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Çiçekler Açarken…

Yazın en güzel günlerinden merhaba,

İlkbaharın yerini yaza bıraktığı şu günlerde, çi-
çeklerin en güzel açışlarına, kuşların en tatlı cı-
vıltılarına şahit oluyor, mutlu oluyoruz. Bir garip 
gülümsemenin yüzümüze yansıdığı yazın bu 
hoş günlerinden yine dolu, dopdolu bir sayı ile 
sizlerin karşısında olmanın mutluluğu içerisin-
deyiz bir yandan da. 

Bu sayımızda Bankamızdan bölümümüzde 
“Öğrenen Organizasyon” modelini işledik ve bu 
önemli öğrenme modelini Bankamızın Genel 
Müdür Yardımcısı Abdüllatif Özkaynak, Eğitim 
Danışmanı Evrim Çalkavur ve projenin liderliği-
ni yapan Cemal Ekşi’den dinledik. Ayrıca proje 
ekibi içerisinde yer alan ekip arkadaşlarımız da 
sistemi ve sistemin kendilerine kazandırdıklarını 
tüm samimiyetleriyle anlattılar.

Mekân bölümümüzde pek çok filme konu 
olan, sahip olduğu doğal güzellikleri ile adeta 
açık hava film stüdyosunu andıran “Masallar 
Diyarı” olarak tanımladığımız Kapadokya var. 
Kapadokya’ya kadar gitmişken şube röportajla-
rımızdan biri Nevşehir Şube Müdürümüz Hakan 
Altındal ile yapıldı. Altındal, bölge ekonomisini 
ve bu bölgenin güzelliklerini anlattı. Bir diğer 
şube röportajımız ise farklı tasarımı ile Nişantaşı 

Şubesi oldu. Şube Müdürü Kürşad Çetin, şube-
nin farklı mimarisini ve konseptini anlattı. Bu 
konseptin mimarı Kurtul Erkmen de sorularımızı 
cevaplayan isimlerden biri oldu.

Yaşam bölümümüzde ünlü yazar Murat Menteş, 
son romanı ve kendisi hakkında bilinmeyenleri 
anlattı. Sporda ise İstanbul 2020 Olimpiyatlarını 
A’dan Z’ye kaleme aldık.

Ve bir şirketin olmazsa olmazı logolar, kentsel 
dönüşümün ekonomiye kazandırdığı ivme, ino-
vasyonla başarıyı yakalamanın yolları, suyun şifa 
verici gücü, zamanın kapı önü bekçileri yani tok-
maklar ve teknolojinin esaret mi yoksa özgürlük 
mü olduğu tartışması sayfalarımızı güzelleştiren 
başlıca konular oldu.

Ayrıca Ayasofya ve Topkapı’nın altında keşfedil-
meyi bekleyen güzellikleri, direkt bu keşif ekibi 
içerisinde yer alan dalgıç ve arkeolog Ali Hakan 
Eğilmez’den dinlemenin güzelliğini yaşadık.

Son olarak çalışan anne ve babalarımızı unut-
madık, onlara da bir mesaj niteliğinde güzel bir 
yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.

Kısacası kendinizden ve hayata dair pek çok 
bilgiyi bulabileceğiniz keyifli bir sayı oldu. İyi 
okumalar…

İkram Göktaş

paylaşımdan
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Öğrenen Organizasyon 
sistemini, yaşanılan sorunları 
ve tüm bu sorunlara rağmen 

ulaşılan büyük başarıyı Türkiye 
Finans Katılım Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı Abdüllatif 

Özkaynak’tan dinledik. 

Masallar Diyarı  
Kapadokya

Peri bacaları, yeraltı şehri, balon 
turları ve Kızılırmak gibi güzellikleri her 

yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan tarihi kent 
Nevşehir bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor. 

Özellikle yabancıların büyük ilgi gösterdiği 
ve son dönemlerde birçok dizi ve filme de 

ev sahipliği yapan Nevşehir sizleri adeta 
tarihe bir yolculuk yapmaya davet ediyor.

Temiz Bir Roman
Yazayım İstedim!

Bu sayımızda “Yaşam” sayfa-
mızı güzelleştiren isim ünlü yazar 

Murat Menteş oldu. Menteş, 
son romanı ve kendisi hakkında 
bilinmeyenleri Paylaşım Dergisi 

okuyucuları için anlattı.

Türkiye Finans’tan
“Profesyonel Ekiple 
Mükemmel Hizmet”

Zamanla kendini yenileyen ve 
geliştiren bir proje hayal edin… Bu 
proje hem kendini geliştiriyor hem 

de projeye dahil olanları geliştiri-
yor. Bu projenin adı: “Profesyonel 

Ekiple Mükemmel Hizmet”
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Zamanın Kapı Önü Bekçileri:  
Tokmaklar

Kapılar, bir mekâna girmeye izin veren 
araçlardır. Eğer o kapı açıksa, o mekânın içine 

girebilirsin. Kapı kapalıysa kapıyı tıklarsın ve 
kapının açılmasını beklersin. Fakat sizi burada 

biraz bekleteceğiz. İçeri girmeden önce 
dikkatinizi bir şeye çekmek isteriz: az önce 

kapıyı çalmak için kullandığınız tokmaklara. 
Onların içerideki kişiye sesini duyurmak için 
kullanılan bir alet olduğunu düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz. Onlar bize çıkardıkları sesler-

den çok daha fazla şey söylerler. Söylediklerini 
duymak onları görebilmek ve analiz etmekle 

doğru orantılıdır. 

Kendinize Bir İyilik Yapın,
Suyun Şifa Gücünü 

Keşfedin
“Su hayattır” sözünü hepimiz bilir 

ve kabul ederiz. Çünkü üzerinde 
yaşadığımız dünyanın etrafı nasıl sularla 

çevrili ise anne karnında yaşamaya 
başlayan bir cenin de sularla kaplı bir 

ortamda yaşamaya başlar.

Kentler Dönüşüyor, 
Ekonomi Canlanıyor

Kentlerin dönüşümü ve daha 
yaşanabilir alanların oluşması 

anlamına gelen kentsel dönüşüm 
çalışmaları Türkiye ekonomisine 

de katkıda bulunuyor. Yeni iş 
kollarının ortaya çıkmasına vesile 

olan bu dönüşüm sürecinin 
başarılı bir şekilde uygulanması 
dünyanın gözünü de Türkiye’ye 

çevirdi. 

2020 Olimpiyatları İçin 
Dünyayı Bu Sloganla 

İstanbul’a Davet Ettik:
BRIDGE TOGETHER*

* Birlikte köprüler kuralım

Dünyanın en büyük spor orga-
nizasyonu olan olimpiyatlara ev 
sahipliği için Tokyo ve Madrid ile 
yarışan İstanbul, Mart ayı içinde 

kritik bir sınav verdi. 13 kişilik IOC 
Değerlendirme Komisyonu geldi, 

gezdi, not verdi: Mükemmel!

İstanbul’un Altındaki 
Esrar

Sahip olduğu güzelliklerden 
ikisi İstanbul’un, Ayasofya 

ve Topkapı. Bu iki tarihi yapı 
görünen zenginliklerinin yanı 

sıra yerin altında keşfedilmeyi 
bekleyen güzellikleri ile hazine 

gibidirler.
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Türkiye Finans’a İki
Uluslararası Ödül Birden

yy

bizden haberler

2007 yılından beri uluslararası ekonomi dergisi World 
Finance tarafından düzenlenen World Finance Awards, 
gelişen pazarlarda yenilikçi uygulamaları ödüllendirmeyi 
sürdürüyor. Bu bağlamda Türkiye Finans, 2012 yılındaki 
inovatif faaliyetleri sonucu 2013 yılında Türkiye’nin En İyi 
Katılım Bankası ödülünü almaya hak kazandı.
Başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam eden Türkiye 
Finans, bu yıl 8. kez düzenlenen Katılım Bankacılığı sektö-
rünün en kapsamlı ve tarafsız anketi Islamic Finance News 
Awards’da da Türkiye’deki En İyi Katılım Bankası seçildi. 
Aldıkları ödüller hakkında açıklama yapan Türkiye Finans 
Genel Müdürü Derya Gürerk, “Katılım Bankacılığı sektörü 
Türkiye’de istikrarlı ve hızlı bir büyüme sergiliyor. Katılım 
Bankacılığı, şu anda bankacılık sektörünün %5,1’ine sahip. 
Türkiye Finans olarak 2012 yılında aktiflerde %30, kullan-
dırdığımız kredilerde %26, topladığımız fonlarda %20, öz-
kaynaklarda %32, kârda %22,4 büyüyerek yılı 284 milyon 
TL net kâr ile tamamladık. Sermaye artırımı ve yenilikçi 
ürün çalışmalarımız ile mükemmel bir performans sergi-
ledik. Sürdürülebilir büyüme politikamız, uluslararası sek-
tör profesyonelleri tarafından da ilgiyle izleniyor, aldığımız 
ödüller de bunun bir göstergesi.” dedi.

KKKKKKKKKKK
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Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, insan 
kaynakları alanında yürütülen çalışmaların kalitesinin yük-
seltilmesi amacıyla Kariyer.net tarafından  her yıl verilen 
“İnsana Saygı Ödülü”nün sahibi oldu. 
Türkiye Finans, 2012 yılında iş başvurusunda bulunan 
adaylara %100 geri dönüş oranı ve aynı gün geri dönüş 
süresi ile “İnsana Saygı Ödülü”nü almaya layık görüldü.
2012 yılında insan kaynakları stratejisi ve politikaları çer-
çevesinde gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar sonucunda 
ödüle layık görüldüklerini belirten Türkiye Finans İnsan 
Kaynakları, Eğitim ve Performans Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Zuhal Ulutürk, “İş arayan adaylar için başvu-
rularına aldıkları yanıtlar büyük önem taşıyor. Biz de bu 
süreçte onları olumlu veya olumsuz bilgilendirmeye çok 
dikkat ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye Finans ailesine 
katılmak için başvuran 295 bin kişiye aynı gün içerisinde 
geri bildirimde bulunduk ve bu yaklaşımımızla İnsana Say-
gı Ödülü’nü almaya hak kazandık. İnsan kaynağını başarı 
kaynağı olarak gören Bankamıza benzer ödüller kazandır-
mak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye Finans Dördüncü K
İnsana Saygı Ödülü’nün

yy

Sahibi Oldu

2013 yılında Girişimci İş Ailesi bünyesinde faaliyetine 
başlayan İşletme Bankacılığı Müdürlüğü’ne bağlı çalışa-
cak müşteri ilişkileri yönetmenleri (MİY) görevlerine baş-
ladı. 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen “İşletme Banka-
cılığı İş Modeli ve Temel Satış Eğitimi Organizasyonu”nda 
İşletme MİY’leri ile bir araya gelen Türkiye Finans Girişimci 
Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Menduh 
Kara, ölçekleri kadar yönetim yapıları ve ihtiyaçları itiba-

rıyla, ticari ve kurumsal müşterilerden ayrılan esnaf ve 
küçük ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaç ve taleplerine 
cevap vermek üzere İşletme Bankacılığı adı altında ya-
pacakları sektörel girişimlerin Türkiye Finans’ın KOBİ’ler 
nezdindeki algısını ve itibarını güçlendireceğini dile ge-
tirdi. Organizasyonda portföyler ile İşletme Bankacılığı iş 
modeli ve 2013 yılı planlamaları paylaşılarak temel satış 
eğitimi gerçekleştirildi.

Esnaf ve Küçük Ölçekli İşletmeler İçin İşletme Bankacılığı
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bizden haberler

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, biri-
kimlerini değerlendirmek isteyenler için birçok avantajı 
bir arada sunan yeni ürünü Akıllı Hesap için çektiği rek-
lam filmi ile herkesi tasarrufa davet ediyor. +10’a varan 
paylaşım oranı ile tasarruf yapmak isteyenlere yüksek 
getiri sağlayan Akıllı Hesap’ta hesap işletim ücreti alın-
mıyor. Ayrıca her ay 5 adetle sınırlı olmak üzere Türkiye 
Finans İnternet Şubesi üzerinden EFT ve havale de üc-
retsiz yapılabiliyor. 

Akıllı Hesap için büyük ve etkili bir iletişim kampanyası ha-
zırlayan Türkiye Finans, TV reklamı ve açık hava aktiviteleri 
ile tüketicilere ulaşıyor. Katılım Bankacılığının en önemli 
prensiplerinden paylaşma esasına dikkat çeken reklam 
filminde, Akıllı Hesap’ın faydaları sembolik bir dille anlatı-
lıyor. Aile babasının Türkiye Finans Akıllı Hesap sayesinde 
yaptığı tasarruf simitle ifade edilirken baba, simidini mar-
tılar ile mutlulukla paylaşıyor. Simidin her seferinde bütün 
olması esprisiyle de filmin ana fikrinin altı çiziliyor. 

20 kişi 400 simitle martıları
besledi
Akıllı Hesap reklam filminin çekimi için 1 günlüğüne şehir 
hatları vapuru kiralandı ve çekimler Boğaz’da gerçekleşti. 
Durmaksızın, sabit hızda Boğaz’da tur atıldı, Karadeniz’den 
dönüldü. Çekimler dijital kamera ile gerçekleştirildi ve çe-
kim boyunca martıların beslenmesi gerekti. Yaklaşık 400 
simit harcandı ve 20 kişilik bir ekip sürekli martıları besledi.

İstanbullular’a 37 bin simit 
sürprizi
Türkiye Finans Akıllı Hesap kampanyası kapsamında açık-
hava aktiviteleri de düzenledi. Kadıköy’den Eminönü’ne, 
Beşiktaş’tan Üsküdar’a, Pendik’ten Tophane’ye farklı 
semtlerde simit dağıtımı yaptı. Reklam filmini hatırlatmak, 
kampanyayı duyurmak ve sokaktaki tüketiciye dokunmak 
adına yapılan etkinlikte toplam 37 bin adet simit dağıtıldı.

Türkiye Finans Akıllı Hesap İle
Herkesi Tasarrufa Davet Ediyor
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Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, yeni-
likçi ürünleriyle müşterilerine kazandırmaya devam edi-
yor. BMD-Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından kurulan 
ve Katılım Bankacılığında bir ilk olan Türkiye Finans B Tipi 
Kira Sertifikası Yatırım Fonu, Türkiye’de yatırım enstrüma-
nı olarak yeni gelişmekte olan kira sertifikalarına dayalı 
olup, kira sertifikalarına yatırım yapmak isteyen müşteri-
lerin yeni yatırım aracı olacak. Türkiye Finans B Tipi Kira 
Sertifikası Yatırım Fonu vade kısıtı olmadan alınıp satıla-
bildiği gibi düşük risk hedefleyen tasarruf sahiplerinin de 
ideal yatırım aracı haline gelecek.

Türkiye Finans’tan Yine Bir İlk:
B Tipi Kira Sertifikası Yatırım Fonu

4 Şubat - 31 Mart 2013 tarihleri arasında Türkiye Finans 
şubeleri ve çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen Finan-
sör Satış Kampanyası başarı ile sonuçlandı. En çok Finan-
sör başvurusu alarak satışını en çok artıran bölge ve şube 
çalışanlarının ödüllendirildiği kampanya kapsamında 10 
Nisan’da yapılan kahvaltıda bir araya gelen “Finansör’ün 
Yıldızları”, ödüllerini Türkiye Finans Genel Müdürü V. Derya 
Gürerk’in elinden aldılar.

Kampanya süresi içinde en yüksek satış yapan bölgeler 

sırasıyla İzmir, Ankara ve İstanbul Avrupa Bölge Müdür-

lükleri olurken, en çok Finansör başvurusu alan şubeler 

ise Kayseri, Trabzon ve Turgutlu Şubeleri oldu. Çalışanlar 

arasında yapılan sıralamada ise Aksaray Şubesi’nden Ah-

met Erkmen 1. olurken, Bafra Şubesi’nden Nurcan Yılmaz 

2. ve Turgutlu Şubesi’nden Nevzat Erkayhan 3.lüğe hak 

kazandı.

Finansör’ün Yıldızları Ödüllerini Aldı 
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Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardım-
cısı Abdüllatif Özkaynak ile Öğrenen Organizasyon’u ko-
nuştuk. Kısa sürede çok iyi işler başardıklarını söyleyen 
Özkaynak, “Bu sistem özveri ve fedekârlık isteyen bir çalış-
ma. Bu sistemle birlikte ulaşılamaz denen şeylere ulaştık.” 
diyor ve ekip olmayı, Öğrenen Organizasyon sayesinde 
öğrendiklerini söylüyor. 

Neden Öğrenen Organizasyon’a ihtiyaç duydunuz? 
Birlikte hareket etmek için bir yönteme ihtiyacımız vardı. 
Bunu da tesadüfen bir arkadaşımızın önerisi ile bulmuş 
olduk. Öğrenen Organizasyon’u görünce çok hoşumuza 
gitti. Buna hayran kaldık. Ekiplerin birlikte çalışması ve or-
taya bir veri koyarak bu verilerden sonuç aldıklarını görün-
ce Evrim Hanım’a bizimle çalışması için ricada bulunduk. 
O da sağ olsun ricamızı kırmadı. Biz de bu projeye sponsor 
olduk ve sahip çıktık. Tabii ilkler her zaman zor oluyor. Me-
sela ekip takım üyelerini oluştururken bu işe tutkulu olma-
ları önemliydi. Çünkü bu ekibin bir de günlük işleri vardı. 
Bunun için fazladan zaman ayırmaları gerekiyordu. Yani 
bu sistem özveri ve fedakârlık isteyen bir çalışmadır. İlk 
etapta başardığımızı anlıyorum, çünkü bir takım sonuçlar 
elde ettik. Ulaşılamaz denen şeylere ulaştık. Bunun sonu-
cunu yönetimimizle paylaştık. Onlar da bizi desteklediler. 
Genel Müdürümüzün de desteği ile sonuçlara ulaştık ve 
başarılı olduğumuz anlaşıldı. Buradaki asıl amaç; birlikte 
çalışma kültürünü oluşturmaktı. Çünkü biz bunu gerçek-
ten daha önce beceremiyorduk. Şu anda da kısmî olarak 
bu işi yapabiliyoruz. Aynı amaç uğruna farklı iş ailelerinden 
toplanan insanlar bir araya geliyor. Kurum için en verimli 
olanı farklı gözlerle buluyoruz. Bu kültürü tüm Bankaya 
yaymak istiyoruz. Bunun öncüleri de yetişen takım üyeleri 
olacak. Bunlar dalga dalga büyüyerek diğer arkadaşları da 
etkileyecek. Şu anda ikinci takımlar da kuruldu. 

Peki, bu süreç ne kadar devam edecek?
Bu süreç devam edebildiği yere kadar devam edecek ve 
daha da büyüyecek. 

Bir yönetici olarak Öğrenen Organizasyon’un Ban-
kaya en önemli katkısının ne olduğunu düşünüyor-
sunuz?
Birlikte çalışma. Bir de şöyle bir durum var; daha önce ve-
riler olmadan konuşuyorduk. Detaya girip verileri almaya 
başladıkça herkesin birbiri ile çalışabildiğini gördük. Mese-
la ilk takımda konumuz gider optimizasyonuydu. Burada 
bazı giderlerde fazla harcamayı engelleyip verimliliği sağ-
lamak istedik. Bunu da başardık. Biz bu sistemle birlikte 
arkadaşlarımızla nasıl ekip olabileceğimizi gördük. Ekip 
olmak demek zincirlerin bütün halkalarının birbiri ile ke-
netlenmiş olması demektir. 

Bundan sonraki konularınız neler olacak?
Bankamızda toplanan fonların artırılması, müşteri sayısı-
nın artırılması, müşteri memnuniyeti, kâr payı dışı gelirleri 
artırmak, giderleri azaltmak gibi birçok konu var. Birlikte 
çalışmayıp verilere ulaşmayınca karşılıklı suçlamalar olu-
yor. Bu sistemle birlikte verilere dayanarak konuştuğunuz 
zaman karşınızdaki kişi size itiraz edemiyor. Bu kültürü 
tüm Bankaya yaymaya çalışıyoruz. 

Peki, ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
Mesela “Ben çalışanımı göndermem, burada çok işi var.” 
diyen arkadaşlarımız oldu. Şimdi kendileri konu öneri-
yorlar ve çalışanlarını göndermek istiyorlar. İlkler daima 
zordur. %100 başarılı olduğumuzu da söyleyemeyiz. De-
vamsızlıklar konusunda bazen sert olduğumuz da oldu. 
Ancak sonuç elde edince herkesin yüzü gülmeye başladı. 

“Ekip Olmayı  
Öğrendik”
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“Öğrenen Organizasyon 
Bir Yönetim Felsefesidir”

Evrim Çalkavur Durmuş Kimdir?
Evrim Çalkavur Durmuş, 1995 yılından bu yana danışman olarak çalışmaktadır. Öğrenen Organizasyonlar alanında 
hizmet vermektedir. Nick Zeniuk ve Fred Simon tarafından Ford’daki deneyimlerine dayanarak, Peter Senge’nin 
de katkıları ile geliştirilmiş “Takım Halinde Öğrenme Laboratuvarı” paketinin Türkiye’deki uygulamasını yapmıştır. 
Öğrenen Organizasyon çalışmalarından elde ettiği deneyimler ve M. Yavuz Durmuş’un da katkılarıyla “Öğrenen 
Organizasyon Uygulama Takımları” programını geliştirmiştir.

Öğrenen Organizasyonlar alanında hizmet veren ve 1995 
yılından bu yana eğitim danışmanlığı yapan Evrim Çalkavur 
Durmuş, Türkiye Finans’ın “Öğrenen Organizasyon Projesi” 
ile ilgili sorularımızı cevaplayan bir diğer isim oldu. Durmuş, 
“Öğrenen Organizasyon, bir yönetim felsefesidir.” diyor ve 
“Öğrenen Organizasyon” olmanın sürdürülebilir başarı için 
önemine dikkat çekiyor.

Bize Öğrenen Organizasyonu anlatır mısınız?
Öğrenen Organizasyon bir yönetim felsefesidir. Çalışan 
katılımı gibi Toplam Kalite Yönetimi ile benzeşen yönleri 
olmakla birlikte bu organizasyon sistemi farklı yaklaşım ve 
uygulama araçları da getirmektedir. Peter Senge, Öğrenen 
Organizasyonu “Arzu ettikleri ortak geleceğe ulaşmak için 
hem ortak hem de bireysel kapasitelerini sürekli geliştiren 
bir insan grubu” olarak tanımlıyor.

Öğrenen Organizasyon yolculuğunda kurum içinde beş 
disiplin kullanılıyor: Düşünsel Modeller, Kişisel Yetkinlik, 
Paylaşılan Vizyon, Takım Halinde Öğrenme ve Sistem 
Düşüncesi. Beş disiplinden birisini fikir vermesi açısından 
açalım. Düşünsel modeller disiplini paradigmalarımız, var-
sayımlarımız, ön yargılarımızla ilgilidir. Herkesin düşünsel 
modelleri farklıdır. Örneğin satın almanın düşünsel model-
leri pazarlamanın düşünsel modellerinden farklıdır. Olayla-
rı herkes kendi paradigması üzerinden değerlendirir. Dola-
yısıyla birbirimizi anlamak zorlaşır. Bu disiplin “Nasıl daha 
ustalıklı konuşabiliriz?” sorusuna cevap veriyor. Düşünsel 
modellerimizin esiri olmak yerine onları sorgulamak, de-
ğiştirmek, geliştirmek için pratik yapmamıza yardımcı 
olacak yöntemler sunuyor. Düşünsel modellerimizi birey 
ve kurum olarak sorgulama alışkanlığını geliştirmediği-
mizde bir müddet sonra düşünsel modellerimiz otomatik 
pilot gibi işlev görmeye başlıyor... Yani kendimize düşünsel 
modeller ile sınırlar koyup ve bu sınırlar içerisinde eyleme 
geçiyoruz ve bunun farkında bile olmuyoruz. “Bunlarla 
çalışılmaz”, “Onlar zaten hep böyledir”,  “... departmanı 
ne istediğini bilmiyor”,  “Müşteri hep sorun çıkarır, mem-

nun edilemez”,  “ Ne yapsak boş” gibi düşünsel modeller 
bazı kurumsal düşünsel modellere örnek olarak verilebilir. 
Bu düşünsel modeller daha etkin bir iç iletişim kurmak-
ta, işbirliği yapmakta, hızlı ve kalıcı çözümler getirmekte 
yardımcı olmayacaktır. Bir dönem yararlı olan bir düşünsel 
model sonra geçerliliğini yitirebiliyor. Bu nedenle düşün-
sel modellerimizin farkında olmak ve onları sorgulamak 
önemli. En önemli kısım ise düşünsel modellerimizi birbi-
rimize dayatmak yerine birbirimizi dinlemek, anlamak ve 
birlikte ortaya yeni bir şeyler koyabilmektir. 

Peki, Türkiye Finans Katılım Bankası’nda bu eğitim 
nasıl uygulanıyor? 
Klasik bir eğitim programı uygulanmıyor. Somut, çoğu 
zaman iş sonuçlarını etkileyen projeler üzerinde çalışan 
yani yaparak öğrenen ekipler oluşturuyoruz. İlk etapta 
kurum çok büyük değil ise bir ekip, en fazla 2 ekip yeterli 
oluyor. Türkiye Finans Katılım Bankası’nda 2 ekip ile baş-
ladık. Ekiplerin 7-8 en fazla 9 üyesi oluyor ve somut bir iş 
konusuna sahip oluyorlar. Örneğin ilk dönem ekiplerimiz 
gider azaltmak üzerine çalıştı. Ekiplerin üyeleri farklı de-
partmanlardan oluşuyor ve herkes aynı pozisyonda olmu-
yor. Bu ekiplere ilk başta ben koçluk yapıyorum. 3 günlük 
bir programla başlıyorlar. Ekipler haftada 2 kez toplantı 
yaparak ilerliyorlar. Çalışmalarında 5 disiplini temel olarak 
alıyor ve kendi projelerine uyarlıyorlar. Yani proje konusu 
ile ilgili bir hedef konuluyor. Sonrasında ise neden anali-
zi gibi sistem düşüncesi disiplininin ve diğer 4 disiplinin 
araçlarını kullanmaya başlıyorlar. Asıl öğrenme bu süreçte 
gerçekleşiyor. Üst yönetim de konunun sponsoru olup eki-
be destek veriyor. İlk dönem bitince, ilk dönem takımların-
dan arkadaşlar “Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımı 
Koç Semineri”ni alıyorlar. Öğrenen Organizasyonun koçu 
olarak yeni kurulacak ekiplerin de iç koçları oluyorlar. Ben 
danışman olarak yayılım sürecinde ekiplerden çok, iç koç-
larla birlikte çalışıyorum. Öğrenen Organizasyon kültürü 
bu şekilde dalga dalga yıllar içinde yayılıyor.
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“İş Aileleri Birbirlerini
Daha İyi Anlamaya Başladı”

Yaklaşık 11 yıldır finans sektöründe çalışan Cemal Ekşi, 
Eğitim Danışmanı Evrim Çalkavur Durmuş ile Öğrenen 
Organizasyon sistemini Türkiye Finans’a nasıl entegre et-
tiklerini anlattı. Ekşi, özellikle kurum içindeki iş ailelerinin 
Öğrenen Organizasyon ile birbirini daha iyi anladığını ve 
sistemin Türkiye Finans Katılım Bankası’nda uygulanmaya 
başlandığı andan itibaren 6 Genel Müdür Yardımcısı spon-
sorluğunda ve 45 ayrı müdürlükten takım üyesi ile tama-
men gönüllülük esasına göre büyük bir özveri ile yürütül-
düğü, ayrıca bu sistemin Banka içerisinde yer alan iş aileleri 
arasında “Biz anlayışı”nı pekiştirdiğini özellikle belirtti.

