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler yani kısa 
adıyla KOBİ’ler bu konu da pek çok hata yapıyorlar. Ra-
kipleriniz kimler, tüketiciler en çok hangi ürünü, neden ter-
cih ediyorlar gibi pek çok soru üzerinden bu araştırmaları 
yapmak mümkün. 
5. Hata: Pek çok kişiden tavsiye almak
Yaptığınız işle ilgili pek çok kişiden tavsiye almakta zarar 
etmenize neden olacaktır. Büyüklerimizin dediği gibi her 
kafadan çıkan bir ses, sizi en sonunda yanlış olanı tercih 
etmeye kadar götürecektir. Bu yüzden yaptığınız iş üzeri-
ne deneyimli ve bilgi birikimi yüksek birinden öneri kabul 
etmekte fayda vardır, ama bu sayının biri geçmemesine 
dikkat edin…
6. Hata: Çalışanların başarılarını takdir etmemek
Yöneticilerin belki de yaptıkları en büyük hata, çalışanları-
nın başarılarını takdir etmemektir. Yapılan araştırmalarda 
çalışanların yaptıkları işten övgüyle söz eden patronlarına 
karşı daha duyarlı olduklarını gösteriyor. Örneğin, bir grup 
araştırmacı 16 bin yöneticiye küçük bir anket düzenlemiş-
ler ve anket sonuçları herkesi bir hayli şaşırtmış. Çünkü 
ankete göre bu yöneticilerin istedikleri şeylerin başında, 
patronları tarafından takdir edilmek ve bunun özellikle 
söze dökülerek yapılması varmış. Bu yüzden siz siz olun, 
çalışanlarınızın gösterdiği en küçük bir başarıda bile onları 
onure edin. Bu size büyük bir kazanç olarak dönecektir.
7. Hata: Uzun vadeli çözümler yerine kısa vadeli çözümler bulmak
Yöneticilerin her şeyden önce “günü kurtarma” fikrinden 
tamamen uzaklaşması gerekiyor. Bir sorun ile karşılaşıldı-
ğı zaman o anda o söz konusu sorunu çözmüş olmanız 
önemlidir. Lakin ya sonra? Bu yüzden bir sorunla karşıla-
şıldığı zaman sürekli kısa vadeli çözümler bulan şirketler, 
sonrasında yine aynı sorunla karşılaştıkları zaman ne ya-
pacaklarını şaşırıyorlar. Bu yüzden aman dikkat! Sorunla-
rın çözülmesinde uzun vadede çözümler bulmaya gayret 
edilmeli…
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kültürümüz

Küçük Mutluluklar Büyük Anıları Hatırlatır

Çocuk Sesiyle Çınlayan
Anılarımız
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Son zamanlarda okul dışındaki vakitlerini bilgisayar 
oyunlarıyla, televizyonun başında geçiren, evin halısında 
oyuncak arabalarını süren çocukları gördükçe, sokakları 
sessiz mahallelere gittikçe aklımıza kendi çocukluğumuz 
geliyor. Aslında sessiz mahalleler ve uslu çocuk her yetişki-
nin hayali. Fakat yine de çocukluğumuzda olan bir şeylerin 
şu an olmuyor olması zamane çocuklarını şanssız katego-
risine sokmamıza neden oluyor. Bu kategoriyi oluşturma 
hakkını bize anılarımız veriyor. Çocukluk anılarımız.
Haldur huldur koşup avaz avaz “ sobe” dediğimiz günler-
de mutluyduk biz. İki tane taşı sağımıza ve solumuza yer-
leştirip oluşturduğumuz o kalede yapılan mahalle maçları 
vardı mesela. 3 kornerin bir penaltı olduğu, mahallenin 
sessiz çocuğunun kaleci yapıldığı saatler süren mahalle 
maçlarından sonra anneden istenen ekmek arası domates 
bir de. Halılar serip oyuncak bebeklerine yemek yediren 
küçük anneler kaldırımlar için ayrı bir önem taşıyordu. 
Mutluluklarımız küçücüktü. Bir kere mahallede “ilk vites-
li bisiklete sahip olan çocuk” karizması diye bir şey vardı 
ve tabi hemen ardından gelen “bir tur versene” cümleleri.  
Yeni yıkanıp sokağa salınmış beyaz sabun kokulu çocuk 
olmanın kısa süreli hijyeni arkadaşlarla oynanan oyunlarla, 
oyunların verdiği kısa süreli mutluluğu ise akşam sokağın 
başında görülen elleri poşetli babalarla bozulurdu. Elleri 
poşetli babalar çocukluğumuz için önemlidir. Onlar gel-
meye başladıysa eve girmenin zamanıdır. Her ne kadar 
sokakta olmanın süresi eli poşetli babalara, mekân sınır-
laması aşağı ve yukarı mahallenin ötesine geçmemek de 
olsa dünyanın en özgür bireyleriydik.

Mahallemizin renkli 
ziyaretçileri
Küçük mutluluklar hayatımızın çok büyük bölümünü kap-
larlar. Bizim için küçük mutluluklar çok büyüktü. Bedavası 
çıkan bir dondurma çubuğu, azıcık yetenek ve biraz şansla 
kazanılan misketler, mahallenin en kuytu köşesine sakla-
nıp hiç sobelenmeme güvencesi ve tabii mahallemize ara 
ara gelip bizi heyecanlandıran o amcalar… Bu amcalar bir 
dondurmacı, bir baloncu, tavşanıyla gelen bir niyetçi ya 
da bir seyyar salıncakçı olabilir. Mahalleyi şenlik havasına 
sokan bu ziyaretçiler geldiğinde sokaktaki tüm çocuklar 
ayak parmak uçlarıyla apartman zillerine uzanır annelerin-
den para isterler. Artık birkaç dakikada o mahallede bay-
ram ilan edilmiştir, mübarek olsundur. Bizim için en ilginci 
ise seyyar salıncakçıydı. Tekerlekli olan bu düzenek insan 
gücüyle çalışırdı. Salıncakçı bir kol yardımıyla salıncağı 
döndürürdü. Dünyanın en eğlenceli merkezi birden sizin 
mahalleniz oluverir o salıncak gelince. Salıncağa bindiği-
mizde yüzümüze yapışan rüzgar dalgalanan saçlarımız ve 
adrenalin tutkumuz hiç bitmesin isterdik.  Ama düzenek 
insan gücüne bağlı olduğu için salıncakçının yorulmasıyla 
eğlencemiz son bulurdu. Salıncaktan indiğimizde başımız 
dönmüş sekiz çize çize yürümeye çalışan mutlu çocuk 
topluluğu oluverirdik.  
Çocukluğunun şen mahallesini; bazen bir oyuncak, bazen 
bir salıncak, bazen dizindeki geçmişten kalma bir yara 
iziyle hatırlayabiliyor insan.  Hatırlayıp gülümsüyor çocuk-
luğunun mahallesinden geçerken. Çocuk sesleriyle şenle-
nen o ziyaretçisi bol sokakları şimdi sükûnet sarsa da…

Ç
Yazı: Merve Korkmaz
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H
Yazı: Serbest Çelebi
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Son yılların en çok ilgi çeken konularından bir tanesi olan 
fotoğraflar teknolojinin de gelişmesiyle beraber büyük yol kat 
etti. Özellikle 2000’li yıllarda DSLR makinelerin kullanılma-
ya başlanmasıyla beraber yeni bir akım başladı. 2005 yılına 
geldiğimizde ise hemen hemen her evde bir dijital fotoğraf 
makinesi oldu. Sektörel anlamda ise ülkemizde dijital fotoğraf 
çekmeye başlayan ilk gazete Sabah’tı. 1999 yılında dijital fotoğ-
raf çekmeye başlayan gazete bu olayı sür manşetten vermişti. 
O zamana kadar fotoğraflar eski analog makinelerle çekilirdi. 
Daha sonra çekilen bu fotoğrafları banyoya gönderirlerdi. 
Eğer olay yeri çok uzak ise haberler ertesi güne sarkardı. Bu-
gün baktığımızda ise koleksiyoncular haricinde analog makine 
kullanan kalmadı. Şimdi bütün gazeteler dijital baskı kullanıyor. 
Aynı zamanda fotoğrafın dijital ortama geçmesiyle beraber 
internet gazeteciliği de başladı. Olaylar artık anında internet 
sitelerinde yayınlanır oldu. Kısacası dijital makinelerin piyasaya 
çıkmasıyla beraber fotoğraflar artık bambaşka bir çizgide iler-
lemeye başladı. 

