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Ekonominin İtici Gücü: 
Konut Sektörü
Sizlerle tekrar buluşmaktan ve yepyeni konuları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Bu sayımızın ana dosyasını, son yıllarda Türkiye’de hızlı bir dönüşüm süreci yaşayan 
gayrimenkul sektörüne ayırdık. Bu konu özelinde konut piyasasındaki gelişmeleri 
irdelediğimiz sayfalarımızda, bankamızın Konut Finansmanı Pazarlama Müdürü Hasan 
Çelenligil’le yaptığımız röportajı da ilgiyle okuyacaksınız.
Yeni ürün sayfalarımızda ise, Faal Kart’ı ve onun çok ses getiren Alex de Souza’lı reklamını 
işledik ve Türkiye Finans’ın Girişimci Bankacılık Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Menduh Kara’ya da merak ettiklerinizi sorduk.
Bankamızın göz bebeği KOBİ’lerimizin bu sayıdaki konuğu ise, D&G Yapı kurucu ortağı 
M. İsmail Genelioğlu oldu. Sn. Genelioğlu bize Afyon’da inşaat sektöründeki gelişmeleri 
ve kendi faaliyetlerini anlattı. Bu arada şubelerimizin başarılı yöneticilerini de unutmadık. 
İstanbul Aksaray Şube Müdürü Numan Çelik ve Afyon Şube Müdürü Mustafa Karakuş’la  
bölgelerindeki faaliyetleri konuştuk. 

"Kent Dosyası" bölümümüzde ise sizleri Afyon'a götürüyoruz. Batı Anadolu’nun kavşak 
noktasında yer alan, termal suları, sucuğu, lokumu ve mermeriyle ünlü bu şehri sizler için 
gezdik ve izlenimlerimizi yazdık.
Dergimizde, son zamanlarda iş kazaları nedeniyle kamuoyunun gündeminde olan İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’na da yer verdik ve bu konuda iş dünyasına öncülük eden bankamızın 
uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi aldık. 
Öte yandan, 28. sayımızda başladığımız Yaşar Doğu, Sinan Şamil Sam ve Halil Mutlu 
gibi "Tarihe Geçen Türk Sporcular"ı tanıtmayı, bu sayımızda da sürdürdük. Her mevsim 
başka güzellikler sunan doğal zenginliğimiz, şelalelerimiz de seyahat sayfalarını süsledi 
bu sayımızda. Anadolu’nun lezzet duraklarında ise, saymakla bitmeyecek çeşitlilikteki 
et yemekleriyle damaklarınızı şenlendirmeyi amaçladık ve evde denemeniz için tarifler 
vermeyi de unutmadık.
Bu sayımızda ayrıca balkon tarımının inceliklerinden liderlik kavramına, işyerinde 
mutluluğun sırlarından sağlığın başarıya etkilerine kadar geniş bir yelpazede konular 
seçtik ve uzmanların sesine kulak verdik. Bilim sayfalarımızı da insanoğlunun sınır 
tanımayan girişimci ve cesur ruhunun örneği olan ilginç bir olaya, Mars’a yolculuğa ayırdık. 
Büyük bir heves ve heyecanla hazırladığımız bu sayımızı da zevkle okuyacağınızı umuyor, 
yazarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
İyi okumalar…

İKram GöKtaş
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Ajanda

JOAN MİRÓ, SAKIP SABANCI 
MÜZESİ’NDE

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Barselona doğumlu 
Katalan ressam ve heykeltıraş Joan Miró'nun 
eserlerinden oluşan kapsamlı bir sergiye ev 

sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın çok yönlü ve çığır açan 
sanatçısı Joan Miró'nun olgunluk dönemine odaklanan 
sergi, "Joan Miró: Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" adıyla 
sanatseverlerle buluşuyor. Akdeniz coğrafyası ve 
insanına dair gözlemlerinden ilham alan Miró’nun 
kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşan sergisi, 
resim, baskı, heykel ve seramiklerin bulunduğu 
zengin bir seçkiyle sanatçının sembolik dilini anlama 
olanağı sunuyor. Miró'yla İstanbul'da buluşacak olan 
sanatseverler, sanatçının Akdeniz kültüründen aldığı 
enerjinin farklı formlardaki izdüşümlerine tanık 
olacaklar. Sergide yağlıboya ve akrilik tablolar, taşbaskı 
ve aside yedirme baskılar da dahil olmak üzere 125 
eser yer alıyor ve Miró’nun "assemblage" tekniğiyle 
bir araya getirdiği heykellerinin tüm aşamaları model 
ve çizimlerle beraber sergileniyor. Bu önemli eserlerin 
yanı sıra, halılar, dokumalar, seramik ve şiir kitapları 
gibi sanatçının farklı tekniklerdeki çalışmaları da 
sanatseverlerle buluşuyor. Bazı eserler ve Miró’ya ait 
kişisel eşyalar ise, dünyada ilk defa Türkiye’de Sakıp 
Sabancı Müzesi’nde sergileniyor. Sergi 1 Şubat 2015 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

YURT DIŞINA KAÇIRILAN ESERLER, ARTIK 
AİT OLDUĞU TOPRAKLARDA

Yurt dışına kaçırılan eserlerin yeniden Türkiye'ye 
getirilmesi için hukuki, diplomatik ve akademik 
çalışmaları yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı, Roma 

dönemine ait tunçtan bir at koşum takımının gem parçası 
ile 10 adet mezar ve adak stelini (yekpare dikdörtgen 
levha) Türkiye'ye getirdi. Tarihi eser kaçakçılığıyla 
mücadelede sergiledikleri kararlı tavrın olumlu geri 
dönüşleri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik, Los Angeles Başkonsolosluğu'muza teslim 
edilen parçanın Türkiye’ye getirilerek Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alındığını söyledi.
Bakan Çelik, yine ABD'de bulunan, Roma dönemine ait 
10 adet mezar ve adak stelinin de Türkiye'ye getirildiğini, 
bu eserlerin konservasyon işlemlerinden sonra bir süre 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileneceğini, 
ardından Manisa Müzesi'ne gönderileceğini belirtti.
Son 10 yılda, yurt dışından geri getirilen kültür varlığı 
sayısının 4 bin 158'i bulduğu belirtiliyor.

KELEBEĞİN RÜYASI İTALYA'DA ÖDÜL ALDI

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Kelebeğin 
Rüyası, İtalya'daki Terra di Siena Film Festivali'nde 

"En İyi Film" kategorisinde birincilik ödülü aldı. 
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin ve Mert Fırat'ın 
paylaştığı film, İtalya'daki festivalde "En İyi Film" seçildi. 
Terra di Siena Film Festivali, uluslararası ölçekte filmlerin 
yarıştığı Avrupa kıtasının önemli festivallerden biri olarak 
kabul ediliyor. Pek çok yurt dışı ve yurt içi festivalden 
ödülle dönen Kelebeğin Rüyası, en son Arnavutluk'ta 
düzenlenen 7. Dures Film Festivali'nde "Balkanların En İyi 
Filmi" ödülüne de layık görülmüştü. Film II. Dünya Savaşı 
döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur 
ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatıyor.
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Ajanda

ÖNCÜ FOTOĞRAF SANATÇISI ŞAHİN 
KAYGUN İÇİN EN KAPSAMLI SERGİ 

İstanbul Modern, Türkiye fotoğrafçılığında farklı 
arayışlarıyla öncü bir rol üstlenen Şahin Kaygun 
üzerine, sanatçının 1992’de vefatından sonra 

düzenlenen en kapsamlı sergiyi hazırlıyor. Disiplinler 
arası kavramının Türkiye’de henüz gündeme 
gelmediği 1980’li yıllardaki fotoğraf kültüründe resim, 
grafik, fotoğraf ve sinema gibi farklı alanları birbirine 
yakınlaştıran Şahin Kaygun, fotoğrafın tekniğine 
ilişkin yeni ve şaşırtıcı uygulamalar gerçekleştirdi. 
Türkiye’de fotoğraf çalışmalarının farklı sanat dallarıyla 
bağını çağdaş bir yorumla arayan sanatçı, teknikler 
arasındaki sınırları zorlamaya devam etti. Detaylı 
bir arşiv çalışmasının ardından gerçekleştirilen sergi, 
Kaygun’un 1980’lerden itibaren fotoğraf üzerinde ilk 
deneysel müdahalelerde bulunduğu, Türkiye’de bir ilk 
teşkil eden Polaroid çalışmalarından en son dönemine 
kadar uzanıyor. Sanatçının fotoğraf üzerine katmanlar 
ekleyerek ilerlediği teknik arayışlara paralel olarak, 
Kaygun’un ele aldığı yaşam ve ölüm temaları üzerinden 
bilincin sınırlarında, rüya ve gerçeklik arasında bir 
anlatının izleri sürülüyor.
Şahin Kaygun Fotoğraf Sergisi 20 Kasım 2014 ile 
15 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Modern 
Sanat Müzesi’nde gezilebilir.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler 
Akademisi’nden yapılan açıklamada, 2014 yılı Nobel Edebiyat 
Ödülü’nün, 69 yaşındaki Fransız yazar Patrick Modiano'ya verildiği 

belirtildi.
1 milyon 100 bin dolar tutarında para ödülünün de sahibi olan 
Modiano'nun bu başarısı, edebiyat çevrelerinde sürprizle karşılandı. 
Zira Fransız yazar, medyaya uzaklığı ile biliniyor ve Fransa dışında 
pek fazla tanınmıyor. 2014 Nobel Edebiyat Ödülü için Philip Roth 
ve Haruki Murakami gibi dünyaca ünlü yazarların isimleri ön plana 
çıkıyordu. 1945 yılında Paris’te doğan Patrick Modiano, çocuk 
kitapları, film senaryoları ve roman yazıyor. En ünlü romanı ise 
Missing Person. Modiano, ödülünü Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 
10 Aralık'ta düzenlenenen törenle aldı .

İRANLI EFSANE MÜZİSYEN MOHSEN 
NAMJOO SONUNDA TÜRKİYE’DE

Ülkemizde değişik kesimlerden çok geniş bir dinleyici 
kitlesine sahip olan ve yıllardır performansı dört 
gözle beklenen İranlı efsane müzisyen Mohsen 

Namjoo 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 20:30’da İstanbul 
Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nda sahne alacak.
California’da yaşayan İranlı sanatçı, söz yazarı, şarkıcı, 
müzik eğitmeni ve setar çalgıcısı Mohsen Namjoo, 
1976 yılında Torbat-e Jam'da doğdu. Namjoo, 12 
yaşındayken Nasrollah Nasehpoor ile başladığı müzik 
eğitimine 18 yaşına kadar devam etti. 1994 yılında 
Tahran Üniversitesi’nin Tiyatro ve Müzik fakültesine 
giren sanatçı burada Alireza Mashayekhi ve Azin 
Movahed gibi ustalardan da eğitim alırken, Haj Ghorbane 
Soleimani’den de İran Folk Müziğini öğrendi.
Tahran’da kaydedilen Namjoo’nun ilk albümü Toranj, 
Eylül 2007’de İran’da yayınlandı. Filmler ve belgeseller 
için de besteler yapan Namjoo, Amir Hamz ve Mark 
Lazarz tarafından yönetilen ve uluslararası festivallerde 
gösterilen Sounds of Silence belgeselinin müziklerini 
hazırladı. Ayrıca yönetmen Saman Salur’un “Few 
Kilograms of Dates for the Funeral” filminde de boy 
gösteren Namjoo'nun İran dışındaki ilk performansı, 
Ocak 2006’daki “Tehran Hotspot of the International 
Rotterdam Festival” bünyesindeki solo performansı oldu. 
New York Times tarafından “İran’ın Bob Dylan’ı” olarak 
gösterilen Mohsen Namjoo, bugünün gençliği adına 
konuşan, onların ruhuna dokunan ve ileriyi gören bir 
sanatçı olarak tanımlanıyor. Klasik ile moderni, geçmiş 
ile bugünü harmanlayan Namjoo için, müzikal olarak 
gerçek bir yenilikçi denebilir.

2014 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜ PATRİCK MODİANO KAZANDI 
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Yeni Çıkanlar

ZAMANSIZ ŞARKILAR II 
İSKENDER PAYDAŞ

İ ki yıl önce çıkardığı Zamansız Şarkılar albümüyle 
geniş kitlelere seslenen aranjör, besteci ve 
prodüktör İskender Paydaş’ın müzikseverler 

tarafından merakla beklenen ikinci albümü de, 
müzik marketlerde yerini aldı. Zamansız Şarkılar 
II albümünde, Nazan Öncel, Şebnem Ferah, Sıla, 
Atiye gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. İlk albümün 
devamı niteliğindeki bu albümün en önemli 
sürprizi ise Tarkan.
Tarkan, İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar II 
albümünde, söz ve müziği kendisine ait yepyeni 
bir şarkı seslendiriyor. Albümün çıkış şarkısı Hop 
De'nin video klibi, müzik kanallarında seyirciyle 
buluştu. 