Türkiye Finans Katılım Bankası Öğrenen 
Organizasyonlar Uygulama Takımları

1. Aşama Takımları
- Mercek Takımı
- Damla Sensörleri Takımı

2. Aşama Takımları
- Dost Meclisi Takımı
- Pusula Takımı
- Paraçokomel Takımı
- Kelebek Etkisi Takımı

Öğrenen Organizasyona neden ihtiyaç duydunuz?
Bankamız, içinde birden fazla iş ailesini barındıran büyük 
bir organizasyondur. Her bir iş ailesi de çok fazla servis/
müdürlükten oluşmaktadır. Böyle bir yapıda bir kaç iş aile-
si bir konu üzerinde çalışması genellikle çok zorlu ve uzun 
süreli olmaktadır. Sonuçları da çoğu zaman eğilimler, anı 
kurtarma şeklinde oluşmaktadır. Öğrenen Organizasyon 
takımları daha geniş bilgi ile kalıcı, daha kısa zamanda ve 
direk sistem yapısını etki eden çözümlemeler üretebilmek-
tedir.

Ne gibi sorunlar yaşanıyor? Çözümü nasıl buluyor-
sunuz?
Öğrenen Organizasyon’da farklı departmanlardan farklı 
düşüncelere sahip insanlar bir araya geliyor. Hepsinin dü-
şünceleri birbirinden farklı oluyor. Tek düşünceye sahip bir 
yapıyı isteseniz de kuramazsınız. Biz bu farklı düşüncelerle 

birbirimizi, başkalarını anlayarak birlikte daha iyi ve daha 
farklı, verilere dayanan  görüşler oluşturuyoruz. Bu geniş 
bilgi ve görüşleri Öğrenen Organizasyon sisteminde analizi 
ile çözümler üretiyoruz.

Peki, ekipler nasıl kuruluyor?
Ekiplerimiz kurulurken dikey karmalar da, yatay karmalar 
da oluyor. Dikey karmada bir departmandan bir müdür de 
olabiliyor, asistan da... Bu yapıyı bir segmentten almıyoruz. 
Bileşenlerden oluşan bir yapı oluşturuyoruz. Yatay karma-
da ise değişik departmanlardan kişileri alıyoruz. Bunların 
2-3 tanesi bu işle ilgilenenlerden oluşuyor. Ekipte diğer 
segmentten kişiler de olabiliyor. Çünkü farklı bir segment-
te yer alan bir kişi farklı bir açıdan konuya bakabiliyor ve 
bizim kör noktalarımızı görüp bize yol gösterebiliyor.

Sistemin Bankaya ne gibi faydası olduğunu düşünü-
yorsunuz?
Organizasyon içinde kalıcı rotasyonlar gerektirmeden 
tamamen gönüllülük anlayışı ile Bankada daha esnek bir 
yapı oluşturuyor. İş aileleri arasında iletişimi maksimuma 
getirip büyük bir sinerji ile sorunlara farklı yaklaşımlar ge-
tirilebiliyor. Bunları yaparken de  her takım üyesi liderlik, 
paylaşılan vizyon, veri ile konuşma, nitelikli anlama ve an-
latma uygulamalarını takım çalışması içinde çokça pratik 
ettiği için kişisel gelişimine de katkı sağlamaktadır. Hatta 
bazı takım arkadaşlarımız  öğrenen organizasyonu evde 
ailesi ile beraber de uyguladıklarını söylemektedirler.

Kısa ve uzun vadede hedeflerinizden biraz bahseder 
misiniz?
Kısa vadede, Öğrenen Organizasyon disiplin ve yöntemle-
rini kullanabilen Banka personelimizin sayısını artırıp, bunu 
yaparken de bazı sorunlarımıza ve sıkıntı yaşadığımız nok-
talara çözümler üreteceğiz. Bu çalışmalarla orta ve uzun 
vadedeki hedefimiz ise deneyimlerinden, birbirlerinden, 
müşteri, tedarikçi ve tüm paydaşlarından sürekli öğrenen, 
gelişen ve pazardaki değişime hızla uyum sağlamanın öte-
sine geçip değişimin önünde giden bir organizasyon kültü-
rünü hedeflemekteyiz.

T
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bankamızdan

Öğrenen Organizasyonu Anlattılar

Mercek Takım Ekip Üyeleri

“Benim için beraber çalışma ve karar alma 
kültürünün öğrenilmesi için büyük bir fırsattır.”

İsa Necat Aldoğan / 
Organizasyon Kapasite 
Planlama ve Süreç 
Geliştirme Müdürlüğü

“Mercek Takımı olarak bizim bir sloganımız var. 

‘Farklı Bakış!’ Biz farklı açılardan bakarak neleri 

görebileceğimizi gördük. Benim açımdan en 

önemlisi bu oldu.”

Murat Kılıç / Ödeme Sistemi Operasyon Müdürlüğü 

“Öğrenen Organizasyon çalışması ile tehdit ve yerme ile değil ortak çalışma ile çok şeyin başarılabileceğini gördük.”

Yusuf Gör / Satınalma, İnşaat ve İdari İşler 
Müdürlüğü - Satın Alma Servisi 

“Artık sorunları yüzeysel değil, kök değerlere 

bakarak inceliyoruz.”

Cankat Çağlar / Satınal-

ma, İnşaat ve İdari İşler 

Müdürlüğü  

İdari İşler Servisi 

“Toplantılarımızda herkesin konuşma fırsatı 

bulması için çaba göstermeyi, diğerlerinin 

görüşlerini ve bu görüşlere neden olan verileri 

anlamaya çalışmayı öğrendik. ”

Züleyha Bilik / Strateji ve 

İş Geliştirme Müdürlüğü 

“Hiç birimiz hepimizden daha akıllı değiliz” 

kavramını burada öğrenmiş olduk. Hep birlikte 

öğrenerek ortaya bir değer koyduk. Herkes bir 

ucundan tutarak bu kazanı kaldırmış oldu.”

Erdal Ek / Bilgi Sistemi Operasyon Müdürlüğü 

“Olaylara farklı bakarak kök sebepleri gerçek 

verilerle problemlere ilişkilendirmeyi öğrendik.”

Ömer Yasan / Bilgi Sistem-
leri Koordinasyon Merkezi
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Damla Sensörleri Ekip Üyeleri

“Sosyal ilişki ağı kavramını yaşamıma ve çalışma 
hayatıma uygulamayı öğretti.” 

Fatih Bozdemir / Satınal-
ma, İnşaat ve İdari İşler 
Müdürlüğü - İnşaat Servisi 

Harun Fırat / Şube Ağı Geliştirme ve Şube Performans Yönetimi Müdürlüğü
“Yaptıkları işten keyif alanlar, her zaman başarılı sonuçlar üretirler. Takım arkadaşlarımla yaptığı-mız çalışmalar keyifli ve öğretici oldu. Doğru teş-hisler koyup, doğru çözümler bulmaya çalıştık.” 

Mümin Ülgür/ Satınalma, İnşaat ve İdari İşler Müdürlüğü – Kira, Hakediş Kontrol ve Bütçe Gider Yönetimi Servisi 
“Toplantılarda sadece kendi görüş ve düşünce-lerimizi deklare etmek yerine herkesin konuş-masına özen gösteriyoruz.” 

Ömer Balcı / Satınalma, İnşaat ve İdari İş-

ler Müdürlüğü – Kira, Hakediş Kontrol ve 

Bütçe Gider Yönetimi Servisi 

“Farklılıklarımızın gerçekten bir zenginlik oldu-

ğunu öğrendik. Her üyenin katılımı ile adeta bir 

Voltran oluşturmaya çalıştık ve bunda da başarılı 

olduk. Yeni takımları heyecanla bekliyoruz.”

Engin Erden / Satınalma, İnşaat ve İdari 

İşler Müdürlüğü – Bakım Yönetimi Servisi 

“Duyguların bulaşıcı olduğu ve her bir olayın iyi 

yanı görerek pozitif düşünceyle hedefe odaklan-

mayı öğretti” 

“Ortak bir vizyon ile hedef etrafında kenetlen-
meyi öğrendim.” 

Nadide Başaran / Hizmet 
Yönetimi Müdürlüğü 

Murat Haşimoğlu / İç Kontrol Müdürlüğü – Merkezi Kontrol Servisi
“Bir amaç etrafında kenetlenmeyi ve iş birliği yapmayı öğrendik. Belki de en önemlisi kullan-dığımız araç ve teknikler sayesinde öğrenmeyi öğrendik diyebilirim.”
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Türkiye Finans’tan

“Profesyonel Ekiple 
Mükemmel Hizmet”

Z

Röportaj: Serbest Çelebi

Cemal Eksi

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın hem dış müş-
terilerine hem de iç müşterilerine daha iyi bir hizmet 
sunmak amacıyla hayata geçirdiği “Profesyonel Ekip-
le Mükemmel Hizmet” (PEMH) projesini Türkiye Fi-
nans Katılım Bankası’nın Eğitim Müdürlüğü biriminin 
başındaki isim İrfan Gültaş’tan dinledik. Gültaş, kısa 
adıyla PEMH’nin sadece bir eğitim olmadığını, aynı 
zamanda önemli bir iletişim kampanyası olduğunu 
belirtiyor. Gültaş, ayrıca Türkiye Finans Katılım Ban-
kası çalışanlarının bu proje ile kazanacakları artıları da 
maddeler halinde anlattı. 

İrfan Gültaş
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İlk olarak hemen soralım, “Profesyonel Ekiple 
Mükemmel Hizmet” projesi nasıl ortaya çıktı? 
Bu projemizin çıkış noktası Bankamızın 2005 yılındaki 
birleşmesiyle başladı. İki kurumun birleşmesiyle ortaya 
yepyeni bir banka çıktı. Bu birleşmeden sonra istediğiniz 
çalışmalar hemen olmayabiliyor. Çünkü iki farklı kültürün 
uyumlu bir şekilde çalışması kolay olmayabiliyor. Bunlar 
devam ederken Bankamız, yurtdışında 2008’in sonunda 
2009’un başında Ortadoğu ve Körfez Bölgesi’nin en bü-
yük bankası The National Commercial Bank’ın, Bankamızın 
çoğunluk hisselerini satın alması ile yeni bir satın alma sü-
reci geçiriyor. Dolayısıyla birleşme devam ederken yurtdışı 
satış devreye giriyor. Yurtdışı satışı gerçekleşince üst düzey 
yönetimde bazı değişiklikler oldu. Bu dönüşüm süreci için-
de biz hizmet anlamında ortak standartlarda buluşmak, 
müşterilerimize kaliteli hizmet ve iyi hizmet sunabilmek 
için herkesin aynı noktada buluşması gerektiğini ve hizmet 
standartlarımızın Türkiye’nin neresinde olursa olsun bütün 
şubelerimizde aynı olması gerektiğini düşündük. Örneğin 
Mecidiyeköy Şubemiz ve Siirt Şubemize gelen müşteri-
mizin aynı hizmeti görmesini hedefledik. Bir de iç müşteri 
kavramı vardır. İç müşterilerimizin de birbirlerini ekip olarak 
görmelerini ve bir ekip olarak çalışmamız gerektiğini anla-
tacak bir proje geliştirmek istedik. Bunun adını da “Profes-
yonel Ekiple Mükemmel Hizmet” dedik. 

“Profesyonel Ekiple Mükemmel Hizmet” projesinin 
hedefi nedir?
Bankamızın çalışanlarımız tarafından temsil edilme et-
kinliğini ve iç/dış müşterilerimizle olan iletişimimizdeki 
memnuniyet düzeyini artırma amacı ile vizyon ve misyo-
numuzu baz alarak 2012 yılı Haziran ayında başladığımız 
“Profesyonel Ekiple Mükemmel Hizmet” projemizle, ku-
rum içi/dışı iletişim ve hizmet standartlarımızı geliştirerek, 
sektörümüzde fark oluşturacak hizmet kalitesine ulaşmayı 
ve bu kalitenin tüm hizmet noktalarımızda ortak bir dil ha-
line gelmesini hedefledik. 

PEMH ne kadar sürecek? 
PEMH kısa süreli bir faaliyet veya sadece bir eğitim prog-
ramı değildir. PEMH, bir iç iletişim kampanyasıdır, bilgiyi 
hayata geçirme sürecidir ve hizmeti ölçme ile değerlen-
dirme sistematiğidir. PEMH; müşteri ilişkileri, hitap, yazış-
ma, iletişim vb. konularda eğitimleri de içeren sürekli bir 
gelişim faaliyetidir. PEMH Proje süreci içerisinde; mevcut 
hizmet standartlarımız gözden geçirilerek gerekli iyileştir-
meleri yapabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Peki, PEMH’i uygulamaya koyarken nasıl bir yol 
izlediniz?
Öncelikle müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklentileri-
ni belirleyebilmek için örneklem olarak seçilen müşterileri-
miz ve çalışanlarımızla yüz yüze görüşmeler, anket uygu-
lamaları ve atölye çalışmaları yapıldı. Yapılan bu çalışmalar 

sonrasında da tüm bu veriler ışığında iç ve dış müşteri 
memnuniyetimizi hedef alan “Temel Hizmet İlkelerimiz” 
belirlendi. Projemizi ve yeni hizmet standartlarımızı tüm 
banka çalışanlarımıza duyurabilmek için de Adana, İzmir, 
Ankara, Kayseri ve İstanbul’da, şube ve Genel Müdürlük 
çalışanlarımızın katıldığı sekiz adet tanıtım toplantısı dü-
zenledik ve bu toplantılarda yaklaşık 3.500 çalışanımıza 
ulaştık. Yeni hizmet standartlarımızın ortak davranışlarımı-
za yansıyabilmesi amacıyla hizmet kültürü eğitim filmi, el 
kitabı ve afişler hazırlandı. Hazırlıklarımızı kısa bir süre içe-
risinde çalışanlarımızla buluşturacağız. Hem sınıf içi hem 
e-eğitim programları hem de farklı etkinliklerle bu süreci 
devam ettirmeyi planlamaktayız. 

Bu proje ile çalışanlarımız, müşterilerine daha iyi ve kaliteli 
bir hizmet sunarken;

 Kendi rollerinin öneminin farkına varacaklar,
 Standart yaklaşım ve davranışları öğrenecekler,
 Tavır ve davranışlarına hâkim olma ve müşteriyi yön-

lendirme becerilerini geliştirecekler,
 İletişim tarzlarını yapıcı ve hem müşteri hem de kurum 

için kazançlı olacak şekilde yönlendirme çabası içinde 
olacaklar,

 Empatik davranma bilinci kazanacaklar,
 Hitabet, yazışma, iletişim gibi konularda standart yak-

laşımların önemini kavrayacaklar,
 İş yaşamında profesyonelliği oluşturan giyim ve te-

mizlik, beden dili kullanımı, profesyonel yazışma kural-
ları gibi kavramların önemini anlayacaklar,

 Temsiliyetin iş yaşamındaki etkinliğinin farkına vara-
caklardır. 
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Göreme tüm güzellikleriyle sizi bekliyor.
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Masallar Diyarı 
Kapadokya

P
Bu sayımızda “Masallar Diyarı Kapadokya”dayız. Kapa-

dokya pek çok güzelliğe sahip. Ama önce, Kapadokya ile 
birlikte anılan Peribacaları’nın oluşumundan bahsetmek is-
tiyoruz. Çünkü bacaların oluşumu günümüzden yaklaşık 60 
milyon öncesine dayanıyor. Bir dönem aktif olan yanardağ 
Erciyes ve Hasan Dağı ile birlikte bölgede bulunan çok sa-
yıda volkan, püskürttükleri lavlarla bölgede farklı katmanlar 
oluşturdu. Bu süreçle Anadolu’nun ortası adeta bir lav kat-
manından meydana geldi. Zamanla bu volkanların sönmesi 
ve iklimin değişiklik göstermesi ile birlikte rüzgârlar ve akar-
sularla Peribacaları ortaya çıkmaya başladı. Rüzgâr ve su 
akıntılarına maruz kalan farklı sertlikteki tüf tabakları sürekli 
erozyona uğradı. Bunların yanında Kızılırmak ve Melendiz 
Çayı’nın kolları vadileri oyup kayaları parçaladı ve ortaya 
mükemmel bir oluşum çıktı. Doğa kendi kendine bir sanat 
çıkardı ortaya... Aşınma ile beraber mantar benzeri sütun-
lar çıktı. Buraya ilk gelen insanlar buranın kutsal olduğuna 
inanmaya başladılar. Çünkü daha önce hiç görmedikleri 
yapılarla karşılaşmışlardı. İşte bu yüzden insanlar buraya 
“Peribacaları” demişler.
Nevşehir’deki doğal tüften oluşan kayaların yapıları yumu-
şaktır. Bu sebeple şekil almaları, oyulmaları ve erozyona 
uğramaları kolay olmuştur. Aynı zamanda bu yumuşaklık 

insanların kayalardan ev yapmalarına da imkân sağlamış, 
bu yüzden bölgenin birçok yerine kayalardan kentler inşa 
edilmiştir. İnsanlar zamanla kendi ihtiyaçlarına göre bu ka-
yalara şekil vermişler.

Yeraltı Şehirleri Kuruluyor…
Daha sonra insanlar yer altına doğru inmeye başlamışlar. 
Çünkü yerin altı tehlikelere karşı saklanmak için en ideal 
yerlerden bir tanesidir. Hatta bunu o kadar iyi yapmışlar ki 
yerin 7 kat altına kadar inilmiş. Üstelik havalandırma sistem-
leri, su kanalları gibi birçok şey de düşünülmüş. Üstelik yerin 
altına inen insanlar istemedikçe aşağı kimse inemiyormuş. 
Yani üste bir ordu olsa bile kimseye müdahale edemiyor-
muş. Yerin altındaki yerleşim hem aşağı hem de yanlara 
doğru büyümüş. Kilometrelerce uzunluktaki bu mağaralar 
aynı zamanda düşmanın manevra yapmasını da engelli-
yormuş. Dar koridorlar sadece bir insanın geçişine olanak 
sağladığından düşman ne kadar kalabalık olursa olsun bir 
şey ifade etmiyormuş. Uzun koridorlar geçildikten sonra 
yüzlerce odaya ulaşılabiliyor. Odalar birbirlerine galeriler ile 
bağlanmış. Ancak bu odalara ulaşabilmeniz için önce çap-
ları 2 metreyi bulan sürgü taşlarını aşmanız gerekiyor. İnsan 
gücü ile sürüklenerek mağaranın kapılarını kapatan bu sür-

Yazı: Serbest Çelebi
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gü taşlarına dışarıdan müdahale etmek imkânsızdır.
İnsanlar bu yeraltı şehrinde aylarca dışarıdan hiçbir şeye ihtiyaç 
duymadan yaşayabiliyordu. Su kuyuları, mutfaklar, havalandır-
malar, tuvaletler, ahırlar, kilerler, şıra haneler ve ibadethaneler 
gibi birçok ihtiyaç yerin altında vardı. Ayrıca bu yeraltı şehri, 
yazları serin, kışları ise ılık oluyordu. Aydınlanma ise kandiller 
sayesinde yapılıyordu. Kışın bu kandillerin ısısından da fayda-
lanılıyordu. Kapadokya’da ilk yerleşim ise bundan 10 bin yıl ön-
cesine dayanıyor. 

Madencilik ve Ticaret
Bölgede bulunan tarihi eserlerden yola çıkan arkeologlar bu böl-
gede madenciliğin de çok gelişmiş olduğunu söylüyor. Kapadok-
ya bölgesinde çıkan maden ürünleri zaten bunu apaçık kanıtlıyor. 
M.Ö. maden demek ticaret demekti. Bundan yaklaşık 4 bin yıl 
önce burada yaşayan Asurlular burada ilk ticaret örgütünü kur-
muşlar. Arkeologlar, Kapadokya’nın hemen başucunda bulunan 
Kültepe’de yapılan kazılarda ortaya çıkan ilk yazılı eserlerin de bu-
radan çıktığını söylüyor. Antik Anadolu altın, gümüş ve bakır ma-
denleri açısından çok zengin bir bölgedir. Ancak burada silah yapı-
mında kullanılan tunç, yok denecek kadar azmış. Bu sebeple bazı 
arkeologlar Kapadokya’da yaşayan insanların mallarını ve canlarını 
korumak için yeraltı şehirlerine ihtiyaç duyduğunu da söylüyor. Bu-
rada bulunan eserler de çok çok değerlidir. 

Hristiyanların Kaçış Noktası
Roma’nın Ortadoğu’ya egemen olduğu yıllarda Romalılar’ın 
baskısından kaçan Hristiyanlar, kendilerini savunmak ve giz-
lenmek için Göreme, Ihlara ve Soğanlı Vadileri’ne kaçmışlar. 
Burası onlar için gizlenmek için en uygun yerler arasındaydı. 
Çünkü burada kuracakları yeraltı şehirlerine girmek imkânsızdı. 
Kapadokya’da birçok kilise olmasının sebebi de budur. Roma’nın 
baskısından kurtulan Hristiyanlar burada birçok manastır yap-
mışlardır. Roma’nın bölünmesiyle Kapadokya, Doğu Roma’nın 
önemli bir bölgesi haline gelmiştir. Kiliselerin tavanlarındaki re-
simler renkleriyle adeta sanat eseri niteliğindedir ve günümü-
ze kadar yapısını korumuştur. Ancak orayı terk etmek zorunda 
kalan Hristiyanlar bu resimlerin, özellikle figürlerdeki insanların 
gözünü oyarak ayrılmışlardır. Bunun sebebi de; o dönemde ya-
şayan Hristiyanlar orada bulunan kiliseleri terk ederken, figürler-
deki kişilerin onları görmesini engellemekmiş…

Türkler Bölgeye Huzur Getiriyor
11. yy Türklerin Anadolu’ya egemen olmasıyla beraber artık 
Kapadokya Hristiyanlık merkezi olmaktan çıkıyor ve birçok 
din ve kültürün bir arada yaşadığı bir merkez haline geliyor. 
Kapadokya’nın geçiş noktası olması ve kervanların uğrak bölge-
si olmasıyla Selçuklu zamanında buradaki yerleşimleri birbirine 
bağlayan yollar yapılmış. Aynı zamanda buralara birçok kervan-
saray yapılmıştır. Güvenlik için yapılan bu kervansarayların arası 
birbirine bir günlük mesafe yakınlığındadır. Bugün ayakta kalan 
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Ağzı Karahan Kervansarayı, görkemli kapısı ve ortasındaki 
mescidi ile hâlâ eski görkemini koruyor. Günümüze kadar 
kalan bir başka kervansaray ise Saruhan Kervansarayı’dır. 
Saruhan’ın girişinde duran kubbeli mescit görülmeye de-
ğer. Yöreye ait sarı taş ise bu yapılara farklı bir renk kat-
mıştır.
Nevşehir merkezde ilk dikkatleri çeken Nevşehir Kalesi’dir. 
Osmanlı Sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa bura-
da dünyaya gelmiştir. İbrahim Paşa doğduğu yere camii, 
menderese, han ve hamam yaptırmıştır. Aynı zamanda bu-
radaki kalenin duvarlarını da yükselterek şehrin güvenliğini 
sağlamıştır. Nevşehir o zamanlar Muşkara olarak adlandırı-
lıyordu. Genellikle yer altı şehirlerinin üstüne kesme taştan 
yapılan yapılarda incelik ve ustalık göze çarpıyor. Burada 
hâlâ taş ustalarını görebiliyorsunuz. Özellikle bu bölgede 
yapılan evlerin duvarları, kemerleri ve girişleri ustalık iste-
yen motiflerle süslüdür. 

Yol Haritası
Nevşehir’i ziyaret etmek isteyen kişiler için bir yol harita-
sı çıkaracak olursak, öncelikle merkezde yarım günlük bir 
ziyaretten sonra Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni gezebilirler. Bu 
yeraltı şehrinin üstünde Kaymaklı vardır. Burada yapılan 
evler de yine kesme taştandır. Burada çok fazla ev olma-
sının bir sebebi de insanların bu yeraltı şehrini kiler olarak 
kullanmasıdır. Burada duran ürünler uzun zaman bozul-
madan tazeliğini koruyabiliyor. Ayrıca belirtmek gerekirse 
Akdeniz Bölgesi’nde yetişen narenciyeler bu bölgede bu-
lunan doğal depolarda saklanıyordu. Üstelik soğutma için 
herhangi bir enerjiye ihtiyaç duyulmuyor. Bu sebeple bu-
ralarda birçok bekleme deposu bulunmaktadır. Kaymaklı 
Yeraltı Şehri’ne girdiğinizde sizi kızıla çalan renklere sahip 
duvarlar karşılıyor. Tünelden ilerledikçe karşınıza odalar 
çıkıyor. Burada ihtiyaca göre birçok oda yapılmış. İçeride 
ibadethaneden mutfağa kadar birçok oda bulunuyor. Bu 
yeraltı şehrinde dikkatimizi çeken bir başka şey ise; yerin 
altına indikçe tünellerin daralıyor ve alçalıyor olması. Hatta 
o kadar dar ki bu tünellerden eğilerek sadece bir kişi ge-
çebiliyor. Bu da olası bir düşman işgalinde taktiksel açıdan 
üstünlük sağlıyor. Gerçi her katta bulunan silindir şeklinde-
ki kapıları aşmak zaten imkânsız. Olur da bir kata girse bile, 
düşmanın diğer bir alt kata inmesi daha da zordur. Kay-
maklı Yeraltı Şehri’nin hemen 10 km uzağında ise Derin-
kuyu Yeraltı şehri bulunuyor. Yine burada da Kaymaklı’ya 
benzer bir yeraltı yapılanması mevcut.