Moda mı? Sanat mı?
2012 yılına baktığımızda ise artık hemen hemen herkesin fo-
toğrafa ilgisi var. Artık her evde bir SLR fotoğraf makinesi bu-
lunuyor.  İnsanlar gördükleri her şeyi çekiyor, hatta çekmekle 
kalmıyor twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden anında 

Zamanı Durduran 
Oyuncaklar

dijital çağ
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paylaşabiliyorlar.  Peki, bu işin ustaları fotoğraf için ne diyor? 
Dünyanın yakından tanıdığı, her fotoğrafı olay olan Ara Güler 
fotoğrafçılığı bir sanat olarak değil bir meslek olarak nitelen-
diriyor. Ara Güler fotoğraf ve sanat ilişkisi için şunları söylüyor: 
“Gerçek olan hiçbir şey sanat değildir. Fotoğrafta sanat de-
ğildir. Çünkü fotoğraf gerçeği sunar. Bu nedenle fotoğrafçılık 
sanat değildir...” Fotoğrafın ustası her ne kadar fotoğrafları 
sanat olarak görmese de insanlar bunu bir sanat olarak kabul 
etmekte kararlı.

Canon mu? Nikon mu? 
Fotoğrafların bu kadar hayatımıza girmesiyle beraber ilgi 
odağı kameralarında popülaritesinin arttığını özellikle belirte-
lim. Fotoğrafçılar ise ikiye bölündü. Fotoğraf makinesi kullanı-
cıları Canon’cular ve Nikon’cular diye rekabete başladı. Fotoğ-
raf makinesi alacaklar Canon mu? Nikon mu? diye sorar oldu. 
Çünkü piyasanın en iyi makinelerini bu iki marka üretmeye 
başladı. Aslına bakarsanız Canon mu? Nikon mu? diye sor-
mak yanlış olur. Çünkü aynı fiyatlardaki bir Canon ve bir Nikon 
neredeyse birbirine eşit özelliklere sahiptir. Zaten fiyat olarak 
da kıyasladığımız zaman birbirine yakın modeller neredeyse 
aynı fiyattadır. Aslında bu konu hakkında yine Ara Güler’in çok 
güzel bir sözü var: “En iyi makine en iyi fotoğrafı çekseydi, en 

iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı” Yani makine-
nin çok iyi olması demek ya da çok pahalı olması demek güzel 
fotoğraf çekmek demek değildir.  Sorun şurada ortaya çıkıyor. 
Fotoğraf çekmeye başlayan bir kişi hangi marka ile başladıy-
sa onu daha kullanışlı hisseder. Çünkü kişi onun ayarlarına ve 
onun kısa yollarına alışmıştır. Tıpkı araba misali bir fotoğrafçı 
hangisine alıştıysa onunla daha iyi fotoğraf çeker. Yani aynı ka-
reyi hem Nikon’la hem de Canon’la da yakalayabilirsiniz. 

Ne kadar?
Peki, bu yeni oyuncaklar kaç paradan başlar? Aslında bir limit 
yoktur fotoğraf makineleri için. Çünkü sadece bir fotoğraf 
makinesi almakla bitmiyor. Bunun yanında yüksek kapasiteye 
sahip hafıza kartları, objektifler gibi aparatlara da sahip olmak 
gerekiyor. Bu objektifler de çoğu zaman makineden pahalıdır. 
İyi fotoğraf çekebileceğiniz bir makine 1.500 TL’den başlıyor. 
Yanına iyi bir de objektif aldığınız da ise en kötü 500 TL gibi 
bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor.  Yani ortalama 2 bin 
TL’ye iyi bir fotoğraf makinesine sahip olabiliyorsunuz. Ancak 
kendinizi geliştirmek ve fotoğraf çekmekte ilerlemek istiyor-
sanız ek olarak bir objektif seti kurmanız gerekiyor. Çünkü 
her objektifle her istediğinizi yakalamanız biraz zordur. Eğer 
doğa fotoğraflarına meraklı iseniz bir tele objektif almak zo-
rundasınız. Çünkü tele objektifler diğer objektiflere göre daha 
yakından fotoğraf çekmenizi sağlayacaktır. Böylece çekmek 
istediğiniz nesnelerin uzaktan da fotoğraflarını çekebilirsiniz. 

Ortamına göre objektifler
Eğer portre fotoğrafları çekmek isterseniz bu objektif işinizi 
görmeyecektir. Çünkü portre için diyaframı daha düşük bir 
objektife ihtiyaç duyarsınız. 1.4 diyaframa sahip 50mm bir 
objektif ile çok iyi portre fotoğraflar çekebilirsiniz. Böyle bir 
objektif tele objektife nazaran daha ucuzdur. Böyle bir ob-
jektife ortalama 200-300 TL’ye sahip olabilirsiniz. Ancak tele 
objektifler ise 1500-3000 TL arasında bir fiyata sahiptir. Eğer 
profesyonel olarak bu işi yapmak istiyorsanız daha yüksek 
rakamları gözden çıkarmak zorundasınız. Çözünürlüğü çok 
daha yüksek bir makineye sahip olmak gerekiyor. Bu maki-
neler ise 2.500 TL’den başlayıp, 15 bin TL’ye kadar gidebiliyor. 
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Duvarlar Hep Bir Şeyler Fısıldar

Duvarların Sesine 
Kulak Verin

Yazı: Merve Korkmaz
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“En çok duvarlar arasında direnmiyor, en çok duvarlar 
arasında duymuyor muyuz? Duvarlar arasında bu do-
yumsuz yaşamdan soluklar alarak ve alamayarak ayrılma-
yacak mıyız?” Bu sözlerin sahibi Tezer Özlü. Tezer Özlü, bu 
satırlarında belki içimizdeki duvarlardan bahsetti. Belki de 
bildiğimiz duvarlardan. Evet, bildiğimiz evimizin bahçele-
rimizin duvarlarından. Çünkü duvarlar insanlık için sadece 
duvar değildir. Duvarlar bir toplumun yaşadıkları, hisset-
tikleri, beklentileri hakkında sırlar verebilir. Çünkü bir top-
lum bunların hepsini insanların kulağına tek tek fısıldan-
mayacağının farkındadır. İnsanlar seslerini duyurmak için 
çeşitli yollara başvururlar ve geçmişten günümüze bunun 
en güçlü örnekleri duvarlar ve üstünde yazılan yazılardır. 
Bu yazılar ise belki de bir toplumu anlamanın en ilkel ama 
en etkili yoludur.