Albümde yer alan şarkılar:
Hop De / Tarkan
Hep Karanlık / Şebnem Ferah
Haşa / Sıla
Zıt Kutuplar / Nazan Öncel
Yetmez / Atiye
Gemiler / Ozan Ünlü
Kadın / Tolga Burkay
Hiç Birşey Olmaz / Gözen Vural
Aldatmaca / Emre Tokay
O Ada

HAYALET DAYI
SETTAR TANRIÖĞEN
Tür: Komedi
Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
Oyuncular: Settar Tanrıöğen, Ozan Özcan, Caner 
Özyurtlu, Tuğçe Karabacak, Kaan Sezyum, Ülkü 
Duru, Esra Dermancıoğlu

K irli geçmişi yüzünden arafta kalan, 
içten, doğal, biraz huysuz, ama sevgi 
dolu bir hayalet (Settar Tanrıöğen) 

ve onun yaşadığı eve taşınan Ozan ile 
Caner’in eğlenceli hikâyesini anlatan 

"Hayalet Dayı"nın konusu şöyle: Aşırı ucuz, 
mobilyalı, köhne bir konak bulan Ozan 
ve Caner’in bu durumla ilgili mutlulukları 
sadece bir gece sürer. İki kişi girdikleri 
evde üç kişi olarak kahvaltıya oturan 
gençler, daha önce benzerini görmedikleri 
bir ‘Dayı’ ile tanışırlar. Bu olağanüstü 
durum karşısında ilk başta dehşete düşen 
iki arkadaş, kısa bir zaman sonra evin 
asıl sahibi olan "Hayalet Dayı" ile ahbap 
olurlar. Türlü türlü huyları olsa da oldukça 
sevgi dolu olan bu dayıya alışan Ozan 
ile Caner, kısa zaman sonra kendilerini 

"Hayalet Dayı"nın derdine çare aramaya 
adar ve onu huzura kavuşturmak için 
kolları sıvarlar.  Ali Yorgancıoğlu’nun 
yönettiği, senaryosunda Serkan Altuniğne, 
Ozan Özcan, Ali Yorgancıoğlu imzası olan 
filmin müziklerini ise Oğuz Kaplangı ile 
Serkan Çeliköz üstleniyor. DCC Film’in 
yapımcılığını, Chantier Film’in ise 
dağıtımcılığını üstlendiği "Hayalet Dayı", 
13 Şubat 2015’de  sinemaseverlerle 
buluşacak.
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GÜLMİRA
AHMET ÖZHAN

A hmet Özhan’ın bir yıl boyunca titizlikle 
hazırladığı GÜLMİRA adlı albümü 
tamamlandı ve müzikseverlere sunuldu. 

Sanatçının yirminci albümü olan GÜLMİRA'da 
10 eser bulunuyor. Duman Duman Tütüyorum, 
Ah Aşk, Ben Unutsam Şarkılar Unutmaz Seni, 
Gülmira, Korkuyorum Sana Nazar Değecek 
gibi Türk Sanat Müziği’ne damgasını vurmuş 
eserlerin yanı sıra, albümde dört yeni şarkı daha 
var: Yaramaz, Yalansın, Dalgalar ve Aşk Tangosu. 
Müzik direktörlüğünü Hasan Esen’in üstlendiği 
albümün kayıtları ise usta müzisyenlerle, 
Marşandiz stüdyolarında yapıldı. GÜLMİRA 
albümü, Kral TV ve Kral FM'in katkıları ve Esen 
Müzik etiketiyle tüm müzik marketler ve dijital 
kanallarda.

Albümde yer alan şarkılar:
Duman Duman Tütüyorum 
Ah Aşk 
Heyhat  
Aşk Tangosu  
Ben Unutsam Şarkılar Unutmaz Seni  
Gülmira  
Korkuyorum Sana Nazar Değecek  
Yalansın  
Dalgalar  
Aramaz 

OSMANLI MELEKLERİ
MEHMET YÜCE
İLETİŞİM YAYINLARI
397 SAYFA

M ehmet Yüce, dönemin Osmanlı 
ve Avrupa basınını tarayarak, 
1875'teki başlangıcından 

1923'e kadar Türkiye'de futbolun 
kadim zamanlarını bir masal heyecanı 
ve güzelliğiyle anlatıyor. Maçların 

"Alaaddin Bey bir burun vuruşuyla 
bir sayı yaptı", "Galatasaraylılar 
rüzgarın aleyhlerine olmasına karşın 
fedakarane çalıştılarsa da Nihad 
Bey'in yaptığı şiddetli hareketleri 
hakem ceza vuruşu ile tevkif etti" gibi 
cümlelerle hikaye edildiği, şampiyon 
takıma mükafat olarak "vazo" verildiği 
zamanlar… Galatasaray, Fenerbahçe, 
Beşiktaş ama onların yanı sıra daha 
önce kurulan Ermeni, Rum, Yahudi, 
Levanten, İngiliz, Türk ve "karışık" 
futbol kulüpleri… İzmir'in futboldaki 
öncülüğü… Sadece iki şehir de değil: 
Ankara, Trabzon, Zonguldak, Eskişehir, 
Bursa, Diyarbakır… Sadece futbol da 
değil: Kriket, tenis ve ragbi… Osmanlı 
Melekleri, futbolun ve sporun doğuşu 
etrafında, geç Osmanlı dönemi 
toplumsal hayatından sahneler 
sunuyor okurlarına.
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Kısa Kısa

TÜRKİYE FİNANS, İKİNCİ KEZ YILIN 
CIO’SU ÖDÜLÜ’NÜ ALDI
Türkiye'nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen ve bu yıl 
beşincisi gerçekleştirilen CIO Ödülleri'nde ikinci kez CIO 
ödülüne layık görüldü.
Türkiye Finans, ‘Agile Dönüşüm’ projesi ile CIO Ödülü’nü 
almaya hak kazandı. 200'ün üzerindeki teknoloji 
yöneticisini bir araya getiren törende, Agile Dönüşüm 
projesi ile Türkiye Finans CIO Ödülü'nün sahibi oldu. 
Türkiye Finans Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, ödülle ilgili olarak 
düşüncelerini: "Büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığımız 
projemizin ödüle layık görülmesinden dolayı gurur 
duyuyoruz. Agile Dönüşüm projesi zaman tasarrufundan 
çalışan memnuniyeti ve motivasyona, iç müşterilerimizle 
daha iyi iletişim kurmaktan ihtiyaçların daha iyi belirlenip 
yönetilmesine kadar birçok alanda avantajlar sağladı. 
Aldığımız bu ödül yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru 
olduğunu bir kez daha gösterdi. Pojeyi ilk günden itibaren 
sahiplenen ve desteğini esirgemeyen üst yönetimimiz ve 
iş ailelerimize, tüm iş ortaklarımıza ve çok değerli proje 
ekibimize, katkıları ve emekleri için sonsuz teşekkür 
ediyoruz" sözleri ile dile getirdi.

TÜRKİYE FİNANS’TAN, SUUDİ 
ARABİSTAN’DA İTHALAT YAPAN 
GİRİŞİMCİ vE YATIRIMCILARIMIZA 
BÜYÜK İMKAN

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans ile 
The Saudi Fund for Development (SFD) arasında 
2009 yılında başlayan işbirliği, taraflar arasında 

imzalanan anlaşma ile pekiştirildi. Anlaşma ile, Türkiye 
Finans’ın Saudi Export Program (SEP) altında aracılık 
ettiği ithalat işlemleri için var olan limitinde ciddi oranda 
artış sağlanmış oldu. 
Türkiye Finans, Suudi Arabistan’ın petrol dışındaki 
mallarının ihracatını artırmak ve bu malların ithalatını 
yapan Türkiye’deki yerleşik firmalara finansman ve 
sigorta kolaylıkları sağlamak üzere kurulmuş olan 
The Saudi Fund for Development (SFD) ile işbirliği 
anlaşmasını yeniledi. 
2009 yılında Türkiye Finans ile SFD arasında başlayan 
işbirliği, karşılıklı güven ve verimli işbirliğinin artarak 
devam etmesi neticesinde, imzalanan bu anlaşma ile, 
5 yıl içerisinde 12 kat artmış oldu.  TÜRKİYE FİNANS, İLK 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 
İLE MEvDUAT vE KATILIM
BANKALARI ARASINDA 
A+ NOTU ALAN İLK TÜRK 
BANKASI OLDU

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye 
Finans’ın ilk sürdürülebilirlik raporu, 
Küresel Raporlama Girişimi (GRI) 

tarafından A+ onay alarak, Türkiye’de mevduat 
toplama izni bulunan bankalar arasında 
GRI’dan A+ seviyede onaylanan ilk ve tek rapor 
oldu.
Dünyanın en yaygın kullanılan sürdürülebilirlik 
raporlaması çerçevesinin gelişmesine 
öncülük eden GRI tarafından A+ derecesine 
sahip olan, Türkiye Finans’ın ve Katılım 
Bankacılığı sektörünün ilk Sürdürülebilirlik 
Raporu’nda; Türkiye Finans’ın verdiği destekle 
sürdürülebilirliğin toplumsal ve kültürel 
eksenlerinde önemli bir görev üstlendiği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projesi 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne vurgu yapıldı. 
Türkiye Finans’ın Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
açıkladığı KSS Vizyonu, sürdürülebilir ekonomik 
büyüme ve toplumsal kalkınma için KSS 
faaliyetleriyle rakiplerine ve tüm paydaşlarına 
rehberlik etmeyi hedefliyor. Türkiye Finans’ın 
KSS Stratejisi’ni ise, toplumun beklentilerine 
uygun ekonomik büyümeyi ve toplumsal 
kalkınmayı desteklemek oluşturuyor. 
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, 
hedeflerinin önümüzdeki yıllarda da
sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında 
ilerlemek olduğunu belirterek; "Güç 
odaklarımızdan faydalanarak varlıklarımızı 
en doğru şekilde yönetmeye, geliştirmeye ve 
ürettiğimiz değeri toplumun her kesiminde 
yer alan bütün paydaşlarımızla paylaşmaya 
kararlıyız" dedi.



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  9

IN TOTAL ASSETS7,6 % INCREASE31,6 billion TL 

CASH LOANS EXTENDED22,1 billion TL

WORKFORCE 
4,493 People

19,7% GROWTH
IN COLLECTED FUNDS 

18.1 billion TL 

EQUITIES OF MORE THAN

2.8 billion TL

OUR NET PROFIT

254,8 Million TL

1

2
3

4

5

6

NUMBER OF 
BRANCHES 

280

7

Sayılarla Türkiye Finans

tÜrKİYE FİNaNS’IN aKtİF 
BÜYÜKLÜĞÜ 2014 EYLÜL 
DöNEmİ İtİBarIYLa 2013 
YIL SONUNa GörE %25,6 
artaraK 32 mİLYar tL’YE 
ULaştI
2014 3. çeyrek sonu itibarıyla vergi 
öncesi karı 323 milyon TL olan 
Türkiye Finans’ın net dönem karı ise, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
%7,6 artarak, 255 milyon TL oldu.

* Veriler, Türkiye Finans'ın 01 Ocak 2014 - 30 Eylül 2014 
dönemine ait ara dönem faaliyet raporundan alınmıştır.
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TÜRKİYE FİNANS’TA BİR 
DÜNYA YILDIZI:
aLEX DE SOUZa
Türkiye Finans’ın ünlü futbolcularla düzenlediği reklam 
kampanyaları devam ediyor. Arda Turan ve Finansör’den sonra, 
Alex de Souza ile çekilen Faal Kart reklam filmi de büyük ilgi gördü.

Alex de Souza
Ünlü Futbolcu

Samet Güzel
Tercüman
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Faal Kart

Brezilyalı ünlü futbolcu Alex 
de Souza’nın Samet Güzel 
ile birlikte rol aldığı Türkiye 
Finans’ın Faal Kart reklam filmi, 
hem futbolseverler hem de 
televizyon izleyicileri tarafından 
ilgiyle izlendi. 

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya 
Gürerk, Arda Turan ile başladıkları özel 
reklam kampanyalarına, yine tüm dünyada 
ve Türkiye’de başarısını kanıtlamış Alex 
de Souza gibi bir isimle devam etmenin 
banka adına büyük bir katma değer 
sağladığını belirtti ve "Bu reklam filmimizle 
müşterilerimize verdiğimiz önemi ve 
sunduğumuz çözümleri bir kez daha 
vurgulamayı hedefledik. Sektöründe referans 

ve lider marka Türkiye Finans olarak Arda 
Turan ile başlayan iletişim atağımız, Alex de 
Souza ile devam etti. Reklam yıldızlarımızın, 
herkesin sevgi ve takdirini kazanmış kişiler 
olmasına azami özen gösteriyoruz" dedi. 

Futbolseverler, Alex de 
Souza için Türkiye Finans 
Kozyatağı Kurumsal 
Şubesi'ne akın etti…

Brezilya’nın ünlü futbol yıldızı Alex de 
Souza ile çekilen reklam kampanyası, 
reklam ajansı Manual'in imzasını taşıyor. 
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Kampanyanın yönetmenliğini Doğan Tanyer üstlenirken, 
çekim ve prodüksiyonları ise Neverland firması 
gerçekleştirdi.

"Faal Kart" reklam kampanyası kapsamında 
düzenlenen imza gününe, Alex de Souza hayranları 
büyük ilgi gösterdi. Alex, konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, "Türkiye Finans’ın reklam filminde rol 
almak beni oldukça heyecanlandırdı. Yine bu vesileyle 

futbolseverlerle buluşmak benim için mutluluk ve gurur 
verici oldu" dedi.
Çeşitli takımlardan birçok taraftarın akın ettiği imza 
gününde, farklı formalarla katılan futbolseverlerin 
renkli görüntüleri de dikkat çekti. İki saatlik imza 
maratonundan sonra, Alex de Souza "Tabii bir Alex değil" 
tezahüratlarıyla uğurlandı. 

Faal Kart
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Faal Kart: İşletmelere Özel Finansman 
Desteği
Türkiye Finans’ın, esnaf ve işletmelerin ticari 
faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet alımlarındaki 
finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya 
sunduğu Faal Kart, kısa sürede hedef kitle tarafından 
rağbet gördü. Alex de Souza’lı televizyon reklamıyla 
talebi daha da artan, KOBİ’lere ve işletmelere büyük 
katkı sağlayan bu girişimin ardındaki ismi, Girişimci 
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Menduh Kara’yı biz 
de sayfalarımıza konuk ettik ve ayrıntıları kendisiyle 
konuştuk…

Faal Kart nedir, diğer kartlardan hangi 
özellikleriyle ayrılıyor?
Faal Kart, tüm tüzel müşterilerimiz için çıkardığımız 
bir ürün. Başvurusu çok kolay. Şubeden yaptığınız 
başvurunuz hemen değerlendiriliyor, olumlu 
sonuçlandığı anda kartınızı alıp kullanmaya 
başlayabiliyorsunuz. Yani 15-20 dakika içinde tüm 
işlemler tamamlanıyor. Bu, özellikle küçük işletmeler 
için büyük rahatlık. Biz karta belli bir süreyle geçerli bir 
limit tahsis ediyoruz, ne kadar ve ne zaman kullanacağı 
tamamen müşterinin inisiyatifine bağlı. Baştan 12, 24 
veya 36 aylık taksit sayısında anlaşıyoruz. Müşteri 
ödemelerini isterse eline para geçtiğinde, isterse 
kısmen veya tamamen yapabiliyor. Böylece çok daha 

az bir finansman maliyeti ödüyor. Bu da bizim için kritik 
bir özellik. Faal Kart'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 
İnşallah kısa zaman içinde mesleklere özel, tarıma özel, 
daha esnek vade yapıları ve ürün grupları için farklı Faal 
Kart'ları da çıkarmış olacağız.