Mantar Kaya Büyülüyor
Buradan sonraki durağımız Gülşehir oldu. Burada bulu-
nan Mantar Kaya bölgede bulunan peribacalarından çok 
farklıdır. Dünyada nadir görünen bir oluşum olan ve man-
tara benzeyen kaya turistlerin özellikle ziyaret ettiği yer-
lerdendir. Yine Gülşehir’de bulunan ve çok sayıda yabancı 

turistin özellikle ziyaret ettiği Aziz Jean Kilisesi bölgede 
bulunan kiliselerden biraz farklıdır. Kilise, iki katlı olmasıyla 
büyük önem taşıyor. Peribacası içine yapılan iki katlı na-
dir kiliselerden olan kilisenin tavanındaki motifler, olduğu 
gibi duruyor. Sadece bazı motiflerin gözleri bölgeden terk 
edilen Hristiyanlar tarafından zedelenmiştir. Burada bulu-
nan motiflerin bir kaçı başka hiçbir kilisede yoktur. Ayrıca 
kilisenin ilahi okunan bölümü de çok ilginçtir. Ön kısımda 
bulunan bölümün ortasına geçtiğiniz zaman sesiniz çok 
farklı ve kilisenin her yerinden eşit olarak duyuluyor. 

Uçhisar’dan Güvercin Vadisi 
Manzarası
Gülşehir’den sonra Uçhisar’a geçebilirsiniz. Burada Gü-
vercin Vadisi’ne tepeden bakabilirsiniz. Uçhisar’daki taş 
evler dikkat çekiyor. Buradaki taş evlerin çoğu artık otel 
olmuş durumdadır. Uçhisar büyük bir kayanın etrafına ve 
içine yerleşimin olması ile insanlara ev sahipliği yapmıştır. 
Çok yüksekte olması buraya ayrı bir hava katmıştır. Kale-
den gelen düşmanları rahatlıkla görebilen buranın yerlileri 
kendilerini güvende hissetmişlerdir. Peribacaları’nın en 
çok görüldüğü ve balon turizminin en çok geliştiği yerler-
den bir tanesi de Uçhisar’a 10 km uzaklıktaki Göreme’dir. 
Sabahları erken saatte kalkarsanız gökyüzünü balonların 
kapladığını görürsünüz. Burada bir balon turuna da katı-
labilirsiniz. Sabah çok erken saatte kalkmalarının sebebi 
ise balonların çok hassas olmasından kaynaklanıyor. Eğer 
hava kötü ise balonlar havalanmıyor. Yine eğer çok rüzgâr 
var ise balonları havada göremezsiniz. Ancak balonlar bir 
bir Peribacaları arasında yükseldi mi renk cümbüşü gö-
rülmeye değer. Göreme’de peribacalarına kurulan evleri 
görebilir, hatta burada Peribacaları içine yapılan bir otelde 
bile kalabilirsiniz. Göreme’ye yaklaşık 1 km uzaklıkta olan 
Göreme Açık Hava Müzesi ise görülmeye değer. İnsanların 
kayaların içine nasıl evler yaptıklarını ve burada nasıl yaşa-
dıklarını en iyi burada görebilirsiniz. Ardından da Çavuşin’e 
gidebilirsiniz. Burada Vaftizci Yahya Kilisesi bulunuyor. 
Dağın yamacına oyularak yapılan kiliseyi görmekte fay-
da var. Hemen dağın sol tarafından devam ettiğinizde ise 
Peribacaları’nın en belirgin hallerini burada görebilirsiniz. 
Paşabağları’nı da geçtikten sonra Avanos’a varırsınız. 
Kızılırmak’ın ikiye böldüğü ilçede çok eskiye ait yapılar 
vardır. Örneğin burada kaldığımız Venessa Pansiyon ade-
ta bir müze niteliğindeydi. Kentin hemen her yerini gören 
pansiyonun arka kısmında tüneller bulunuyor. Yaklaşık 3 
kilometre uzunluğundaki tünellerden iki kişi geçmek ne-
redeyse imkânsız. Pansiyonun sahibi pansiyonun altına 
ise bir sanat müzesi kurmuş. Bu müzede o dönemlere ait 
eserleri inceleyebilirsiniz. Pansiyonun sahibi Kapadokya 
Koruma Derneği Başkanı Mükremin Bey turizmin bir tica-
ri organizasyon olmadığını bir kültür etkileşimi olduğunu 
söylüyor.

20
Üç Güzelleri her yıl yerli ve yabancı pek çok turist ziyaret ediyor.
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Bin Bir Çeşit Siluet
Ertesi gün seyahatimize Devrent ile devam ettik. Burada 
gördüğümüz peribacaları bizleri adeta büyüledi diyebili-
rim. Çünkü buradaki peribacalarının siluetleri insandan tu-
tun da birçok hayvana benziyordu. Bunlar arasında en be-
lirgin olanı ise deveye benzeyen oldu. Burada bulunan park 
alanında araçlar duruyor ve insanlar burada hayal güçlerini 
zorluyor. Hemen yanımızda bulunan ve ağlamaya başlayan 
turiste önce şaşkınlıkla baktık daha sonra neden ağlıyor-
sunuz diye sorduğumuzda ise aldığımız cevap çok ilginç 
oldu. Kadın bir peribacasını Meryem Ana’ya benzettiğini 
ve duygularına hakim olmadığını söyledi. Devrent’ten son-
ra gezimize Zelve’den devam ettik. Burada bulunan Zelve 
Açıkhava Müzesi görülmeye değer. Ayrıca burada kesme 
taşlardan ve oymadan yapılan cami dikkatleri çekiyor. Mih-
rabı kaya oyularak yapılan cami bir örnek niteliğindedir. Bu 
caminin minaresi erken Osmanlı Mimarisi örneği teşkil edi-
yor. Baldaken olan minaresi 4 sütunluk olup sivri başlıdır. 
Açık Hava Müzesi’nden ayrılıp Ürgüp’e doğru yol almaya 
başladık. Ürgüp’ün girişinde ise bizleri üç güzeller karşıladı. 
Yan yana duran 3 tane peri bacası ihtişamı ile izleyenleri 
büyülüyor adeta... Biraz daha ilerleyip Ürgüp’e vardığımız-
da ise hemen soluğu Temenni Tepesi’nde aldık. Burada 
kent manzarasına doğru çay içebilirsiniz. Hele bir de gün 
batımına denk getirirseniz çayın tadı bir başka güzel olur. 

Ne yesek?
Nevşehir merkezinde bulunan ancak yeni yapıl-
masına rağmen bölgedeki mimariye çok uygun 
bir şekilde yapılmış Topuzlu Han’da yemek yeme-
nizi tavsiye ediyoruz. Burada yöresel birçok yeme-
ği bulabilirsiniz. Biz tercihimizi Tandır Et’ten yana 
kullandık. Etin yumuşaklığı ve lezzeti bizi gerçek-
ten çok etkiledi. Ayrıca Topuzlu Han’ın manzarası 
da buranın bir başka artısı. 

Kapadokya’nın Tandır Et başta olmak üzere  
kente özgü yemekleri iştahları kabartıyor.
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Temiz Bir Roman 
Yazmak İstedim!

Murat Menteş’in kitaplarını okurken bu dünyadan bir 
süreliğine ayrı kalmak mümkün. Oluşturduğu karakterler, 
romanlarının kurgusu, kahramanların olaylara karşı gös-
terdiği reaksiyonları okurken bazen kahkaha atıyorsunuz, 
bazen garip bir duyguya kapılıyorsunuz. Dublörün Dilem-
ması ile başlayan, Korkma Ben Varım ile yoluna devam 
eden Menteş’in son romanı artık raflarda. Ruhi Mücerret’i 
yakından tanımaya ne dersiniz?

Yeni kitabınızda İstiklal Harbi’nin son gazisi 100 ya-
şındaki Ruhi Mücerret’in hikâyesi var. Bir insan ölümü 
beklerken garip şekilde nasıl öldürme planları yapar 
önce bunu soralım, daha sonra da Ruhi Mücerret’in 
nasıl ortaya çıktığını... 
İnsan her şeyi yapabilir. Ben roman yazmaya başlarken 
kafamda birçok olay, birçok kahraman yaratırım. Bu fikir-
lerden bazen birini tercih ediyorum, bazen farklı kahra-
manları aynı hikâye içine yerleştiriyorum. Ruhi Mücerret de 
bunlardan biri aslında. Ölüme yakın ama yine de yaşıyor. 
Çünkü hayat, biz yaşamayı ihmal etsek de devam ediyor.

Bu romanda tıpkı diğerlerindeki gibi gerçek ve sıra-
dışı iç içe geçiyor. Sizce de öyle değil mi?
İnsanlar geçmişi hatırlar, geleceği hayal eder, şimdiyi ya-
şarlar. Ben, şimdiyi de hayal ediyorum. Hayal gibi algılıyo-
rum. Şu anda bu konuşmamız gerçek mi yani? Bundan 
emin değilim. Dolayısıyla bizim sahici olduğunu düşündü-
ğümüz şey, aslında özü itibariyle muğlak, uçucu ve kontrol 
edilemez bir nitelik taşıyor. Böyle baktığında, ihtimallerle 
baş başasın. Kurt Vonnegut der ki; “Bir insanın yalnızca 
gerçeklerle yetinmesini aklım almıyor.” Hayatın kendisi 
gerçeklerle ne kadar örtüşüyor ki, benim romanlarım da 
örtüşsün. İşte bu yüzden siz romanlarımı okurken, gerçe-
ğin sıradışı bir yorumunu görüyorsunuz.

Kitaplarınızın tümü çok hareketli geçiyor. İçinde 
neredeyse yok, yok. Aksiyon, aşk, intikam, sürpriz, 
hayalkırıklıkları, şoke eden haller... Kurguyu nasıl 
yapıyorsunuz?
Bir roman, okuyucusuna farklı hisler yaşatmalı. Bir metin 
yazıyorsunuz ve ben okuyunca kahkaha atıyor veya ağlı-

B
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yorsam, bu, metnin gücünü kanıtlar. Yazıdaki edebi sanat-
lar, anlatım titizliği, hikâyeleme tekniği... Kuşkusuz bunlar 
çok önemli. Tabii ki düzgün yazacaksın. Tabii ki edebiyat 
yapacaksın. Fakat okurun duygularını da harekete geçir-
men gerek. “Etkilemek” dediğimiz şey budur. 

Ruhi Mücerret içerdiği şiddet bakımından nerede ko-
numlanmalı? Silahların pek de susmadığı bir hikâye 
en nihayetinde... 
Okuduğumuz kitaplardaki ve seyrettiğimiz filmlerdeki 
şiddeti haksız yere mahkum etmeyelim bence. Ben mide 
kaldırıcı ifadeler yazmaksızın anlatıyorum şiddeti. Okurun 
canına kastetmiyorum. Kimseyi cinayete azmettirmiyo-
rum. Aksine militarizm eleştirisi bile yapıyorum. Şiddeti 
nitelemeden yapabilir miyim bunu? Belki. Fakat o zaman 
da romanın tadı kalmaz.

Kitaplarınızın tümünde ilginç isimli kahramanlar var. 
Karakterleriniz çok enteresan. Bu karakterlerin ro-
mana olan katkısını nerede görüyorsunuz?
Bu karakterlerin hiçbiriyle romanı gerçekçi, tutarlı ve çar-
pıcı kılamazsınız. Karakterlerinizin bir işlevi olması gereki-
yor, hikâyenin öznesi konumuna ulaşması gerekiyor. Bunu 
yapamazsanız her şey berbat olur, kimse de size acımaz!

Sizce bu romanın kahramanı ve anti kahkaramanı 
kim? Ruhi Mücerret mi yoksa Civan Kazanova mı?
Ben yazarken bütün kahramanları sanki başrol oynuyor-
muş gibi düşünüyorum. Her biri merak uyandırmalı, merak 
uyandırmayanı sevmiyorum, okuyucu da pek haz etmiyor 
zaten. Yazarken buna çaba gösteriyorum. Bir yan karak-
ter sanki başka başka öykülerin içine de girebilir düşün-
cesi uyandırmalı okuyucuda. Yan karakter ama başrol de 
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olabilir fikriyatı önemli. Ruhi Müceret’te Ruhi Bey ve Civan 
Kazanova bütün karakterlerin önünde, evet. Fakat bu ro-
manda Ruhi Bey ve Civan ön planda. Hangisi kahraman, 
hangisi anti kahraman bilemem, bunu okuyucuya bırakı-
yorum. Onların karar vermesi daha doğru olur. Çünkü her 
birimiz, kaderin elinde oyuncağız.

Siz hızlı okunan romanlar yazıyorsunuz. Yazarken bir 
formülünüz oluyor mu elinizde?
Kısa cümleler... Yazarken kısa cümlelerle edebiyat yapmak 
zordur. Kafa patlatmanız gerekir. Ben biraz keşiften yana-
yım, umulmadık ifadelerle yazmayı seviyorum ve bunun 
için kısa cümleler kuruyorum. Korkma Ben Varım hakkın-
da, bir arkadaşım ‘Okurun zekâsını sınamak için yazılmış 
sanki’ demişti. Bu bana pek müspet bir yorum gibi gö-
rünmedi. Kimseyi teste tabi tutmak istemem. Şaşırtmak, 
düşündürmek, güldürmek veya ne bileyim hislendirmek 
tamam da, zekâ testi hoş değil. Temiz bir roman yazayım, 
insanlar da ferah ferah okusunlar diye düşündüm.

Sizin kitaplarınızda kahramanların ilgilendikleri 
meslekler de çok ilginç. Hiç duyulmayan işleri ya-
pıyor romanlarınızdaki karakterler. Bazıları padişah 
yorganları yapıyor, bazıları intikam şirketinde çalışı-
yor. Son romanınızda da ilginç bir reklam şirketi var. 
Böyle işleri nereden bulup işliyorsunuz?
Eski dilde meslek “yürünen yol” anlamına gelir. Ben, sanı-
rım tuzaklı yollarda, tuzaklar kurarak ilerlediğimizi düşünü-
yorum. Hile kurumsallaşıyor. Tehdit, aşk, hatta avarelik bile 
kurumsallaşıyor. Finans kapitalizmi, parayı emek ve eserin 
üstünde bir yere konumladı. Dolayısıyla dünyanın en sıra-
dan işi bile aslında artık bir entrika çemberi içinde yapı-
labiliyor. Eskiden dolandırıcılık kabul edilecek şeyler, artık 
gündelik hayatın bir parçası ve kimse bunu yadırgamıyor. 

Taksiye binersin ve taksici seni dolaştırır. Sucukların, sa-
lamların içinden toynak tozu çıkar. Binalarda deniz kumu 
vardır. Doktorlar firmaların baskısı altında reçete yazarlar. 
Dişçiler reklamlarda yalan söyler. Çocuklar için üretilen 
oyuncakların çoğu zehirlidir. Politikacılar ya ağız dalaşı 
yaparlar ya yalan söylerler ya da ikisi birden. Kumarhane-
lerde duvar saati bulunmaz, havaya oksijen pompalanır. 
Benzer şekilde, alışveriş merkezlerinde “tüketicileri” belli 
bir tempoda hareket etmeye yönelten müzikler çalınır. 
Gazetelerde haberin başlığı, fotoğrafı ile içeriği uyuşmaz... 
Normal kabul edilen bu gibi yüzlerce saçmalık arasında, 
benim tasarladığım meslek veya müesseseler aslında ya-
dırganmamalı.

Romanlarınızda aşk, ölümden sonra en çok irdeledi-
ğiniz kavramlardan biri, öyle değil mi?
Kolaylık, konfor, kavuşma aşkın duygusal boyutunu ıskar-
taya çıkaran kavramlar. O zaman aşk pratik test edilen bir 
şeye, çantadaki kekliğe dönüşüyor. Kavuşmak kötüdür 
demiyorum. Bence tüm aşıklar kavuşmalı. Fakat o zaman 
başka şeyler önem kazanıyor. Aşkı değil, hayatı yaşama-
ya başlıyorsun. Aşkın değil, hayatın gerçekleri öne çıkıyor. 
‘Fatura da yüksek gelmiş, yemek hazır mı, kombiyi kısalım’ 
dönemi başlıyor.

Bu romanda da aşk imkânsız duruyor ama...
Çok doğru. Ruhi ile Nazlı Hilal arasında 70 yaş fark var. Ser-
pil Silahlıperi ise ölmüş gitmiş zaten, Civan’ın ona kavuş-
ması zor görünüyor. Değişmez koşulların sebep olduğu 
imkânsızlığın yanı sıra, gündelik engellerin de aşkın yolu-
nu tıkadığını görüyoruz. Galiba aşk, belirgin bir ihtimalken 
daha güzel. Belki de hiçbir aşk; tasarım, hayal olmanın öte-
sine geçince gücünü koruyamıyordur?



Adaylığı Erdoğan Açıkladı
Takvim yaprakları 13 Ağustos 2011’i gösteriyordu. 2 yılı 

aşkın süre devam edecek ‘adaylık süreci’ Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Olimpiyatevi’nde 
‘resmen’ açıklanıyordu. Erdoğan, Türkiye’nin daha önce 
4 kez katıldığı olimpiyat yarışını, finallerde kaybettiğini 
hatırlatıyor ve “Bu kez olacak.” diyordu. Olimpiyatın an-
lamı itibarıyla İstanbul’a çok uygun bir kavram olduğunu 
da, “Olimpiyatlar düşmanlıkların sevgiye, çatışmaların 
hoşgörüye, karşıtlıkların zenginliğe dönüştüğü evrensel 
bir organizasyondur. Bu barış meşalesinin en çok yakış-
tığı coğrafyalardan biri bizim topraklarımızdır. İstanbul 
ile olimpiyat oyunları arasındaki randevu, gecikmiş bir 
randevudur. İnanıyorum ki bu buluşma gerçekleştiğinde 
olimpiyatlar tarihinin en anlamlı sayfalarından biri 3 kı-
tayı birleştiren bu eşsiz güzellikteki şehirde yazılacaktır.” 
sözleriyle dile getiriyordu. Erdoğan, adaylığımızı ‘resmen’ 
açıkladığı gün, dinsel değerlere de vurgu yapmış ve “Şu 
ana kadar olimpiyatları düzenleyen bir Müslüman ülke 
olmadı. Katar’a Dünya Kupası verilmesiyle bir tabu yı-
kılmıştır. Aynı şeyin olimpiyatlar adına da gerçekleşmesi 
gerekiyor.” demişti.
Erdoğan’ın İstanbul’un adaylığını açıkladığı gün itibarıy-
la Tokyo, Madrid ve Roma’ydı rakipler... Ancak Roma’nın 

‘Yokum’ demesinin ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü 
ve Katar’ın başkenti Doha dahil oldu yarışa... Süreç devam 
ediyordu. Adaylık başvurularının ardından ilk sınav, Ulus-
lararası Olimpiyat Komitesi’nin Kanada’nın Quebec City 
kentinde yaptığı toplantıda verildi. Tarih 23 Mayıs 2012’yi 
gösteriyordu ve Kanada’da IOC Başkanı Jacques Rogge, 
adaylık için başvuru yapan 5 şehir arasında İstanbul, Tokyo 
ve Madrid’in ilk 3’e kaldığını müjdeledi. Yani İstanbul finale 
kalmış, olimpiyat ateşi yanmıştı. 

BRIDGE TOGETHER*

spor

Avrupa Birliği kadar uzun olmasa da, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük özlemlerinden biri... Bir hedef... Yıllardır ger-
çekleşmesini beklediğimiz bir rüya... Dünyanın en büyük spor organizasyonuna, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma 
rüyası... 2000 yılında ilk kez aday olduğumuz günden bu yana konuşulan, tartışılan, her defasında biraz daha umutlanılan 
olimpiyatlar için 2000, 2004, 2008 ve 2012’de heyecanın yerini hayal kırıklığı almıştı ‘karar’ aşamasında... 

Bu kez umutlar daha güçlü, elimiz daha güçlü, hedef daha yakın... İstanbul bir kez daha olimpiyatlar yolunda ‘Ben varım’ 
diyor... 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) müjde bekliyor.

Gelin önce Türkiye’nin 2020 yolculuğuna bir göz atalım...

D

2020 OLİMPİYATLARI İÇİN DÜNYAYI BU SLOGANLA 
İSTANBUL’A DAVET ETTİK:

* Birlikte köprüler kuralım
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Açılış Mesajı Gül’den
Olimpiyatlara giden yolda en kritik sınavlar ise geçtiğimiz 
Mart ayı içinde verildi. IOC’nin 13 kişiden oluşan Olimpiyat 
Değerlendirme Komitesi, önce Tokyo, ardından Madrid’de 
ve son olarak İstanbul’da incelemelerde bulundu, adaylık-
la ilgili ayrıntılı bilgi topladı, tesisleri gezdi. İngiliz Sir Craig 
Reedie başkanlığındaki komisyon, vizyon, kentsel miras ve 
iletişim, olimpiyat oyunları genel konsepti, siyasi destek ve 
halk desteği, yasal konular, çevre, finans, pazarlama, spor 
ve spor tesisleri, paralimpik oyunları, olimpiyat köyü, em-
niyet ile güvenlik ve tıbbi hizmetler, konaklama, ulaştırma 
ve medya faaliyetleri olmak üzere 14 başlıkta hazırlayacağı 
rapor için 23 Mart’ta İstanbul’a geldi. İstanbul’un bu kritik 
sınavında İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan 
Arat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ‘ev sa-
hibi’ konumundaydı. İstanbul’un en önemli kozları arasında 
yer alan hükümet desteği de her adımda hissedildi. Komis-
yonun çalışmalarına başladığı 24 Mart’ta açılış konuşmasını 
yapan isim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dü... Türkiye’nin 
daha önce hiç olmadığı kadar olimpiyatlara hazır olduğu-
nun altını çizdi Gül... İlk günün sürprizi, İstanbul’un en bü-
yük sıkıntısı olarak gösterilen ulaşım üzerineydi. Atatürk 
Olimpiyat Stadı’nı gezmeye giden üyeler, henüz kullanıma 
açılmamış olan metro hattını kullanarak stada ulaşıyor ve 
İstanbul’un ulaşım üzerine yaptığı çalışmalara vurgu ya-
pılıyordu. Ziyaretin ikinci günü, İstanbul için ‘adaylık slo-
ganının’ açıklanacağı gündü. Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç, “İstanbul doğu ile batı, Avrupa ile Asya, medeniyetler, 
kültürler ve inançlar arasında en büyük köprüdür.” vurgu-
su yaptıktan sonra İstanbul’un “Bridge Together” (Birlikte 
köprüler kuralım) sloganıyla dünyayı davet ettiğini açıkladı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da IOC Değerlendirme 
Komisyonu üyelerini görkemli bir davette ağırladı. Esma 
Sultan Yalısı’ndaki davette İstanbul’un bir hazine olduğu-
nun altını çizen Erdoğan, oyunlar için verilen sözlerin ga-
rantisini veriyor, “İstanbul 2020 spora ve sporculara köprü 
olacağı kadar, gönüllere, kültürlere, barışa ve dayanışmaya 
da köprü olacaktır.” diyordu.

‘Mükemmel’ Bir Sınav 
İstanbul’la ilgili en dikkat çeken sözler ise IOC Değerlen-
dirme Komisyonu Başkanı Sir Craig Reedie’nin kapanış 
toplantısında geliyordu. Genel olarak 3 aday kent ara-
sında kıyaslama ve derecelendirme yapmaktan net bir 

şekilde kaçınan Reedie’nin İstanbul’un sunumuyla ilgili 
kullandığı kelime, dünya medyasının dikkatinden kaçma-
dı. Tokyo’daki ziyaret sonrası “Hugely Professional” (çok 
büyük bir profesyonellikte) tanımını yapan, Madrid’de 
“Greatly Professional” (Harika profesyonellikte) ifadesini 
kullanan Reedie, İstanbul’u “Excellent Professional” (Mü-
kemmel profesyonellikte” diyordu! Reedie, her ne kadar 
“Bu 3 kelime de aynı anlama gelir.” vurgusu yapsa da, bu-
nun bir ipucu olduğunu düşünenler de azımsanmayacak 
sayıdaydı! Komisyon Başkanı Sir Reedie, “Hem Avrupa’da 
hem de Asya’da incelemelerde bulunduk. Gerçekten de 
karşılaştığımız hazırlık düzeyi ve heves hepimizi etkiledi.” 
yorumunu yaptı. 4 günlük ziyaretin ışığında gelinen nok-
tanın umut verici olduğunu söylemek mümkün... Bakalım 
7 Eylül 2013’te Arjantin’in Buenos Aires kentinde yapıla-
cak IOC toplantısı sonrası başkan Jacques Rogge’un elin-
deki kâğıt, İstanbul’un olimpiyat rüyasını gerçeğe çeviren 
müjdeci olacak mı?

Uydular Halk Desteğinde  
Bir Numarayız
Olimpiyatlar konusunda IOC tarafından en çok dikkate alı-
nan konulardan biri, aday kentlerde halkın organizasyona 
yaklaşımı... İstanbul bu kriterde, henüz yolun başındayken 
rakiplerine karşı bir adım öne geçti. IOC tarafından özel 
olarak yapılan ve halk desteğini ortaya koyan anketlerde, 
İstanbul ilk sırayı aldı. Tokyo’da yüzde 70, Madrid’de yüzde 
76 olarak ortaya çıkan halkın oyunlara desteği, İstanbul’da 
yüzde 83 oldu. 

Bütçe Olarak 4’e Katladık
IOC Değerlendirme Komisyonu’na Tokyo, Madrid ve 
İstanbul’un yaptığı sunumlarda en çok dikkat çeken 
konu, bütçeler arasındaki farktı. İstanbul, 2020 Olim-
piyat Oyunları için 19.2 milyar dolarlık bir bütçeyle yola 
çıkarken Tokyo’nun bütçesi 4.9 milyar dolar, Madrid’in 
oyunlara ayırdığı rakam ise 1.9 milyar dolar oldu. Arada-
ki uçurum, kapanış toplantısında da IOC Değerlendirme 
Komitesi Üyesi Gilbert Felli’ye de soruldu. Felli, İstanbul’a 
yapılacak 3. Köprü, yeni havalimanı gibi projelerin büt-
çesinin de bu rakam içinde olduğuna dikkat çekerken, 
“2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı. Bu nedenle olim-
piyatlara ev sahipliği yapılmasa da bu rakamlar harcana-
cak.” ifadelerini kullandı. 
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İki Kıtaya Açılış
İstanbul’un olimpiyat yolundaki ‘coğrafi’ kozu yadsı-
namaz bir gerçek... İki kıtanın kesişim noktası oluşu, 
İstanbul’u rakiplerinin gözünde bile fantastik bir noktaya 
getiriyor. Organizasyonun İstanbul’a verilmesi halinde iki 
kıtadan izlenebilecek bir açılış töreni hedefleniyor. Tarihî 
Haydarpaşa Garı yakınına inşa edilecek Boğaziçi Stadyu-
mu, 70 bin kişilik kapasitesiyle İstanbul’un yeni rengi ve 
açılışın ev sahibi olacak.