70’lerden günümüze duvar 
yazıları
Tarihte yazı bulunmadan önce duvarlara işlenen hayvan, 
silah ve insan figürleri bize o zamanlara dair bir fikir verir. 
İnsanlar avcılıkla geçiniyor. O da ne bir ateş resmi çizilmiş! 
O halde ateş bulunmuş, insanlığa hayırlı olmuş. Aslında o 
kadar geçmişe gitmemize gerek yok. 1970-80 yılları ara-
sında duvarlara yazılan yazılar, bir dönemin siyasi tarihini 
ortaya koyması ve Türk siyasi hayatını yakından ilgilen-
diren olayların duvarlara yansıması bakımından oldukça 
ilginçti. O yıllarda ülkede yaşanan siyasi bunalımlar, büyü-
yen sağ sol hareketinin her aşaması duvarlara yansımıştı. 
Bu yıllarda duvarlarımız çığlık çığlığa şöyle bağırıyordu: 
“Yolumuz işçi sınıfının yoludur”, “Okullardaki faşist işgaller 
kırılacaktır”,   “Faşizme ölüm tek yol devrim” bunlara karşı 
gelen cevaplar gecikmiyordu, “Rus uşaklarına boyun eğil-
mez”, “Komünizme karşı set Milliyetçi Hareket”. O yıllarda 
Türkiye ile alakası olmayan insan dahi ülkede neler olup 

bittiğini elbette anlardı, çünkü duvarlar adeta bir basın 
bülteni niteliğinde. Bu bültenler uğruna belki çokça kan bir 
o kadar da gözyaşı döküldü.
80 ihtilâlînden sonra gelen sıkıyönetim duvarların elini ko-
lunu bağladı. Duvardaki çığlıkların yerini sükunet aldı. Tıpkı 
basının sus pus olması gibi duvarlar da artık susuyordu.
90’lara geldiğimizde darbelerden ve sıkıyönetimden sıkı-
lan halk kendini birden geniş bir ortamda buldu. 90’ların 
o ferah yaşam tarzı sayesinde, siyasetin nabzını tutan du-
var yazıları yerini “Seni seviyorum Aslı” lara bıraktı. Artık 
duvarlar elektrikçi Arif’in telefon numarasını öğretiyordu 
bize. Duvarların dediğine göre her türlü arıza anında Arif 
Usta’yla giderilirdi ve en büyük Cimbom’du, bazılarına 
göre Fenerbahçe, ve duvarlar, Çarşı’nın herkese karşı ol-
duğunun altını çiziyordu. Cılız birkaç ses haricinde artık 
kimse duvarlarda ülke kurtarmıyordu. Artık duvarlar ba-
zen komik, bazen romantikti…

Sanal Duvarlara Merhaba
Bu yazılar kısa süre sonra kendini grafitiye bıraktı. Türki-
ye’nin Amerika’ya yaklaştığı ve batının iyi taraflarını alma 
politikasını yanlış anlamaya başladığı zamanlar, duvarlar 
da bu politikadan payını aldı. Artık duvarlarımız renk mar-
jinal ve mesaj kaygısı taşımayan, görsel yönden zengin 
şekillerle doluydu. Günümüze geldiğimizde artık gençler 
dertlerini daha  hızlı bir şekilde, daha geniş bir kitleye, sı-
cacık evlerinde sosyal medya aracılığıyla anlatıyor. Birçok 
fenomeni ortaya çıkaran sosyal medya, sesini duyurmak 
isteyenlere büyük avantajlar sağlıyor. Artık siyasi ve sos-
yal mesajlar, sosyal medyada oluşturduğumuz duvarlarda 
akıyor. Duvarlara yazılan sevgi mesajları, komik yazılar ve 
reklamlar artık internet aracılığıyla online bir şekilde evimi-
ze konuk oluyor. Kısacası artık duvarlar eski popülerliğini 
teknolojiye kaptırdı. Duvarlar belki de artık sonsuza kadar 
rahat…
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Yeni eğitim sistemi yani daha çok bildiğimiz ismiyle 
4+4+4 erken yaşta okul hayatına atılan çocukların gelişi-
minde büyük rol oynadığı gibi, bu gelişim süreci içerisin-
de yanlarında olan ailelere de büyük kolaylıklar sağlıyor. 
Biz de uzun bir süre gazete manşetlerini süsleyen ve pek 
çok tartışmalara neden olan bu yeni eğitim sisteminin 
çocuklara ve ailelere olumlu etkilerini kaleme almak iste-
dik. Bu yazımızda fikirleri ile Fatih Üniversitesi Araştırma 
Görevlisi ve Aile Danışmanı Efkan Yeşildağ sayfalarımızı 
güzelleştiren isim oldu. Yeşildağ’ın fikirlerine geçmeden 
önce maddeler halinde bu yeni eğitim sisteminin olumlu 
etkilerini sıralayalım:
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Öğrenciler ve Ailelere
Dört Dörtlük Mutluluk
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• Okula başlama da alt limit 60 ay, üst limit ise 72 ay ola-
rak belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer, “Çocuklarımızın ömründen bir yıl 
kazandık” dedi. 

• 4+4+4 adı verilen yeni eğitim sisteminin şüphesiz en 
olumlu etkisi zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarıyor olması. 12 
yıllık zorunlu eğitimle birlikte öğrenciler ortaokulda ken-
di yeteneklerine ve isteklerine göre tercih yapabilme 
hakkına sahip oldular. Kanunda bu konuyla ilgili geçen 
ibare şu sözlerle ifade edildi: “İlköğretim kurumları; dört-
yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve 
farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokul-
lardan oluşur. Ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek 
şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre 
seçimlik dersler oluşturulur. Ortaokullarda oluşturulacak 
program seçenekleri bakanlıkça belirlenir.”

• Psikologlar ve kişisel gelişim uzmanları öncelikle bir 
önceki maddenin yani öğrencilerin kendi kişisel yete-
neklerine göre tercih yapabilmelerinin ne kadar önemli 
olduğuna dikkat çekiyor. Gençlerimizin, sanatta, spor-
da ve teknik alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri bir 
eğitim sistemi ile karşılaştıklarının altını çizen uzmanlar 
“Yeni eğitim sistemi kişisel gelişimlerine büyük fayda 
olacak” düşüncesinde hem fikir. 

Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Aile Danışmanı 
Efkan Yeşildağ, bu yeni eğitim sisteminin etkilerine ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu. Yeşildağ’ın açıklamaları 
şöyle,  “4+4+4 eğitim sistemi, çocuklarımızın gelişimleri 
açısından gayet olumlu bir sistemdir. Dokuz yaşına kadar 
çocuklarımız soyut kavramları algılayamıyorlar, sadece 
somut kavramları algılayabiliyorlar. Ortaokul dönemine 
başladıkları zaman artık soyut kavramları algılayabil-
meyi öğreniyorlar. Lise dönemine geldiğimiz zaman ise 
toplumsal sorumluluk kavramları ile tanışıyorlar. Çocuk-
larımızın bu dönem içerisinde bu toplumsal sorumlu-
lukları almaları gerekiyor. ‘Ergense ne yapsa yeridir’ gibi 
düşünceler yanlıştır. Bu dönem içerisinde çocuklarımızın 
ekip çalışmaları içerisinde bulunmaları, sivil toplum ör-
gütlerine girmeleri gerekiyor. Çocuklar ilkokulda anne 

ve babalarından gördüklerini ortaokulda harmanlıyorlar, 
lisede ise hayat içerisinde uyguluyorlar. Bu yüzden ço-
cuklarımızın bu gelişim dönemleri içerisinde 4+4+4 sis-
teminin çok doğru bir sistem olduğu düşüncesindeyim. 
Bu yeni eğitim sistemi çocuklarımızın yaş özelliklerine 
göre de uygundur. Tabi, öğretmenlerimizin bir hizmet içi 
eğitimden geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Verile-
cek bu hizmet içi eğitimlerle bu sistemin daha sağlıklı 
bir hale geleceğini düşünüyorum.  Çünkü artık çocukla-
rımız yetişkinlerden daha çok şey biliyorlar. Yeni gelişen 
teknoloji ve iletişim araçları çocuklarımızın gelişmesinde 
en büyük faktörler oldular. Çocuklarımıza sevgi veriyo-
ruz. Biz toplum olarak sevgi dolu bir toplumuz zaten. 
Onlar sadece saygı istiyorlar. Hem öğretmenlerin, hem 
de anne babaların her şeyden önce çocuklarına saygı 
göstermeleri gerekiyor. Çocuklarımıza insan odaklı bir 
yaklaşımla bir eğitim verilmeli.”  