Faal Kart'ın Alex’li reklamı çok konuşuldu. Bu 
konuda neler söyleyeceksiniz?
Bizim açımızdan muhteşem bir reklam oldu. Çünkü 
Alex yalnızca oynadığı takımın değil, diğer takımların 
taraftarlarının da takdirini, sevgisini kazanmış bir 
oyuncu. O yüzden çok doğru bir tercihti. Reklamın 
yayınlanmasından önce, gösterim sırasında ve
sonrasında aldığımız tepkiler çok memnuniyet 
verici. Sadece geri dönüş anlamında değil, çalışma 
arkadaşlarımızı ve müşterilerimizi de çok mutlu eden 
bir çalışma oldu.

Tv reklamlarında ünlü kullanmak bazen riskli 
olabiliyor. Böyle bir endişeniz oldu mu?
Öncelikle ürünle ünlü arasındaki ilişkiyi çok doğru 
kurduğumuzu düşünüyorum. Birbirini ezme ya da 
önüne geçme gibi bir durum olmadı. Alex’le de çok rahat
çalıştık. Reklamdaki slogan da ürünle ilgili endişemiz 
olmadığını çok güzel açıklıyor: ‘Bir Alex değil’ diyor ama 
aynı zamanda ürünü de takdir ediyor. İkisi bir arada 
yani.

Faal Kart

Menduh Kara
Girişimci Bankacılık 
Genel Müdür Yardımcısı

Esnaf ve 
İşletmelere 
özel taksitli 
Finansman 
Desteği: 
"Faal Kart"



1 4  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  P A Y L A Ş I M

Alex’in Türkçe'si de ilginç değil mi?
Evet. Uzun yıllar Türkiye’de futbol oynadığı için Türkçeye 
de yatkın, çok rahat espriler yapabiliyor. Bu konuda 
bizim bir yönlendirmemiz olmadı. Filmde kullandığı 
vurgular da kendi doğal hali. 

Çekimler hangi mekanlarda yapıldı?
Reklam filmi iki ayrı mekanda çekildi. Alex’in Faal 
Kart'a başvurduğu yer Kozyatağı Şubemizdi. İkincisi 
de Ortaköy'de Alex’in dükkanı olarak dizayn edilen 
mekandı. İki mekanı da reklam ekibimiz seçti.
Alex’in dükkanı, eşyaları, heykelleri, imalat yaptığı ve 
satışa sunduğu ürünler, çok kısa bir sürede sıfırdan 
oluşturuldu. Arka fonda gördüğünüz eşyalardan bir 
kısmı gerçekten Alex’e ait ve tarihi önemi olan eşyalardı.

Çekimler sırasında neler yaşandı? İlginç 
hikayeler var mı?
Alex çok esprili biri. Parlamaması için yüzüne pudra 
sürülürken, " Ben hayatım boyunca parlamak 
için uğraştım, siz şimdi beni parlatmamak için 
uğraşıyorsunuz" dedi… Ayrıca çekim arasında kendisiyle 
yapılan röportajda da kendi hayat hikayesini,
ekonomiye, paraya, dünyaya bakışını anlattı, ilginç 
şeyler söyledi. Alex’in her konuda çok takdir edilmesi 
gereken bir duruşu var.

Kozyatağı Kurumsal Şubesi'nde taraftarlar için 
düzenlediğiniz imza gününde neler yaşandı?
Çok özel bir gün oldu. Kendi sosyal mecralarımızdan 
etkinliği duyurmuştuk. İnanılmaz uzun bir kuyruk oldu, 
imzalara süre yetmedi. Her takımdan taraftar gelmişti, 

muhteşem bir kalabalıktı. Alex herkesin formalarını, 
malzemelerini imzaladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. 
Hem bankamız, hem Alex ve hem de taraftarlar 
açısından çok keyifli bir gündü.

Reklam satışlara nasıl yansıdı?
Faal Kart zaten hedef kitlemiz tarafından çok rağbet 
görmüştü. Ürünü çıkardığımız tarihten bu yana, yani 
yaklaşık bir yılı aşkın bir sürede 20 bine yakın başvuru 
aldık, 16 binin üzerinde de kart verdik. Bu kartlarla 
toplam 200 milyon TL'nin üzerinde bir hacim oluşturduk. 
Reklamdan sonra da 3000’i internet sitesinden, 1500’ü 
de SMS’lerle olmak üzere toplam 4500 kart başvurusu 
oldu. Bu da kampanyanın hedef kitlesine ulaştığını 
gösteriyor. Böylece işletme ve KOBİ’lere ciddi bir katkı 
sağlamış olduk.

Girişimci Bankacılığın 2015 hedeflerinden 
bahseder misiniz?
Yeni ürünler mutlaka gelecek. Bu zaten işin doğasında 
var. Büyümekte olan bir bankayız, piyasanın da talepleri 
var. Bu nedenle müşterilerimize yenilikler
üretmeye devam edeceğiz. Yine Faal Kart mantığıyla 
işletmelerin daha hızlı işlem yapmasını sağlayacak, 
daha kolay başvurusu olan, daha hızlı süreçlere sahip,
özellikle internetten, telefon bankacılığından ve benzeri 
alternatif dağıtım kanallarından işlem yapılabilecek 
ürünler geliştiriyoruz. 2015 yılı içinde Faal Kart’ın
sistemsel iyileştirmelerini de yapacağız. Yani yeni yılda 
hem şubelerimizi, hem de müşterilerimizi birçok yenilik 
bekliyor.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Türkiye Finans bir KOBİ bankası. Bizim temel amacımız 
KOBİ’lerin ve işletmelerin hayatlarını kolaylaştırmak. 
Gerek fonlama, gerek bilgi, gerekse bankacılık hizmetleri 
anlamında müşterilerimiz için çalışmaya devam 
edeceğiz. •

Faal Kart
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Türkiye Finans - Yazar

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Ekim 
2014 Dünya Ekonomik Görünüm 
(WEO) raporunun ardından hükümet 
de 2015-2017 dönemi Orta Vadeli 
Programını (OVP) yayınladı. Hem IMF 
hem de hükümet bu yıl gerçekleşmeleri 
için tahminlerinde daha öncekilere 

kıyasla ciddi revizyonlara gittiler. Gelecek yıllar için ise 
her ikisi de makul görülebilecek öngörüler sundular. 
IMF’nin küresel bazdaki senaryosunu baz alan 
hükümet, bu OVP’de öncekinden makroekonomik 
öncelikler açısından bizce de yerinde ve önemli 
bir değişikliğe gitti. Bu yıl birinci öncelik olarak 
enflasyonun düşürülmesi belirlenirken cari açığın 
azaltılması ve büyümenin de makroekonomik istikrar 
ile güçlendirilmesi diğer hedefler olarak sıralandı. 
Hükümet bu OVP’deki makroekonomik hedefleri 
destekler şekilde sıkı bir maliye politikası çerçevesi 
çizdi.
IMF raporunda, dünya ekonomisinin bir dengelenme 
hareketinin ortasında olduğunu söylerken bazı 
ekonomilerin küresel finansal krizin kötü miraslarıyla 
baş etmek zorunda olduğunu, bazılarının ise bulanık 
bir gelecekle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. 
Raporda dünya ekonomisinin bu yıl %3,3 büyüdükten 
sonra gelecek yıl %3,8’lik bir büyüme kaydedebileceği 
belirtiliyor. 2014 ve 2015 yılları için gelişmiş 
ekonomilerin sırasıyla %1,8 ve %2,3 büyüyeceği 
öngörülürken, gelişmekte olan ekonomilerde büyüme 
oranları %4,4 ve %5 olarak tahmin ediliyor. 
Böylesi bir küresel görünümü baz alan OVP’de ise; 
Türkiye’de bu sene sonunda %9,4 olması beklenen 
enflasyonun gelecek yıl %6,3’e ineceği tahmin ediliyor 
ve bu yıl %3,3 olması beklenen ekonomik büyüme 
oranının gelecek yıl %4’e çıkması hedefleniyor. Bu 
yılın önemli bir bölümünde olduğu gibi gelecek yıl da 
büyümenin temel dış talep tarafından destekleneceği 
öngörülürken verimlilik artışlarının büyümenin temel 
dinamiği olacağı öne sürüldü. Öte yandan yurtiçinde 
özel sektör yatırımlarının ivmelendirilmesi için 
yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirileceği 
OVP’de bir kez daha vurgulandı. Böylesi bir büyüme 
kompozisyonunun enflasyonu düşürmek ve cari açığı 
azaltmak gibi diğer amaçları da destekleyeceği ve 
yurtiçi tasarrufları artıracağı da düşünülüyor. 

Bu doğrultuda bu yıl %5,7 olacak cari açığın milli 
gelire oranının gelecek yıl %5,4’e inmesi öngörülüyor. 
Yurtiçi tasarrufların milli gelire oranının ise %14,9’dan 
%15,2’ye çıkması bekleniyor. Geçen yıl 10 bin 807 
Dolar olan kişi başına milli gelirimiz, bu yıl sonunda 10 
bin 537 Dolar, gelecek yıl ise 10 bin 936 Dolar olarak 
hesaplanıyor.
Programda bu makroekonomik çerçeveyi pekiştirecek 
bir diğer alan ise kamu maliyesi olarak belirtiliyor. 
Gerek 2013, gerekse 2014 gerçekleşme beklentilerine 
kıyasla oldukça sıkı bir maliye politikası da 
hedefleniyor. Buna göre faiz dışı harcamalarda sert bir 
yavaşlama planlandığı ve vergi gelirlerinde belirgin bir 
ivmelenme hedeflendiği görülüyor. Bu sonuçlarla da 
bu yıl milli gelire oran olarak %1,4 olması hesaplanan 
bütçe açığının gelecek yıl %1,1’e ineceği, faiz dışı 
fazlanın ise bu sene sonunda olması beklenen 
%1,5’ten %1,7’ye yükseleceği öngörülüyor.
Varsayımlar ve hedeflerin tatmin edici olup olmadığı 
konusunda eleştiriler yapılabilecek olsa da bizce bu 
OVP’nin en önemli özelliği hedeflerin enflasyon lehine 
önceliklendirilmesidir. Bu değişiklikle, TCMB’nin daha 
destekleyici bir para politikası uygulaması yönünde 
herhangi bir politik baskı olma ihtimalinin zayıfladığını 
ve kurumun kredibilitesini güçlendirmek için eline 
büyük bir fırsat geçtiğini düşünüyoruz. Mevcut 
küresel sorunların derinleşmediği bir durumda 
enflasyonda gelecek yıl gerilemenin sağlanması 
mümkün olabilecektir. Düşen enerji fiyatlarının 
yanında TCMB’nin sıkı para politikası ve makro 
ihtiyati tedbirlerle iç tüketimin ve dolayısıyla cari 
açığın kontrol altında tutulabileceğine işaret ediyor. 
Buna karşın seçimlere doğru giderken yapısal 
reformların etkin bir şekilde hayata geçmesi zor 
olabilir. Böyle olunca da büyüme hedefi ve büyüme 
ile de hem doğrudan hem de dolaylı olarak ilişkili 
maliye politikası hedeflerinin tutması zor olabilecektir. 
Böylesi bıçak sırtı bir dengede kurulu hedeflerde 
öncelik sıralamasına bağlı kalınmasının daha doğru 
olabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle gelecek yıl, 
enflasyon ve cari açık gibi risklerimizi daha düşük bir 
büyümede ve daha sağlam bir mali performans ile 
azaltsak, uzun vade için bunun Türkiye ekonomisi 
açısından çok daha iyi olabileceği söylenebilir. •

Dünya ekonomisinde belirsizlikler sürerken Orta Vadeli Program 
(OVP) ile hükümetin öngörüleri temkinli ve görece gerçekçi bir 
çerçeve çiziyor. Ancak enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak 
ve büyümeyi güçlendirmek olarak sıralanan OVP hedeflerine sıkı 
maliye politikası da uygulayarak ulaşmak kolay olmayabilir...

OVP HEDEFLErİNDEN taVİZ 
VErECEK mİYİZ?

Şakir Turan
Türkiye Finans Ekonomisti
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Kurumsal Strateji

Dergimizin bir önceki sayısında, Bankamızın ilkeli bankacılık 
çatısı altında şekillendirdiğimiz kurumsal stratejimize, 2014 
yılı için belirlemiş olduğumuz stratejik önceliklerimize ve bu 
önceliklerimizin kapsamlarına yer vermiştik. Bu sayıda ise, 
stratejik önceliklerimizden verimliliğin artırılması, dağıtım ağı 
ve müşteri deneyimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz başlıca 
aksiyonlarımızdan bahsediyor olacağız. 

tÜrKİYE FİNaNS 
2014 StratEJİK 
öNCELİKLErİmİZ
Beş yıllık plan ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda 
hedeflerimizi ve büyüme planlarımızı şekillendirdiğimiz 
Bankamız, müşteri odaklı bir anlayışla; teknolojik altyapısını, 
iş süreçlerini ve hizmet yaklaşımını daha da geliştirebilmek 
amacıyla önemli projeler gerçekleştirmektedir.
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Kurumsal Strateji

verimliliğin artması
Hedeflerimiz doğrultusunda hızla büyümekteyiz. Büyümemizi 
sağlarken karlılığımızı da gözetmekte ve artırmaktayız. 
Sözkonusu başarıya katkı sağlayan unsurlardan biri de, 
stratejik önceliklerimizden olan verimliliğin artırılmasına 
yönelik yürütülen ve hayata geçirilen projelerdir.