Arat: İyi Bir Sınav Verdik
Spor aşığı bir işadamı... Aynı zamanda eski bir basketbol-
cu o... İstanbul 2020’nin en öndeki yüzü... Adaylık Komi-
tesi Başkanı Hasan Arat, İstanbul’un verdiği sınav sonrası 
umutlu. Arat, iyi bir sınav verdiklerini altını çizerken, “Bir 
maratonun son 100 metresine geldik. 3 şehir omuz omu-
za gidiyor. Çok iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Siyasi 
destek ve halk desteği bakımından öndeyiz. Son ana ka-
dar çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

İşte Yeni Tesisler
BOĞAZİÇİ STADI: Haydarpaşa Bölgesi’ne yapılacak. Açılış 
törenine ev sahipliği yapması planlanıyor. Başta 70 bin kişi-
lik olarak inşa edilecek stadın kapasitesi, oyunlar sonrası 20 
bine inecek. İnşaatın 2016-2019 yılları arasında tamamlan-
ması bekleniyor. Öngörülen maliyet ise 463.7 milyon dolar.
BOĞAZİÇİ KÜREK PARKURU: Haydarpaşa Bölgesi’ne ya-
pılacak. 14 bin kapasiteli parkur, 2017-2019 yılları arasında 
inşa edilecek. Maliyeti 373.8 milyon dolar.
BOĞAZİÇİ ATICILIK PARKI: Haydarpaşa Bölgesi’ne yapı-
lacak tesis, portatif olacak. 4 bin kişilik kapasitesiyle atıcılık 
müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
PLAJ VOLEYBOLU MERKEZİ: Boğaziçi Stadı ve Boğaziçi 
Kürek Parkuru’na komşu olacak. Portatif bir tesis olarak 
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inşa edilecek. 2019’da tamamlanması hedefleniyor.
ATAKÖY VELEDROMU: Bisiklet müsabakalarının düzenle-
neceği tesis, 5 bin kişi kapasiteli olacak. 2016-2019 yılları 
arasında tamamlanması planlanıyor. İnşaatın maliyeti 62.5 
milyon dolar.
BELGRAD ORMANI BİSİKLET PARKURU: 2018-2019 yılları 
arasında tamamlanması hedeflenen tesis, 2 bin kişi kapa-
siteli olacak. 6.4 milyon dolarlık bir maliyeti söz konusu.

İstanbul’u 7’ye Bölecek
2020 Olimpiyatları adaylık dosyası, ev sahipliğinin alın-
ması halinde yapılacak çalışmaları net bir şekilde ortaya 
koyuyor. Buna göre ‘Yedi tepeli’ İstanbul, ‘yedi bölgeli’ bir 
olimpiyat şehri haline bürünecek. 

1-OLİMPİK ŞEHİR BÖLGESİ: Olimpiyat Köyü ve Paralim-
pik Köy burada bulunacak. Ayrıca Atatürk Olimpiyat Sta-
dı, antrenman ve tenis merkezleri, hokey ve su sporları 
merkezleri, medya köyü, yayın merkezi bu bölgede yer 
alacak. Bir başka deyişle, oyunların kumanda ve ana mer-
kezi olacak. 

2- ATAKÖY BÖLGESİ: Basketbol, bisiklet, tekvando ve yel-
ken müsabakalarına ev sahipliği yapacak bölgede Sinan 
Erdem Spor Salonu, Ataköy Atletizm Arena, Olimpik Ve-
ledrom ve Ataköy Marina yer alacak.

3- ESENLER BÖLGESİ: Olimpik Basketbol Merkezi, Esen-
ler Golf Kulübü ve Ulusal Binicilik Merkezi bu bölgede ko-
numlanacak. 

4- TARİHİ YARIMADA BÖLGESİ: Hentbol, atletizm ve tri-
atlon müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Abdi İpekçi 
Spor Salonu’nun yanına Altın Kapı Marina ve Altın Kapı 
Parkı inşa edilecek.

5- TAKSİM BÖLGESİ: Oyunlarda ‘yaşamın merkezi’ olarak 
düşünülüyor. Çok sayıda otele ev sahipliği yapması ne-
deniyle konukların bir çoğunun ikamet etmesi beklenen 
Taksim Bölgesi’nde İnönü Stadı ve Harbiye Açık Hava Ti-
yatrosu sportif merkezler olarak görünüyor.

6- BELGRAD ORMANLARI BÖLGESİ: Bisiklet parkuru, 
Durgunsu Stadyumu, Ulusal Atıcılık Merkezi’nin inşa edile-
ceği bölgede Türk Telekom Arena mevcut durumda bulu-
nuyor.

7- LİMAN BÖLGESİ: Kadıköy ve Haydarpaşa’yı kapsayan 
bölge. En büyük hareketliliğin yaşanacağı bölüm. Boğazi-
çi Stadı’nın açılışa ev sahipliği yapması planlanıyor. Bunun 
yanında kürek, okçuluk ve plaj voleybolu müsabakaları bu 
bölgede gerçekleştirilecek.

Tokyo’da Ne Oldu?
Radyasyonumuz yoktur!
IOC Değerlendirme Komisyonu’na ilk sınavı veren Japon-
lar için hedef, ‘zayıf karın’ olarak gösterilen ‘Fukishima et-
kisini’ ortadan kaldırmaktı. 11 Mart 2011’de meydana gelen 

deprem ve tsunami felaketi sonrası Tokyo’ya 200 kilomet-
re mesafede bulunan Fukishima Nükleer Santrali’nden 
meydana gelen radyasyon sızıntısının, Tokyo’da halen 
şehir suyunun radyasyonlu olduğu iddialarına kaynak ol-
muştu. Japon yetkililer, bu iddiaları çürütmek için ilginç bir 
yöntem uyguladı. IOC Değerlendirme Komisyonu üyeleri-
ne Tokyo’da bulundukları 4 gün boyunca şişe suyu yerine 
musluk suyu içiren ve “Korkumuz yok” mesajı veren yetki-
liler, ayrıca Tokyo’da radyasyon oranını her gün ölçümledi 
ve ortaya çıkan değerin, dünya ortalamasının altında oldu-
ğunu raporlar halinde komisyona sundu.

Madrid’de Ne Oldu?
‘Kriz var, istemeyiz’
Madrid’deki sınava damga vuran konu ise protestolardı. 
IOC Değerlendirme Komisyonu’nun incelemeleri sıra-
sında protestocu bir grubun “Bizi eleyin” pankartları ve 
olimpiyat için harcanan paraları eleştirmek için hazırladık-
ları “Biliyor musunuz” kitapçıkları dünya medyasına konu 
oldu. Tepkilerin nedeni ülkedeki ekonomik krizdi. İspanyol 
yetkililer bu krizi kabul etmekle birlikte, bir fırsata çevirme 
çabası içindeydi. Tesis zenginliği ve ulaşım ağı avantajına 
dikkat çeken Madrid Adaylık Komitesi, ‘ekonomik bir şekil-
de’ oyunları düzenleyebilecekleri vurgusu yaptı. 

IOC Değerlendirme 
Komisyonu
- Sir Craig Reedie (İngiliz) Komisyon Başkanı
- Guy Drut (Fransız) IOC üyesi
- Frank Frederıcks (Namibya) IOC üyesi
- Nat Indrapana (Tayland) IOC üyesi
- Claudia Bokel (Almanya) IOC üyesi
- Patrick Baumann (İsviçre) IOC üyesi
- Eduardo Paloma (İspanya) El Salvador Olimpiyat Komi-

tesi Başkanı
- Andrew Parsons (Brezilya) Brezilya Olimpiyat Komitesi 

Başkanı
- Stefano Manelli (İtalya) Ulaşım Mühendisi
- John McLaughlın (Kanada) IOC Finans yetkilisi
- Grant Thomas (ABD) IOC Çalışma Grubu Üyesi
- David Stubbs (İngiliz) IOC Çevre Danışmanı
- Gilbert Felli (İsviçre) IOC Spor Direktörü

Şimdi Ne Olacak?  
Kader Günü 7 Eylül
3 aday kentteki incelemelerini değerlendiren IOC Değer-
lendirme Komisyonu, izlenimlerini bir rapor haline getire-
cek. Rapor 3-4 Temmuz’da Lozan’da uluslararası kamuo-
yuna açıklanacak. İstanbul için karar anı ise 7 Eylül 2013’te 
Arjantin’de yapılacak IOC Kongresi olacak. Kazanan şehir, 
bu toplantıda açıklanacak. 
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L
Yazı: Kübra DEMİR

Logo Selinde Nasıl 
Ayakta Kalırsınız?

Hızlı bir çağda yaşıyoruz. Teknolojinin ve insanlığın 
hiçbir yüzyılda bu kadar hızlı değişmediği zamanlar bu 
zamanlar... Bir markanın ayakta kalması ve gelecekte de 
adının anılması birçok etkenin yan yana gelmesine bağlı. 
Rekabet, her daim bir adım önde olmayı gerektiriyor zira. 
Bu ortamda kurumun kimliğinin de büyük öneminin oldu-
ğunu söylemek lazım. Herhangi bir nesneyi belirlemeye ya-
rayan, onu türdeşlerinden ayıran özelliklere kimlik diyorsak, 
ticari hayatta mutlaka bir kimliğinizin olması gerektiğini ha-
tırlatalım. Bunun aksi, yani kimliksizlik halinde tüketici gö-
zünde siz, “yoksunuz”! 

Akılda Kalıyor
Bir kurumun veya kuruluşun, kendisini temsil ederken na-
sıl algılanacağına yön veren her şey kurumsal kimlik süreci 
ile tanımlanıyor. Kurumsal kimliğin dışa yansıyan, görünen 
kısmını da amblem, logo, kartvizit gibi unsurlar tamamlı-
yor. Akılda kalan bir logo, tüketicinin herhangi bir anda onu 
gördüğünde neyle karşılaşılacağı bilinen logodur. Bildik bir 
içecek firmasının logosunu gördüğümüzde, onun içinde ne 
olduğunu hemen tahmin ederiz. Bu algıyı bize o logo sağ-
lamıştır çünkü. 

Geçmişten Günümüze…
Şunu unutmayalım; logo sadece günümüze ait bir kav-
ram değil. Eskiden gemilerin yelkenleri üzerinde ürkütücü 
kuşların resimlerini taşıyan vikingler, savaşta ordularını kal-
kanlarının üzerindeki haçlar ve kartallarla yöneten krallar, 
kullandıkları simgelerle bir yandan yandaşları tarafından 
tanınırken, diğer taraftan da karşı tarafa mesaj gönderirdi. 
Yani kurum kimliği kavramı, kişilerin diğerlerine kim olduk-
larını bildirmek ve onları ürkütmek isteyen bir anlayışla orta-
ya çıkmıştır, diyebiliriz...

Sadelik Ön Planda
Bir logonun olabildiğince sade olması gerektiğini herkes 
bilir. Temsil ettiği kurumuna çok uygun olmalı ve bir dere-
ceye kadar da fikir verebilmeli. Çünkü herkes tarafından 
hatırlanmak istiyorsan güçlü bir logon olmalı! Hedef kitle 
seni herhangi bir yerde ayırt edebilmeli, seni neden tercih 
edeceğini bilmeli. Logonun sağladığı gücü korumak zaman 
ve stratejik hamleler gerektirebilir. Bugün önemli şirketler 
zamanlarının ve bütçelerinin önemli bir bölümünü sadece 
logoya harcamakta. Peki, bunu neden yapıyorlar? Kurumun 
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kimliği dediğimiz gibi çok önemli. Bir işletmenin adının ya-
zılış biçiminden, şirkete ait her araç ve gereçte hâkim olan 
renge kadar geniş bir alanı kapsayan kurumsal görüntü, 
imajı güçlendirir. 

Logonun Gücü
İnsanlar gündelik yaşamda karşılaştıkları logo seli içerisin-
de tüm logoları akıllarında tutamaz. Fakat yine de bazı lo-
golar, belleklerinde onlara küçük oyunlar oynar. Logonun 
gücü denilen şey ise, böylesi bir kuvvettir. Grafik tasarım, 
renk, harf karakteri, ya da küçücük bir ikon hepsi birlik olup 
hedef kitlesine markanın logosunu hatırlatmak için çaba 
sarf eder. Ancak bu faaliyeti uzun yıllar ve kapsamlı bir 
şekilde sürdürebilenler, tüketiciler tarafından ödüllendirilir. 
Bir yanıp bir sönen, uzun bir ara tüketicisiyle konuşmayan 
markalar unutulmaya mahkûmdur.

En İyi Logo Değişikliği…
Peki, bir şirketin logosu değiştiğinde ne değişir? Bu ba-
sit sorunun yanıtı biraz karmaşık. Her zaman şu söylenir: 
“En iyi logo değişikliği, tüketici tarafından fark edilmeyen 
değişikliktir.” Bu şekilde hem tüketici belleğinde daha ön-
ceden edinilen marka algısı sıfırlanmamış olur hem de lo-
goya ufak bir yenilik getirilmiş olunur. Önemli olan bu ufak 
oynamaların tüketici tarafından “değişiklik” olarak algılan-
mamasıdır. Ancak bazı şirketler eski logolarını bir tarafa 
bırakıp yepyeni sembollerle tüketicinin karşısına çıkıyor. 
Çünkü biraz daha derine baktığınızda, o firma veya marka 
büyük bir değişim sürecinden geçiyor, yeni kavramlarla, 
yeni marka kimliği arayışıyla karşımıza çıkıyor. Eğer mar-
kayı bir “insana” benzetirsek, logo kişinin imzasına denktir. 
Nasıl insanlar imzalarını değiştirmezlerse markaların da 
çok sık logo değişikliğine gitmeleri, pek sağlıklı bir gelişim 
olarak görülmez. Elbette bunun tersi durumlar da söz ko-
nusu olabilir. Örnek mi; Yurtiçi Kargo!
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Krizi Fırsata Çevirdi
1982 yılında kurulan ve ilk kargo şirketi unvanına sahip olan 
Yurtiçi Kargo, önce İstanbul-Ankara arasında belki iki ara-
ba ve üç-dört kişilik ekip ile başladığı bu faaliyet alanında, 
yirmi yılda büyük bir gelişme hızı yakaladı. Şirket, pazarda 
lider bir marka olmak için radikal bir logo değişikliğine git-
mek zorunda kaldı. Birçok şirket 2001 krizinden çıkamaz-
ken Yurtiçi Kargo bir dizi değişim başlatarak krizi fırsata 
çevirdi. Şirket logosunu değiştirdi. Ancak şirket şunu yaptı; 
özellikle basın reklamlarında eski logosunu kullanmayı ter-
cih etti. Amacı ise markanın yeni yüzünü hedef kitlesine 
alıştıra alıştıra sunmak isteyişiydi. Logo değişimine gittik-
ten sonra en büyük atağını ürün çeşitliliğine giderek yaptı. 
Buna ek olarak pazara sunulacak hizmet türlerini müşteri-
lerinin beklentilerini dikkate alarak belirledi. 

Aman Dikkat
İşletmeler, logo değişim kararları alırken bütünleşik bir ba-
kış açısıyla bakıp karar vermeli. Hiçbir değişiklik yapmadan 
yalnızca logoyu değiştirmek, yani daha doğrusu “durup 
dururken” logoyu değiştirmek çok büyük ihtimalle başa-
rısızlığı beraberinde getirir. Marka veya işletmeyle logoyu 
bütünleştirmiş tüketicilere yapılan değişikliklerin anlamlı 
bir açıklaması yapılmalı ve bu değişimin neyi ifade ettiği, 
hangi anlayış değişikliklerinin bu süreci zorunlu kıldığı ve 

bu değişikliğin müşterilere nasıl yansıyacağı açıklanmalı. 
Logo ve amblemlerde meydana gelecek değişikliklerin en 
büyük sakıncası belki de, müşterilerin markayla arasında 
bağ yaratma şansını azaltması, yok etmesidir. Belirli mar-
kaları logolarıyla benimseyen müşteriler, özellikle radikal 
bir logo değişikliğinde çok büyük tepkiler gösterebilecek 
ve o markadan uzaklaşabilecektir. Bunun en iyi örneklerin-
den biri pazarlama tarihinin en büyük hatası olarak kabul 
edilen Coca-Cola isminin New Coke olarak değiştirilmesi-
dir. Aynı şekilde Nike’ın belki de dünyada en çok bilinirliğe 
sahip olan “çengel” amblemini değiştirmesi düşünülebilir 
mi? Bu denli etkin bir görsel kimlik oluşturulduktan sonra 
bunun değiştirilmesi mantıklı değildir. Nike’ın da yaptığı 
gibi küçük değişimlerle de çağa uyum sağlandığı da ifa-
de edilebilir. Nike’ın bu ambleminin günümüzdeki bilinirliği 
öyle yüksektir ki Nike, amblem ve logosunu aynı anda kul-
lanmaktan vazgeçmiş yalnızca amblemini kullanmaktadır. 
Bu, aynı zamanda Nike’ın amblemine olan güveninin de bir 
göstergesidir. Logolarda değişiklik yapmaya karar verildik-
ten sonra önemli bir konu da logoların tasarımıdır. Geçmiş-
te marka logo ve amblemlerinin tasarlanması tesadüfi ve 
amatörce gerçekleşirken, günümüzde işletmeler bu tasa-
rımları gerçekleştirmeleri için profesyonel kişi ve kurumlar-
la çalışmakta ve yüklü miktarda bedeller ödemektedirler. 
Örneğin Coca-Cola’nın el yazısı şeklindeki logosu şirketin 
acemi muhasebecisi Frank Robinson tarafından tasarlan-
mıştır. Bugün ise markalar logo tasarımları için, bu yeni lo-
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golarının tanıtım harcamalarını ve tüm faaliyet gösterdiği 
yerlerdeki tabela değişikliklerini de hesaba kattığımızda 
milyonlarca dolarlık harcamalar yapmakta ve tasarım ko-
nusunda uzmanlaşmış kişilerle çalışmaktadırlar. Bugün 
bazı işletmeler alışılagelmiş logoları ya da simgelerinden 
kaynaklanan yanlış anlaşılmayı azaltmak için bu alana 
yönelik olarak milyonlarını yatırmakta. Ayrıca burada iş-
letmelerin yeni logosunu zamana bölerek hedef kitlesine 
tanıtımını yapabilmek; tanıtım esnasında hedef kitlelerin 
zihnine logoyu yerleştirmek; daha da geniş bir alanın bunu 
benimsemesini sağlamak veya yönetimin yeni bir ada sa-
hip olmayı istemesi gibi farklı amaçları var. Günümüzde 
logo ve amblemlerde meydana gelen değişikliklerden biri 
de dönemsel olarak yani kısa süreli, geçici logo değişiklik-
leri. Bu değişiklikler yukarıda belirtilen, logolarda meyda-
na gelecek değişikliklerin küçük değişiklikler olması ve sık 
sık değiştirilmemesi gerektiği yönündeki düşünceyle zıtlık 
gösterse de burada durum farklı.

Özel Günlere Özel  
Değişiklikler
Markalar faaliyet gösterdikleri ülkenin özel gün ve haftala-
rında, bayramlarında veya uluslararası özel gün ve hafta-
larda logolarında bugünlere özel değişiklikler yapabilirler. 
Oluşturulan bu yeni logo yalnızca o güne veya o haftaya 
ait olur. Amaç toplumun heyecanını, duygularını kendi 

markasının da taşıdığını belirtmektir. Bu uygulamaya son 
yıllarda geçilmekle birlikte, en fazla uygulayan marka Go-
ogle: “Doodle” adını verdikleri logoları yılbaşında, anneler 
gününde, paskalya bayramında vb. özel günlerde Google 
logosunda değişiklikler yapılarak yeni halini alıyor. Güçlü 
bir marka yaratmak istiyorsanız ürün veya hizmetinizi var 
olan kategorilerden ayırabilecek yollar aramanız gereki-
yor. Güçlü bir marka, logo veya amblemlerinde gerçekleş-
tirdikleri değişikliklerin yani logoların geçirdikleri evrimle-
rin nedenlerini kısaca maddeler halinde toplamak gerek 
belki de:

 Rakiplerden ayrılmak veya pazarda farklılaşmak.
 İyi bir imaja sahip olma isteği
 Teknolojik gelişmeler

Çağa uyum sağlamak
 Şirket birleşmeleri
 Hedef kitlenin demografik yapısının değişmesi
 Tüketicinin o markanın algısındaki farklılaşma
 Şirket veya marka pazarının büyümesi, uluslararası 

  pazarlara açılma
 Şirket faaliyet kolunun değişmesi veya gelişmesi
 Markaların kimlik değiştirmeleri
 Şirket veya marka vizyon, misyon ve stratejilerindeki 

 değişim
 Özel zamanlardaki geçici değişimler
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Nevşehir Şube Müdürü Hakan Altındal: 

“Bankadan Öte Bir Aileyiz”

B

Hakan Altındal Kimdir?

1970 Ankara doğumlu Hakan 
Altındal, evli ve 4 çocuk 

babasıdır. Anadolu Üniversitesi 
Maliye Bölümü mezunu olan 
Altındal, bankacılık kariyerine 

1997 yılında Kuveyt Türk ile 
başlamış. Türkiye Finans 

ailesine 2003 yılında katılan 
Altındal, 2008’den beri de 

Nevşehir Şube Müdürü olarak 
görev yapıyor. Altındal, doğa 

yürüyüşleri yapmayı ve satranç 
oynamayı çok sevdiğini 

söylüyor. Altındal, ayrıca hafta 
sonları vadi yürüyüşlerine 

katılıyormuş. 

Röportaj: Serbest Çelebi
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Türkiye Finans Katılım Bankası Nevşehir Şube Müdürü 
Hakan Altındal, Nevşehir Şubesi’nin bir banka şubesinden 
öte olduğunu söylüyor. Müşterilerinin kendilerini aileleri gibi 
gördüğünü söyleyen Altındal, bunun sebebini ise persone-
linin mükemmel bir uyum içinde çalışmasına ve ilk günkü 
çalışma heyecanının devam etmesine bağlıyor. 

İlk olarak bize şubenizden bahseder misiniz?

Şubemiz 2006 yılı Eylül ayında 8 personelle faaliyete başla-
mış ve hâlihazırda 11 personelle hizmet vermektedir. İlimizde 
faaliyete geçen en yeni bankalardan biri olmamıza rağmen 
şubemiz toplam 15 banka içerisinde ilk 5’te yer alma başa-
rısını göstermiştir. Şubemiz açıldığı günden bu yana başarı 
grafiğini sürekli yükseltmiş ve bu başarısını istikrarlı bir şekil-
de sürdürmeyi hedef edinmiştir. Tabi ki bu başarı tüm ekibi-
min mükemmel bir uyum içerisinde hedefleri doğrultusun-
da aynı heyecanı taşıması ve paylaşmasının bir neticesidir. 
Mükemmel uyumun diğer bir parçası da müşterilerimiz. 
Artık biz müşterilerimizin bankasından öte bir ailesiyiz. Bu 
tespiti biz yapmıyoruz, müşterilerimiz yapıyor. Bankamızı 
ailelerine dâhil ediyorlar, ailelerinden bir fert olarak görü-
yorlar. Başarıya giden yolda profesyonel ve kaliteli hizmet 
anlayışının yanı sıra insan faktörünün de ne kadar önemli 
olduğuna Nevşehir’de şahit oluyoruz. 

Nevşehir’i kısaca tanıtır mısınız?

Nevşehir 92 bin nüfusuyla, dünyaca ünlü Kapadokya (Güzel 
atlar diyarı) bölgesinin merkezinde, Peribacaları ile meşhur 
turistik bir ilimizdir. Kayseri, Niğde, Aksaray üçgeni arasın-
da, her birine 75’er km’lik benzer mesafede yer almaktadır. 
Coğrafi yapısı eşsiz güzellikte olup, aynı zamanda kültürel 
turizmle de tüm dünyanın ilgisini çekmektedir.

Nevşehir’de nereleri gezebiliriz?

İlk etapta Uçhisar Kalesi’ni gezebilir oradan Göreme’ye ge-
çebilirsiniz. Göreme’de oymadan yapılmış evleri, mekânları 
mutlaka görün. Daha sonra Zelve-Paşabağları’na gidebi-
lirsiniz. Burada Peribacaları’nın en karakteristik örneklerini 
görebilirsiniz. Oradan Ürgüp’e geçebilirsiniz. Taş yapıları 
ile dikkatleri çeken bir bölgemizdir. Son zamanlarda diziler 

ve filmlerin uğrak ilçesidir. Yeraltı şehri olarak da Kaymaklı, 
Derinkuyu yeraltı şehrini gezebilirsiniz. Bu yeraltı şehirlerine 
ciddi anlamda zaman ayırmanız gerekir. Çünkü yerin 7 kat 
altına iniyorsunuz. Ayrıca burada kültür turizmi çok geliş-
miştir. Hıristiyanların hacı oldukları bölgedir. Burada Aziz 
Vasilyos Kilisesi de Hristiyanların hacı oldukları nadir kilise-
lilerdendir. Bölgeyle ilgili bir yanlış anlama var. Peribacaları 
deyince sadece bir bölgede var sanılıyor. Ancak Nevşehir’de 
her yerde Peribacaları var. 

Nevşehir ekonomisinden bahseder misiniz?