Demokrat Eğitimciler Sendikası’nın, “4+4+4 -Yeni Eği-
tim Modeli Hüsran mı, Başarı mı?” başlıklı araştırması 
sonuçlandı. Bu araştırmaya göre velilerin büyük bir ço-
ğunluğu, sistemi olumlu bulduklarını açıkladı. Sendika 
tarafından bin 237 denek kişiyle VOX Medya tarafından 
yapılan araştırmada, çok ilginç veriler ortaya çıktı. Araş-
tırmaya katılanların yüzde 46,8’i okula başlama yaşı ola-
rak 60 ayı uygun bulurken, yüzde 59,3’ü Milli Eğitim Ba-
kanı Ömer Dinçer’in performansını beğendiğini söyledi.

“İnsan Odaklı Bir Eğitim 
Verilmeli”

Yeni Eğitim Sistemi Sınıfı 
Geçti

Uzman Psikolog
Efkan Yeşildağ
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sağlık

Kötü Kokuyorlar

Ama Her Derde 
Devalar

Geçmişten günümüze aşağı yukarı tüm yemeklerde 
kullandığımız soğan ve sarımsağın her derde deva oldu-
ğundan haberiniz var mı? Uzmanlar, kanseri bile önledikle-
rini söylüyorlar. Faydaları bilimsel olarak hesaplanan ve pek 
çok hastalığa şifa olan bu iki sebzenin nelere iyi geldiğine 
şöyle bir bakalım dedik bizde… Kışın soğuk günlerine “mer-
haba” demeden önce her gün soğan ve sarımsak yemenizi 
önererek maddeler halinde soğan ve sarımsağın faydala-
rını sıraladık. 

Soğanın faydaları:
İlk olarak soğanın nelere iyi geldiğini kaleme alalım. 
İşte maddeler halinde soğanın faydaları:

• Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı tehlikesini azaltıyor.
• Soğan, özellikle mide ve bağırsak kanserine yakalanma 
riskini azaltıyor.
• Uzmanlar soğanın mayasında bulunan maddelerin hüc-
relerin zarar görmesini engellediğinden hem fikir. 
• Yaşlanmayı geciktiriyor. Güzellik uzmanları her gece yüze 
sürülen soğanın, pürüzleri engellediğini söylüyor.
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• Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
• Düzenli bir şekilde soğan yiyenlerin damarlarının tıkanma 
riskinin azaldığını gösteriyor.
• Soğan, doğal bir antibiyotik olarak ifade ediliyor. Doktor-
lar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanların soğanı sık sık 
tüketmesi gerektiğini söylüyor.
• Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı mutlaka tüketilmesi 
gerekiyor. 
• Soğan suyu, kilo vermede bire bir. Kilo verme süreci içe-
risinde metabolizmayı hızlandırarak, bireylerin kilo verme-
lerine katkı sağlıyor.
• Soğan erkeklerde prostat içi iltihaplarına bağlı ağrıları 
azaltarak tedavi edici rol oynar.
• Vücudunuzun direncini artırarak daha kuvvetli olmanızı 
ve hissetmenizi sağlamaktadır.
• Ciltte oluşan egzama ve dolama gibi hastalıkların tedavi-
sinde kullanılır. Belirli bir yaştan sonra başlayan kemik eri-
mesine karşı direnç gösterilmesini sağlar.

Şimdi de sırada sarımsağın faydaları var. Bakın sarım-
sak nelere iyi geliyormuş… İşte sarımsağın faydaları:
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Her gün bir iki diş sarımsak mutlaka yenmelidir.
• Kanser hücrelerinin yayılmasını önler.

• Saç dökülmesini önler.
• Kan şekerini dengeler.
• Yüksek tansiyonu düşürür.
• Saç çıkmayan bölüme düzenli uygulandığında saç çıktığı 
görülmüştür.
• Ünlü Alman hekimi Hieronymus Bock (1498-1558), 
1539’da Strassburg’da basılan Nevv Kreutterbuch adlı kita-
bında, sarımsağın koktuğunu, ancak birçok rahatsızlığa iyi 
geldiğini belirtir.
• Sarımsak iyileştirici ve yemeklere tat verici özelliğinin yanı 
sıra manevi bir değere de sahiptir. Çünkü sarımsak kimi 
bölgelerde nazarlık olarak da kullanılmaktadır. Büyükleri-
miz, sarımsağın nazarlık olarak kullanılma nedeninin koku-
sundan kaynaklandığını belirtiyor. 

Sarımsak, Türkiye’de halk arasında yüzyıllardan beri bütün 
bu sayılan özellikleri nedeniyle bir halk ilacı olarak kullanıl-
makta ve baharat olarak da çeşitli yemeklerin vazgeçilmez 
bir maddesi olmaktadır.

Bugün Türkiye’de en yaygın sarımsak üretilen yer, Kasta-
monu’nun Taşköprü ilçesidir. Burada aynı zamanda 11 yıl-
dan beri Sarımsak Festivali düzenlenmektedir.
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İrlanda’daki Trinity College Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 
çekirgeler başta olmak üzere çeşitli böceklerin kanatlarını 
inceledi. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, oldukça 
kırılgan görülen böcek kanatlarının çok dayanıklı olduğu 
ortaya çıktı. Araştırma, saniyede 2 bin kere kanat çırpabi-
len sineklerin dahi bulunduğunu gösterdi. Çekirgelerin de 
saç telinden yaklaşık 10 kat daha ince kanatlarla günlerce 
uçarak, okyanusları ve çölleri aşarak, uzun bir göç yolculuğu 
gerçekleştirdiklerine dikkat çekilen araştırmada, çekirgele-
rin bu yolculuk sırasında, neredeyse yüz binlerce kez kanat 
çırptıklarını gösterdi. Araştırmanın sonucuna göre, doğa-

daki canlılar incelendiğinde günümüzdeki mühendislik so-
runlarına mükemmel yanıtlar bulunabileceği ileri sürüldü. 
Sadece çekirgenin kanatlarındaki sistem taklit edilerek, hafif 
bir malzemeyle dayanıklı yapılar üretilebileceğini belirten 
araştırmacılar, bu sayede depreme dayanıklı yüksek binalar 
da geliştirilebileceğini belirtti.

Yakın bir gelecekte polisin eşgal belirlemek için robot resim 
çizmesine gerek kalmayacak. Çünkü olay yerinden alınan 
DNA örnekleri, suçlunun görünümünü ortaya koyacak. 
Hollanda, İngiltere, Kanada, Almanya ve Avustralya’dan 
bilim adamları MR çekimleri yaparak ve portre fotoğrafları 
kullanarak yaptığı araştırma sonucunda, genetik kodların 
beş farklı bölümünün yüz hatlarını nasıl belirlediği anlaşıldı. 
Avrupalıların atalarından nasıl farklı yüz özellikleri edindiği-
ni gösteren araştırma kapsamında beş ülkeden 10 bin kişi-
nin genleri incelendi ve sonuçta, yüze şekil veren beş özel 

gen keşfedildi. Bu beş genden üçü daha önceden, yarık 
dudak-damak, lakrimal kanal anomalileri, burun ucundaki 
şekilsizlik ve göz ayrıklığı gibi yüz kusurlarıyla ilişkilendirili-
yordu. İki gen ise daha önce yüz gelişimiyle hiç ilişkilendiril-
memişti. Bunlardan birinin orta yüz çökmesi, diğerinin yüz 
dokusunun oluşmasıyla ilgili olduğu anlaşıldı.