Oksijen Projesi 
•Yalın ve kolay ulaşılabilir 
başvuru formları 
düzenlenmiştir. 
•İade süreci 
yapılandırılmıştır. 
•Öğle arası vardiya modeli 
ile kesintisiz operasyon 
işlemleri hizmeti 
sunulmaya başlanmıştır. 
•Süreli evraklarda uyarı 
sistemi ile işlem öncesinde 
evrakların tamamlanması 
sağlanmıştır.

ŞubemAtik Projesi 
•Kullandırım 
işlemleri döküman 
kontrol listeleri 
oluşturulmuştur. 
•Şube portföyleri mali 
tahlil süreçlerinde 
iyileştirmeler 
yapılmıştır. 
•Kredi Değerlendirme 
tahsis kolay 
kullanım klavuzu 
hazırlanmıştır. 

Ortak Masraf Projesi 
•Fiyatlamaların etkin 
yönetimi amacıyla, 
masraf ve komisyon 
yönetimi modülü 
oluşturulmuştur. 

Gider Optimizasyonu 
•Gider 
optimizasyonuna 
yönelik projeler 
yapılmış, aksiyonlar 
alınmıştır.

Dağıtım ağı
Bankamız ürün ve hizmetlerini müşterilerimiz 
ile buluştururken, servis sunduğumuz 
kanallarımızın sayısını, yetkinliğini ve 
fonksiyonlarını artırmaktayız.

Şube ve ATM 
Yaygınlaştırılması 
•Şube ağımız 
genişletilmiştir. 280 
Şube ile 65 ilde yer 
almaktayız. 
•ATM adedimiz 488’e 
yükselmiştir. 

Dinamik IvR
•IVR yapımız 
yenilenmiştir. Yeni 
yapıda bireysel / 
kurumsal müşterilere 
farklı IVR menüleri 
sunulmaktadır. İngilizce 
ve Arapça dillerinde özel 
IVR ve çağrı merkezi 
hizmeti sunulmaktadır. 
Ses imzası uygulaması 
eklenmiştir.

Mobil Şube 
•Iphone, Android 
ve Windows phone 
uygulamalarımız 
geliştirilmiştir. 
•Geliştirilen mobil 
uygulamalarımızda 
hızlı ve ücretsiz 
bankacılık işlemleri 
gerçekleştirilebilmektedir.

Bahreyn Şube
•Bahreyn’de 
şube açılışı ile 
ilgili çalışmalara 
başlanmıştır. 2015 
ilk çeyreğinde 
şubemizin açılması 
planlanmaktadır.

Müşteri deneyimi Bankamız müşteri deneyiminde maksimum 
düzeyde iyileşme sağlamayı amaçlamakta ve 
bu amaca yönelik aksiyonlar almaktayız.

Müşteri Anayasası 
•Müşteri Anayasamız 
şubelerimizde ve 
diğer kanallarımızda 
müşterilerimiz ile 
paylaşılmıştır. 

Çoklu Kanal 
Stratejisi
•Kanallarımızın 
fonksiyonları 
müşteri deneyimi 
odaklı olarak yeniden 
tasarlanmaktadır. 

Satış ve Servis Modeli
•Satış ve servis 
modelimizde 
değişiklikler 
yapılmıştır. Segment 
kriterleri, şube ve 
bölge organizasyon 
yapımız yenilenmiştir. 
•Direkt satış ekipleri 
kurulmuştur. 

Müşteri Deneyimi ve 
Değişim Yönetimi
•Şikayet yönetimi 
sürecimiz yeniden 
tasarlanmıştır. 
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Dosya / Gayrimenkul

KONUt 
SEKtörÜ 
BÜYÜmESİNİ 
SÜrDÜrÜYOr
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Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım 
ortaklığı şirketi olan Emlak Konut GYO, 
geçtiğimiz günlerde bir  ‘Gayrimenkul 
ve Konut Sektörüne Bakış’ raporu 
yayınladı. Türkiye’de gayrimenkul sektörü 
çerçevesinde konuta bağlı gelişmeleri 
inceleyen rapor; sektör trendleri, konut 

fiyatları ve küresel ekonomideki gelişmelerin konut 
sektörüne etkileri konularında da ayrıntılı bilgiler 
içeriyor.

İşte bazı satırbaşları…

İnşaat sektörü ekonomik büyümeyi artırıyor
İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinde %6 büyüklüğe 
sahip, toplam istihdamın %7’sini oluşturan ve büyüme 

potansiyeli devam eden bir yapı. 2000 yılından sonra 
gelişmeye başlayan sektör, günümüzde finansman 
alt yapısı ve kurumlarıyla, yüzlerce meslek dalında 
istihdam ve üretim sağlayarak ekonomik büyümeye 
önemli katkı sağlıyor. Yapılan analizlerde inşaat 
sektörüyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) arasında 
ciddi bir ilişki olduğu da saptanmış. 
Müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetleri, iş ve inşaat 
makineleri, inşaat malzemeleri, klima sistemleri, 
asansör, aydınlatma, mutfak, banyo ve mobilya gibi 
sektörleri canlandıran inşaat sektörünün, 2013 yılında 
%7,1 ile en çok büyüyen 4. sektör olduğu da gözleniyor.
TÜİK verilerine göre 2014 yılının ilk çeyreğinde ülke 
ekonomisi %4,3 büyürken, inşaat yatırımlarındaki 
büyüme oranları kamuda %5,1, özel sektör de ise %5,9 
olarak gerçekleşmiş.

Ulusal ve uluslararası alanlarda büyük bir deneyime ve potansiyele 
sahip olan Türkiye İnşaat Sektörü, yüzlerce alt sektörü harekete 
geçirme özelliğiyle de ekonomik büyümede önemli bir rol üstlenmiş 
durumda. Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke 
ekonomisinin itici gücü.

Gayrimenkul / Dosya



2 0  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  P A Y L A Ş I M

İnşaat sektörünün cari açığa da olumlu katkısı 
olacak
Cari açıkta en büyük paya sahip olan enerji tüketiminin 
yarısından fazlası, konut ve işyerlerinde tüketiliyor. 
Enerji kaynaklarının büyük bir kısmının yurt dışından 
temin ediliyor olması bütçede önemli bir gider kalemi 
oluşturduğu gibi, döviz çıkışına da neden oluyor. 2000 
yılında hazırlanan ‘Bina Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne 
göre yeni yapılan tüm binalarda ısı yalıtımı zorunlu 
hale getirildi. Eski binaların ise, 2017 yılına kadar bu 
yalıtımlarının tamamlanması gerekiyor. Böylece 
sağlanacak enerji tasarrufu ile cari açığı azaltmada 
önemli bir rol oynayacak.

Türkiye’de 2023 yılına kadar 
şehirlere göçün devam etmesi ve 
kentleşme oranının %84’lerin 
üzerine çıkması bekleniyor.

Gayrimenkul talebi artıyor
İnşaat ve konut sektörünün bugünkü görünümüne 
bakıldığında; yabancı yatırımcının ve yurt dışında 
yaşayan Türkler'in Türkiye’de gayrimenkul projelerine 
yöneldiği, artan kişi başı milli gelir ve satın alma gücü 
sayesinde gayrimenkul talebinin yükseldiği gözleniyor. 

Dosya / Gayrimenkul 
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Yeni inşaat ve iskan standartları sonucu artan inşaat 
kalitesi, kentsel dönüşüm ve planlı yapılaşma, özellikle 
büyük şehirlerde farklı gelir gruplarına yönelik projelerin 
üretilebilmesine olanak sağlıyor. İnşaat sektörü 
yöneticilerinin, ekonomik dalgalanmalara karşı esnek 
davranabilme kabiliyeti ve girişkenliği, tecrübe ve 
teknoloji birikiminin sektörde üst seviyelerde olması 
yanında, markalı konut projelerinde sosyal olanakların 
ön plana çıkması da konut talebini ve sektörü canlı 
tutuyor. 

Dinamik demografik yapı, konut piyasasını 
canlı tutuyor 
Türkiye’nin demografik yapısındaki gelişmeler de, 
sektörü etkileyen unsurların başında geliyor. Tarımdan 
sanayiye ve daha sonra hizmet sektörüne uzanan 
değişimler, genç nüfusun şehirleşme talebini artırması, 
köyden şehire göçün devam etmesi gibi nedenler 

gayrimenkul sektörünün gelişmesinde önemli rol 
oynuyor. TÜİK’in Ocak–2014 verilerine göre 76,7 milyon 
kişi olan Türkiye nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. Ülke 
nüfusu artmaya ve şehirleşmeye devam ediyor.
Öte yandan Türkiye’de geniş aileden çekirdek aileye 
geçiş yaşanırken, yalnız yaşayanların oranı da artıyor. 
Bu durum özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük şehirlerde daha küçük, bakımı kolay konutlara 
olan talebi de artırıyor. 2013 verilerine göre nüfusun 
%77'si şehirlerde yaşayan Türkiye’de konut ihtiyacında 
ciddi bir artış var. Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜİK 
çalışmalarına göre, Türkiye’de 3 milyona yakın konut 
ihtiyacı bulunuyor. Türkiye nüfusun yaş dağılımları 
incelendiğinde; büyük bir bölümünün istihdamı 
oluşturan ana yaş grubunda (15–64 yaş grubu) olduğu 
görülüyor. Bu grup, çalışma ve üretim anlamında da itici 
bir güç oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda tüketim 
anlamında da büyük önem arz ediyor. 

Gayrimenkul / Dosya
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Türkiye potansiyeli yüksek bir 
ülke olarak gerek yerli, gerekse 
yabancı yatırımcılar için ilgi 
odağı olmaya devam edecek.

Konutta arz / talep dengesi 
İnşaat sektörünün büyük bir kısmını oluşturan konut 
pazarında fiyatlar, arz ve talep dengesiyle belirleniyor. 
Kısa dönemde konut arzı neredeyse sabit olduğundan 

konut fiyatlarını belirleyen temel değişken, konut 
talebindeki artış ya da azalışlar oluyor. Uzun vadede 
ise, konut fiyatlarının artışında başta makroekonomik 
gelişmeler olmak üzere pek çok parametrenin etkisi var. 
Konutun inşaat sektöründeki önemini anlamak için 
aşağıdaki tabloya bakmak yeterli...

Türkiye’de gayrimenkul önemli bir yatırım 
aracı
Türkiye’de gayrimenkul sektörünün ‘barınma’ görevi 
dışında ‘yatırım aracı’ olma özelliği de sürüyor. Belli 
bir vadede konut yatırımını daha kolay hale getiren en 

Dosya / Gayrimenkul 

KONUT KREDİ 
TUTAR GELİŞİMİ, 

TCMB 2005-2013

120

100

80

60

4

20

0
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

12,79

23,20
32,23

38,78
44,69

60,69

%23

%15

%28

74,51

85,95

110,43



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  2 3

önemli dış kaynak ise, banka kredileri ve bunların faiz 
oranları olarak ortaya çıkıyor. 
Kaynak kredisi oranları yatırımları etkilerken, konut 
kredilerinin faiz oranındaki değişimler de konut satın 
alma talebini belirliyor. Konut kredisi faiz oranında 
meydana gelen düşüş, hane halkının konut satın alma 
talebini artırıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası verilerine göre; 
kullandırılan konut kredi 
tutarlarının 2005-2013 
arasındaki sekiz yıllık süreçte 
yaklaşık dokuz kat arttığı 
gözleniyor...

Konutta fiyat balonu var mı?
Türkiye’de konut fiyatlarında zaman zaman 
dalgalanmalar olsa da, yıllık konut fiyatları 
enflasyondan arındırıldığında artışın fazla olmadığı 
görülüyor. Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman& 
Wakefield’in hazırladığı "Türkiye Konut Sektörü: Fiyat 
Balonu" araştırmasına göre; fiyat/kira ve fiyat/gelir 
oranlarına bakıldığında Türkiye’de balon göstergesi 
olabilecek keskin bir değişim yok. 

Mortgage (Tut-Sat) sistemi
Türkiye’de Mortgage sistemi, 2007 yılında çıkarılan 
5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’la 

uygulanmaya başlandı. Dünyayı sarsan 2008 krizini 
hafif sıyrıklarla atlatan Türkiye’de, ipotekli konut 
satışları özellikle 2009 yılından itibaren artış gösterdi. 
Konut ve gayrimenkul finansmanı ve SPK tarafından 
yapılan düzenlemelerle yavaş yavaş Mortgage pazarı 
oluşmaya başladı. Gerek Mortgage, gerekse Mortgage 
bazlı menkul kıymet piyasaları henüz emekleme çağını 
yaşadığından ve denetim süreci batıdaki krizden ders 
çıkarılarak yaşandığından, finans sektörü kaynaklı 
Mortgage krizi ülkemize bulaşmadı. 

Konut, bir servet unsuru olmanın 
yanı sıra hane halkının geçinme 
maliyeti konusundaki en önemli 
belirleyicilerinden biri.

Sonuç olarak...
Emlak Konut GYO’nun raporunda; Türkiye dış kaynaklı 
global bir krize maruz kalmadığı sürece, bahsedilen 
dinamikler sonucunda, yani demografik özellikler ve 
büyüme, enflasyondaki gerileme, faiz oranlarının 
düşüşü, milli gelirin artması gibi ekonomik gelişmeler 
göz önüne alındığında; inşaat ve konut sektörünün 
canlılığını sürdüreceği, sektörün daha çok potansiyel 
içerdiği ve orta vadede büyüme eğiliminde olacağının 
altı çiziliyor.
İnşaat sektörü ve tüm alt bileşenleri, söz konusu 
potansiyeli hayata geçirmek isteyen kurumlar ve 
yatırımcılar başta olmak üzere tüm menfaat sahipleri 
açısından önemli bir değer ifade ediyor.
Kaynak: Emlak Konut GYO A.Ş: Gayrimenkul ve Konut 
Sektörüne bakış, 2014

Gayrimenkul / Dosya
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Ülkemizde konut sektörü sahip olduğu büyük 
potansiyel ile gelişimini sürdürürken Türkiye 
Finans’ın bu konudaki çalışmaları da hızla 

devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye 
Finans Konut Finansmanı Pazarlama Müdürü 
Hasan Çelenligil, Türkiye Finans'ın farklı ihtiyaçlara 
yönelik ürün çeşitliliği ve kısa sürede çözüm üretme 
yeteneğinin altını çizdi.