Nevşehir’de tarım, turizm ve ticaret öne çıkan ana sektör-
lerdendir. Tarımda patates üretimi ilimizin en önemli geçim 
kaynaklarından biridir. Bölgede bağcılığın gelişmiş olma-
sı da üzüm üretimi açısından dikkat çeker konumdadır. 
Pomza taşı kaynakları açısından çok zengin olan ilimiz çok 
sayıda bims fabrikasının kurulmasıyla, bims (briket) üreti-
minde ülke genelinde söz sahibi olmaya başlamıştır. İn-
şaatlarda yapı elemanı olarak kullanılan bims, son yıllarda 
inşaat sektörünün gelişmesi, tuğla vb. alternatif ürünlere 
göre bilinirliğinin artması sayesinde hem sektörden ciddi 
pay almasına neden olmuş hem de Nevşehir’in öne çıkan 
sektörleri arasına girmiştir. Turizm, bölgede önemli bir sek-
tör olmakla birlikte ekonomi anlamındaki etkisi bölge gene-
line yayılmamıştır. Ayrıca Nevşehirli girişimcilerin kurduğu 
Özel Organize Sanayi Bölgesi son yıllarda hızla büyüyerek 
il ekonomisine ciddi katkı sağlamaya başlamıştır. Şubemiz 
müşteri portföyü oluştururken belli bir sektörde yoğunlaş-
mayıp, tüm sektörlere hitap ederek homojen bir dağılım 
sergilemiştir.

Nevşehir ile ilgili gelecek adına neler söyleyebilirsiniz? 

Nevşehir’de güzel bir trend yakaladık. Nevşehir’de Türkiye 
Finans’ın sektördeki ortalamalarının üzerinde bir pay aldık. 
Ancak burada hâlâ bakir bir piyasa olduğunu düşünüyoruz. 
Hedefimiz en düşük gider ile en büyük geliri elde etmektir. 
Şunu iddia ediyorum. Nevşehir’de gidecek daha çok yo-
lumuz var. Türkiye Finans Nevşehir Şubemiz bu başarıya 
rağmen, daha da büyüyecek. İnşallah bu başarı istikrarlı bir 
şekilde devam edecektir. 

Soldan sağa;
Yüksel Keleş, 
Ali İhsan Aydere,
Yusuf Karakoç,
Yasin Yılmaz,
Ahmet Karaca,
Hakan Altındal
Mehmet Ceran,
Kemal Özer,
Ferhat Babaandaç,
Elife Çelebi.
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Nişantaşı Şube Müdürü Mustafa Kürşad Çetin:

2013’ün En Gözde Şubesi Olacağız

T

Mustafa Kürşad Çetin Kimdir?

1979 yılında Yozgat’ta doğdu. 
Selçuk Üniversitesi İktisat 

Bölümü’nden mezun olan Çetin, 
halen İstanbul Üniversitesi 

Bankacılık Bölümü’nde master 
yapıyor. 2003 yılında Türkiye 

Finans ile bankacılık sektörüne 
atılan M. Kürşad Çetin, Türkiye 
Finans İkitelli Şubesi’nde Ticari 

Portföy Yöneticisi’yken, 2012 
yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye 

Finans Nişantaşı Şube Müdürü 
olarak göreve başladı. Tam bir 

sinema tutkunu olan Çetin, evli 
ve iki çocuk babası.

Röportaj: Merve Korkmaz 
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Farklı konsepti ve renkli ekibi ile Nişantaşı ekonomisinin 
nabzını tutacak olan Türkiye Finans Katılım Bankası Nişan-
taşı Şube Müdürü Mustafa Kürşad Çetin’in kapısını çaldık. 
Çetin, 2013 yılının en gözde şubesi olmak için hedeflerini 
belirlediklerini söylüyor. “Ekip olarak ‘en’ lerimiz var ve bu 
doğrultuda hareket ediyoruz.” diyen Çetin’in röportajımız 
esnasında aynı zamanda tam bir sinema tutkunu olduğunu 
öğreniyoruz. İşte, Türkiye Finans yeni şube konseptinin ilk 
temsilcisi, dinamik ekibi ve idealist Şube Müdürü’yle Türki-
ye Finans Nişantaşı Şubesi…

Nişantaşı, İstanbul’un en avantajlı bölgelerinden. 
Bir bankacı olarak Nişantaşı’nı nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Nişantaşı, İstanbul’un eski yerleşim merkezlerinden. Burada 
üretim yok denecek kadar az. Gelir düzeyi yüksek olan hane 
halkı çoğunlukta. Ayrıca Nişantaşı’nda; hukuk büroları, has-
taneler ve doktor muayenehaneleri yoğunlukta. Nişantaşı 
özelindeki hukuk bürolarında ve doktor muayenehanelerin-
de, kariyerlerinde önemli noktalara gelmiş, dalında uzman 
insanlar hizmet sunmakta. Potansiyel anlamında mesafe 
alınacağını düşündüğümüz niş alanı olarak değerlendirebi-
liriz. Bunun dışında Nişantaşı Şubesi olarak, Osmanbey’de 
yoğunlaşan tekstil firmalarından faydalanmayı hedefliyo-
ruz. Çünkü sadece burada, 5 bine yakın, KOBİ olarak nite-
lendirebileceğimiz tekstil firması bulunmakta. Bu firmalar 
70’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyorlar. Bunların yanı sıra, 
Nişantaşı’nda çok uluslu ortaklık yapısına sahip firmalar da 
bulunmakta. Bankamızın yatırım yapılabilir rating notuna 
sahip olmasının da etkisi ile bu firmalara ulaşma noktasında 
oldukça başarılıyız. Bu alanda da kısa sürede önemli mesafe 
kat ettik. 

Nişantaşı Şubesi mimari konsept olarak diğer şubeler-
den farklı, genç bir şube. Bize şubenizi anlatır mısınız?

Türkiye Finans Nişantaşı Şubesi, 26 Aralık 2012’de faali-
yetlerine başladı. Şubemiz, Türkiye Finans’ın 216. şubesi. 
Şubemiz mevcut şubelerin arasında farklı mimari konsepti 
ve nezih konumuyla dikkat çekiyor. Biz 10 kişilik çok renkli 
ve güzel bir ekibiz. Şube olarak ekip çalışmasına ve uyuma 
çok önem veriyoruz. Ekibimizde, daha önceden de birlikte 
çalıştığımız arkadaşlarımız var. Bu durum, uyumu berabe-
rinde getirdi. 2012 yılı sonunda faaliyete geçen, genç bir 
şube olmamıza rağmen bölgeye çok çabuk adapte olduk, 
kısa sürede önemli sayılacak rakamlara ulaştık. Şube olarak 
müşterilerimizi üç gruba ayırdık. Bunlardan ilki hane halkı, 
avukat, doktor ve emlakçılar, ikinci grup KOBİ’ler, yani teks-
til sektörünün başta çektiği küçük ve orta boy işletmeler, 
üçüncü grup ise çok uluslu firmalar. Hedeflerimizi belirledik 
ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Bize hedeflerinizden bahseder misiniz?

Şu ana kadar hayattaki planlarımı hep “başarılı olmak” üze-
rine yaptım. Nişantaşı Şubesi olarak, yeni açılan şubeler ara-
sında en başarılı şubelerden biri olmalıyız. Belirli bir takvim 
içerisinde ise Bankamızın kârlılık, ölçek, müşteri portföyü ve 
sürdürülebilir başarısı ile en önemli şubeler arasında girmeyi 
hedefliyoruz. Ekip olarak “en” lerimiz var ve bu doğrultu-
da hareket ediyoruz. Bankamızın da, şubemizden hedefler 
noktasında beklentileri bulunmaktadır. Biz ilgili hedeflere 
ulaştıktan sonra, şube olarak kendi koyduğumuz hedeflere 
de ulaşma gayretinde olacağız. Bunların en önemlisi, şube-
mizi sağlıklı büyümek sureti ile belirli bir hacme ulaştırarak, 
en kısa sürede kâra geçirmek. Bankamız, her şeyi ile güzel 
bir şubeyi, Nişantaşı’nda açtı. Bundan sonrasında ekip ola-
rak bizim bu güzellikleri devam ettirmemiz için gerekli aksi-
yonları yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye Finans 
Nişantaşı Şubesi, farklı mimari konsepti, rakamları, ekibi, 
güzel lokasyonu ve performansı ile 2013 yılının en gözde 
şubelerinden birisi olacak. Biz ekip olarak buna inandık.

Soldan sağa;
Erdal Karaman, 
Sina Akyüz, 
Erhan Demirtaş,
Fatih Erdem,
Özgün Akar, 
Durmuş Çamur,
Tahsin Danalıoğlu , 
Buket Turek, 
Mustafa Kürşad Çetin, 
Gülay Güven. 
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Yeni Şubeler  
Yeni Konseptiyle Geliyor 

T

Türkiye Finans, bundan sonra hizmete açılacak şubeleri 
için konsept değişikliğine gitti. Klasik bankacılık çizgisinin 
dışında dizayn edilen şubeler, modernliği ve ferahlığı be-
raberinde getiriyor. Yeni konseptin ilk meyvesi ise Türkiye 
Finans Nişantaşı Şubesi oldu. Projenin mimarı, KG Mimar-
lık Kurucu Ortağı Kurtul Erkmen, ” Yeni şubelerin; çağının 
ruhunu, yarının çizgilerini yansıtan bir özelliği bulunuyor. 
Bankacılıkta iletişim, hızlılık, şeffaflık ve güvenilirlik önem-
lidir. Mekânın tüm bunları destekliyor olması gerekiyor. Biz 
bunu bu projeyle başardık.” diyor.

Türkiye Finans ile birlikte yeni bir şube konsepti ge-
liştirdiniz. Birlikte çalışma fikri nasıl gelişti ve neler 
yaptınız?
Türkiye Finans, şube konseptini değiştirme ve yeni açılacak 
şubelere belirlenen konsepti uygulama kararı aldı. Çeşitli 
firmalarla görüşüldü ve bu firmaların arasında biz de var-
dık. Tüm bu firmaların projeleri arasından bizim tasarımı-
mız beğenildi. Seçilen projenin üstünde bankayla birlikte 
çalıştık ve var olan projeyi geliştirdik.Bundan sonra kullanı-
lacak konseptin tüm ayrıntılarını, bankayla birlikte belirledik 
ve projenin anayasasını oluşturduk. Çalışmamızın ilk somut 
sonucu Nişantaşı Şubesi oldu. Bu şubeyle klasik banka mi-
marisinin dışına çıktık. Fakat zincir projeler değişikliğe uğ-
rayabilir. Bir konsept oluşturulur ve ilk yaptığın konsept bir 
tecrübedir. Diğer konseptlerde belirlenen temel dizaynın 
dışından çıkmadan; kullanıcının isteği, tepkileri veya kurum 
olarak bizim özeleştirimiz dikkate alınır. Sonuç olarak biz 
Türkiye Finans’la yeni bir işe başladık ve tecrübeyle doğru 
orantılı olarak, mükemmelliğe ulaşmayı amaçladık. Bundan 
sonra açılacak tüm şubelerde bu konsepte uygun yapıla-
cak. Şu anda yeni açılacak 3 şube üzerinde çalışıyoruz.

Yeni Şube Konseptinin diğer banka şubelerinden far-
kı nedir?Yeni şubelere girenleri neler bekliyor?
Yeni konseptin en önemli özelliği kullanıcı dostu olması. 
Mekânı, gelenlerin kendini rahat hissedecekleri gibi, çok 
resmi olmayan ama bir bankanın işleyiş sterilizasyonuna 
da zarar vermeyecek şekilde tasarladık. Yeni şubelerde 
sadeliği temel aldık. Konforu yakalamak bizim için çok 
önemliydi. Yeni şubelerimizde, gelen müşterinin teknolo-
jiyle işlerini kolaylıkla halledeceği bir mavi duvarı var. Mavi 
duvarda iPad, akıllı telefon gibi, işlemleri kolaylaştıracak 

şube

Röportaj: Merve Korkmaz 
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teknolojik aletler bulunuyor. Gişelerde daha az beklemek 
için numaratör sistemi var. Bankanın içinde yeterli sayıda 
bekleme yeri bulunuyor. Şubelerde Türkiye Finans’ın renk-
leri olan kırmızı ve turkuaz renklerini kullandık. Kırmızı rengi 
ağırlıklı olarak bankacıların bulunduğu bölgelere yerleştir-
dik. Müşterinin kullanacağı alanlar da turkuaz olarak belir-
lendi. Bunun nedeni müşteriyi doğru yere yönlendirmek. 
Müşteri, mavi gördüğü yeri kendine ait olduğunu bilecek 
ve buraları rahatça kullanabilecek. Renklerle bile iletişim 
kurmaya çalıştık. Bunun dışında gri ve beyaz renkleri ağır-
lıklı olarak kullandık. Bu renkler mekana ferahlık ve sadelik 
verdi. Merdivenler kırmızı oldu. Artık Türkiye Finans şube-
lerinin özel taştan yapılmış, kırmızı merdivenleri olacak. Biz 
bu projede, şubeye girenlerin aklında kalabilmeyi plandık. 
Kurumun kimliğini, dekorasyonla entegre ederek şube 
kimliğini oluşturduk.Nişantaşı Şubesi’nde ve diğer yeni açı-
lacak şubelerde, aydınlatmaya özellikle önem verdik. Ay-
dınlatmanın atmosfer yaratmada büyük etmen olduğunu 
biliyoruz. Bankalarda çok fazla pencere göremezsiniz ve 
biz bankalardaki gün ışığı yoksunluğunu, akıllıca tasarlan-
mış suni aydınlatmayla çözmeye çalıştık. Işık rengi ve ışık 
şiddeti dengesini kurmak bizim için önemliydi. Bölgesel 
aydınlatma yöntemiyle Nişantaşı Şubesi’nde bunu başar-
dık. İnsanlar dizayn ettiğimiz mekânda bulunmaktan zevk 
alacak. Hem çalışanlar hem de müşteriler yeni konseptle 
çok daha pozitif bir psikoloji içine girecekler. 

Bu yenilik Türkiye Finans’a ne kazandıracak?
Yeni konseptin çağdaş bir yüzü var. Yeni şubelerin; çağının 
ruhunu, yarının çizgilerini yansıtan bir özelliği bulunuyor. 
Bankacılıkta iletişim, hızlılık, şeffaflık ve güvenilirlik önem-
lidir. Mekânın tüm bunları destekliyor olması gerekiyor. Biz 
bunu bu projeyle başardık. Müşteri temsilcileri mekânın 
en dibinde bir odada değiller mesela. Hemen girişteler, 
vezne hemen kapının karşısında yer alıyor. Yeni konsept, 
müşteriyle iletişimde kolaylık sunuyor. Yeni projeler, akılda 
kalıcılığı sağlayacak. Bir müşteri mekâna girerken, tabelaya 
bakmasa bile buranın bir Türkiye Finans şubesi olduğunu 
bilecek. Çünkü şubeler, diğer bankalardan farklı bir konsep-
te sahip olacak. Reklama yapılan yatırım kadar, mimariye 
yapılan yatım da önemlidir. Çünkü bir kurumun mekânı, 
kurumun kimliğidir.
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KG Mimarlığın Kurucu OrtağıKurtul Erkmen



Kentler Dönüşüyor, 
Ekonomi Canlanıyor

K
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Uzun zamandır gündemimizi meşgul eden konuların 
başında geliyor “Kentsel Dönüşüm”. Biz de Paylaşım Der-
gisi olarak kentlerin bu dönüşüm sürecini ve bu sürecin 
ekonomiye etkilerini mercek altına almak istedik. İlk olarak 
“Kentsel Dönüşüm nedir? Ne değildir?” sorularına cevap 
vermekte fayda var. Kentsel dönüşüm, her bir kelimenin 
hakkını veriyor ve asıl itibarı ile kentlerin dönüşümü anla-
mına geliyor. Bu dönüşümün içerisinde toplumsal, ekono-
mik ve mekânsal pek çok unsur yer alıyor. Bu unsurların 
yeniden ele alındığı ve kentte yaşayan insanların yaşadıkları 
alanların daha yaşanabilir alanlar yaratılması ve sağlıksız 
alanlar varsa bu alanların yıkılıp yeniden yapılması anlamı-
na geldiğini de özellikle belirtelim. Kentleri adeta sil baştan 
yeniden inşa eden ve canlılık kazandıran bu dönüşüm sa-
yesinde pek çok iş kolunun da faaliyete geçeceğini söyler-
sek abartmış olmayız. Çünkü kent içerisinde kaçak yapılan 
alanların ve ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yıkılıp 
yerlerine daha modern ve depreme dayanıklı binaların ya-
pılması ön plana çıkıyor. Bu da dolaylı olarak bu alanlarda 
çalışan insan sayısının artması demek. Bilhassa hizmet ve 
inşaat sektöründe çalışan kişi sayısında kentsel dönüşüm 

çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte gözle görülür derecede 
bir artış bekleniyor. Diğer taraftan özellikle kentin dokusunu 
bozan sorunların giderilmesi anlamına gelen kentsel dö-
nüşüm, böylelikle bir yandan da tarihi dokuların daha çok 
korunması olarak da ifade ediliyor. Ayrıca yıkılan binaların 
yerine hali hazırda yapılan ve önümüzdeki günlerde yapıl-
ması planlanan mekânlarda yeşil dokunun ön plana çıkması 
ve tabi ki yine aynı şekilde çıkartılacak olması da önemli bir 
unsur. Şüphesiz sadece yeşil alanlar çıkartılmayacak, bu ye-
şil alanlarla birlikte çocuklar için oyun alanları, spor sahaları 
oluşturularak bireylere daha iyi yaşam şartlarının sunulması 
planlanıyor. Tüm bunlarda yine biraz önce bahsettiğimiz 
gibi yeni iş dallarını gerektiriyor ve bu iş dallarında çalışan 
kişilerin istihdamının artması Türkiye ekonomisine de bü-
yük bir ivme kazandırması planlanıyor. Belirli iş kollarında 
istihdamın artmasının yanı sıra beyaz-eşya sektöründe çalı-
şan firmalarda bile kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında 
gözle görülür derecede bir büyüme bekleniyor. Ev eşyaları, 
turizm ve hava yolu şirketlerinin de zamanla bu pastadan 
büyük bir pay kazanmaları bekleniyor. 
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Kentsel Dönüşümde Türkiye’yi 
Örnek Alıyorlar
Bugün başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önderliğin-
de kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
Belediyelerin de desteğiyle kentlilere kentsel dönüşümün 
ne olduğu, ne olmadığı ve ailelerin kentsel dönüşüm son-
rasında nasıl bir süreçten geçecekleri anlatılarak bilinçlen-
dirme çalışmaları yapılıyor. Özellikle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın en çok önem verdiği konuların başında geli-
yor, kentlerin bu dönüşüm serüveni. Bu önem de berabe-
rinde başarılı çalışmaları getiriyor. Ülkemizde uygulanan 
kentsel dönüşüm çalışmaları dünyadaki pek çok ülkenin 
de gözünden kaçmamış. Örneğin Fransa ve en son ola-
rak devrim sonrasında yeniden yapılanmaya çalışan Mısır, 
kentsel dönüşüm çalışmalarında Türkiye’yi örnek alacak-
larını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar, konuyla ilgili verdiği demeçlerden birinde Türkiye’de 
başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin ekonomiye 
büyük katkısının olacağını ve Türkiye’nin dünyada inşaat 
sektörüne yön veren oyun kurucu ülke konumuna gelece-
ğini ifade etti ve kentsel dönüşümü yeni bölgelere götür-
düklerinin müjdesini verdi. 

Kentsel Dönüşümün Faydaları
Peki, bu çalışmaların Türkiye ekonomisine olan katkılarını 
maddeler halinde sıralamak gerekirse nasıl bir sıralama-
dan bahsedebiliriz? İşte kentsel dönüşüm çalışmalarının 
direk ve dolaylı etkileri:

  Yaşam standartları yükselecek
  Güvenli ve daha sağlıklı yaşam alanları oluşacak.
  Başta çocuklar için yeşil alanlar ve çocuk parkları 

çoğalacak
  Depreme dayanıklı olmayan binalar yıkılarak olası bir 

depreme hazırlanarak kayıp en aza indirilecek
  Hizmet sektöründe çalışan kişi sayısında artış yaşa-

nacak.
  İstihdam artacak, bu bireylerin gelirlerinin artmasına ve 

yaşam kalitelerinin yükselmesine neden olacak
  Çevresel düzenleme olacak
  Turizm geliri artacak
  Ekonomi verilerinde yükselme ve canlılık olacak
  İtibar artışı olacak
  Türkiye örnek alınarak, yurtdışından pek çok yabancı iş 

adamının ülkemize giriş yapması bekleniyor
  Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 200 

iş kolunun faaliyette bulunması bekleniyor

Kentsel Dönüşüm” olarak bilinen “afet riski 
altındaki alanların dönüştürülmesi” hakkındaki 
kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte pek çok 
konutun yıkımı, yeniden yapılması, onarımı ve 
taşınması gibi faaliyetler birden fazla iş kolunda 
istihdam artışına neden oldu. Bu iş kollarının bir 
kaçını şu şekilde sıralayabilmek mümkün: 

Harita Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Hafriyatçılar
İnşaat Mühendisleri
İnşaat sektöründe çalışan ara elemanlar
Müteahhitler
Çimento ve demir-çelik sektörlerinde çalışan 

kalifiye elemanlar
Müşavirlik

Ülkemizde kentsel dönüşüm projelerinde 
aşağıda sıralanan yasalar esas alınmaktadır:

3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı İmar Affı 

Kanunu, 5104 sayılı, “Kuzey Ankara Girişi 

Kentsel Dönüşüm Projesi” Kanunu, 5366 

sayılı, “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 

Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması” Kanunu, 2005 5393 sayılı, 

“Belediye Kanunu”nun 73. maddesi, 2010 

5998 sayılı, “Belediye Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun”, 2012 6306 sayılı 

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun”

ekonomi
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TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel:

“Kentsel Dönüşüm  
Sadece Mekânsal 
Dönüşüm Değildir”
“Kentsel dönüşüm son yıllarda gündemde. Bunun 
da sebebi ülkemizde yaşanılan deprem ve sel 
afetlerinin meydana getirdiği zararlar ve bunların 
oluşmasına sebep olan etkenler. Tüm bu durumlar 
birlikte değerlendirildiğinde kentlerimizin kurulduğu 
mekânların yerleşime uygun olmayan arazi yapısında 
bulunmasının yanı sıra ülkemizin deprem kuşağında 
bulunmasının getirdiği riskler bir araya gelmekte 
ve meydana gelen hasar katlanmaktadır. Tabi ki, 
yapıların inşası aşamasında kullanılan düşük evsaflı 
malzemeler, deneyimsiz işçi/personel ve denetimsiz 
inşa süreci eklenince yaşanılan malum durum ortaya 
çıkmaktadır.Bir kere yapıların inşa edileceği alanların 
kent ve hatta ülke ölçeğinde planlanması, yerleşime 
uygun olmayan alanların ve tarım alanlarının kesinlikle 
yapılaşmaya açılmaması, yapım aşamasında güçlü bir 
yasal mevzuat ile desteklenen kontrol mekanizması ve 
olumsuz sonuçlarda sorumluluğun yapım ve denetim 
mekanizmalarınca paylaşılması ile caydırıcı cezai 
müeyyidelerin oluşturulması önem arz etmektedir.
Kentsel dönüşüm projeleri birçok platformda da 
zikredildiği gibi salt mekânsal bir dönüşümden ibaret 
olamaz, sosyal dönüşümü de kapsaması gerekir. 
Konutların fiziki dönüşümüne paralel çeşitli etkinlikler 
ve kurs programları hatta garantili meslek edindirme 
kursları ile bir sonraki aşamaya şekil verilmelidir. Aynı 
zamanda bu tür alanların dönüşümü sağlanırken 
mümkün olduğunda alışılmış yaşam standardına yakın 
ve komşuluk ilişkilerini koruyan bir mimari tasarım 
önem arz etmektedir.”

TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel
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İnovasyonla 

Başarıyı Yakalayın
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Uzun süredir özellikle iş dünyasının içerisinde yer alan 
kavramlardan biri “İnovasyon”. Bundan yıllar önce haya-
tımıza girdiği zaman herkes birbirine bakıp, okunması ilk 
başta zor olan bu kavramın gerçek anlamda ne olduğunu 
merak etti. Bu konuda ünlü yazar Seth Godin’in kaleme 
aldığı “Mor İnek” iyi bir baş ucu kitabıydı. Sonrasında bu 
düşünce bir felsefeye dönüştü ve firmalar zor rekabet ko-
şulları içerisinde ayakta kalmanın ve müşterileri kendileri-
ne çekmenin bir tek yolu olduğunu fark ettiler. 

Yemekler Sepete Girdi,
Başarı da Geldi
Evet, adı ne olursa olsun siz isterseniz ona “inovasyon” 
isterseniz de “mor inek” deyin, tarih farklılaşarak başa-
rıyı yakalayanların hatırlanacağını göstermeye başladı 
bile. Ülkemizden bir örnek vererek başlayalım. Türkiye’de 
kendi alanında ilk ve en büyük portal Yemeksepeti.com 
inovasyonun en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. 
Çünkü yemek ve paket servis dendiğinde ilk akla gelen, 
Türkiye’nin online yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com 
Türkiye’de ilk defa bir internet sitesi üzerinden yemek si-
parişi verilebilecek bir sistem kurarak başarıyı yakaladı. 

Bir Gün Kanepede 
Otururken…
Bir örnek de yurtdışından. Hani şu genellikle kafelerde 
görmeye alışkın olduğumuz armut koltukların hayatımıza 
giriş hikayesini biliyor musunuz? Armut koltukların kaşifi 
Shawn Neslon bir gün kanepede oturup, televizyon sey-
rederken, kanepede oturmanın hiç de konforlu olmadığını 
fark etti. İlk önce bunun çok üstünde durmasa da sonra-
sında dayanamadı ve aldı eline 13 metre uzunluğunda bir 
kumaş ve başladı kesip biçmeye. İlk aklına gelen kocaman 
bir armut koltuktu. Üç haftanın sonunda kesip biçtiği bu 
kumaşların içerisini dev köpüklerle doldurarak bugün 
bildiğimiz armut koltukların ilkini yapmış oldu. Komşular 
aynısından isteyince bu fikir küçük bir evin dışından tüm 
dünyaya yayıldı. 

A’dan Z’ye İnovasyon
Evet, bu sayımızda inovasyonu kaleme almak istedik. Ya-
zımızın girişinden ve verdiğimiz örneklerden telaffuzu ilk 

başta zor gibi gelen bu kavramın ne olduğunu anlamış-
sınızdır. Ama inovasyon tanımı konusunda uluslararası 
düzeyde kabul gören OECD ile Eurostat’ın birlikte yayın-
ladığı Oslo Kılavuzu’na değinmekte yarar var. Burada yer 
alan bilgilere göre inovasyon, yeni veya önemli ölçüde 
değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni 
bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri 
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizas-
yonel yöntemin uygulanması” anlamına geliyor. 