Weizmann Enstitüsü’nde yapılan bir deneyin sonuçlarına 
göre, insan beyni, uyurken eş zamanlı olarak koklanan ko-
kular ve dinlenen melodileri bağdaştırıyor. Uyku esnasında 
güzel bir koku eşliğinde dinletilen melodi, uyanıkken koku 
olmadan dinletildiğinde, denekler derin nefes alarak havayı 
içine çekiyor. Kötü kokuyla birlikte dinletilen melodiyi duy-
duklarında ise nefes alışverişleri kısalıyor ve denekler, koku 
olmamasına rağmen, kötü bir koku almışçasına rahatsız olu-
yor. Yapılan ikinci deneyde ise deneklerin öğrendikleri tepki-
yi sadece uyanıkken değil, uyurken de verdikleri görülüyor. 

Deneyde, öğrenilen tepkinin REM evresinde (uykunun rüya 
görülen safhası) daha etkin olduğu gözlense de, öğrenme-
nin uyanma saatimize iletilebilmesi için REM evresinin dışın-
da da gerçekleşmesi gerektiği anlaşıldı.

Böceklerin Kanatları 
İşe Yarayacak

DNA’dan Fotoğraf 
Çekilecek

Uyurken Aldığımız 
Kokuları Hatırlıyoruz
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Dikenli farelerin kaybettikleri deriyi kısa bir süre içerisinde yeniden 

oluşturabildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, keşfin yanık tedavilerine ışık 

tutabileceğini belirtiyor. Çölde yaşayan dikenli farenin, bir hayvan 

tarafından ısırıldıktan sonra kaybettiği deriyi çok çabuk ve tamamen 

yeniden ‘’oluşturabildiği’’ belirlendi. Florida Üniversitesi’nden Ashley 

Seifert ve ekibi, ‘’düşmandan kaçmak için kertenkelelerin kuyruklarını 

bıraktıkları gibi “Acomys kempi’’ ve ‘’Acomys percivali’’ türü farelerin 

derilerini ‘’feda edebilme’’ özelliğinden yola çıkarak bu farelerin başka 

bir özelliğini daha keşfetti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma bu hayvanların ‘’kendilerini 

iyileştirme’’ özelliğinin bulunduğunu ve bu durumun aydınlatılmasının 

vücudunun büyük kısmı yanmış kişilerin tedavisine ışık tutabileceğini 

gösterdi. Bilim adamları, farelerin sırt bölgesindeki ince derilerinin yüz-

de 60’ını kaybettikten 30 gün sonra, iki kat daha kalın ve hiçbir yara 

izinin olmadığı, ayrıca tüylerin bulunduğu ‘’yepyeni bir deriyi’’ oluştu-

rabildiğini gördü.

Araştırmacılar, bu farelerin sadece deriyi değil, ter bezleri ve kıkırdağı 

da yeniden oluşturabildiğini vurguladı. Farelerin bunu nasıl yapabil-

diklerinin keşfedilmesinin yanık tedavisinde çığır açabileceği belirtildi.

İngiliz bilim adamları, kasları güçlendirerek yaşlılığı ortadan 
kaldıracak bir ilaç geliştirdi. Fareler üzerinde olumlu sonuç 
veren ilaç 10 yıl içinde insanlığa gençlik vaat edecek. İngil-
tere’deki Londra King Akademisi’nde yaşlanmayı mazide 
bırakacak bir ilaç için çalışmalar yapıldı. Çalışmaya göre 
yaşlanmayla birlikte kaslar da güç kaybetmeye ve zayıf-
lamaya başlıyor. Ancak FGF2 adı verilen protein güç kay-
beden kasların yeniden harekete geçmesine yardımcı olu-
yor. Gelecekteki kanser tedavisinde de kullanılacak FGF2 
proteininin yaşlanmayı engelleyecek bir ilaçta kullanılması 
düşünülüyor. Bu sayede yeniden güçlenecek olan kaslar in-
sanoğlunu yaşlılığın birçok etkisinden uzak tutacak. Fareler 

üzerinde yapılan araştırmada yaşlanmayla hareketsizleşen 
kök hücrelere FGF2 proteini içeren bir ilaç verildiğinde ölü 
hücrelerin kendini yenilediği gözlemlendi.

Hangi etkenlerin insanları yalan söylemeye ittiğini bulmayı 
amaçlayan Amsterdam Üniversitesi’nden Shaul Shalvi ve 
Ben-Gurion Üniversitesi’nden Yoella Bereby-Meyer ile Ori 
Eldar bir araştırma yaptı. Daha önce yapılan araştırmalar, in-
sanların kendi çıkarlarına hizmet eden durumlarda ve kendi 
kendilerine söyledikleri yalanları gerçek kılabildikleri zaman 
yalan söylediğini ortaya koymuştu.  Bu sonuçları değerlen-
diren araştırma ekibi, insanların zaman baskısı altındayken, 
maddi bir çıkara dayanan konularda yalan söylemeye eği-
limli olduğu varsayımını değerlendirdi. Bu varsayıma ek 
olarak, zaman baskısının olmadığı ve düşüncelerini gerçek 
kılamadıkları takdirde, yalan söyleme eğiliminin azalacağı 

düşünüldü. Araştırmayı yürüten isimlerden Shalvi, “Ortaya 
attığımız teoriye göre, insanlar öncelikle kendi çıkarlarına 
hizmet edecek şekilde davranıp, ancak kendilerine zaman 
tanındığında davranışlarının sosyal olarak kabul edilebilir 
olup olmadığını düşünüyorlar” ifadesini kullandı ve “İnsan-
lar hızlı davrandıklarında, ahlak kurallarını esnetmek ve ya-
lan söylemeye başvurarak kendi çıkarlarını garantiye alma-
ya çalışabilir. Daha fazla zamanlarının olması, onları tedbirli 
davranıp, yalan söylememeye ve hile yapmamaya itiyor” 
dedi. 

Yanıkları Fareler 
Tedavi Edecek 

Gençlik İksiri 
Bulundu

Zaman Yalan 
Söyletiyor 
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kültür - sanat

Filmler

Çanakkale 1915

Yönetmen: 
Yeşim Sezgin

Oyuncular: 
Şevket Çoruh, Barış Çakmak,
İlker Kızmaz

Tür: 
Tarih

Tarih, 18 Mart 1915’i gösterdiği zaman Ça-
nakkale Boğazı’nı geçmek isteyen İngilizler 
ve Fransızlar için işler istedikleri gibi gitme-
yecektir. Çünkü karşılarında hiç beklemedik-
leri bir tablo çıkar. Büyük bir azimle savaşan 
Mehmetçikler vatan topraklarının bir karışını 
bile düşmanlara vermemekte kararlılardır. 
İşte bu Mehmetçiklerden birileridir, genç yaş-
ta vatan toprağını korumak için savaşan Veli 
ve Mehmet… Bu zamana kadar yapılmış olan 
ve Çanakkale Savaşı’nı anlatan filmlerden 
konu itibarı ile benzerlik gösterse de, “Ça-
nakkale 1915” gerek oyuncu kadrosu, gerekse 
çekimleri ile eleştirmenlerden tam not aldı. 
İzlenmeye değer bir film olduğunu kesinlikle 
söyleyebiliyoruz. 