Türkiye Finans’ın gayrimenkul finansmanı 
çözümlerinden bahseder misiniz? 
Bankamızda Konut Finansmanı Pazarlama 
Müdürlüğü adı altında ayrı bir yapılanma mevcut. 
Türkiye Finans’ın, Gayrimenkul Finansmanı 
konusunda Türkiye’deki her türlü gelişmeyi takip 
ederek ihtiyaçları tespit eden ve en kısa sürede 
çözüm üreten bir banka olduğunu söyleyebiliriz. 
Örneğin; orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri, 
yani 2B konusu gündeme geldiğinde özünün 
nasıl işlediğini analiz ederek çözüm üretten ve 
sektörde ilk 2B Finansmanı yapan banka olduk. 
Mütekabiliyet yasasının çıkmasıyla birlikte 
‘yabancıya mortgage’ ürünümüzü geliştirdik ve bu 
konuda ilk aksiyon alan bankalar arasında yer aldık. 
Aynı şekilde Kentsel Dönüşüm Projeleri içinde 
Çevre ve Şehircilik Bankanlığı ile protokol imzalayan 
ilk Katılım Bankası biz olduk. 

Farklı gruplara göre çok çeşitli ürünleriniz 
var…
Evet. ‘Farklı ihtiyaçlara nasıl cevap verebiliriz?’ 
sorusunun yanıtını aradık. Örneğin dernek ve 
vakıflar, mortgage kapsamında nasıl mal alabilir, 
onu inceledik. Ayrıca insanların ödeme gücüyle 
alakalı çok farklı ödeme planları oluşturduk. Artan, 
azalan, eşit taksitli veya ertelenebilen ödeme 
planlarımız yanında yılın belli dönemlerinde 
ikramiye gibi ekstra gelirleri olan müşteriler için 
de ara ödemeli planlarımız var. Özetle; her konut 
almak isteyen kişinin gelir durumuna uygun bir 
ödeme planı seçeneğimiz var diyebiliriz.

Çilingir Mortgage nedir?
Çilingir Mortgage, yukarıda anlattığım ödeme 
planlarının ve ürün yelpazemizin hepsinin 
çatısını oluşturan bir marka. Biz de bu anlamda, 
ürün ve ödeme planı, alt ürün, türev ürün olarak 
gayrimenkul finansmanı kapsamında müşteriye 
sunduğumuz tüm seçenekleri Çilingir Mortgage 
markası altında topladık. Müşterilerimize de ‘yeter 
ki siz konut almaya niyet edin, biz o evin kapısını bir 
şekilde açarız’ anlamında bir mesaj vermeyi uygun 
gördük.

Satışlardan memnun musunuz?
2013-2014 döneminin ilk altı ay kıyaslaması 
yapıldığında Türkiye’de konut satışlarında %20 
civarında bir düşüş gözleniyor. Ancak bizim bu %20
'lik azalıştan etkilendiğimizi söyleyemem. 2014 
yılı için öngördüğümüz hedefler ve kullandırım 
rakamlarımız ne ise o çizgide devam ediyoruz. 
Hedeflerimizde bir sapma yok. Bu anlamda 
satışlardan memnun olduğumuzu söyleyebilirim.

Talep açısından lider ürününüz var mı? 
Kampanyalar yapıyor musunuz?
Son dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) masraf ve komisyonlarla 
ilgili düzenlemeleri nedeniyle ‘dosya masrafsız 
mortgage’ kampanyası düzenledik. Şu sıralarda 

"peşinatını doğrudan satıcıya ödemek yerine bizdeki 
hesabına yatır, biz de kredi tutarını onun üzerine 
ilave edelim ve satıcıya o şekilde ödeme yapalım, 
bunun karşılığında size de oranlardan bir miktar 
indirim yapalım" şeklinde özetleyebileceğim bir 
kampanyamız var, o da ilgi çekiyor. Yine geçtiğimiz 
Mayıs ayında 2+1=4 Mortgage şeklinde bir ürün 
çıkardık. Bankacılık ürünlerimizden herhangi 
ikisinin yanında, o ayın flaş ürününü de alan, yani 
toplamda 3 ürün alan müşterilerimizin 
Mortgage Finansmanı işlemlerinde, her vadede 
0,04 puan indirim yaptık. Kampanya olarak 
başlayan bu sisteme o kadar çok talep geldi ki, ürün 
olarak lanse etmeye karar verdik. 2+1=4 Mortgage 
ürünümüz artık 12 ay boyunca yürürlükte.

Ürünlerinizi nasıl tanıtıyorsunuz?
Fuarlara katılıyoruz. Bu etkinliklerde Türkiye’de 
inşaat sektörünün önde gelen firma yetkilileriyle 
tanışma ve ilişkileri geliştirme imkanı buluyoruz. 
Ayrıca yabancıların Türkiye’ye ilgisi de artmaya 
başladı. Bizler de Türkiye’den konut almak isteyen 
bu yabancıları, bizim toplu konut projesi yapan 
müşterilerimizle bir araya getirip ev almalarını 
sağlıyoruz. Böylece hem firma müşterilerimizle 
işbirliklerimizi güçlendiriyor, hem de yabancıların 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu arada da biz, konut 
finansmanı işlemi yapmış oluyoruz. Yani bütün 
tarafların kazandığı bir ortam oluşturuyor fuar 
alanları... Ayrıca müşterilerimize kampanya, ürün 
ve anlaşmalı olduğumuz marka projelerimizin, 
mailing ve SMS yoluyla tanıtımını yaparak onların 
bu proje, kampanya ve ürünlerden bütçelerine 
en uygun ödeme koşullarıyla yararlanmalarını 
sağlıyoruz. 

Hasan Çelenligil 
Türkiye Finans Konut Finansmanı 

Pazarlama Müdürü

türkiye Finans’tan Konutta Her 
Bütçeye Uygun Çözümler

Dosya / Gayrimenkul 



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  2 5

Türkiye Finans, Çilingir Mortgage ürünleri 
ile dileyen herkese kendi evinin kapısını 
açma fırsatı sunuyor. Uygun kar oranları, 

uzun vade seçenekleri ve esnek ödeme 
planları ile Türkiye Finans, herkesi ev sahibi 
yapıyor. 
Yazlık ev satın almak isteyenler için Yazlık 
Mortgage, 2B arazisini almayı düşünenler 
için 2B Finansmanı, T.C. vatandaşı olmayanlar 
için ise Yabancılara Mortgage ürünlerini 
geliştiren Türkiye Finans, uygun kar ve 
komisyon oranları ile 120 ay vadeye kadar 
alternatif ödeme planları sunuyor. 
Ülke genelinde 300’den fazla firma ile toplu 
konut projesi anlaşması bulunan Türkiye 
Finans, bu projeler ile kişiye özel finansman 
çözümlerini de bir araya getiriyor. 
Üstelik, Bonus Hediyeli Mortgage Kampanyası 
ile ev sahibi olacaklara, kullandıkları finansman 
tutarının binde biri oranında bonus armağan 
ediyor. 

Yabancılara En Avantajlı Mortgage 
Türkiye Finans’tan 
Türkiye Finans, Çilingir Mortgage’ın 

Yabancılara Mortgage ürünü ile, Bakanlar 
Kurulu’nca belirlenen ülkelerin vatandaşı 
olan yabancı uyruklu gerçek kişilere de konut 
finansmanı imkanı sunuyor. Mütekabiliyet 
Yasası’nın yürürlüğe girmesi sonrasında 
müşterilerin ihtiyaçları paralelinde geliştirilen 
Yabancılara Mortgage ürünü, 120 ay vadeye 
varan taksit seçenekleri ve çok avantajlı kar 
oranları ile yabancı uyruklu kişileri de ev sahibi 
yapıyor. 

Türkiye Finans’tan 2B hak sahiplerine 
finansman desteği 
2B Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten bu 
yana, defterdarlıklara ve mal müdürlüklerine 
hak sahiplerinin başvuruları devam ediyor. 
Türkiye Finans, devletin sunduğu %20 peşin 
ödeme iskontosundan faydalanmak isteyen 
hak sahiplerine, 2B Finansmanı ürünüyle 
destek oluyor. Düşük kar payı ve 84 aya 
varan vade imkanı sunulan 2B finansmanı 
ürünü ile, Türkiye Finans, müşterilerinin 
düşük taksitlerle arazilerine sahip olmalarını 
sağlamayı amaçlıyor. •

türkiye Finans Çilingir 
mortgage ile Herkesi Ev 
Sahibi Yapıyor 

Gayrimenkul / Dosya
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Şube

"Yolların kesiştiği Afyon’da, insanların yolları da Türkiye 
Finans’ta kesişmeli" diyen Türkiye Finans Afyon Şube Müdürü 
Mustafa Karakuş, bankacılıkta teknolojiye ve insan ilişkilerinin 
önemine inanan, küçük yaşlardan beri iş hayatının içinde 
olmuş deneyimli bir bankacı. Mustafa Karakuş Afyon’un 
merkezinde konuşlanmış olan şubede, bölgedeki iş dünyasını 
ve bankanın faaliyetlerini anlattı bize.

"mÜştErİLErİmİZLE YOL 
arKaDaşI OLmaK İStİYOrUZ"

Mustafa Karakuş
Türkiye Finans 

Afyon Şube Müdürü

AFYON ŞUBE 
MÜDÜRÜ 
MUSTAFA KARAKUŞ
1975 Berlin doğumlu. 
Ankara Gazi Üniversitesi 
İşletme Fakültesi mezunu. 
Türkiye Finans ailesine 
2006 yılında katılan 
Karakuş, çocukluğundan 
beri baba mesleği olan 
ticaret hayatının içinde 
oldu. Formula 1 yarışlarını 
seyretmeyi sevse de, şu 
sıralar pek fırsat bulamıyor. 
Lise ve üniversite yıllarında 
basketbol oynayan 
Mustafa Karakuş bu sporu 
çocuklarıyla oynayarak 
onlara da aşılamaya çalışıyor. 
Çocuklar ile vakit geçirmeyi, 
şehri gezip tanımayı çok 
seviyor. Evli, 11 yaşında bir 
kızı, 9 yaşında ve 17 aylık iki 
oğlu var.

Bölgenizden bahseder misiniz? 

Yolların kesiştiği bir kavşak nokta-
sında olması bakımından şanslı 
bir konumda Afyon. Mermercilik 
ve termal turizm sektörlerinde; 
sucuk, lokum, kaymak, kırmızı et 
besiciliği ve yumurta üretiminde 
söz sahibi olan bir kent. Dünyada 

önemli bir mermer ihracatçısı konumunda. 
Türkiye’nin günlük yumurta üretiminin ise %15'i 
buradan karşılanıyor. Günlük üretim kapasitesi 
80 milyon olan Türkiye yumurta üretiminin 10 
milyonu Afyon’da üretiliyor. Termal sektörde 
de bir kırılım yaşanıyor bölgemizde, 5 yıldızlı 
termal tesisler kuruluyor ardı ardına. Müteşeb-
bislerin özellikle son zamanlarda bu sektöre 
yatırım yapmasıyla, Afyon’un gerek Türkiye’nin 
gerekse dünyanın termal ve sağlık turizm baş-
kenti haline geleceğini düşünüyoruz.

Şubenizden söz eder misiniz?
7 yıllık bir şubeyiz, Afyon'un tek şubesiyiz. 
10 kişilik bir ekibimiz var. Türkiye Finans 
Türkiye’nin öncü katılım bankası. Bizim de ana 
hedefimiz Türkiye Finans’ın bu misyonunu 
Afyon'da da gerçekleştirmesine hizmet etmek.  
Afyon'u Türkiye Finans’ın ikinci şubeyi açacağı 
bir yer haline getirmek istiyoruz. Yollar madem 
Afyon’da kesişiyor, insanların yolları da Türkiye 
Finans’ta kesişmeli. 

Müşteri portföyünüz nasıl? Nasıl bir 
bölgesel strateji uyguluyorsunuz?
Bizdeki portföyün ağırlığı, sektörlerin 
Afyon’daki ağırlığı ile örtüşüyor. Özellikle 

mermer ve yumurta sektörüne ağırlık vermek 
istiyoruz. Diğer önemli hedeflerimizden 
biri de dış ticaret işlemlerine talip olmak ve 
gerçekleştirmek. İnşaat sektörü de Afyon’da 
önemli ve önde giden bir sektör. Bizim de 
Türkiye Finans olarak hem kooperatiflerle hem 
de özel yatırımcılarla ortak çalışmalarımız 
var. Örneğin müşterimiz D&G İnşaat’ın 
şehir merkezinde yaptığı kapsamlı konut 
projesinde işbirliği yapıyoruz. Yine Afyon’un 
akademisyenleri için 25 daireli bir kooperatifin 
hayata geçmesini sağladık. Bankamız 
kooperatif üyelerine fon kullandırıyor, ancak 
Afyonlu henüz fon kullanım sistemini bilmiyor, 
biz de özellikle bireysel müşterilerimize bu 
sistemi tanıtmaya çalışıyoruz. 
 KOBİ ve İşletme segmentlerinde de mesafe 
katetmemiz gereken bir süreç var önümüzde. 
Bankamızın ve piyasanın lokomotifi olan 
bu iki segmentte büyüme hedeflerimizi 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine bankamızın 
ilkelerinden biri de topladığını yine topladığı 
şehirde dağıtmak. Biz de bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Piyasanın ve çarşının içinde olmaya 
gayret ediyoruz. 
Kart satışlarında Alex ve Arda Turan 
reklamlarından çok güzel geri dönüşler aldık. 
Temel düsturlarımızdan biri müşterilerimizle 
yol arkadaşı olmak. Bugüne kadar KOBİ 
bankacılığı ve ticari iş ailesi içindeki 
bankacılığımızla ön planda olduk. Afyonlular 
bankamızı, müşterilerinin sorunlarını çözmeye 
gayret eden, danışmanlık hizmeti veren, 
yatırımlarına ve birikimlerine yön veren banka 
olarak tanımlıyorlar. Akla ilk gelen banka olmak 
istiyoruz. •
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Şube

Mali müşavir olmak için yola çıkan, ancak yolu Türkiye 
Finans’la kesişen İstanbul Aksaray Şube Müdürü Numan Çelik, 
genç ve dinamik bir bankacı. 30 farklı ülke insanının ticaret 
yaptığı bölgedeki yoğun iş trafiği arasında ihracat, tekstil, dış
ticaret ve turizm odaklı keyifli bir sohbet yaptık.