AR-GE ile İş Birliği
Kısacası işletmelerin rekabet avantajlarını koruyabilmeleri 
için sürekli olarak inovasyon yapmaları artık bir zorunlu-
luk. Çünkü müşterilerin değişen ihtiyaçlarına ve isteklerine 
cevap verebilen ve şüphesiz ki teknolojiyi yakından ta-
kip ederek bunu “mor inek felsefesi” ile bütünleştirebilen 
firmaların var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnovasyon 
sadece pazar ya da ürün bazında farklılaşmayı ifade et-
miyor, düşünsel olarak da farklılık yaratmalı ve bu farklılı-
ğınızı ürünlerinize yansıtabilmelisiniz. İnovasyonun yeni bir 
süreci ve bu sürece paralel olarak da yeni bir iş modelini 
yansıttığını söylersek abartmış olmayız. Tabi ki bir noktayı 
gözden kaçırmamak gerekiyor. İnovasyonun yapılabilmesi 
firmanın iyi bir AR-GE birimine sahip olması ve pazarı iyi 
kavrayıp, gözlemlemesi ile doğru orantılı.

İnovasyon Çeşitlere Ayrıldı
İnovasyonu pek çok farklı açıdan düşünebiliyoruz. Lakin 
ansiklopedik veriler bize bu kavramın temel olarak içeri-
sinde bir çok alt birimi olmasına rağmen ikiye ayrıldığını 
gösteriyor. 

Ürün İnovasyonu: Bir işletme tarafından pazara sunulan, 
elle tutulup gözle görülen nesneler ürün olarak adlandırı-
lır. Bir işletmenin farklı, yeni, değişik bir ürün geliştirmesi 
ve bunu pazara sunması ürün inovasyonu yapması anla-
mına gelir. 

Hizmet İnovasyonu: Bir işletme tarafından pazara sunu-
lan, alıcılara sağlanan faydalar hizmet olarak adlandırılır. 
İşletmeler, hem ürün hem de hizmet sunabildikleri gibi, 
sadece ürün veya sadece hizmet sunabilirler. Sunulan bu 
hizmetlerde oluşan yenililikler ise “Hizmet İnovasyonu”nu 
ifade eder. 

İ
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Kapı tokmakları yabancısı olduğumuz şeyler değiller-
dir. Şimdilerde çelik kaplama apartman kapıların üstünde 
bulunan tokmaklardan bahsetmiyoruz. Müzelerde, saray-
larda, tarihi konaklarda, ibadethanelerde hatta biraz daha 
genel düşünürsek Anadolu’da bulunan köy evlerinde gö-
rülen kapı tokmakları işlevlerinden daha çok anlamlarıyla 
dikkat çeker. Tokmak adını verdiğimiz alet, temelde ses 
duyurmak için kullanılır. Tek parçadan oluşan tokmak, kö-
çek adı verilen bağlantı halkası ile kapıya takılır. Tokmağın 
altında ayna dediğimiz süsler bulunmaktadır. Bazen de 
tokmak olduğu gibi takılır. Tokmak, kolu vurulduğunda ses 
çıkarılması için alt ucunda yine kanat tahtasına çakılmış bir 
kabaraya vurulur. Bu tokmaklar kapılara, gerdanına göste-
rişli bir kolye takan kadın havası verir. İşlevsel olarak gerekli 
(zilin icadından öncesini düşünürsek), görsel olarak zarif 

olan tokmaklar, daha içeri girmeden, içeride bizi nelerin 
beklediğini yansıtır. 

Yaşam ve Tokmaklar
Tokmaklar, bir milletin, bir topluluğun veya ailenin; sanat 
görüşüne, yaşadığı tarihi olaylara, zamana ve mekâna 
göre şekil alırlar. Kapı tokmaklarını Türk kültürü açısından 
değerlendirirsek bunun en önemli örneğini, İslamiyet ön-
cesi ve sonrası dönemden verebiliriz. İslamiyet öncesinde, 
eski Türklerde kapı tokmakları hayvan motifleri ile ünlüy-
dü. Çünkü Türkler, kuvvetli bir hayvana ait biçimlendirilmiş 
nesneyi üzerlerinde veya yakınlarında bulundurmakla o 
kuvvetin kendilerine geçmesini ümit ediyorlardı. O yüzden 
dönemin ustalarının en popüler şekli, güçlü hayvan motif-

KK
Yazı: Merve Korkmaz

Zamanın Kapı Önü Bekçileri:  

Tokmaklar

kültürümüz
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leriydi. Bahsi geçen dönemde en çok aslan ve yılan motif-
leri tercih ediliyordu. Bu inançlar o kadar uzun sürmüştür 
ki, Selçuklu hayvan kompozisyonlarının Orta Asya inanç-
larına bağlı sembolik anlamlar taşıdıkları anlaşılır. Aslan, 
sfenks, kartal, grifon gibi hayvanlar kullanıldıkları yere göre 
bazen güneş-aydınlık, bazen hükümdarlık, bazen de ölüm 
sonrası yaşam ve cennet sembolü olarak yer alıyordu. Bu 
figürler zaman içinde değişime uğramışlar, İslamiyet’in ka-
bulünden sonra hayvan ve insan tasvirleri azalmaya baş-
lamış; bir süre sonra da yok olarak yerlerini sade şekillere, 
halkalara, oval ve yuvarlak formlara, çiçek ve el motiflerine 
bırakmışlardır. Osmanlı döneminde ise tokmaklar, mahre-
miyeti koruyan en önemli araçlardan biriydi. 

Tokmakların Anlattıkları 
Şeyler Var
Osmanlı döneminde kapı tokmakları verdiği mesajlarla ön 
plana çıkar. Bu dönemde tokmaklar şekillerine hatta çıkar-
dıklara seslere göre farklı anlamlar taşırdı. Kimi, kapıların 
üzerinde ana tokmakların altında ikinci bir tokmak vardır. 
Kapıdan büyük tokmağın sesi geliyorsa, gelen misafir er-
kek, küçük tokmağın sesi geliyorsa gelen misafir kadındır. 
Zor durumda kalan birinin kapı halkasını tutması kapıya 
sığınmak anlamındadır. Bektaşilerde ise kapı üç kere ça-
lınırdı. Birincisi Allah, ikincisi Hz. Muhammed, üçüncüsü 
Hz. Ali’yi ifade etmekteydi. İki kanattaki halkalar birbirine 
kurdele ile bağlanmışsa evde kimse yok demekti. Osman-
lı döneminde en yaygın kapı tokmakları, el şeklinde olan 
tokmaklardı. El formundaki tokmaklarda kimi elde yüzü-
ğün hiç olmaması, kimi elde orta parmakta veya yüzük 
parmağında yüzüğün olması ev sahibinin bekar, evli ya da 
dul oluşunu simgeler. Kapı tokmakları ailenin sosyal statü-
sünü de anlatabilirdi. Mesela zenginin kapı tokmağı kalın, 
ağır süslüdür ve pirinçten yapılır. Fakirin ise ince, basit, de-
mir ve halkadandır. 

Günümüze Kalan Narin 
Eserler
Günümüze kadar ulaşan kapı tokmaklarını birçok tarihi 
yapıda, konak ve sıradan evlerde görme imkânı bulunuyor.
Özellikle İzmir ve çevresindeki köylerde hâlâ kullanılan hal-
ka kapı tokmakları, İstanbul’da bulunan Ayasofya, Rumeli 
Hisarı, Çinili Camii, Fatih Kütüphanesi’nde yer alan hey-
betli kapıların şaşalı tokmaklarını görmemiz mümkündür. 
Ayrıca Rum, Ermeni, Musevi konaklarında ve apartman 
kapılarında bu örneklerle sıkça karşılaşırız. Fakat Hristiyan 
toplulukların kapılarında daha çok sivri burunlu dolgun du-
daklı insan portreleri görürüz. Anadolu’da ise bu gelenek 
kuvvetli bir şekilde yaşatılıyor. Özellikle, Konya’da Mevlana 
Mescidi, Hürrem Paşa Konağı’nda yer alan burma halkalı 
tokmaklar, Safranbolu evlerinin çiçek motifli tokmakları ve 
Diyarbakır köy evlerinde bulunan akrep kuyruğu şeklinde-
ki tokmaklar günümüzün konuyla ilgili en güzel örnekleri 
arasında yer alıyor.
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H

Yazı: Serbest Çelebi

Teknolojinin altın yıllarını yaşadığı bugünlerde en çok 
tartışılan konuların başında teknolojinin hayatımıza olan et-
kileri geliyor. Teknoloji ile beraber ön plana çıkan en önemli 
unsurlardan birisi ise internet. Çünkü teknolojinin hemen 
hemen her kolunda internet var. Başta ülkemizde olmak 
üzere birçok ülkede internet, özgürlük sloganı ile girdi ha-
yatımıza... Peki, gerçekten özgürlük mü? Yoksa artık haya-
tımızı kısıtlayan bir öğe mi? 

Hangisi?
Aslında olay konuya bakış açımızla da alakalı. Çünkü son 
yıllarda bilgiye ulaşmak o kadar kolaylaştı ki internet or-
tamında ulaşabileceğiniz bilginin sınırları yok diyebilecek 
kadar büyüdü. Aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını 
internette bulabiliyorsunuz. Örneğin bir seyahate çıkacak-
sınız ve gideceğiniz yer hakkında çok fazla bilginiz yok ise 
anında internetten burasıyla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Fo-
toğraflarını inceleyebilir, onunla ilgili çekilmiş belgesel, vi-
deo ve tanıtımlara anında ulaşabilirsiniz. Bunların yanında 
oraya sizden önce gitmiş birilerine ulaşabilir, onların dene-
yimlerini de görebilirsiniz. Ya da en basiti tarifini bilmedi-
ğiniz bir yemeğin yapımını, püf noktalarını anında öğrene-
bilirsiniz. Yani kısaca internetiniz varsa her şeyiniz vardır. 
Ancak bunun yanında teknolojinin hayatımızı kısıtladığını 
savunanlar da var. Örneğin daha piyasaya çıkmayan ve şu 

Teknoloji 

Özgürlük mü? 
Esaret mi?

dijital çağ

Yazı: Serbest Çel

Teknolojinin altın yıllarını yaşadığı bugünlerde e
tartışılan konuların başında teknolojinin hayatımıza o
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an sadece deneme amaçlı belli kişilere dağıtılan Google 
Glasses gözlüklerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu gözlük 
üzerinde bulunan kamera ile istediğiniz her anı kayda 
alabiliyor, camına yansıyan görüntü ile internete girebili-
yor, yol tarifi alabiliyor, bilgisayar ve kamera ile yapabile-
ceğiniz hemen hemen her şeyi yapabiliyorsunuz. Ancak 
Amerika’da “Robotları Durdurun” isimli grup, kullanıcıların 
farkında olmadan görüntülerinin bu gözlükler aracılığıyla 
çekilebileceğini ve bu nedenle bu gözlüklerin derhal ya-
saklanması gerektiğini söylüyor. Daha önce de  ABD’de 
bir restoranda Google Gözlük’e yasak getirilmiş ve bu 
gözlüklerle restoranın içine girilmesinin önüne geçilmişti. 
Restoran yönetiminin gözlüğü restoranın içine sokmama-
sındaki en önemli etken ise şüphesiz yine gözlüğün gizlice 
görüntü alabilmesi ve görüntüsü alınanların bunun farkın-
da olmaması. 

İmkânlar Sınırsız…
Diğer taraftan konuşmayı ve fikirlerin iletişimini sağladı, 
insanlığın birlikte çalışıp imkânsız şeyleri başarmasını da. 
İnsan türünün en büyük kazanımları konuşma ile geldi ve 
en büyük hataları konuşmamaktan. Böyle olmamalı. En 
büyük umutlarımız gelecekle birlikte gerçek oluyor. “Tek-
noloji kullanımı ile imkânlar sınırsız. Sadece konuşuyor ol-
duğumuzdan emin olmamız gerek.” diyor Stephen Haw-
king. Hawking’in sözleri günümüz insanının bugün geldiği 
olağanüstü gelişmeyi gözler önüne seriyor. Bugün tek bir 
tuşla daha önce saatler, hatta günlerce yapamadığımız, 
çözemediğimiz bir işi yapabilmenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Teknolojinin insan hayatını kolaylaştırdığı su götürmez 
bir gerçektir kısacası. Bir evde yalnızca telefonun olduğu, 
önemli bir sorun çıktığı yahut bir yeri aramak zorunda 
olduğumuz zaman o evin yolunu tuttuğumuz dönemler 
vardı bir zamanlar. Dedelerimiz, ninelerimiz bu zamanları 

anlattıkları zaman şaşırıyoruz. Çünkü şimdi telefonumuzla 
bir küçük hareketimizle sadece konuşmuyor, konuştuğu-
muz kişiyi canlı olarak da görebiliyoruz. Küçük bir elektrik 
kesintisinde bilgisayarınızı açamadığınızı yahut telefonu-
nuzu şarj edemediğinizi düşünün, o vakitlerde kendinizi 
nasıl da yalnız hissettiğinizi hatırlamaya çalışın. Teknoloji-
nin insan hayatını kolaylaştırdığı gibi duygusal olarak da 
bireyleri motive etmesi ve insanoğlunun bugün teknoloji 
ve onun içerisinde yer alan en büyük materyal internet-
ten kopamayacak duruma gelmesi “Esaret mi?” sorusuna 
“Evet” yanıtını verenlerin artmasına neden oluyor. Bir ör-
nek de bugün sadece ülkemizde değil, dünyadaki pek çok 
insanın da en çok kullandığı sosyal paylaşım sitelerinden 
biri olan Facebook’tan... Facebook, gazetelerin bilim ve 
teknoloji sayfalarına haber olmasının yanı sıra son yıllar-
da 3. sayfalarına da manşet olmaya başladı. Çünkü intihar 
eden pek çok genç, intihar mesajlarını ve ölüme doğru 
yol aldıklarını anlatan pek çok mesajı bu sosyal paylaşım 
sitesinden yayınlamaya başladılar. Yani teknoloji, yani in-
ternet, yani sanal dünya o kadar çok hayatımızın bir par-
çası oldu ki hayatına son vermek isteyen biri bile son anına 
kadar ona başvurmayı tercih etti.

Ah O Eski Günler…
Dedelerimizin, ninelerimizin elektrik olmadığı zaman ai-
leleriyle birlikte nasıl da iyi zaman geçirdiklerini anlatan 
hikâyelerini dinlemeyen var mı? Çay yapılır, evin annesinin 
yaptığı yemekler ortaya konulur ve tatlı bir sohbet başlar. 
Şimdilerde psikologlar arkadaşlarıyla bir araya geldikleri 
zaman ellerinden telefon düşmeyen gençler için uyarılar-
da bulunuyorlar. Kısacası teknoloji büyük bir özgürlüğü 
ifade ettiği gibi en büyük esaretin de baş kahramanı olma 
yolunda hızla ilerliyor…
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zaman

Yazı: Merve Korkmaz

S
aYaYaYYaYYaYaYaYaYaYaYaYaaYaYaYaYaYaYaYYaYaYaYYYYaYaYaYYYYYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYYaYYYaYYaYaYaYYaYaYaYYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYYaYYaYYaYaYaYaYaYYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYYYYaYYYaYaYaYYYaYaYaYaaYaYaYaYaYYYaYYaYYaYaYaYaYaYaYaYaYYaYYaYYYYYaYaYaYaaYaaYYYYYaYaYaYaYaYaYaYaYaYYYaYaYaYYaYaYaYYYYYYaYaYaYaYaaYaaYaYaYaYYYYYYYaYYYYYaYYaYaaaaaYaYaYYaYaYaYaYaaaYaYaaYYYYYYYaaaaYYYYYYaYYYYYaYaYaYaYaYaYaaYaYaYaYYYYYYYYYYYaYaYaYaYaYaaYaaaYaYYYYYaYaaaaYYYYYaYaaYaaYYaYYYYaaYaYaaYYYYaYaYaYaYYaYYYYYYaYaaaaYYaaaaYYaaaYaYaYYYYaYYaaYYYYYYYYYaaaYaYaaaYYYYYYYaYaYaYaYYYYYYYaYaYaYYYYaYaYaaaaYYYaaaaaYYaaaaYYYaYaaYYYaaYYYYYYaaaYYYYYYYaYYYazızzzızızızızzızızızızızızzzzzızzızzzzzzızzıızıııızızzzzzızızzızzzızzzızıızıızızzzızızızzzızzıızızzzzzızızızızızzzzızzızızzııııızzzzzııızıızızızzııızzızzzzıızızızızızızzızzıızzzzzzızzzızızzıızzızızızııızzzızızızızzzzzzzzzzzzzıızzzzzzzızıızızzzızzzzıızzzzzzzzzızzıızzzzzızzzzzzızzzzzzzzzzııızzzzzzzzzııızzzzzzzı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: MMMMMMMeMMMMeMeMeMeeMMMMMMMMMMeMeMMMeMeMeMMMMMMMMMeMMMeMMMMeMeeMeMeMMMMMMMMMMMeMeeMMMMMMMeMMeMMeMeMeMeMeMeMeMMeMeMMMeMMMeMeMMeMeMeMeMMeMeMeMeMMeeMMeMMMeMeMeMMMMMMeMeMeMMeMeMeMeMeMMMMeMMeMeMMMeMeMeMeMeMeMeMeeMMMMMeMMeMeMMeeMeMeMeMeeeeeMMMMeMMeeeMeMMMMMeMeeeMeeMMMMMMMeeMeMeMMMeMMeMeMeMMMMMeMMeMMeeMeMMMMeMeMeeeMeMeeMeMMeeeeeMeMeMMeeMeeeMeMeMeMeMeeeeeeMeMeeeeeeMeMeMMMeeeeeMeMeeeeeeMeeMMMeMeeeeeeeeeMMeeeeMMMMeeeeeMMMMMeeeeMMMeeeeMMMeeeeeMMMMeeeeeeMMMMMMMeeeeeeeMMMMMMMMeeeeeMMMMMMMMMeeervrvrvrvrvrvrvrrvrvrvvrvvrvrvrvrrrrvvrvrvvvrvrrvrvrrvrvvvrvrvrvrvrvrvvvvvrvrvrvvvvvvvvrvvvvvvvvvvvvrrvvrvrvrrrrvvvvrvrrvvrvrvvvrrrrrrvvrvrrrvvvrrrrvvrrrrrvrvvrrrrrvvrvrvrvrrvvvrvrvvvvvrrrrrvrvrrvrvvvvvvrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvrrrrrrrrvrrvvvvvvvrrrrrvvvvvvvrrrvvvvvrrrrrvvvvrvvvrrrvvvvvvrr eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeee eeee eeeeeee eeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee KoKKKKKKKKKKKKKoKKoKoKoKoKoKKoKoKoKoKoKoKKoKKKoKKoKKoKoKoKoKoKKKoKoKKKKKoKoKoKKKKoKoKoooKoKKKKKKKKKKoKKoKoKoKooKoKoKoKKKKKKoKoKoKoKoKoKoKoKKKKKKKKoKoKKoKooKoooKoKoKoKoKoKKKoKKoKoKKKKoKoKoKoKoKooKKoooKoKooKKoKoooooooooKooKoKKKKKKoKKoKKKoKooKoKoKooKKKKKKKKoKoKoKKoKoKKKKKKoKoKoKoooooooooooKKKKKoKKKoooooKoooooooooKKKKKoooooooKoKKoKKKKoooooKooKKKKKoKKKKKooooooooooooKKoKoKoooooooooKKKKKKKKKoKKKoKKoooooooKKKKKKKKKoKKKoKoooooooooKKKKKooooKKKoKKKoooooooKoooooooooKKKoKKKooooooooooooKKKKKKKKKKKoKKKoooooooKoooooooooKKKKKKKKKKKKKoooooKoKoKoooooKKKKKKKKKooooooooooooKKKKooooooKKoKoooooooKKKKKKKKoKKooKooooKKKKKKoKKKooooooKKKKKKKKKKooKoooKKKKoKKKKKooooKKooooooKooooKKoo kkrkrkrkrkkrkrkrkrkrkkkkrkrkrkkkrkkkkrkrkkkkrkkkrkrkrrkrkrkrkkrkkkkrkrkkkrkrkrkrkkkrkrkrkkrkkkkkkkkkrkrrkrkrkkkkkkkkkkkkrkrrkkkkkkkkkrkrkrkrrkrrkkkkkkkkrkrrrkrrkkkkrkrkkrkrkrkrkrrrrrrkrkkkkkkkrkkkrkrkrrrrkrkrkkkkkkkkkrkrrkrrkrkkrkkrkkkkkrrrrrrrrkkkkkkkkrkrrrrrrkrkrrrrkkkkkkkkkrrrrkrkrrkkkkkkkkkkkkrkrrrkrrrrkkkkkkkkkkkkrrrkrkrrrrkkkkkkkkkkrrrrkrkrkrrkkkkkkrrrrkrrrrrrkkkkkkkkkkkrkrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkrrkrrkrrrrrrrrkkkkkkkkrrrkrkrrkrrkkkkkkkkkkkrrrrkrrrkkkkkkkrrrrrkrkkkkkkrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkrrrkrkkkkkkkkkkkkkkrkrrrrrkkkkkkkkkkkkkkkkrrkkkkkkkkkkkkkkrrrkrrrkkkkkkkkkkkrkrrrrrkkkkkkkkkkrrrkrrrkkkkkkkkkkrrkrrrrkkkkkkkkkrrrrkkkkkkrrrkrkkkkkkrrkkkkkkkrrkkkmmamammamamamamamamamammmmmmmamamaamamamaammmmmmmamammmmammmmmmammamamaaaamamamamammamamamamaaamamaamamammmmmmmmaamammmmmmmamamamamamamammmmmmammmmmmmammmmmaamamammmmmmmmmmmmmmmmmmaammmmmmmmmmmmmmamammmmaammmmmmmmmmmamaaammmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaammmmmmmmmmmmamaamammmmmmmmmmmmmmamaammammmmammmmaammmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaamammmmmmmmmmmmaaaammmmmmmammmaaaammmmmmmmmaaaaaamaaaamammmmmmmmmmmmmmmmmaamaamamammmmmmmmmmmmmmmmamaaaaammmamammmmmmmmmmmmmmmmmamamaammmmmmmmmmmmmmmmmammmmmaaaaammmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaammmmammmmmmmmmmmmmmmmmmaamaaaaamamammmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

İstanbul’un
Altındaki Esrar

Yazı: Hakan Eğilmez
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Ayasofya ve Topkapı Sarayı, İstanbul’un sahip ol-
duğu güzelliklerin önde gelen eserleridir. En çok zi-
yaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya ve 
Topkapı Sarayı’nın sanat ve mimarlık tarihi bakımın-
dan dünyanın en önemli harikaları olduğunu bilmeyen 
yoktur. Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul’a ayak bas-
tıkları zaman gittikleri ilk yerler olduğunu da söylersek 
abartmış olmayız sanıyorum. Peki, Ayasofya ve Top-
kapı yapılarının görünen yüzlerinin ötesinde derinler-
de, çok derinlerinde çok daha farklı zenginliklere sahip 
olduklarını biliyor muydunuz? Evet, akla hayale gel-
meyen zenginliklerdir bunlar ve bu zenginlikler arke-
ologlar, araştırmacılar tarafından bulunup yeryüzüne 
çıkmak için günlerini sayarlar. 

Saklı Kent; İstanbul…
Bu güzelliklerin şehri İstanbul, binlerce yıllık saklı bir 
kenttir. Çünkü araştırmalar yaptıkça ve her bir tarihî 
yapının derinliklerine indikçe bu kentin “saklı kent” 
tanımına nasıl da uygunluk gösterdiğine şahit olursu-
nuz. Bizler farkında değiliz, ama yürüdüğümüz yollar, 
bu yollara hayat veren dükkânlar, marketler, alışve-
riş merkezleri ve bu yolların hemen altındaki taşlar, 
o taşların da altındaki taşlar ve en derinlere gittikçe 
karşılaşılan tüneller, tarihi kalıntılar geçmişin tozlu 
sayfalarında gezinmemizi sağlar. Zamanında uğruna 
kanlı savaşların yapıldığı, şiirlerin yazıldığı kent, İstan-
bul ve İstanbul’un en değerli varlıklarından Ayasofya 
ve Topkapı, zamanın derinliklerinden koşa koşa gelir, 
tarihimize ait bambaşka bilgiler sunarlar bize. Bu sa-
yımızda bu gizleri araştıran ekibin içerisinde yer alan 
dalgıç ve arkeolog Ali Hakan Eğilmez’i konuk ettik. 

Aynı zamanda Anadolu Speleoloji (Mağara Bilim) 
Grubu Derneği’nin (kısa adıyla ASPEG’in) içerisinde 
yer alan mağaracılarından biri olan Eğilmez’in kale-
minden sizlere sunuyoruz bu gizlerin ortaya çıkması 
yolunda yapılan çalışmaları:

“Tarihî Yarımada’nın, bilindiği üzere her metrekare-
si Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının harmanı 
olmuştur. Tarihsel süreklilik, yapılarının yapım tekni-
ğinde olduğu kadar, eşdeğer malzemenin bir sonra-
ki dönemde farklı amaçlarla da kullanılmasını sağ-
lamış. Bu bağlamda ASPEG olarak, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile beraber Dr. Çiğdem Özcan Aygün 
başkanlığında, Ayasofya ve Topkapı yapılarının yer 
altı sistemlerinin; harita ölçümleri, fotoğraflanması 
ve video çekimlerinin yapılması süreçlerinde çalış-
tık. İlk çalışmalar 20 Nisan 2009 tarihinde başladı, 
15 Aralık 2009 tarihine kadar geçen süreçte toplam 
12 gün çalışabildik. Çalışma günleri müzelerin tatil 
günlerine denk geldiği için sabah 08.00-17.00 ara-
lığında 10 kişilik ekipler halinde, farklı bölümlerde, 
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ölçüm ve görüntüleme yaptık. Yapılan çalışmalar NG 
Dergisi’nin Mart 2010 sayısında ve İz TV’de yayınlandı. 
Ayrıca Ayasofya çalışmalarının bilimsel makalesi Bi-
zantinistica1 dergisinde yayınlandı.

Ayasofya Müze’sinde birbirleriyle bağlantılı, farklı 
katmanlarda yeni galeriler keşfetmiş, ama her birin-
de müzenin dış duvarları hizasına geldiğimizde birer 
çöküntü ile tıkanmasının hayal kırıklığını yaşamıştık. 
Seneler boyu sürdürülen altyapı (yol-su-elektrik) ve 
inşai her türlü faaliyet bu galerileri dümdüz etmiş du-
rumda idi, oysa Hipodrom yönüne, Yerebatan Sarnı-
cı yönüne ve Topkapı Sarayı yönüne çeşitli galeriler 
uzanıyordu.