Uzun Hikâye

Yönetmen:
Osman Sınav

Oyuncular: 
Kenan İmirzalıoğlu, Tuğçe Kazaz, 
Ushan Çakır

Tür: 
Dram

Çok uzun bir hikâye onlarınki… Hayatı boyunca haksızlığa 
dayanamayan Ali ve onun ailesinin hikâyesinden bahse-
diyoruz. Bulgar Ali küçük yaşta yetim kalmıştır ve Bulga-
ristan’dan Türkiye’ye gelen bir Balkan göçmenidir. Münire 
ve oğullarıyla birlikte tren istasyonlarının arasında kasaba 
kasaba gezen Ali’nin ve ailesinin hikâyesi, belirli temel duy-
guları tüm açıklığı ve içtenliği ile vermesinin yanı sıra Tür-
kiye’nin 40’lı ve 70’li dönemlerini anlatması açısından da 
büyük önem taşıyor. Usta yönetmen Osman Sınav’ın bakı-
şından ve ünlü oyuncuların lezzetli oyunculukları ile “Uzun 
Hikâye” keyifle izlenecek bir film… 
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 İstanbul Yüzleri

Yazar: 
Ayşe Tatlıcı

Yayınevi:
İstanbooks

İstanbul’un güzelliklerini okumak ister misiniz? Bu so-
ruya verdiğiniz cevap eğer evetse işte size bir öneri, 
“İstanbul Yüzleri”.  Yazar Ayşe Tatlıcı, Adalı Konstantin 
Kaçuroğlu, namı diğer Koço ile başlıyor İstanbul yüz-
lerine. Adalar’ın öyküsünü anlatıyor sonra, o adalara 
giden vapurların portresini çiziyor devamında. İstan-
bul’un kedilerini, köpeklerini anlatıyor uzun uzadıya, 
kedisi bol kitap evlerine, oyuncağı bol müzelere götü-
rüyor bizi. Lostracısından balıkçısına, eczacısından şar-
kıcısına, futbolcusundan sahafına İstanbul’un yüzlerini 
resmediyor bizlere tüm detaylarıyla. İstanbul’un en 
samimi, en ‘içimizden biri’ taraflarını anlatıyor Tatlıcı.

“Orhan Gencebay ile Bir Ömür”

Eleştirmenler, “Orhan Gencebay ile Bir Ömür” 
albümünün 2012 yılının en iyi albümü olduğun-
da hem fikir. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın 
60. sanat yılı adına 32 birbirinden değerli isim 
bir araya geldi ve Gencebay’ın en güzel şarkıla-
rını seslendirdiler. Ajda Pekkan’dan Athena’ya, 
Candan Erçetin’e kadar pek çok sanatçının bir 
araya geldiği albüm sosyal paylaşım sitelerinde 
de rekor kırıyor. Özellikle Tarkan’ın seslendirdiği 
“Hatasız Kul Olmaz” şarkısı albüm çıktığı günden 
bugüne herkesin dilinde. Kısacası bu albümde 
her şeyi bulacaksınız…

Güneri Tecer “Tövbeler Tövbesi”

Alaturka müziğini pop düzenlemelerle ilk seslendiren isim olan Güneri Te-
cer’in “Tövbeler Tövbesi” adlı albümü Odeon Müzik tarafından gün ışığına çı-
karıldı. Albümün içerisinde, bu zamana kadar dinlediğimiz ve dilimize adeta 
pelesenk olan şarkılar yer alıyor. Albümde yer alan parçaların bir kaçı şöyle, 
“Tövbeler Tövbesi”, “Sevemez Kimse Seni”, “Dünya Dönüyor”, “Boşvermişim 
Dünyaya” keyifle dinleyeceğiniz bir albüm… Dinledikçe geçmişe gidecek ve 
gülümsediğinizi hissedeceksiniz…

Mesnevi Terapi

Yazar: 
Nevzat Tarhan

Yayınevi:
Timaş Yayınları

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bilgi çağını bilgelik çağına dö-
nüştürürken yol göstericimiz Mevlana olacaktır. Çünkü 
o ruhsal yapımızdaki şifrelere dokunuyor, bizde var 
olan duyarlılığı harekete geçiriyor.” diyor. İşte hayatla il-
gili tüm sorularınızın cevabını bulabileceğiniz bir kitap. 
“Mesnevi Terapi”sinde Mesnevi’nin çağları aşan bilgeli-
ği sayesinde ruhun nasıl şifa bulunacağı anlatılıyor.   

BULMACA
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Consumer finance as a
card from Türkiye Finans
Relief your budget with Finansör

T Turkey’s leading participation bank Türkiye Finans eases consu-
ers’ budgets with Finansör, an innovative product for participation TT banking. Developed together with MasterCard, Finansör enables
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President of Türkiye Finans Retail Banking and MasterCard; Mete

üney, General Manager, South Eastern Europe, came together at aTTress meeting held in Four Seasons Bosphorus to introduce the proTT -
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Derya Gürerk, CEO, who spoke at the meeting, said, 
“In order to maintain our leadership in profitability across 
participation banks, we made initiatives providing compe-
titive advantage to our bank. We continue our efforts to 
offer solutions aimed to meet requirements of our retail 
customers; and Finansör is a leading one among these 
solutions”.
Semih Alşar, Executive Vice President of Türkiye Finans 
Retail Banking and MasterCard, provided information on 
Finansör: “Finansör, a product we developed for consu-
mers’ urgent high amount loans, will be an 
ideal alternative. Finansör offers a lower profit 
rate opportunity vs. other banking products. A 
consumer can use the financing limit offered 
by the Finansör card in lump sum or at needed 
amounts during a certain period of time. In ad-
dition, as consumers have an opportunity for 
cash-payment shopping using Finansör, they 
also benefit by discount offers.”
Mete Güney, General Manager, South Eastern 
Europe, expressed his opinions, saying “As 

MasterCard, we care about innovation in payment systems 
and we have accomplished many firsts in Turkey for long 
years. We are happy to introduce again an innovative pro-
duct together with Türkiye Finans today. Finansör is a first 
to provide financing intended for purchase by consumers 
in compliance with the participation banking principles of 
goods and services needed. We believe that Finansör will 
make card holders’ lives easier and it will be greatly popu-
lar among them.”

news
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Turkey’s leading participation bank Türkiye Finans held a 
press meeting in Four Seasons Bosphorus on Friday, No-
vember 2, to introduce its new product Finansör, an inno-
vation for participation banking sector. 
At the meeting attended by Derya Gürerk, CEO of Türkiye 
Finans; Semih Alşar, Executive Vice President of Türkiye Fi-
nans Retail Banking and MasterCard; Mete Güney, General 
Manager, South Eastern Europe, Finansör was introduced 
in detail and results of Türkiye Finans and the banking sec-
tor for the first three quarters were analyzed.
Noting that total assets of the banking sector increased 
by 7% to 1.303 billion TL in the first eight months of 2012, 
Derya Gürerk, CEO, said, “According to August 2012 data, 
the participation banks continued to perform better in 
comparison with the entire banking sector. In the same 
period the participation banks came up with and intro-
duced to their customers the new products they develo-
ped. We consider this year as a successful foundation for 
participation banks to achieve further success. In the first 
three quarters of this year; we, as Türkiye Finans, reached 
TL 10.7 billion by achieving 13% growth in collected funds, 
compared to the beginning of the year; and eventually we 
grew much faster than our sector. We accomplished app-
roximately a 19% growth in extended loans and delivered a 
portfolio over 12.3 billion. We performed quite better than 
our sector. This has helped us to easily realize our goal of 
surpassing the sector growth.” 
Mr. Gürerk also noted that they aimed to maintain Türkiye 
Finans’ leading position in profitability across the partici-
pation banks and added, “As it was the case with 2011, we 
were also the leader in profitability according to our half 
year results. As of the end of September 2012, we almost 
delivered the same profit we achieved at the end of last 
year. In this period, we increased our net profit share in-
comes by 43% and our profit increased by 36% over the 
previous year. 2012 will be recorded as a successful year 
during which we achieved our targets and delivered bre-
ak-outs to enable competitive advantage.”
Indicating their continued efforts to offer solutions aimed 