"BöLGEmİZ İHraCatIN 
CEP HErKÜLÜ"

Numan Çelik
Türkiye Finans 

İstanbul Aksaray Şube Müdürü

İSTANBUL AKSARAY 
ŞUBE MÜDÜRÜ 
NUMAN ÇELİK
1980 İstanbul doğumlu. Bir
yıldır bu şubede müdür olarak
görev yapıyor. Marmara
Üniversitesi İktisat Fakültesi
2002 yılı mezunu. 2003 yılında
ilk başvurduğu işyeri olan
Anadolu Finans’ta bankacılığa
başladı. 2005 yılına kadar
Anadolu Finans ve Family
Finans’ın birleşme sürecinde
çalıştı. Üç yıllık bir aradan
sonra 2008 yılı Nisan ayında
tekrar Türkiye Finans ailesine
katıldı. Eminönü şubesinde
birkaç yıl çalıştıktan sonra
geçen yıl 30 Eylül’de de
Aksaray Şubesi’ne atandı.
Fatih Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde
yüksek lisans yapan Çelik,
şu anda Sabahattin Zaim
Üniversitesi İslam Ekonomisi
ve Uluslararası Finans
bölümünde doktorasına
devam ediyor. Evli, 7 yaşında
ve 3 aylık iki çocuğu var. Ailece
arabayla seyahat etmeyi, evde
mısır patlatıp film izlemeyi ve
futbolu seviyor. Galatasaray
taraftarı olduğunu da özellikle
belirtiyor.

Bölgenizi tanıyabilir miyiz?

Bölgemiz Aksaray’a açık alanlı 
alışveriş merkezi diyebiliriz. 
Tekstil yoğun bölgede, tekstilden 
hazır giyime, ayakkabıdan 
çantaya birçok firma var. 
Buradaki firmaların büyük 
çoğunluğu başta Rusya ve 

Ukrayna olmak üzere 30’a yakın ülkeye 
ihracat yapıyor. Ayrıca KOBİ segmentinde 
de birçok irili ufaklı otomotiv yedek parça 
satan müşterimiz var. Aksaray piyasası 
ihracatının 5 milyar dolara yakın olduğu 
söyleniyor. Bölgemiz için "ihracatın cep 
herkülü" diyebiliriz. Ülkenin dışarıya açılan 
bir penceresi gibi Aksaray, Arap ülkelerinden, 
Türki Cumhuriyetler'e, Afrika'dan, Orta 
Doğu'ya uzanan 30 farklı ülke insanını 
görebilirsiniz  Bölgemizde tekstil ve otomotiv 
yanında turizm sektörü de hareketli. Yabancı 
trafiğinin çok olması otellerin sayısını da 
artırdı. Özetle, Aksaray tekstil ve otomotivden, 
turizm-otelciliğe uzanan bereketli bir piyasa   
diyebiliriz.

Biraz da şubenizden ve bölgedeki 
konumundan söz edelim.
Şubemiz 9 yıldır faaliyet gösteriyor. 13  
kişilik bir ekibimiz var. Bölgemizin kesin 
çizgileri yok, ancak Laleli ve Aksaray olarak 
düşündüğümüzde 6 tane katılım bankası
şubesi, 30'dan fazla da konvansiyonel banka 
şubesi var. Konvansiyonel bankalar
arasında 20 yılı aşkın süredir faaliyette olan, 
firmanın yaşıyla denk şubeleri var burada. 
Bizim hedefimiz katılım bankalarında birinci 
olmanın yanında konvansiyonel bankalar 
arasında da bölgede ilk üçe girmek.

Özel stratejileriniz var mı, hangi 
segmentlerde öne çıkmak istiyorsunuz?
Tekstil, otomotiv, turizm, ihracat… Her 
sektörden müşterimiz var. Marmaray Projesi 
ve bölgenin gelecekte turizm bölgesi  yapılmak 
istenmesinden dolayı emlak sektörü adeta 
şaha kalkmış durumda. Bizim birinci hedefimiz 
dış ticaret ve gayrimenkul satış pastasından 
en büyük payı almak. Ayrıca buradaki moda 
festivalleri sırasında ticaret yapmaya gelen 
yabancı uyruklu müşterilerimiz de var. 
Müşterilerimizin ürettiği ürünler Doğu Bloku 
ülkelerinde aranan marka haline gelmiştir. 
Oralardaki büyük esnaf alışveriş için buraya 
festivallere geliyor. Gelenlerin %75'i Rusya ve 
Ukrayna esnafıdır. Biz onlara da bankacılık 
hizmeti veriyoruz, para transferlerini yapıyoruz. 
Western Union işlemlerinde Türkiye Finans’ın 
en başarılı üç şubesinden biriyiz. Ayrıca 
Aksaray ve Laleli esnaf ve çalışanlarının tüm 
bireysel bankacılık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz 
müşterilerimize finans danışmanlığı yapıyoruz 
aslında…  
Tüm segmentlerde büyümek istiyoruz. Aksaray 
deniz, biz kepçe bütün işyerilerine girmek 
hedefindeyiz.

Bölgenizdeki yeni yatırımların size etkisi 
oluyor mu?
Şubemiz Marmaray’a 150 metre mesafede. 
Marmaray’ı kullanan insanların şubemizin 
önünden geçmesi günlük gişe işlem hacmimizi 
artırdı. Ayrıca gayrimenkullerde beklenin 
üzerinde bir değer artışı sağlandı. Öte yandan 
bölgemiz oteller bölgesi olduğu için devlet 
politikası olarak da destekleniyor, birçok bina 
yıkılarak otel yapılıyor. Bu da ihtiyaç ve talebi 
devamlı canlı tutuyor. Yani gayrimenkul piyasası 
oldukça hareketli ve canlı bölgemizde. •
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Kobiler

Mustafa İsmail 
Genelioğlu kimdir?
1960 doğumlu. Makine 
mühendisi. Isparta 
Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi 
1982 mezunu. Evli, bir 
kız bir erkek iki çocuğu 
var. Edebiyatı ve şiir 
yazmayı seviyor. Afyon 
Ticaret ve Sanayi Odası 
meclis üyesi. Afyon 
Sanayi ve İşadamları 
Derneği (AFSİAD) üyesi. 
Ak Parti İl Yönetim 
Kurulu üyesi. Kültürel 
değerlere çok önem 
veriyor. İnançlarına 
uygun bir yaşam tarzını 
benimsemiş.

"PLaNLI şEHİrLEşmELErLE KIraÇ 
VE VErİmSİZ tOPraKLarDa 
KONUt YaPmaK GErEKİYOr"
Türkiye Finans’ın bu sayıdaki KOBİ misafiri, D&G Yapı ve GEN-POR 
kurucu ortağı Mustafa İsmail Genelioğlu. Genelioğlu, Afyon’da 
modern site projeleri, yapı malzemeleri üretimi ve satışı yapıyor. 
Aynı zamanda Afyon Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Sanayi ve 
İşadamları Derneği gibi şehrin iş dünyasına yön veren önemli 
kurumlarında aktif görevler üstlenmiş. Kültürel değerlere düşkün, 
edebiyatı ve şiir yazmayı seven Genelioğlu ile, bu sayfalara 
sığdıramadığımız keyifli ve uzun bir sohbet yaptık.

Firmanızın faaliyetlerinden bahseder 
misiniz?

iki ortaklı bir şirket olan D&G Yapı Afyon’da 
dededen toruna müteahhitlik ve mobilya 
imalatı yapan Dişbudak ailesi ile, 1955'ten 
bu yana inşaat malzemeleri ticareti yapan 
Genelioğlu ailesinin ortaklığı ile kuruldu. 
Prestiji yüksek site projeleri, Strafor üretimi 
ve seracılık yapıyoruz. Günümüzde insan-

ların yaşam tarzları da değişiyor. Güvenliği 
olan ve çocuklarının rahatça oynayabileceği 
mekanları tercih ediyorlar. Biz de bu gelişme-
ler paralelinde D&G yapı olarak Afyon’da mo-
dern site projeleri gerçekleştiriyoruz. Afyon’un 
alışveriş merkezleri ve termal dinlenme 
tesislerinin bulunduğu Erkmen’de 9 blok 72 
daireden oluşan; içinde yüzme havuzları, spor 
salonları, saunaları, sosyal tesisleri, gölü ve 
adası ile günümüz site anlayışını yansıtan Gö-
lada Evleri'ni inşa ettik. Yeni projemiz Afdora 
ise 13 katlı ikiz kulelerden oluşan, 146 daireli, 6 
mağazalı, rezidans konforunu aratmayacak ve 
teknolojik altyapısı üstün bir site. Ortağımızın 

oluşturduğu Dişbudak kalitesi ve imajını bizim 
inşaat malzemesindeki deneyimlerimizle bir-
leştirerek, Türkiye’nin gelişme trendi doğrultu-
sunda kontrollü ve planlı çalışmalar yapıyoruz 
kentimizde.

Türkiye’de konut ihtiyacı artıyor mu?
Türkiye’de konut ihtiyacı, şu anda nüfus 
artışından daha fazla artmış olsa da, inşaat 
sektörünün ekonominin lokomotifi olması 
nedeniyle bazı düzenlemelere gidiliyor. Son 
zamanlarda yapılan düzenlemelerle, belli bir 
tasarrufu olan insanlar bankadan kredi alıp 
konut edinebilir hale geldiler. Ayrıca kırsaldan 
kente göç devam ediyor Türkiye’de. Bu 
durum da konut ihtiyacını artırıyor. Aile tipi 
4+1 konutlar hala revaçta. Ancak 1+1'ler de 
üniversite öğrencileri için uygun olduğundan, 
son beş yıldır Anadolu’da da yapılmaya 
başlandı. 
Kentsel dönüşüm konusu ilimizde de 
gündemde. Depreme dayanıklı binalar, raylı 
sistem, okul, yeşil alanlar, spor tesisleri ve 
sair konuları yeniden planlamak ciddi maliyet, 
araştırma ve zaman gerektiriyor. 

Mustafa İsmail Genelioğlu
D&G yapı ve GEN-POR kurucu ortağı
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Konut dışındaki faaliyetleriniz neler?
1994 yılından beri ısı yalıtım malzemesi olan Strafor’un 
üretim ve satışı yapıyoruz. Ayrıca teknolojik sera 
dediğimiz jeotermal seracılık da faaliyetlerimiz arasında.
Tarım, stratejik öneme sahip bir sektör haline gelecek 
önümüzdeki yıllarda. Aslında seracılık Türkiye’de yıllardan 
beri yapılıyor. Kışın ısınma gideri az olması nedeniyle 
Antalya tercih ediliyordu; ancak Afyon ve Yozgat gibi 
yörelerde de jeotermal kaynakların seralarda ısıtma 
kaynağı olarak kullanılabilir hale gelmesiyle, buralarda da 
topraksız tarım uygulaması başladı. Bu sistemde toprak 
yerine hindistan cevizi kabuğu (kokopit) kullanıyoruz. 
Su, gübre, iklimlendirme ve havalandırma otomasyon 
sistemiyle sağlanıyor. Yöresel şartlara uyum sağladığı için 
son 5 yıldır salkım domates üretimi yapılıyor Afyon'da. Biz 
topraksız tarım ürünü olarak ürettiğimiz salkım domatesi 
İstanbul, Ankara ve Bursa’ya satıyoruz.
 
Topraksız tarımın ne gibi avantajları var?
Topraklı tarımda bilinçsizce, günümüz insanını ürküten, 
etki süresi 40 - 50 gün olan zirai ilaçlar kullanılıyor. Çiftçi 
tarladaki ürünü ilaçlıyor, ertesi gün pazara götürüp satıyor. 
Oysa topraksız tarım, hijyen şartlarından ilaçlamaya kadar 
denetim altında. Biz serada rüzgar olmadığı için döllenme 
ve tozlaşmayı arılarla yapıyoruz. Bu nedenle etki süresi 
en fazla 3 gün olan ilaçlar kullanıyoruz, çünkü arıyı 3 gün 
sonra tekrar içeri almak zorundasınız.
Ekonomi geliştikçe toplum gelişiyor. Doğal üretime 
dönelim diyorlar, ancak zaten doğal tarım alanları 
bitti. Toprağın ph değeri uygun değilse, yani kimyasal 
gübrelerle toprağı kirletmişseniz, diktiğiniz bitki, ihtiyacı 
olan minerallerin birçoğunu alamıyor, azotla beslenmek 
zorunda kalıyor. "Eski lezzetler kayboldu" dememizin 
nedeni de bu. Topraksız tarımda ise biz suyun ph değerini 
sürekli kontrol altında tutarak, bitkinin ihtiyacı olan 
çinko, magnezyum, bakır, demir gibi mineralleri almasını 
sağlıyoruz.
Öte yandan topraksız tarımda işgücünün yoğun, enerji 
maliyetinin yüksek olması, ihracatta rekabeti zorlaştırıyor. 