‘Ayasofya’da tünel’ diye çalışan herkesin girmiş olduğu 
narteks altındaki sarnıçtan başlayan galerileri, ilk gün-
lerde tekrar ölçtük. Bu ölçümler, Prof. Van Nice’in 1940 
tarihli çizimlerinin doğruluğunu teyit etti. Ayrıca kuzey 
bahçesinde doğru uzanan kolun tavanında nispeten 
yakın zamanda oluştuğu anlaşılan bir çöküntüden yeni 
bir tonozlu odaya ulaşıldı. Başka bir girişi olmayan bu 
oda, tespit edebildiğimiz kadarıyla hiçbir Ayasofya 
planında yer almıyor idi.2

Bu galerilerden, geçilemeyecek kadar daralan uçlar-
dan birinde elektrik taşıyan kalın kabloların da geçiyor 
olması yüzünden araştırmayı sonlandırmamız gere-
kiyordu. Ancak bu daralan kısmın arka tarafına açılan 
farklı bir kapak bularak yepyeni galerilere ulaşmamız, 
en heyecanlı anlardan biriydi. Bu noktadan itibaren öl-
çülen her galeri daha önceki yayınlarda yer almıyordu. 
Kısmen kırık künklerin olduğu bir kolu fotoğraflamak 
için, içine girildiğinde bu dar kol bir dörtyol ağzına 
geldi, sonra tekrar ikiye ayrıldı, tesadüfen tarih yeni 
bir kapı açmıştı. Nitekim bu kolların birinde tesadüfen 
tabanda oluşmuş bir çökme, daha alt katmanda tama-
men bağımsız bambaşka bir galeriye ulaşma imkânı 
sağladı. Bu, daha alt koldaki yeni katman, muhtemelen 
farklı bir çağın eseri idi.

Topkapı Sarayı çalışmalarında (1 Ekim 2009 tarihinde 
başladık) 08 Aralık 2009 tarihine kadar geçen sürede 
toplam 7 gün çalışabilme imkânı oldu, 2010 ve 2011 se-
nelerinde devam ettiğimiz çalışmalarda çıkan sonuçlar 
henüz bilimsel bir yayında yayınlanmadı. Bu doğrultu-
dan yola çıkarak, kısaca çalışılan bölümlerdeki son du-
rumu aktarmak istiyoruz. 

Aya İrini önündeki büyük sarnıca kolay ulaşım imkâ-
nı var, içerideki su çok fazla değil, bot yerine neopren 
elbise ile hareket edilebilir. Dolap Ocağı diye tabir edi-
len toplam 3 ayrı sarnıçtan oluşan ve derinliği 18 metre 

1   Bizantinistica Dergisi ‘New findings on Hagia Sophia Subterrenean 
and its Surroundings’ Dr. Çiğdem AYGUN, 2011
2   Obruk Dergisi Sayı 2, 2010, sayfa 28.



olup, su derinliği 8 metre olan birbirleriyle kol ile bağlı 
olan sarnıçlar var. Bu kollardan bir tanesi çökme sonu-
cu tıkanmış durumda. Bu sarnıca, mağara dalış teknik-
leri uygulayarak, tüplü dalış yapıldı. Bu dalışta yapının 
çok daha eski dönemlerden itibaren kullanıldığı sonu-
cuna varıldı. Çok dar ve görüşün düşük olduğu bu da-
lışta, fotoğraf ve video çekimleri yapıldı. Görüntüler İz 
TV’de3 yayınlandı.

Topkapı Sarayı’na ilk girişte bulunan ana bahçenin 
altında, daha önceki haritalarda gösterilen sarnıçla-
rın bulunmasına rağmen, üst bahçede yapılan toprak 
dolgu çalışmalarından ana girişlerin kapanmış olduğu 
gözlemlendi.

3   İz tv http://www.youtube.com/watch?v=qDm29b05src

Harem Dairesinin alt katmanlarında, birbirleriye ilişki-
si tam anlaşılamayan tüneller ve boş odalar bulundu. 
Ayasofya ve Topkapı Sarayı Sarnıç ve Su Sistemleri’ni 
bir bütün olarak ele almak gerekiyor, Bizans dönemin-
de çekilen su kıtlığına çare olması amacıyla inşa edilen 
bu yapılar, günümüze yakın dönemlerde, sulama ve 
itfaiye işlerinde kullanılmış ya da daha yeni yapılara 
temel olma işlevini görmüştür. İzinlerin yenilenmesi 
durumunda 2013 ve sonrasında yarım kalan işleri ta-
mamlamak amacıyla çalışmalar devam edecektir.”
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Çalışan Anne - Babalar 

Mesajınız Var
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Yazın sıcakları kapımızda. Güneş belki de birkaç ay 
sonrasında tam üstümüze tüm ışınlarını savurmak için 
günleri sayıyor. Bu durumdan hoşlanmayacak birileri var-
sa onlar da çiftçilerdir kuşkusuz. En iyi sebze ve meyveleri 
yetiştirmek isteyen, en iyi bitkiyi yeryüzü ile kucaklaştır-
mayı hedefleyen iyi bir çiftçi için en zor aylardır yaz gün-
leri. Her gün sulama yapmak ve bitkisini yemeksiz bırak-
mak istemeyen bu akıllı çiftçilerimizle aile sayfasının nasıl 
bağdaştırılacağını düşünebilirsiniz. Haklısınız. Ama bir de 
şöyle bir bakın ve çocukları birer bitki gibi düşünün. Bir 
bitki tohumu ne kadar iyi olursa olsun, bulunduğu topra-
ğa can verecek yağmuru ve ona su verecek zeki çiftçileri 
yoksa kaybolmaya mahkûmdur. Aynı çocuklar gibi. Onlar 
da birer fidan ve klasik fakat doğru bir tabirle filizlenmeyi 
bekliyorlar. Sadece iyi birer çiftçi olarak anne babalarının 
takındıkları düşünce ve davranışlara göre iyi bir birey ya-
hut toplum tarafından çok kabul görmeyen bir birey ola-
rak ikiye ayrılacaklar. Bu yüzden bu yazımızı özellikle anne 
babalarımıza adadık, okusunlar ve daha dikkatli olsunlar, 
yarınımızın geleceği çocukları yetiştirirken yapacakları bir 
hareket yahut söyleyecekleri bir söz için bir kez daha dü-
şünsünler diye.

Aman Dikkat!
Çocuklar dünyaya gözlerini açtıkları zaman ilk önce an-
nelerini sonrasında babalarını görürler. Karşılaştıkları, elle-
rini tuttukları ilk bireylerdir onlar. Hal böyle olunca onları 
örnek almaları da kaçınılmazdır. Bu yüzden psikologlar 
ve uzmanlar çocuğun belirli davranış kalıplarını elde et-
meleri ve akabinde bunu kalıtsallaştırmalarında ilk yılların 
çok önemli olduğuna değiniyor. Özellikle çalışan anne ve 
babaların durumları biraz daha karmaşık oluyor. Bu sayı-
mızda Paylaşım Dergisi okuyucularımız için çalışan anne 
ve babaların çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini 
maddeler halinde sıralayacağız:

   Sistemli ve programlı davranın. İş hayatınızda uyguladı-
ğınız disiplin ve planı ailenizde çocuklarınıza da uygula-
yabilirsiniz. Tabi ki bu aynı şey değildir ve çocuklarınıza 

karşı her zaman sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde dav-
ranmanız gerektiğini unutmayın. Sadece gün içerisinde 
çocuklarınızla ilgili yapılması gerekenleri için bir liste 
hazırlayıp hesaplamanız ve bir plan dâhilinde hareket 
etmeniz en doğrusu olacaktır. Korkmanıza gerek yok, 
sadece ilk olarak alın elinize kalem kâğıdı ve yapılacak-
ların bir listesini çıkarın.

  Çalışmak zorunda olduğunuz ve çocuğunuzu evde 
bırakmak zorunda kaldığınız için kendinize kızmayın. 
Evet, çocuğunuzun size ihtiyacı vardır. Ama her çocu-
ğun her yaşta anne ve babasına ihtiyacı vardır. Onunla 
iletişiminizi işten eve geldikten sonra da artırabilir ve 
ona zaman ayırdığınızı, onu sevdiğinizi gösterebilirsiniz. 
Özellikle belli bir yaştan sonra çocukların buna alışmala-
rı daha kolay olacaktır. 

   Ama bunun öncesinde çalışan anne ve babaların im-
dadına çocuk yuvaları yetişir. Ana sınıfları çocukların 
gelişimi ve anne-babalarının onlardan uzak durdukları 
süre içerisinde iyi bir alternatiftir. 

  Hafta sonlarınızı çocuklarınıza ayırın. Hem de mutlaka 
ayırın. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere çocuk-
lar anne ve babaları ile vakit geçirmek isterler. Bu nok-
tada anne ve babaların da zamanlarını olabildiğince 
onlarla geçirmeleri önemlidir. Mümkün olduğunca za-
manınızı çocuklarla geçirmeye özen gösterin. Örneğin 
eve iş getirmemeye çalışın. 

   Onu sevdiğinizi ve onunla ilgilendiğinizi işten eve gel-
dikten sonra da gösterebilirsiniz. Özellikle hafta sonları, 
çocuklarınıza verdiğiniz değeri göstermenin en güzel 
yoludur. Gün içerisinde çalışırken, yapacağınız birkaç 
kısa telefon da çocuğunuzun mutlu olmasına neden 
olacaktır.

   Eğer işinizi aile hayatınıza istemeden de olsa çok karış-
tırmaya ve ailenizden bu konuda tepkiler almaya baş-
ladıysanız mutlaka bir aile terapisti ile yahut bu konuda 
uzmanlaşmış bir psikologla görüşmenizde fayda var. 
Unutmayın işi uzmanlarından öğrenmek ve onlardan 
yardım almak, her zaman size yardımcı olacaktır.
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Kendinize Bir İyilik Yapın,

Suyun Şifa Gücünü Keşfedin
Yazı: Doç. Dr. Ali Akben

S
Anne rahminde yaşamın ilk günlerinde insanoğlunun 

yüzde doksan dokuz gibi bir oranının su olması gerçeği bir-
çoğumuzun dikkatinden kaçıyor olsa gerek. Çünkü bu değerli 
minerale hak ettiği kadar önem vermiyoruz. Bu önem verme-
menin bedelini ise yaşadığımız her saniye ve dakika ödemeye 
devam ediyoruz. Günümüzün yorgun, bitkin, halsiz ve ağrılarla 

kıvranan depresif ve çökmüş insanı sorunlarının kaynağının bir 
kısmının tükettiği (ya da tüketmediği) sudan olduğunu bilse 
ne yapar? Sanırım aşağıda yazacaklarımızı daha bir başka 
okuyarak kendine bir iyilik yapmış olur. Biz de size, “kendinize 
bir iyilik yapın” diyerek yazımıza başlıyoruz.



paylasim@turkiyefinans.com.tr    I     57

Su, Mucize Bir Gıdadır
Erişkin bir insan bünyesinin yüzde yetmişi sudan müteşekkil-
dir. Su sayesinde en ücra doku ve organlarımız hem besler 
hem de temizlenir. Bu açıdan baktığımızda sular içerisinde 
yüzen doku organ ve hücrelerimiz ve bunların oluşumunu 
sağlayan atomlarımız hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için gı-
dadan çok suya muhtaç. Biz bu gerçeği deprem gibi doğal 
felaketler sırasında zaten hep duyup işitiyoruz. Mucize kur-
tuluşla kurtulan nice insan şunu ya da bunu yedim demiyor, 
su ya da herhangi bir sıvıyı içerek hayatta kalmaya çalıştım 
diyor... Bu kadar önemli hayati bir gıda olan su ile ilgili bilgile-
rimiz son yıllarda giderek arttı ve de artmaya devam ediyor. 
Bilgimiz arttıkça doğal olarak ondan daha başka nasıl yarar-
lanmamız gerektiğini ve sağlığımıza ilave katkıları bu yollar-
dan nasıl artırabileceğimizi düşünüyoruz. Su iki oksijen ve bir 
hidrojen atomundan oluşan, içerisinde yaşamımız için gerekli 
doğal mineraller ihtiva eden mucizevî bir gıdadır. Oksijeni bol 
ve iyonize bir su ile yani kaliteli ve şifalı bir su ile bünyemizin 
sıvı ihtiyacını karşılıyor isek kazancımız saymakla bitirilemez. 
Su sayesinde müzmin yorgunluktan uykusuzluğa, kireçlen-
meden yaygın ağrıya, barsak kanserinden mesane kanserine, 
eklem tutukluğundan kas ağrısına, depresyondan sabah tu-
tukluluğuna kadar günümüz moda hastalıklarının birçoğunu 
alt edebiliriz…

Tedavi Elimizin Altında
Hepimizin ortak paydası olan, adeta kaderimizmiş gibi yaşadı-
ğımız birçok hastalığın tedavisi elimizin altında olmasına rağ-
men burnumuzun dibindeki bu nimeti kucaklamak yerine hâlâ 
birçoğumuz kirli, cansız, enerjisiz, klor flor alüminyum kurşun 
kadmiyum ve nikel gibi ağır metaller ihtiva eden ama bizleri 
de gizlice öldürmeye devam eden suları içiyoruz... Bedeni-
mizde taşıdığımız su saf, temiz, iyonize ve alkali olduğunda 
görevlerini bir başka yaparak bizleri daha zinde ve dinç hale 
getiriyor... Su, gözlerimizle gördüğümüzün ötesinde muam-
malara ve gizemlere de sahip olabilir fikri birçoğumuza artık 
yabancı değildir.

“Suyun Zekâ Gücü Çok Fazla”
Peki, bu müthiş şifa bombasından nasıl istifade edeceğiz? Su-
yun zekâ gücü çok fazla... Nasıl davranırsan ona göre cevap 
verebiliyor. Bu müthiş enerjiyi hastalıkların şifasında kullanma 
becerisi hekimlik sanatının icrasının bir nevi olsa gerek. Bu 
hekimlikte hastalıklar gelmeden sağlığın kıymeti öğütlenir. 
Doğru yaşamanın ne denli önemli olduğu vurgulanır. Doğal 
tedavilerden azami istifade edilmeye çalışılır. Beden-ruh-zihin 
üçgeni bir bütün olarak tedavi edilir. Günümüz tıbbı bu bakış 
açısına hâlâ ulaşamadığı gibi yaptığı tedavilerde sadece par-
çalar düzeyinde ve hasta olan organa yöneliktir. Bu sığ bakış 
ile tedaviler arzu edilen şifayı bir türlü getirmemektedir. Gü-
nümüz hastalıklarının ekserisi stres ve gerilimden meydana 
gelen negatif enerjilerin organlara yansıması sonucu olmak-
tadır. Modern tıbbın psikosomatik hastalıklar olarak tanımla-
dığı sayısız hastalıklardan kurtulmak için suyun şifa gücünü 
kullanmak akıllı bir çıkış noktasıdır. Suya yönelik yapılan dua-
lar hayır temennileri şükran duymayı çağrıştıran pozitif telkin-
ler ve onunla kurulan olumlu iletişim kanallarının suda oluş-
turduğu kristaller ve bu kristaller vasıtasıyla suyun Şafi ismi 
tecellisinin bir aracısı olma durumuna gelmesi altı çizilmesi 
gereken üzerinde daha çokça durulacak meselelerdir. Aslın-
da doğadaki tüm varlıklarla rezonansa girip iletişim kurabilen 
insan, bu özelliği ve kapasitesi sayesinde evrende var olan her 
şeyle konuşabilir. Uzaktan iletişim sağlayarak mesafeleri kı-
saltabilir. Bu sayede enerji alışverişi yaparak kendini nötr hale 
getirebilir. Bir çiçekle ya da ağaçla konuşmak veya bir kedinin 
tüylerini okşamak yahut da gözleri ile herhangi bir nesne ile 
kontak kurmak da enerji transferi niteliği taşımaktadır. Yaşa-
dığımız gezegenimizi ve kendimizi daha fazla hırpalamadan 
bu özelliğimizi iyi yönde kullanıp sevgi şefkat ve şükran ifade-
leri ile dua ve şifa ayetleri ile bize gülümseyen su kristallerine 
sahip sulardan şifa niyetine içmeyi öneriyoruz. Özellikle klorlu 
durağan musluk suları yerine canlı memba sularını kullanma-
nın bünyemize yapacağı olumlu katkılarını denediğinizde far-
kı keşfedeceğinizi umuyoruz.
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bilim - teknik

Hibrit bir benzinli motor, bir hidrolik pompa ve motoru bir 
araya getirilerek kurulan sistem gücünü sıkıştırılmış havadan 
alıyor. Sıkıştırılmış hava ise ön koltukların arasında uzanan 
bir tankta depolanıyor. 1 ton model bir araç üzerinde göste-
rilen tertibatta motor, şanzıman, pompa ve motor, aracın ön 
kısmında motor bölmesinde bulunuyor. Bu teknolojide bir 
otomobil elektrikle çalışan hybrid otomobillerden 1.600 do-
lar daha ucuza satılacak. Hybrid Air sistemi sıfır emisyonlu 
‘hava’ modunda çalışabiliyor. Bu modda sıkıştırılmış hava 
gücüyle tahrik edilen hidrolik motor, şanzımanı ve dolayı-
sıyla ön tekerlekleri döndürüyor. Araç ayrıca sadece ‘ben-
zinli’ modunda ve kombine ‘benzinli-havalı’ modunda çalı-

şabiliyor. Benzinli-sıkıştırılmış havalı hibrit sistemi ilk olarak 
2016’da B segmenti bir otomobilde kullanılıp, satışa sunu-
lacak. PSA Hybrid Air teknolojisini B segmenti araçlarda 82 
bg’lik bir benzinli motor C segmenti araçlarda da 110 bg’lik 
bir benzinli motorla kullanacak.

Google’ın  teknoloji  dünyasını  derinden etkileyecek akıllı 
gözlükleri Google Glass’a ait yeni fotoğraflar yayınlan-
dı; cihaza sahip olmak  isteyenler için özel bir kampanya 
başlatıldı. 2013 yılı itibarıyla popüleritesi artmaya başlayan 
giyilebilir teknolojide Google başı çekiyor. Google Glass is-
mini taşıyan bu özel gözlük, bugün kullandığımız bilgisayar 
ve telefonları ufaltıyor ve gözümüzün önüne getiriyor. Bu 
bağlamda arama motoru devi Google, kullanıcılarına bir 
süpriz yaptı. Sık sık haberlere konu olan; ancak hakkında 
pek fazla şey bilinmeyen Google Glasses’ın nasıl olacağı 
detaylandırıldı; Google Glass’a özel bir sayfa açıldı. Ancak 
Google, bununla da sınırlı kalmadı ve akıllı gözlüklerini ön 
siparişle kullanıcılarına satışa sunmak için ilk adımı attı. Glass 
ismini taşıyan Google’ın akıllı gözlüklerinin nasıl kullanılabi-

leceği Google’ın yayınladığı yeni bir videoda daha da net-
leşti. Artık iki kelimeyle gözlüğünüzle fotoğraf çekebilirken, 
aynı zamanda sorduğunuz soruya da anında yanıt alabili-
yorsunuz. Navigasyon hizmeti de veren gözlük ile çektiğiniz 
fotoğraf ve videoları internette hızlıca paylaşabiliyorsunuz. 
Glass’ın yeni fotoğraflarını da yayınlayan şirket, böylece test 
aşamasında olan cihazın son halini de gözler önüne seriyor.

Yeni bir dil öğrenirken en çok karşılaşılan problemlerin ba-
şında bilinmeyen kelimelerin çokluğu geliyor. İşte bu soruna 
bir çözüm bulmak isteyen üç zeki tasarımcı, zaman kaybını 
engelleyerek pratik bir çözüm sunan ve anında tercüme ya-
pabilen bir kalem üretti. Özel tasarım kalem ve üzerindeki 
projeksiyon aparatından oluşan bu akıllı cihaz, altını çizdiği-
niz kelimeleri algılayıp projeksiyon aracılığıyla metnin veya 
kitabın üzerine sözcüklerin anlamlarını yansıtıyor. Kalemin 
sünger yapıda bulunan ucu, üzerinde bulunan çeviri tuşu-
na basılı tuttuğunuz anda metnin altını çizmeye başlıyor. 
Daha sonra altı çizilen kelimeler, tarayıcı ile cihaza aktarı-

lıyor. Bu kelimelerin anlamlarını hızlı bir biçimde algılayan 
kalem, üzerindeki projeksiyon aracılığı ile sözcüklerin anla-
mını anında metnin veya kitabın üzerine aktarıyor. Shi Jian, 
Sun Jiahao ve Li Ke isimli üç mucit tarafından üretilen bu 
cihaz, henüz geliştirilme aşamasında bulunuyor. İlk testle-
ri başarıyla geçen aygıt, geliştirilmeye devam ediyor. Akıllı 
kalemin mucitlerinin bir sonraki hedefi, bu cihazın tasarımı-
nı  tamamlayıp  insanları  kalın sözlük taşıma zahmetinden 
tamamen kurtarmak.

Hava İle Çalışan 
Araçlar Geliyor

Bilgisayarlar Gözünüzün 
Önüne Gelecek

Bu Kalem Çok Akıllı 
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ABD’de bir bilim adamı geçici dövme ile hastalığı bildirecek 
bir teknik geliştirdiğini bildirdi. Yeni tekniğe göre dövme, 
hastalığı algıladığı anda en yakındaki bilgisayarı uyarıp acil 
yardım isteyecek. Yeni geliştirilen bir teknikle kolunuzdaki 
dövme sizin için hızır acil görevi yapabilir. İnsan koluna altın 
veya gümüşten yapılan geçici dövme bir enfeksiyon kapıl-
dığında hemen belirleyip yardım için uyarı gönderecek. Yeni 
tekniğe göre kola yapılan antenli dövme kablosuz bir şekil-
de bilgisayara bağlı olacak. Herhangi bir hastalık anında yar-
dım için uyarı gönderecek. Princeton Üniversitesi’nden Prof. 
Michael McAlpine bir bakkal dükkânında kadının birinin astım 
krizi geçirmesiyle ilgili hikâyenin bu fikrin aklına getirdiğini 

söyledi. Hikâyede “Astımlı kadın ilk tepkiyi vermesi için nefes 
alamıyordu, bir yanlışlık olduğu belliydi. Ama kolunda dövme 
vardı. Ve astımlı olduğu yazıyordu.” diyen  McAlpine, Times 
of Trenton’a yeni tekniği anlattı. McAlpine “Düşündüm ki ko-
lunda pasif dövmeyle ‘ben astımlıyım’ yazısının yerine neden 
bir aktif dövmeyle tüm sağlık durumu takip edilmesin?” dedi. 
Üniversiteden gerekli bağışı aldığını söyleyen Prof. McAlpine 
umutlu olduğunu belirtti. Dövmeyi hastanede test etmeyi 
planladığını belirten McAlpine dövmenin suyla yıkandığında 
çıkmayan bir şekilde yapıldığını belirtti.

Güneş Sistemi’nin en küçük ve Güneş’e en yakın gezege-
ni Merkür yıllarca bilim dünyasında pek ilgi görmedi. Ama 
NASA’nın son yayımladığı göz alıcı fotoğraflar, “gizemli 
gezegen” Merkür’ün, jeolojik açıdan tahmin edilenden çok 
daha zengin olduğunu gösterdi. Haritaya göre, tabanındaki 
“büzüşme” gezegenin oluştuğu dönemden beri küçülüyor. 
Kutuplarda da bir milyon ton ağırlıkta buz var. Harita ge-
zegenin çekirdeğinin devasa bir demir tabakasından oluş-
tuğunu, üzerinde ince bir tortu tabakası olduğunu ortaya 
koydu. Gezegendeki turuncu bölgeler de volkanik lavlar ve 
kraterler. 

Bilim insanları sakız çiğnemenin beyin için faydalı olduğu-
nu açıkladı. Araştırmaya göre sakız daha hızlı düşünmeyi 
sağlıyor. Bazı insanlar için çok itici gelse de sakız çiğne-
menin faydasının olduğu açıklandı. Kısacası Japonya’da 
bilim  insanları  sakız çiğnemenin faydalarını ortaya çıkardı. 
Araştırmaya göre sakızın bilimsel olarak beyne iyi geldi-
ği ispatlandı. Araştırmaya göre sakız çiğnemek düşünce 
hızını artırıyor, uyanık olmayı sağlıyor ve tepki zamanını 
yüzde 10 daha artırıyor. Bilim insanları  buna en iyi örnek 
olarak da Manchester United futbol takımının menejeri Sir 
Alex Ferguson’u gösterdi. Brain and Cognition dergisinde 
yayımlanan araştırmada basit bir çiklet çiğnemenin beynin 

sekiz bölgesine etki yaptığı ortaya çıktı. Uyarılmayı artırıyor 
ve beyne kan akışını hızlandırıyor. Japon bilim insanları gö-
nüllülerin sakız çiğnerken beyin faaliyetlerini taradı. 30 daki-
kalık testte katılımcıların tepki hızı da incelendi. Sakız çiğne-
meyenler 545 milisaniyede tepki verirken, çiğneyenler 493 
milisaniyede tepki verdi. Uzmanlar sakız çiğneyenlerin bey-
ninin daha hızlı çalıştığını, bu sebeple tepkiyi hızlı verdiklerini 
belirtti. Japonya Ulusal Radyoloji Bilimleri Enstitüsü uzman-
lar sakız çiğnemenin beynin kontrol ve sonuç alma fonksi-
yonun etkilediği ve bilişsel faaliyetleri geliştirdiğini belirtti.

Dövmeler Hastalıkların 
Habercisi Olacak

Gizemli Gezegen Merkür  
Şaşırttı

Sakız  
Beyne İyi Geliyor 
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kültür - sanat

Filmler

Her Çocuk Özeldir  
Yönetmen:
Aamir Khan

Oyuncular:
Aamir Khan, Darsheel Safary, Tisca 
Chopra, Bugs Bhargava, Megha Ben-
gali, Alorika Chatterjee

Konusu:
Ünlü yönetmen Aamir Khan’ın yine 
muhteşem bir filmi. Ailecek izleyebile-
ceğiniz ve izlerken de hayata dair bü-
yük dersler çıkarabileceğiniz bir film. 
Film esas itibarıyla harfleri ve sayıları 
algılama problemi yaşayan bir çocu-
ğun çevresi ve ailesi tarafından tembel 
görülmesi ve bu tembelliğin cezası 
olarak yatılı okula verilmesiyle başlıyor. 
Yatılı okula giden başrol oyuncumuzun 
hayatı resim öğretmeniyle birlikte deği-
şiyor. Hiçbir şey anlamadığı düşünülen 
bu küçük çocuğun arkasındaki sır nedir 
ve aslında herkesin düşündüğünün tam 
aksine tembel değil midir? Filmin so-
nunda gözyaşlarınızı tutamayacağını-
zın garantisini veriyoruz. Bu arada film 
kadar filmin müziklerinin de muhteşem 
olduğunu özellikle belirtelim. 