to meet requirements of the retail customers of Türkiye Fi-
nans, Derya Gürerk commented, “We think that our sector 
needs further development in retail banking portfolio and 
we create new products to this aim. Our Finansör product 
is also a first in the participation banking sector”.
Finansör for urgent high amount loans
Semih Alşar, Executive Vice President of Türkiye Finans 
Retail Banking and MasterCard, summarized the features 
offered by Finansör. “We developed Finansör for urgent 
high amount loan needs of consumers. Consumers may 
use the financing limit offered by the Finansör card in lump 
sum or at needed amounts during a certain period of time. 
Our product can simply be regarded as consumer finance 
offered as a card in line with participation banking prin-
ciples.” 
Pointing out the benefits provided to consumers by Fi-
nansör, Mr. Alşar noted, “Finansör, which is delivered fast 
and promptly from our branches, offers a lower profit rate 
opportunity compared to other banking products. In ad-
dition, consumers also benefit by discount offers, as they 
have an opportunity for cash-payment shopping using 
the Finansör limit. Consumers are offered instalments up 
to the term they agreed during the card application, for 
their expenses they made within the limit validity period. 
Finansör has no annual card fee or file charges.” Alşar un-
derlined that they offer Finansör packages with different 
advantages and costs targeting different consumer needs.
 “We have, for example, ‘Marriage Finansör’, for furniture, 
home textile, white goods needs, etc. during marriage 
preparations. Various alternatives are available besides 
the Standard Finansör and the Marriage Finansör, such as 
Training Finansör, Health Finansör and Teacher’s Finansör. 
We also aim to diversify the packages according to dif-
ferent needs over the next days. All in all, consumers can 
reach the goods and services they need directly and in line 
with participation banking principles, and with profit rates 
determined separately for each expense and instalment 
option.
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Türkiye Finans, the leading participation bank in Tur-
key, has been awarded the Straight Through Processing 
Excellence Award by Deutsche Bank Frankfurt. The award 
ceremony which was held on Wednesday 19th December 
at Türkiye Finans Headquarters was attended by execu-
tives from Türkiye Finans and Deutsche Bank Frankfurt.
Straight Through Processing Excellence Award recogni-
zes the outstanding achievement in processing money 
transfers through SWIFT system used in international 

banking system. In 2011, Türkiye Finans achieved a 99% 
accuracy rate in transactions with correspondent ac-
counts by executing international payments in line with 
the established rules. 
Türkiye Finans received the Deutsch Bank award also in 
2009 and 2010 and has won numerous other STP Excel-
lence Awards from various international banks including 
Citibank, The Bank of New York and Standard Chartered 
Bank since 2006.

Türkiye Finans Wins
International Excellence Award

TTürkiye Finans has been granted the Straight Th-
ough Processing (STP) Excellence Award by DeutsTT -
he Bank Frankfurt for its accuracy rate in internaTT -
onal payment transactions. Achieving an accuracy TTte of 99% in 2011, Türkiye Finans has for the thirdTT time won the award by Deutsche Bank 

Frankfurt.
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As a pioneer brand in participation banking, Türkiye Finans added another international award to its numerous in-
ternational achievements. Türkiye Finans was awarded silver prize by the US-based organization Creativity International 
Awards for its Annual Report 2011. Organized since 1970, Creativity International Awards is regarded as one of the most 
long-standing advertising, marketing and design contest around the world.

International Award to
Türkiye Finans Annual Report 2011

TTürkiye Finans, the emerging brand in participation banTT -
g, has been awarded by the US-based organization CreaTT -
ty International Awards for its Annual Report 2011.  MoreTT a thousand organizations from 34 countries took part in TTreeminent contest and Türkiye Finans was awarded withTTr prize for featuring its customer-oriented approach and TTechnological transformation process in its annual report.TT

paylasim@turkiyefinans.co

-standing advertising, marketing and design contest around the world.
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19 �������������� Tel: (0312) 484 45 41                              74 �������������� Tel: (0212) 593 34 44                       

20 �����������
 Tel: (0312) 395 24 07                          75 ���������������� Tel: (0212) 462 92 28                    

21 �������
������� Tel: (0312) 356 00 70                              76 ������������������� Tel: (0212) 555 28 20                      

22 �������
������ Tel: (0312) 417 44 40                            77 ��������BAKIRKÖY Tel: (0212) 583 02 70                     

23 ���������	�� Tel: (0312) 385 68 23                              78 ����������	���	������ Tel: (0216) 324 01 65                      

24 �������POLATLI Tel: (0312) 621 11 33                               79 ������������������ Tel: (0212) 612 24 20                      

25 ������������� Tel: (0312) 276 77 47                              80 ������������
	�� Tel: (0212) 236 69 59                          

26 ���������	���� Tel: (0312) 348 10 90                            81 ������������������ Tel: (0212) 479 71 66                        

27 �������ULUS Tel: (0312) 309 27 41                              82 ��������BEYKENT Tel: (0212) 871 31 18                        

28 ������������� Tel: (0312) 441 36 11                                83 �������������
���� Tel: (0212) 876 68 00                       

29 �������� Tel: (0242) 244 53 57                      84 ����������������	�� Tel: (0216) 355 70 07                                  

30 ��������ALANYA Tel: (0242) 512 90 06                      85 �������������� Tel: (0216) 441 74 75                                   

31 ����������������������� Tel: (0242) 322 28 57                     86 ���������������� Tel: (0212) 291 55 25                                   

32 ��������ÇALLI Tel: (0242) 345 00 55                     87 ��������ÇAMLICA Tel: (0216) 461 00 06                             

33 ��������KONYAALTI Tel: (0242) 228 61 73                               88 ������������� Tel: (0216) 316 85 85                                  

34 ��������������	 Tel: (0242) 743 23 94                              89 ��������ÇEKMEKÖY Tel: (0216) 640 01 05                                   

35 AYDIN Tel: (0256) 213 70 02                      90 ����������� Tel: (0216) 420 38 00                               

36 ���
����� Tel: (0266) 244 12 55                       91 ��������������� Tel: (0216) 540 70  70                                    

37 ������ Tel: (0488) 214 15 06                        92 ��������������� Tel: (0212) 514 01 54                               

38 ������ Tel: (0426) 214 15 23                            93 ��������ERENKÖY Tel: (0216) 478 54 02                                   

39 ��� Tel: (0374) 217 61 31                          94 ��������ESENLER Tel: (0212) 568 10 80                           

40 ���� Tel: (0248) 234 62 42                                95 ��������ESENYURT Tel: (0212) 596 00 76                         

41 ���� Tel: (0224) 221 33 00 96 ���������	���� Tel: (0212) 257 12 30                                 

42 ������������ Tel: (0224) 451 80 60                       97 ����������	�� Tel: (0212) 631 04 90                               

43 ����������	�� Tel: (0224) 211 33 97                                98 �������������
���� Tel: (0212) 491 20 40                            

44 ��������������� Tel: (0224) 246 65 15                                 99 ��������FLORYA Tel: (0212) 624 60 93                        

45 ����������� Tel: (0224) 711 90 80                         100 ��������������������� Tel: (0212) 614 40 46                            

46 �����KESTEL Tel: (0224) 372 01 60                             101 �������������
��	 Tel: (0212) 438 35 61                                 

47 ������������ Tel: (0224) 443 43 00                             102 ��������GÜLTEPE Tel: (0212) 280 20 42                               

48 ������������ Tel: (0224) 223 48 40                                103 ��������������� Tel: (0212) 602 03 30                                  