Gelecekte Afyon’un iş dünyasını nasıl 
görüyorsunuz?
Önümüzdeki 20 yıl için Türkiye’nin dünyadaki vizyonunu 
belirlemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani, 
‘Türkiye hangi konularda gelişme gösterirse başarılı 
olur’ noktasından hareket edilmeli. Kentler kendi 
özelliklerine göre sektör belirlemeli. Örneğin turizm, tarım 
ve yenilenebilir enerji var. Turizmin bir diğer ayağı da 
Avrupa’ya yönelik, yaşlılar için huzur turizmi. Ülkemizin 
iklimi, mutfağı, insan ilişkileri güzel; hizmet kalitesi 
yüksek. Bu nedenle yaşlı turizminde ciddi bir pazar elde 
edebilir Türkiye. Afyon, termal başkent olması nedeniyle 
daha şanslı bu konuda. Sağlık turizmi %10 kapasiteyle 
çalışıyor şu anda Afyon’da. Ancak yöresel hizmet 
verebiliyor, yurt dışından gelen çok az. Bu konulara 
öncelik verilmeli. Mesela çok eski yerleşim yeri olan Frig 
Vadisi'nin popularitesi var, ama orada yeterli düzenlemeler 
yapılamadı. Yine, Afyon Kalesi çok eski bir kültür varlığımız 
olmasına rağmen etrafında sadece yüzeysel cephe 
restorasyonlara gidildi, oradaki eski konaklar ekonomik 
anlamda verim getirecek hale dönüştürülemedi. Öte 
yandan bütün illerde üniversiteler ciddi gelir kaynağı oldu. 
Üniversite bölgelerinde yapılanmalara önem verilmeli, 
yurtlar, sosyal mekanlar yapılmalı. 

Türkiye Finans’la yollarınız nasıl kesişti?
Bizim iş hayatımız eskilere dayanıyor. İkili ilişkiler 
Anadolu’da hala çok önemli. Türkiye Finans’ta şimdiki 
şefimiz Mustafa Uğraş, bizde iyi bir izlenim bırakmıştı. 
Kandilde, bayramda telefon açar, her zaman hatırımızı 
sorardı. Daha sonra, Mustafa Karakuş Bey’in bölgeye 
müdür olarak gelmesiyle de ilişkilerimiz gelişti. 
Yöneticilerle kafa yapılarımız, kültürel değerlerimiz 
örtüşüyor ve aynı dili konuşuyoruz. Türkiye Finans’la 
ortak projelere de imza atıyoruz. Örneğin Afdora Sitesi için 
ortak kampanya başlattık. Ciddi anlamda talep bekliyoruz. 
Bankacılık faaliyetlerimin hepsini Türkiye Finans’la 
gerçekleştiriyorum. •
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İHRACATIN YARIDAN 
FAZLASINI KOBİLER 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 
yılına ilişkin "Girişim Özelliklerine Göre 
Dış Ticaret İstatistikleri"ni açıkladı. Elde 

edilen verilere göre, 2013 yılında 59 bin girişim 
ihracat, 65 bin girişim ithalat yaptı. İhracatın 
%59,2'si, ithalatın ise %39,9'u KOBİ'ler 
tarafından gerçekleştirildi. Dış ticaretin 
yarısından fazlası sanayi sektöründeki 
girişimler tarafından yapıldı. Sanayi 
sektöründeki girişimlerin ihracatının 
%46,5'i AB ülkelerine yapıldı. İhracatta, 1-9 
kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı 
%17,8 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli 
girişimlerin payı %24,1, 50-249 kişi çalışan 
orta ölçekli girişimlerin payı %17,3, 250 ve 
üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli 
girişimlerin payı ise %40,7 oldu.  
Girişimin ana faaliyetine göre, ihracatın 
%57'si, ithalatın ise %51,6'sı sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren girişimler tarafından 
yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin 
ihracattaki payı %39,2, ithalattaki payı ise 
%33,3 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi ürünleri 
ihracatının %58,3' ünü ana faaliyeti sanayi 
olan girişimler, %38,3'ünü ise ana faaliyeti 
ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana 
faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı 
ihracatın ise %95,4' ü imalat sanayi ürünleri, 
%2,2'si tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri 
oldu. Girişimin ana faaliyetine göre, sanayi 
ürünleri ithalatının %49,4'ü sanayi, %39,6'sı 
ticaret ve %11,1'i diğer sektörlerdeki girişimler 
tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi 
olan girişimlerin ithalatının %74,8' ini imalat 
sanayi ürünleri, %15,5'ini madencilik ürünleri 
oluşturdu. 

İYİ TARIM YAPAN 
ÇİFTÇiLERE DESTEK 
vERİLECEK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "İyi 
Tarım Uygulamaları" yapan çiftçilerin 
desteklenmesine ilişkin bir tebliğ 

çıkardı. Çevre, insan ve hayvan sağlığına 
zarar vermeyen tarımsal üretim yapılması, 
doğal kaynakların korunması, tarımda 
izlenebilir, sürdürülebilir ve güvenilir gıda 
arzının sağlanması amacıyla çıkarılan tebliğ, 
27 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre iyi 
tarım uygulamaları yapan çiftçilere, meyve 
sebze üretim alanları için dekar başına 50 lira, 
örtü altı üretim alanları için ise dekar başına 
150 lira destekleme ödemesi yapılacak. İyi 
tarım uygulamaları desteğinden yararlanmak 
isteyen çiftçiler, 3 Şubat - 17 Mart 2015 tarihleri 
arasında dilekçe ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 
(ÇKS) kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine 
başvuru yapacak. Bu yıl düzenlenmeyen 
sertifikalar ile yapılan başvurular, kabul 
edilmeyecek.
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BİLİM, SANAYİ vE 
TEKNOLOJİ BAKANI 
FİKRİ IŞIK: "TÜRKİYE’Yİ 
YERLİ OTOMOBİLLE 
TANIŞTIRACAĞIZ" 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
yerli otomobilin artık bir 'babayiğitler 
projesi' olduğunu söyledi ve hükümet 

olarak kesinlikle yerli bir otomobil markası 
oluşturacaklarını, bu konuda kararlı 
olduklarını vurguladı. Ar-Ge, tasarım ve 
mühendislik ile seri üretim olarak 3 aşamalı 
bir çalışma yaptıklarını anlatan Işık, yerli 
otomobilin Ar-Ge boyutunu büyük oranla 
TÜBİTAK önderliğinde yürütmek arzusunda 
olduklarını, tasarım ve mühendislik 
çalışmalarını ise TÜBİTAK ile özel sektörün 
yapacağını belirtti. 
Projenin aşamalarını, "Elektrikli otomobil 
teknolojileri konusunda TÜBİTAK tarafından 
bir mükemmeliyet merkezi kurulması, daha 
sonra bir tasarım ve mühendislik yapısının 
oluşturulması ve son olarak da seri üretime 
geçilmesi" şeklinde özetleyen Işık; "Bu, çeşitli 
birikimlerin bir arada bulunmasını gerektiren 
bir alan. Bu nedenle farklı konulardaki 
deneyimli ve istekli girişimcileri, şirketleri 
bir araya getirip böyle bir projeyi hayata 
geçirmeyi arzuluyoruz. Hedefimiz, 2020 
yılından önce bir Türk markasının, başta 
Türkiye olmak üzere yollara çıkması" dedi. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK 
KURUMU, BİR PARASAL 
DEĞERİN, TALEP EDİLEN 
TARİHTEKİ DEĞERİNİN 
SAPTANMASI İÇİN YENİ 
UYGULAMA GELİŞTİRDİ 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Başkanı Birol Aydemir, geçmişteki bir 
parasal değerin, talep edilen tarihteki 

değerinin saptanması için yeni uygulama 
geliştirdiklerini bildirdi. Aydemir, "Bu 
uygulama, mahkemenin sonuçlanma 
sürelerini kısaltacak, vatandaşların kendi 
aralarındaki işlemleri de kolaylaştıracak, 
paranın bugünkü değerinin gerekli olduğu 
her şeyde işe yarayacak" dedi. Aydemir, 
basın toplantısında, belli bir tarihteki parasal 
değeri Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt 
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim 
oranları kullanılarak talep edilen tarihteki 
değere dönüştürme aracı olan "Parasal 
Değerleri Güncelleme Aracı" uygulaması 
hakkında bilgi verdi. TÜİK' in internet 
sitesinin sağ alt köşesinde yer alan Türk 
Lirası simgesinin yer aldığı linke tıklayarak 
bu uygulamaya ulaşılabileceğini ifade eden 
Aydemir, mahkemelerden, icra dairelerinden, 
sanayi ve ticaret odalarından, bazen de 
vatandaşlardan kendilerine gelen taleplere 
de artık internet sitesinden 30 saniyede 
cevap bulunabileceğini söyledi. Aydemir, bu 
uygulamadan alınacak belgenin, resmi evrak 
niteliği taşıdığını da belirtti. 

FOREKS PİYASALARINA 
İLGİ ARTIYOR

2011 yılında SPK'nın denetimine giren 
Forex piyasalarına ilgi, her geçen gün 
artıyor. 18 binden fazla aktif yatırımcı 

her gün 20 milyar liralık işlem hacmi 
gerçekleştiriyor. Dünya genelinde günlük 
6 trilyon dolarlık işlem hacmi ile New York 
Borsası'nın yaklaşık 40 katı hacme ulaşan 
Foreks piyasaları, barındırdığı risklere rağmen, 
son dönemde Türkiye'de yatırımcıların 
ilgisini çekmeye başladı. ABD Doları, Euro, 
İngiliz Sterlini, Japon Yeni ve İsviçre Frank'ı 
gibi majör olarak tabir edilen para birimleri, 
Forex piyasasının işlem hacminin yüzde 
70'ini oluşturuyor. Forex, günümüzde her 
ölçekte yatırımcının yalnızca bir internet 
bağlantısıyla günün her saatinde erişebildiği, 
kar potansiyeli yüksek bir sistem olarak her 
geçen gün daha çok güçleniyor. 
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Hakan Gümüş
Türkiye Finans İnsan Kaynakları Müdürü

Gelişme - Kanuni Düzenleme

Türkiye’nin öncü Katılım Bankası Türkiye Finans, her biri ayrı 
değer olan tüm çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
veriyor. Türkiye Finans’ın eğitimler için tercihi ise, Global 
Eğitim Proje ve Danışmanlık Hizmetleri oldu.

tÜrKİYE FİNaNS’taN 
ÇaLIşaNLarINa İş SaĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİtİmLErİ

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu Türkiye 
Finans için ne ifade ediyor?

Türkiye Finans, İş Sağlığı ve Güven-
liği (İSG) noktasında sektörün öncü 
bankalarından biridir. Biz kanun 
henüz hazırlık aşamasındayken 
yönetmeliklere şekil verilmesinde 
de aktif roller üstlendik. Dolayısıy-
la 4500 çalışanımız, 280 şubemiz, 

Türkiye’nin değişik noktalarındaki 10 bölge 
müdürlüğümüz ve Kartal’daki hizmet
binamızdaki tüm birimlerimizde İSG 
kanunu hükümlerini titizlikle uyguluyoruz. 
Çalışanlarımızın huzurla ve başarıyla görev 
yapabilmeleri bankamız için çok önemli. 
Bu nedenle biz İSG uygulamalarımıza, 
çalışanlarımızın bankamıza kabulü 
aşamasında başlıyoruz. İşe alımı tamamlanan 
arkadaşlarımızın ilk oryantasyon
programlarında İSG konusuna özel bir bölüm 
ayırıp, onların farkındalığı ve bilgilendirilmeleri 
konusunda çaba harcıyoruz. Bugün itibariyle 
4500 çalışanımızın hepsinin geri beslemeler 
dahil olmak üzere İSG eğitimleri tamamlanmış 
ve süreç sona ermiş durumda.

Yönetim ve çalışanlar olarak bu 
konuda neler yaptınız? Bir danışmanlık
aldınız mı?
İSG yasası yürürlüğe girdiği andan itibaren, 
bankamızın yönetimi konuya inanılmaz

bir hassasiyetle yaklaştı. Bu da bizim 
çalışmalarımızın çok süratli bir şekilde
tamamlanmasını ve şekillendirilmesini sağladı. 
Dolayısıyla biz ilk günden itibaren, eğitim 
programları ve risk tanımlamaları başta olmak 
üzere kanunda öngörülen çalışmaları bütün 
birimlerimizde gerçekleştirdik. İSG yasasının 
tüm detaylarının bankamızca uygulanabilmesi 
amacıyla bir danışmanlık firmasıyla çalışmaya
başladık. 2012 yılından itibaren tüm 
çalışanlarımızın hizmet verdiği yerleşimlerde
uzmanlar tarafından risk analizleri yapıldı ve 
belirlenen aksaklıklar süratle giderilmek
suretiyle yasanın öngördüğü tüm önlemler 
alındı. Hem yasanın gelişim trendi, 
hem de bizim dönem içinde kazandığımız 
tecrübeye bağlı olarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Düzenli olarak yaptığımız 
komite toplantılarında, yasa kapsamındaki
incelemelerimize ve danışman firmamızın 
tespitlerine göre alınması gereken önlemleri 
belirliyor, ilgili birimler tarafından aksaklıkların 
giderilmesi için de hareket planları hazırlayıp 
uyguluyoruz. Süreç içinde iş sağlığını tehdit 
eden bütün unsurlar/olaylar bize ihbar edildiği 
andan itibaren; hem İK birimimiz, hem de 
danışmanlık firması tarafından titizlikle takip 
ediliyor ve sonuçlandırılıyor.
Gerek bankamız yönetim kademelerinde, 
gerekse çalışanlarımızda bilinç ve farkındalık 
seviyesinin her geçen gün biraz daha arttığını 
çok net olarak söyleyebilirim.  •
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Türkiye Finans’ın İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusundaki çalışmaları ne
zaman başladı?

2004 yılında çıkmış olan İSG Eğitim 
yönetmeliği uyarınca bizim zaten 
tüm Türkiye’deki şubelerde eği-
timlerimiz devam ediyordu. Kanu-
nun çıktığı 2012 yılı sonunda hem 
risk değerlendirme yönetmeliği, 
hem İSG uzmanlığı yönetmeliği 

hükümlerinin gerektirdiği tüm çalışmalarımızı 
tamamladık ve 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
Türkiye Finans’ta –Türkiye’de belki de ilk 
olarak- 50 kişinin üzerinde çalışanı bulunan
Kartal Genel Müdürlük ve Tophane ek hizmet 
binasında, İSG hizmetlerini Çalışma Bakanlığı 
yetkili kurum olan Global OSGB Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi Hizmetleri A.Ş ile sistematik 
olarak başlattık. Öncelikle bir İSG politikası 
hazırladık ve yayınladık. Alt komiteler kurarak 
birimlerin sorumluluklarını ve hangi noktada 
ne tür aksiyonlar alacaklarını belirledik. 
2013 yılının sonunda bankada özellikle iş 
güvenliği konularında ciddi adımlar atıldı. 
Eğitimler yanında risk analizleri, acil durum 
eylem planları, sağlık muayeneleri ve tahliye 
tatbikatları, aldığımız en önemli aksiyonlardı.