Mutlu Aile Defteri
Yönetmen: 
Nihat Durak
Oyuncular: 
Tuncel Kurtiz, İlker Aksum, Binnur Kaya
Konusu: 
Ünlü oyuncular Tuncel Kurtiz, İlker Ak-
sum ve Binnur Kaya’nın başrolleri pay-
laştığı “Mutlu Aile Defteri” bol bol kah-
kahanın olduğu bir film. Hafta sonunu 
ailesiyle birlikte keyifli bir şekilde geçir-
mek isteyen okuyucularımız için mut-
laka öneriyoruz. Nihat Durak’ın yönet-
menliğindeki “Mutlu Aile Defteri”nde 
Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk’un bir 
gün çatıdan düşüp, çocuklarının yanına 
taşınmak zorunda kalmasıyla başlayan 
komik olaylar anlatılıyor. Babalarına bu 
zamana kadar hep yalan söyleyen 3 
kardeş, şimdi sürekli yanı başlarında ol-
mak zorunda kalan otoriter ve bir hayli 
sert olan babaları ile nasıl bir yaşam sü-
receklerdir? İlginizi çekeceğinizi düşün-
düğümüz bir film. Şimdiden iyi seyirler…

Taş Mektep
Yönetmen: 
Altan Dönmez

Oyuncular: 
Orhan Kılıç, Ayça Varlıer, Feride Çetin

Konusu: 
Kayseri Lisesi’nin son sınıfındaki 63 
öğrenci 1920-1921 yıllarındaki öğretim 
döneminde okullarını terk ederler. Tek 
amaçları Sakarya Meydan Savaşı’na 
katılıp orduya destek olmaktır. Bu 63 
genç nefes, Kurtuluş Savaşı’nın en çe-
tin çatışmalarının yaşandığı günlerde 
vatanları uğruna şehit olurlar ve Kayseri 
Lisesi o yıl mezun veremez. Kısacası bu 
film lise son sınıfta okuyan öğrencilerin 
vatanın kurtulması için verdikleri müca-
deleyi anlatıyor. Her biri küçük yaşlarda 
olan bu gençlerin tek amacı, vatanı sa-
vunmaktır ve harekete geçmek için ön-
lerine çıkan hiçbir engeli dinlememekte 
kararlıdırlar. 
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 Bir Barboros Efsanesi

Yazar: 
İskender Pala

Yayınevi:
Kapı Yayınları

Efsaneler bazen denizden, bazen aşktan ve ateşten 
gelirler. Aşktan ve ateşten ve denizden gelenler, bazen 
ışık olurlar ve bütün zamanı aydınlatırlar. Efsane kur-
mak kadar, efsaneyi yazmak da efsaneye dâhildir. Bir 
çağı haritalarda bulamazsınız. Derine, insana ve tarihin 
denizlerine açılmak gerekir. Girdaplarda yüksek idealler 
saklanabilir. Bu kitapta; İstanbul, Gırnata, Madrid, Roma 
ve Akdeniz; aşk diliyle kuşatıldı. Akdeniz, aşk kalemi-
nin haritasıyla yeniden çizildi. Kılıç kılıca, cevher çeliğe 
çarptı, varlık da yokluğa. Ve hep bir yol vardı kalplerden 
denizlere. Derin denizler, büyük aşklar için atlas olup 
dokundu. İskender Pala, bir çağı ve o çağın efsanelerini 
dile döktü. Barbaros Hayreddin Paşa’yı... Sonra, bir gül 
sepeti getirdi. Isırılmış üç elmayı anlattı.

Albüm: Leylâ ile Mecnun

Elektronik New Age müziğin ülkemizdeki tek 
temsilcisi ve dünyada da bu müzikle adımızı du-
yuran Can Atilla’nın, yine dünyada bir ilke imza 
atarak dillere destan olmuş bir çöl ağıtını anlat-
tığı “Leylâ ile Mecnun” albümü Sony Music eti-
ketiyle müzikseverlerle buluştu. Albümdeki etnik 
ve mistik öğelerin yanı sıra Pers ve Hint enstrü-
manları ile çöl sonsuzluğundaki çaresizlik Can 
Atilla’nın hüzün dolu notalarıyla can buluşuyor. 
Ülkemizde ve dünyada daha önce sadece şarkı-
lara konu olan eser, Can Atilla’nın bu albüm ile 
başlayan mistik üçlemesinin de ilki olma özelliği-
ni taşıyor. Fuzuli’nin en büyük eseri olarak kabul 
edilen “Leylâ ile Mecnun” efsanesinin tüm öykü-
sünün anlatıldığı 11 şarkıdan oluşan bu albümün 
tüm besteleri, düzenlemeleri ve tüm konsept 
çalışması Can Atilla tarafından 2 senelik titiz bir 
çalışmanın sonucu ortaya çıkmış.

13 Düet

Nilüfer, rock müzisyenleriyle yaptığı düetlerin yer aldığı 
“12 Düet”in büyük ilgi görmesi üzerine albümün ikinci-
sini hazırladı. “13 Düet” DMC etiketiyle müzik market-
lerde yerini aldı. “İlk albüm çok sevildi, ilgi gördü. Bu 
ilgi; mutluluğumuzu, motivasyonumuzu katladı. Biz de 
coştuk, ikincisini yapalım dedik.” diyen sanatçı, dokuz 
ay boyunca İstanbul Marşandiz Stüdyoları’nda çalıştı, 
ünlü rockçılar ve gruplarla birlikte şarkı seçimlerini, dü-
zenlemeleri ve okumaları yaptı. Nilüfer’in Gripin, Gece, 
Emre Aydın, Bulutsuzluk Özlemi, Feridun Düzağaç, 
Kargo, Mor ve Ötesi, Vega, Model, Manga, Zakkum, Çi-
lekeş ve Pinhani ile seslendirdiği şarkıların yer aldığı “13 
Düet”, Şubat ayında DMC etiketiyle müzik marketlerde 
yerini aldı.

Modern Dünyaya 
Yön Veren 50 Düşünür

Yazar: 
Stephen Trombley

Yayınevi:
Kolektif Kitap

Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür insanlığın dünya-
yı daha doğru bir bakışla görmesini sağlayan önemli filo-
zofları bir arada sunarak, düşünce tarihinin bütünlüklü bir 
haritasını çıkarıyor. Kant’ı kavramak, yirminci yüzyıl Sovyet 
sosyalizminin Hegel ve Marx’tan gelen düşünce çizgisini 
takip etmek, Varoluşçuluğun nasıl farklı biçimlerde teza-
hür ettiğini görmek ya da Foucault, Lacan ve Derrida’nın 
fikirlerindeki kilit noktalara tekrar tekrar bakmak isteyen 
okurlar için bir başucu kitabı... Modern Dünyaya Yön Ve-
ren 50 Düşünür, yaşadığımız çağı derinlemesine etkileyen 
filozofların, siyaset ve toplum kuramcıları ile biliminsanla-
rının eserlerini, yaşamlarını ve etkileşim noktalarını temel 
alarak, aydınlanmadan günümüze modern düşüncenin 
kısa bir tarihini sunuyor. Kant, Hegel ve Alman idealistle-
ri; Bentham, Mill ve faydacılar; Saussure’ün göstergebilim 
kuramı; toplum kuramcıları Weber ve Durkheim; yirminci 
yüzyıl fenomenolojisinin kurucusu Husserl; analitik felse-
fenin önde gelen isimleri Russell ve Wittgenstein; felsefe-
ci, tarihçi ve siyaset kuramcısı Marx; evrim kuramını ortaya 
atan Darwin; psikanalizin babası Freud; post-yapısalcı 
Barthes; kuramsal fizikçi Einstein ve daha fazlası…
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şube bilgileri

1 ADANA ŞUBESİ Tel: (0322) 359 55 35 

2 ADAPAZARI ŞUBESİ Tel: (0264) 274 01 91

3 ADIYAMAN ŞUBESİ Tel: (0416) 213 34 34 

4 AFYON ŞUBESİ Tel: (0272) 213 06 07

5 AKHİSAR ŞUBESİ Tel: (0236) 414 55 40

6 AKSARAY ŞUBESİ Tel: (0382) 212 71 25 

7 AKSARAY İSTANBUL ŞUBESİ Tel: (0212) 518 83 84

8 ALAADDİN ŞUBESİ Tel: (0332) 350 72 15 

9 ALANYA ŞUBESİ Tel: (0242) 512 90 06 

10 ALTINTEPE ŞUBESİ Tel: (0216) 549 25 02

11 ALTUNİZADE ŞUBESİ Tel: (0216) 651 87 90

12 AMASYA ŞUBESİ Tel: (0358 212 15 20) 

13 ANKARA ŞUBESİ Tel: (0312) 430 50 50

14 ANTAKYAŞUBESİ Tel: (0326) 225 36 12 

15 ANTALYA ŞUBESİ Tel: (0242) 244 53 57

16 ASPENDOS BULVARI ŞUBESİ Tel: (0242) 322 28 57

17 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BAĞLI ŞUBESİ Tel: (0442) 236 04 78

18 AVCILAR ŞUBESİ Tel: (0212) 593 34 44 

19 AVCILAR E5 ŞUBESİ Tel: (0212) 422 92 78 

20 AYDIN ŞUBESİ Tel: (0256) 213 70 02

21 AZİZİYE ŞUBESİ Tel: (0332) 351 93 04

22 BAFRA ŞUBESİ Tel: (0362) 542 54 74 

23 BAĞCILAR ŞUBESİ Tel: (0212) 462 92 28

24 BAHÇELİEVLER ŞUBESİ Tel: (0212) 555 28 20

25 BAKIRKÖY ŞUBESİ Tel: (0212) 583 02 70 

26 BALGAT ŞUBESİ Tel: (0312) 284 87 07

27 BALIKESİR ŞUBESİ Tel: (0266) 244 12 55 

28 BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ Tel: (0312)417 98 98 

29 BATI ATAŞEHİR ŞUBESİ Tel: (0216) 324 01 65

30 BATMAN ŞUBESİ Tel: (0488) 214 15 06

31 BAYRAMPAŞA ŞUBESİ Tel: (0212) 612 24 20

32 BAYRAMYERİ ŞUBESİ (DENİZLİ) Tel: (0258) 265 06 03

33 BEŞEVLER ŞUBESİ Tel: (0224) 451 80 60 

34 BEŞİKTAŞ ŞUBESİ Tel: (0212) 236 69 59

35 BEŞYÜZEVLER ŞUBESİ Tel: (0212) 479 71 66

36 BEYKENT ŞUBESİ Tel: (0212) 871 31 18

37 BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ Tel: (0212) 876 68 00 

38 BİNGÖL ŞUBESİ Tel: (0426) 214 15 23

39 BOLU ŞUBESİ Tel: (0374) 217 61 31

40 BORNOVA ŞUBESİ Tel: (0232) 339 57 07 

41 BUCA ŞUBESİ Tel: (0232) 452 66 64 

42 BURDUR ŞUBESİ Tel: (0248) 234 62 42

43 BURSA ŞUBESİ Tel: (0224) 221 33 00

44 BÜSAN ŞB (KONYA) Tel: (0332) 345 31 00 

45 CADDEBOSTAN ŞUBESİ Tel: (0216) 355 70 07

46 CEVİZLİ ŞUBESİ (MALTEPE) Tel: (0216) 441 74 75 

47 CEYHAN ŞUBESİ Tel: (0322) 611 52 64

48 ÇAĞLAYAN ŞUBESİ Tel: (0212) 291 55 25 

49 ÇALLI ŞUBESİ (ANTALYA) Tel: (0242) 345 00 55 

50 ÇAMDİBİ ŞUBESİ Tel: (0232) 462 12 67

51 ÇAMLICA ŞUBESİ Tel: (0216) 461 00 06 

52 ÇANAKKALE ŞUBESİ Tel: (0286) 214 33 01 

53 ÇANKAYA ŞUBESİ Tel: (0312) 441 20 55 

54 ÇARŞI ŞUBESİ (ÜMRANİYE) Tel: (0216) 316 85 85

55 ÇAYIROVA ŞUBESİ Tel: (0262) 742 42 04 

56 ÇEKMEKÖY ŞUBESİ Tel: (0216) 640 01 05 

57 ÇERKEZKÖY ŞUBESİ Tel: (0282) 726 48 58

58 ÇİĞLİ ŞUBESİ Tel: (0232) 329 54 60 

59 ÇORLU ŞUBESİ Tel: (0282) 673 57 26

60 ÇORUM ŞUBESİ Tel: (0364) 225 31 82

61 ÇUKURAMBAR ŞUBESİ Tel: (0312) 287 04 36 

62 DEĞİRMENDERE ŞUBESİ Tel: (0462) 328 10 02 

63 DEMETEVLER ŞUBESİ Tel: (0312) 335 04 76 

64 DEMİRTAŞ ŞUBESİ (BURSA) Tel: (0224) 211 33 97

65 DEMİRTEPE ŞUBESİ Tel: (0312) 230 52 10 

66 DENİZLİ ŞUBESİ Tel: (0258) 241 67 00

67 DES ŞUBESİ Tel: (0216) 420 38 00 

68 DİYARBAKIR ŞUBESİ Tel: (0412) 229 00 03

69 DUDULLU ŞUBESİ Tel: (0216) 540 7070 

70 DÜZCE ŞUBESİ Tel: (0380) 514 78 37

71 EDİRNE ŞUBESİ Tel: (0284) 214 92 40

72 ELAZIĞ ŞUBESİ Tel: (0424) 236 43 74

73 EMİNÖNÜ ŞUBESİ Tel: (0212) 514 01 54 

74 EMNİYET CADDESİ ŞUBESİ Tel: (0414) 312 25 68 

75 ERENLER ŞUBESİ Tel: (0264) 276 99 81

76 ERENKÖY ŞUBESİ Tel: (0216) 478 54 02 

77 ERZİNCAN ŞUBESİ Tel: (0446) 223 39 39 

78 ERZURUM ŞUBESİ Tel: (0442) 213 50 10 

79 ESENLER ŞUBESİ Tel: (0212) 568 10 80 

80 ESENYURT ŞUBESİ Tel: (0212) 596 00 76 

81 ESKİŞEHİR ŞUBESİ Tel: (0222) 230 02 98 

82 ETİLER ŞUBESİ Tel: (0212) 257 12 30 

83 ETLİK ŞUBESİ Tel: (0312) 322 04 06

84 FATİH ŞUBESİ Tel: (0212) 631 04 90 

85 FATSA ŞUBESİ Tel: (0452) 424 24 06

86 FETHİYE ŞUBESİ Tel: (0252) 612 01 30 

87 FINDIKZADE ŞUBESİ Tel:(0212) 491 20 40

88 FLORYA ŞUBESİ Tel: (0212) 624 60 93

89 FSM BULVARI ŞUBESİ Tel: (0224) 246 65 15 

90 GATEM ŞUBESİ Tel: (0342)238 42 07

91 GAZİANTEP ŞUBESİ Tel: (0342) 215 35 31 

92 GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ Tel: (0212) 614 40 46

93 GEBZE ŞUBESİ Tel: (0262) 644 71 36

94 GEBZE E-5 ŞUBESİ Tel: (0262) 644 87 19 

95 GİMAT ŞUBESİ Tel: (0312) 397 22 77

96 GİRESUN ŞUBESİ Tel: (0454) 212 04 90

97 GİYİMKENT ŞUBESİ Tel: (0212) 438 35 61 

98 GÖLBAŞI ŞUBESİ Tel: (0312) 484 45 41

99 GÜLTEPE ŞUBESİ Tel: (0212) 280 20 42 

100 GÜNEŞLİ ŞUBESİ Tel: (0212) 602 03 30

101 GÜNEŞLİ ÇARŞI ŞUBESİ Tel: (0212 ) 651 70 90

102 GÜNGÖREN ŞUBESİ Tel: (0212) 539 91 11

103 GÜNGÖREN ÇARŞI ŞUBESİ Tel: (0212) 502 80 41 

104 HADIMKÖY YOLU ŞUBESİ Tel: (0212) 886 22 82

105 HALKALI ŞUBESİ Tel: (0212) 697 43 12

106 IHLAMURKUYU ŞUBESİ Tel: (0216) 540 87 50

107 ISPARTA ŞUBESİ Tel: (0246) 233 00 21

108 IŞIKKENT ŞUBESİ Tel: (0232) 479 90 82 

109 İKİTELLİ ŞUBESİ Tel: (0212) 671 21 00

110 İKİTELLİ SAN. ŞUBESİ Tel: (0212) 777 55 83

111 İNEGÖL ŞUBESİ Tel: (0224) 711 90 80 

112 İSKENDERUN ŞUBESİ Tel: (0326) 613 16 15

113 İSTOÇ ŞUBESİ Tel: (0212) 659 58 00 

114 İZMİR ŞUBESİ Tel: (0232) 445 51 75

115 İZMİT SANAYİ ŞUBESİ Tel: (0262) 335 60 35

116 İZMİT ŞUBESİ Tel: (0262) 325 25 20 

117 İVEDİK ŞUBESİ Tel: (0312) 395 24 07

118 KADIKÖY ŞUBESİ Tel: (0216) 414 56 76



şube bilgileri119 KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Tel: (0344) 224 00 32

120 KARABAĞLAR ŞUBESİ Tel: (0232)253 66 86

121 KARAKÖY ŞUBESİ Tel: (0212) 297 09 09 

122 KARAMAN ŞUBESİ Tel: (0338) 214 70 70 

123 KARTAL ŞUBESİ Tel: (0216) 387 21 51 

124 KASTAMONU ŞUBESİ Tel: (0366) 212 97 90 

125 KAVACIK ŞUBESİ Tel: (0216) 680 38 60 

126 KAYAPINAR ŞUBESİ Tel: (0412) 252 24 54 

127 KAYNARCA ŞUBESİ Tel: (0216) 596 49 00 

128 KAYSERİ ŞUBESİ Tel: (0352) 222 34 88 

129 KAYSERİ OSB ŞUBESİ Tel: (0352) 322 16 70 

130 KAYSERİ SANAYİ ŞUBESİ Tel: (0352) 336 45 28 

131 KAYSERİ SİVAS CADDESİ ŞUBESİ Tel: (0352) 223 64 24 

132 KEÇİÖREN ŞUBESİ Tel: (0312) 356 00 70

133 KESTEL ŞUBESİ Tel: (0224) 372 01 60 

134 KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ Tel: (0372) 323 53 23

135 KIRIKKALE ŞUBESİ Tel: (0318) 218 89 89

136 KIRŞEHİR ŞUBESİ Tel: (0386) 212 32 62 

137 KIZILAY ŞUBESİ Tel: (0312) 417 44 40

138 KONYA ŞUBESİ Tel: (0332) 238 06 66 

139 KONYAALTI ŞUBESİ Tel: (0242) 228 61 73 

140 KONYA YENİ TOPTANCILAR SİTESİ ŞUBESİ Tel: (0332) 342 25 36

141 KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBESİ Tel: (0216) 463 56 01

142 KURTKÖY ŞUBESİ Tel: (0216) 595 11 06 

143 KURTTEPE ŞUBESİ Tel: (0322) 247 24 04 

144 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞUBESİ Tel: (0216) 469 74 80 

145 KÜÇÜKYALI ŞUBESİ Tel: (0216) 518 50 30 

146 KÜTAHYA ŞUBESİ Tel: (0274) 216 40 81 

147 LALELİ ŞUBESİ Tel: (0212) 517 37 40

148 LEVENT SANAYİ ŞUBESİ Tel: (0212) 278 58 34 

149 LÜLEBURGAZ ŞUBESİ Tel: (0288) 412 05 55 

150 MALATYA ŞUBESİ Tel: (0422) 325 94 49 

151 MALTEPE ŞUBESİ Tel: (0216) 442 80 05

152 MANAVGAT ŞUBESİ Tel: (0242) 743 23 94

153 MANİSA ŞUBESİ Tel: (0236) 239 84 84 

154 MARDİN ŞUBESİ Tel: (0482) 212 32 87 

155 MASLAK ŞUBESİ Tel: (0212) 286 95 36 

156 MECİDİYEKÖY ŞUBESİ Tel: (0212) 356 03 15

157 MEGA CENTER ŞUBESİ Tel: (0212) 640 06 75 

158 MERKEZ ŞUBESİ Tel: (0216) 452 86 43

159 MERSİN ŞUBESİ Tel: (0324) 238 20 24

160 MERTER ŞUBESİ Tel: (0212) 637 26 09

161 MEVLANA ŞUBESİ Tel: (0332) 353 61 03 

162 NEVŞEHİR ŞUBESİ Tel: (0384) 214 36 00

163 NİLÜFER ŞUBESİ Tel: (0224) 443 43 00 

164 NİŞANTAŞI ŞUBESİ Tel: (0212) 343 62 82 

165 ORDU ŞUBESİ Tel: (0452) 223 27 47

166 OSMANAĞA ŞUBESİ (KADIKÖY) Tel: (0216) 348 28 19 

167 OSMANBEY ŞUBESİ Tel: (0212) 231 18 12 

168 OSMANİYE ŞUBESİ Tel: (0328) 813 56 26 

169 OSTİM ŞUBESİ Tel: (0312) 385 68 23

170 PENDİK ŞUBESİ Tel: (0216) 483 64 05 

171 PERPA ŞUBESİ Tel: (0212) 222 66 16

172 POLATLI ŞUBESİ Tel: (0312) 621 11 33 

173 POZCU ŞUBESİ Tel: (0324) 328 68 57 

174 RAMİ ŞUBESİ Tel: (0212) 417 38 40 

175 RİZE ŞUBESİ Tel: (0464) 213 21 08

176 SAHRAYICEDİT ŞUBESİ Tel: (0216) 411 14 94

177 SAHABİYE ŞUBESİ Tel: (0352) 231 93 11 

178 SALİHLİ ŞUBESİ Tel: (0236) 715 20 89 

179 SAMANDIRA ŞUBESİ Tel: (0216) 561 04 16 

180 SAMSUN ŞUBESİ Tel: (0362) 435 86 04

181 SAMSUN SANAYİ ŞUBESİ Tel: (0362) 266 83 07

182 SARIYER ŞUBESİ Tel: (0212) 218 60 23 

183 SEFAKÖY ŞUBESİ Tel: (0212) 599 12 35 

184 SERBEST BÖLGE ŞUBESİ Tel: (0216) 394 09 42 

185 SEYHAN ŞUBESİ (ADANA) Tel: (0322) 363 07 11

186 SEYİTNİZAM ŞUBESİ Tel: (0212) 416 26 09

187 SİİRT ŞUBESİ Tel: (0484) 224 69 30 

188 SİLİVRİ ŞUBESİ Tel: (0212) 728 96 01 

189 SİNCAN ŞUBESİ Tel: (0312) 276 77 47

190 SİTELER ŞUBESİ Tel: (0312) 348 10 90

191 SİVAS ŞUBESİ Tel: (0346) 225 72 00

192 SUBURCU ŞUBESİ Tel: (0342) 231 20 10

193 SULTANBEYLİ ŞUBESİ Tel: (0216) 496 12 22 

194 SULTANÇİFTLİĞİ ŞUBESİ Tel: (0212) 475 36 00 

195 SULTANHAMAM ŞUBESİ Tel: (0212) 514 02 98 

196 ŞANLIURFA ŞUBESİ Tel: (0414) 215 54 21 

197 ŞEHİTKAMİL ŞUBESİ Tel: (0342) 323 20 14

198 ŞİRİNEVLER ŞUBESİ Tel: (0212) 551 73 13

199 TAKSİM ŞUBESİ Tel: (0212) 296 58 28

200 TARSUS ŞUBESİ Tel: (0324) 613 95 01 

201 TEKİRDAĞ ŞUBESİ Tel: (0282) 260 40 04 

202 TERAZİDERE ŞUBESİ Tel: (0212)501 02 56 

203 TOPÇULAR ŞUBESİ Tel: (0212) 612 13 00

204 TOPHANE ŞUBESİ Tel: (0212) 251 65 20

205 TOPKAPI ŞUBESİ Tel: (0212) 674 33 36 

206 TRABZON ŞUBESİ Tel: (0462 )326 01 36 

207 TURGUTLU ŞUBESİ Tel: (0236) 314 70 60

208 TUZLA ŞUBESİ Tel: (0216) 493 13 82

209 TUZLA SANAYİ ŞUBESİ Tel: (0216) 394 20 45

210 TÜMSAN ŞUBESİ Tel: (0212) 486 12 39 

211 ULUCAMİ ŞUBESİ Tel: (0224) 223 48 40

212 ULUS ŞUBESİ Tel: (0312) 309 27 41

213 UŞAK ŞUBESİ Tel: (0276) 227 11 10 

214 ÜÇKUYULAR ŞUBESİ Tel: (0232) 278 67 68

215 ÜMRANİYE ŞUBESİ Tel: (0216) 523 13 63 

216 ÜSKÜDAR ŞUBESİ Tel: (0216) 391 00 70

217 VAN ŞUBESİ Tel: (0432) 215 62 62 

218 YALOVA ŞUBESİ Tel: (0226) 811 21 50

219 YAVUZSELİM ŞUBESİ Tel: (0212) 631 93 53 

220 YENİBOSNA ŞUBESİ Tel: (0212) 474 42 09

221 YEŞİLPINAR ŞUBESİ Tel: (0212) 535 25 71

222 YILDIRIM ŞUBESİ Tel: (0224) 361 52 22 

223 YILDIZ ŞUBESİ Tel: (0312) 441 36 11

224 YOZGAT ŞUBESİ Tel: (0354) 212 45 62 

225 YÜREĞİR ŞUBESİ Tel: (0322) 328 20 63

226 YÜZYIL ŞUBESİ Tel: (0212) 429 33 02

227 ZEYTİNBURNU ŞUBESİ Tel: (0212) 665 00 23

228 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0322) 359 01 85 

229 ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0216) 573 16 00

230 ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0312) 417 30 90

231 AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0212) 393 10 00 

232 BURSA/MALİ TAHLİL Tel: (0224) 220 56 70

233 İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0232) 483 55 66

234 KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0352) 221 15 66

235 TOPHANE GENEL MÜDÜRLÜK Tel: (0212) 393 10 00 

236 KARTAL GENEL MÜDÜRLÜK Tel: (0216) 586 70 00
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