49 ������������� Tel: (0224) 361 52 22                               104 ��������GÜNGÖREN Tel: (0212) 539 91 11                                      

50 ÇANAKKALE Tel: (0286) 214 33 01                       105 ���������������������� Tel: (0212) 502 80 41                                       

51 ���� Tel: (0364) 225 31 82                            106 �������������
������� Tel: (0212) 886 22 82                              

52 ����	�� Tel: (0258) 241 67 00                         107 ��������HALKALI Tel: (0212) 697 43 12                                

53 ����	������������� Tel: (0258) 265 06 03                         108 ��������IHLAMURKUYU Tel: (0216) 540 87 50                                

54 ��������
� Tel: (0412) 229 00 03                                  109 ���������
�	���� Tel: (0212) 671 21 00                                  

55 ��������
��KAYAPINAR Tel: (0412) 252 24 54                             110 ���������
�	��������� Tel: (0212) 777 55 83                                  
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şube bilgileri
111 ����������	�� Tel: (0212) 659 58 00                             166 �	����ÜÇKUYULAR Tel: (0232) 278 67 68                                

112 ��������
���
�� Tel: (0216) 414 56 76                          167 ������� Tel: (0344) 224 00 32                             

113 ��������KARAKÖY Tel: (0212) 297 09 09                             168 ������� Tel: (0338) 214 70 70                               

114 ��������KARTAL Tel: (0216) 387 21 51                                 169 �������� Tel: (0366) 212 97 90                         

115 ��������
����
 Tel: (0216) 680 38 60                       170 ������� Tel: (0352) 222 34 88                         

116 ��������
����	����
������� Tel: (0216) 463 56 01                           171 ��������
����������� Tel: (0352) 322 16 70                           

117 ��������KURTKÖY Tel: (0216) 595 11 06                       172 ��������
������������� Tel: (0352) 336 45 28                             

118 ��������KÜÇÜKBAKKALKÖY Tel: (0216) 469 74 80                       173 ��������
������������������� Tel: (0352) 223 64 24                             

119 ��������KÜÇÜKYALI Tel: (0216) 518 50 30                     174 �
�
����� Tel: (0318) 218 89 89                        

120 �������������� Tel: (0212) 517 37 40                      175 �
������������������� Tel: (0288) 412 05 55                         

121 ������������	������� Tel: (0212) 278 58 34                         176 �
������ Tel: (0386) 212 32 62                             

122 ��������MALTEPE Tel: (0216) 442 80 05                          177 ��������������� Tel: (0262) 742 42 04                       

123 ��������MASLAK Tel: (0212) 286 95 36                                   178 ������������� Tel: (0262) 644 71 36                            

124 ����������������
�� Tel: (0212) 356 03 15                              179 ���������������!" Tel: (0262) 644 87 19                     

125 ��������MEGA CENTER Tel: (0212) 640 06 75                                 180 ������������	������� Tel: (0262) 335 60 35                            

126 �����������
�� Tel: (0216) 452 86 43                          181 ������������	 Tel: (0262) 325 25 20                             

127 ��������MERTER Tel: (0212) 637 26 09                            182 KONYA Tel: (0332) 238 06 66    

128 �������������	��� Tel: (0212) 343 62 82                           183 KONYA �������� Tel: (0332) 350 72 15              

129 ���������������� Tel: (0216) 348 28 19                             184 KONYA ������� Tel: (0332) 351 93 04                           

130 ��������OSMANBEY Tel: (0212) 231 18 12                               185 KONYA BÜSAN Tel: (0332) 345 31 00                          

131 �������������
 Tel: (0216) 483 64 05                               186 KONYA 
����������	��	����������	��� Tel: (0332) 342 25 36                              

132 ��������PERPA Tel: (0212) 222 66 16                                187 KONYA ������ Tel: (0332) 353 61 03                                 

133 ������������ Tel: (0212) 417 38 40                               188 ������� Tel: (0274) 216 40 81                         

134 �������������������	 Tel: (0216) 411 14 94                              189 ������� Tel: (0422) 325 94 49                         

135 ����������������� Tel: (0216) 561 04 16                                   190 ������ Tel: (0236) 239 84 84                           

136 ��������SEFAKÖY Tel: (0212) 599 12 35                       191 �������������� Tel: (0236) 715 20 89                                   

137 ��������	�����������	������ Tel: (0216) 394 09 42                                   192 �������TURGUTLU Tel: (0236) 314 70 60                            

138 ������������	����� Tel: (0212) 416 26 09                            193 ������ Tel: (0482) 212 32 87                                   

139 �������������� Tel: (0212) 728 96 01                       194 ������ Tel: (0324) 238 20 24                              

140 �����������	������� Tel: (0216) 496 12 22                           195 �������TARSUS Tel: (0324) 613 95 01                               

141 �����������	�����	���� Tel: (0212) 475 36 00                               196 �������	���� Tel: (0252) 612 01 30                             

142 ��������SULTANHAMAM Tel: (0212) 514 02 98                                   197 �������� Tel: (0384) 214 36 00                        

143 ����������������� Tel: (0212) 551 73 13                      198 ��� Tel: (0452) 223 27 47

144 ��������	�
��� Tel: (0212) 296 58 28                            199 ����FATSA Tel: (0452) 424 24 06                       

145 ��������	��������� Tel: (0212) 501 02 56                             200 �������� Tel: (0328) 813 56 26                               

146 ��������TOPÇULAR Tel: (0212) 612 13 00                            201 ��	� Tel: (0464) 213 21 08                              

147 ��������TOPHANE Tel: (0212) 251 65 20                            202 ����������������� Tel: (0264) 274 01 91                                 

148 ��������TOPKAPI Tel: (0212) 674 33 36                           203 ��������ERENLER Tel: (0264) 276 99 81                      

149 ��������	���� Tel: (0216) 493 13 82                          204 ����� Tel: (0362) 435 86 04                              

150 ��������	����������� Tel: (0216) 394 20 45                          205 ������BAFRA Tel: (0362) 542 54 74                         

151 ��������TÜMSAN Tel: (0212) 486 12 39                             206 ������������������� Tel: (0362) 266 83 07                            

152 ���������������� Tel: (0216) 523 13 63                               207 ����� Tel: (0484) 224 69 30                         

153 ����������
���� Tel: (0216) 391 00 70                              208 ����� Tel: (0346) 225 72 00                          

154 ����������������� Tel: (0212) 631 93 53                         209 ����
��� Tel: (0414) 215 54 21                               

155 ����������������� Tel: (0212) 474 42 09                          210 ����
����������	��������� Tel: (0414) 312 25 68                             

156 ������������������ Tel: (0212) 535 25 71                          211 �������� Tel: (0282) 260 40 04                             

157 �������������� Tel: (0212) 429 33 02                            212 ������������
��
�� Tel: (0282) 726 48 58                          

158 �����������	������� Tel: (0212) 665 00 23                                  213 ���������ÇORLU Tel: (0282) 673 57 26                             

159 �	���� Tel: (0232) 445 51 75                         214 ����	�� Tel: (0462) 326 01 36                             

160 �	���������� Tel: (0232) 339 57 07                         215 ����	��������������� Tel: (0462) 328 10 02                        

161 �	����BUCA Tel: (0232) 452 66 64                    216 ��� Tel: (0276) 227 11 10                                 

162 �	����������� Tel: (0232) 462 12 67                                   217 VAN Tel: (0432) 215 62 62                             

163 �	��������� Tel: (0232) 329 54 60                  218 YALOVA Tel: (0226) 811 21 50                              

164 �	����
��������� Tel: (0232) 253 66 86                              219 ��	��� Tel: (0354) 212 45 62                             

165 �	������������� Tel: (0232) 479 90 82                220 	��������
���������� Tel: (0372) 323 53 23                              



bulmaca