İSG komitelerini nasıl oluşturdunuz? 
Çalışanlar bu konuda eğitimleri aldılar 
mı?
2013 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle,
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere komite 
oluşturma zorunluluğu getirildi. Biz de bu 
yönetmeliğe uygun olarak, bankamızda 
50 kişinin üzerinde olan iş yerlerinde İK 
birimi öncülüğünde bu Komiteleri oluşturduk. 
Komite üyelerimiz insan kaynakları, idari işler, 
iş sürekliliği birimleri, iş güvenliği uzmanı ve 
işyeri hekiminden oluşuyor. Ayrıca çalışan 
temsilcileri de seçilmesi gerekiyordu. Kartal 
Genel Müdürlük’te 5 kişi, Tophane binamızda 

da 2 kişi seçtik. Bu temsilciler çalışanla işveren 
arasında bir köprü oluşturuyorlar. Yaptıkları 
geribildirimler, Komitemizce değerlendiriliyor.
Eğitim konusuna gelince, bankada temel İSG 
eğitimleri dışında zorunlu eğitim olarak
adlandırdığımız, Sağlık Bakanlığı onaylı 
ilkyardım eğitimleri, Acil Durum Eğitimleri 
(yangın söndürme ekibi, arama kurtarma ekibi, 
koruma ekibi) ile yangın, deprem, sel, sabotaj 
tahliye tatbikatları da yönetmeliğin belirttiği 
sürelerde sadece genel müdürlükte değil, 
tüm şubelerimizde "İşyerlerinde Acil Durum 
Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak 
gerçekleştiriyoruz.

Bankacılık sektöründe ne gibi riskler 
olabiliyor?
Çalışma Bakanlığı, az tehlikeli, tehlikeli ve çok 
tehlikeli olarak 3 sınıf belirledi. Bankacılık ve 
finans sektörü de az tehlikeli sınıfta yer alıyor. 
Sadece banka çalışanları değil, alt işverenler, 
temizlik, güvenlik, ulaşım gibi servislerde
çalışanlar da tehlikelerle karşılaşabiliyor. 
Şubelerde yaptığımız risk analizlerinde
kayma, düşme ve özellikle elektrik tehlikeleri 
öne çıkıyordu. Bu konuda yaptığımız
çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Eğitimlerde 
çalışanların dikkat etmesi gereken oturma, 
ekran seviyesi, klavye kullanımı gibi ergonomi 
kurallarına da değiniyoruz. Elektronik 
donanımların da düzenli olarak denetimlerini 
yapıyoruz.

Paylaşım dergisi okuyucularına bir 
mesajınız var mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği evde başlayan, yolda, 
işyerinde ve eve dönüşte devam eden bir 
süreç. Bizim belirlediğimiz kriterlere uygun 
olarak çalışmalarını yönlendirmelerini ve 
huzurlu bir şekilde evlerine dönmelerini 
öneriyoruz. Yayınlayacağımız prosedürleri
de takip ederek sadece işyerinde değil, işyeri 
dışında da bu konuları günlük hayatlarına 
taşımaları çok önemli. Sağlık ve güvenlik, 
hayatlarında mutlaka olmalı! •

Ümit Gediman
Global Eğitim, Proje ve Danışmanlık 

Hizmetleri Şirketi Genel Müdürü
Türkiye Finans İş Sağlığı ve Güvenliği 

Danışmanı
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Kent Dosyası

Zengin yeraltı kaynakları, 
tarihi ve kültürel dokusuyla 
batı anadolu’nun kavşak noktası:

AFYONKARAHİSAR
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Afyon / Kent Dosyası 

Ekonomisinin temelinde tarım var…

Başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık 
olan Afyon’da, daha çok tarım ve tarıma 
dayalı ekonomi var. Şehir, Konya ve 
Ankara’dan sonra buğday üretiminde 
üçüncü sırada yer alıyor. Tahıl, patates, 
ayçiçeği, haşhaş, şekerpancarı, meyve 
ve sebzeler; ildeki un, yem, yağ, meyve 

suyu gibi fabrikalarda hammadde olarak kullanılıyor. 
Yumurta üretimi ve ihracatında da önemli bir yere 
sahip olan Afyon’da, geniş otlaklar sayesinde kırmızı et 
besiciliği de gelişmiş. 

Türkiye’nin termal başkenti…
Afyon, sağlık turizminin önemli bir parçası olan termal 
sular açısından da Türkiye’nin başkenti sayılıyor. 
Bölgede bir zamanlar kaplıca sularını değerlendirmek 
için açılmış olan tarihi hamamlar ve yol üstü hamamları, 
artık yerini 5 yıldızlı otellere bırakmış durumda. 
Afyonkarahisar Valiliği, Kocatepe Üniversitesi ve 
belediyenin desteğiyle ivme kazanan yatırımlarla, kent, 
yerli ve yabancı binlerce turiste keyif ve şifa dağıtıyor. 
Afyon'da birçok kaplıca var. Bunlardan en gözde olanları 
ise Hüdai, Gazlıgöl, Ömer, Gecek ve Heybeli Kaplıcaları. 

Afyonkarahisar... İsmini, bir yanardağ ağzında meydana 
gelen sarp kayalar üzerine kurulmuş Karahisar 
Kalesi'nden ve bölgede yetişen afyon bitkisinden alan 
şehrin Ege ve İç Anadolu’ya geçiş noktasında bulunması, 
zengin kültürel çeşitliği de beraberinde getirmiş.
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Mermercilik
Afyon, tarihi değerleri yanında mermer 
yataklarının zenginliği ile de dünya ölçeğinde 
öneme sahip bir ilimiz. Afyon’un ocaklarından 
çıkarılan mermerler, yüzyıllar boyu birçok 
ülkede tarihi eserleri süslemiş. Türkiye’de 
üretilen mermerin üçte birini karşılayan 
Afyon’da beş milyar metreküp mermer 
rezervi bulunduğu tahmin ediliyor… Şehirde 
500 civarında irili ufaklı mermer fabrikası 
var. Ancak Afyon’da bir ilçe var ki; Türkiye 
mermer sektörünün kalbi olarak tanımlanıyor: 
İscehisar… 

Kurtuluş Savaşı sırasında 
batı Anadolu’da kilit 
rol oynamış olan Afyon, 
termal suları, mermeri, 
sucuğu, lokumu ve 
haşhaşıyla önemli bir 
kültür, turizm ve ticaret 
merkezi...

1GÖRMEDEN DÖNME…
Müzeler
Kurtuluş Savaşı'nın simge kentlerinden 

Afyon’da bu mücadeleye dair birçok müze ve 
anıt bulunuyor. Afyonkarahisar Müzesi, Zafer 
Müzesi, Bolvadin Müzesi, Arkeoloji Müzesi, 
Cumhuriyet Şehitleri Anıtı ve Anıtkaya Şehitliği 
görülmesi gereken yerler... 

Ulu Camii
Afyonkarahisar’ın en büyük camilerinden 
birisi olan Ulu Camii, Anadolu Selçukluları  
devrinde (1272-1277) Sahipata Nusretiddün 
Hasan tarafından Mimar Emir Hacı Bey’e 
yaptırılmış. Zamanımızda eski biçimi 
korunarak yeniden onarılan cami, ahşap 
sütunları ve baklava dilimi tuğla mimarisiyle, 
Selçuklu döneminin eşsiz örneklerinden biri 
sayılıyor.

Sultan Divani Mevlevihanesi
Anadolu’da kurulan ilk mevlevihanelerdendir. 
Kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Özellikle 
16. yüzyılda, Hz. Mevlana’nın yedinci kuşak 
torunlarından Sultan Divani zamanında, 
Mevlevilik açısından çok önemli bir merkez 
olmuş bir tarihi eser.

Karahisar Kalesi
Afyon’un önemli simgesi olan kale, şehir 
merkezinde, yerden yüksekliği 226 metre olan 
volkanik bir kaya kütlesi üzerinde yükseliyor. 
M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru 
II. Murşil zamanında müstahkem mevki 
olarak kullanılmış olan kalenin zirvesinde, 

Kent Dosyası / Afyon

Ulu CamiAfyon Kilim

Colesseum’un 
mermerleri 
İscehisar’dan… 
Afyonkarahisar’ın ilçesi 
İscehisar’da 2 bin 300 yıllık 
geçmişe sahip ocaklardan 
çıkarılan mermerler, 
modern teçhizatlarla 
donanımlı fabrikalarda 
işlenip yurt içi ve yurt 
dışına gönderiliyor. Eski 
dönemlerde - ünlü 
Colesseum dahil- Vatikan 
ve Roma’da birçok yapıda 
kullanılan mermerlerin 
İscehisar’dan gittiği biliniyor.

Her kilimin bir hikayesi var… 
Hayat ağacı kilimi, Bıtıraklı kilim, 
Körçiçek, Ejder kilimi, Muskalı… 
Bayat’ın genç kızları ve kadınları, 
ilmek ilmek dokudukları kilimlere 
akıtıyorlar tüm duygularını. Kah 
ihtişamı ve zaferi, kah hüznü 
anlatıyorlar rengarenk motiflerde… 
Örneğin Seleser kilimi, güzel bir 
gelinin hüzünlü hikayesini tasvir 
ediyor: Osmanlı döneminde eşini 
askere gönderen bir Türkmen gelini, 
özlemini yansıtarak dokuduğu 
kilimi, eşinin şehit olduğu haberini 
alınca evinin önünden geçen dereye 
atar. Kadının yaşadıklarını ve acısını 
bilenler kilime 'Seleser' adını verirler. 
Kilimin merkezindeki figürler dereyi, 
onu çevreleyen figürler ise ölümü ve 
gözyaşını simgeliyor…
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Ana Tanrıça Kibele’ye adanmış bir tapınak ve dört sarnıç 
bulunuyor. Ancak bunları görebilmek için 625 basamaklı 
merdiveni çıkmak ve 7 yıl Afyon’da kalmayı göze almak 
gerekiyor. Zira bir söylenceye göre; bu kaleye çıkan 7 yıl 
Afyon’dan ayrılamıyor… 

2GEZMEDEN DÖNME…
Frig vadisi
 M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında efsanevi kralları 

Midas döneminde güçlü bir devlet konumuna gelen 
Frigler, bu bölgede büyük boy kaya blokları üzerine 
işlenmiş aslan kabartmalarıyla süslü kült mezar ve 
mezar anıtları yapmışlar. Afyonkarahisar, Eskişehir ve 
Kütahya illerinin birleştiği bölgede yer alan vadi, önemli 
bir turizm merkezi.

3İZLEMEDEN DÖNME…
Sultan Divani Hazretleri'ni Anma ve Şifalı 
Aşure Günü

Mevlana'nın torunu Sultan Divani Hazretleri'nin anılması 
amacıyla, belediye tarafından her yıl Muharrem ayında 
anma ve şifalı aşure günü düzenleniyor. Afyonkarahisar 
Mevlevihanesi'ne has bir gelenek olan etkinlik kapsamında; 
40 hafız tarafından okunan 40 hatimli, 29 çeşit hububattan 
hazırlanan şifalı aşure, 40 kazanda pişirilip halka dağıtılıyor. 
Afyon Belediye Başkanı ve şehrin diğer ileri gelenlerinin 
katıldığı bu etkinlikler, yerel halk ve turistler tarafından da 
ilgiyle izleniyor. 

Engelliler Festivali 
Afyon’da her yıl Mayıs ayında Engelliler Festivali 
düzenleniyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen festivalde, 
engellilere yönelik sportif etkinlikler yapılıyor. Türkiye'de 
ilk kez Afyon'da başlatılan ve 7 yıldır düzenlenen 
festivale,  çevre illerden de sporcular katılıyor.  

4TATMADAN DÖNME…
Yöresel Yemekler, Kaymak, Lokum, 
Sucuk...

Afyon’da zengin bir yemek kültürü var. Özellikle hamur 
işleri, et yemekleri, haşhaşlı ve kaymaklı yiyecekler 
yöreye has tatlar arasında… Sakala çarpan çorbası, 
fırma baklavası, çullama köftesi, ilibada dolması, sırt 
dolması, nohut çöreği, göce köftesi ve tarhanası, Afyon 
mutfağının olmazsa olmazları… Afyon kaymağı, lokumu 
ve sucuğu ise sadece yörede değil, Türkiye’de de en çok 
bilinen ve aranan lezzetler arasında… 

Afyon’a Yolunuz Düşerse; 
Kaplıcalarının şifalı sularına girmeden, Frig Vadisi, 
Tokalı Kanyonu, Peri Bacaları’nı görmeden, Arkeoloji 
Müzesi, Ulu Camii, İmaret Camii, Karahisar Kalesi, Sultan 
Divani Mevlevihane Müzesi ve Mevlevi Türbe Camiini 
gezmeden, kaymaklı ekmek kadayıfı yemeden, sucuk ve 
lokumundan, İscehisar’ın mermer bibloları, Bayat'ın kök 
boyalı kilimleri ve Dazkırı'nın ipek halısından almadan 
dönmemenizi öneriyoruz. •

Afyon / Kent Dosyası 

Frig Vadisi
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Seyahat

Köpük Köpük Çağlayarak Akdeniz'e Dökülen 
Görsel Şölen
DÜDEN ŞELALELERİ 

Antalya’ya 8 km uzaklıktaki Düden 
Şelalesi, dünyanın dört bir yanından 
turistleri çeken bir doğa harikası.. Kepez 
Hidroelektrik Santrali’nden başlayıp, 
Düdenbaşı mevkiinde yeryüzüne 
çıkıyor. Aşağı Düden ve Yukarı Düden 
olarak iki kola ayrılarak, 40 metre 

yüksekliğindeki traverten bir eşikten Akdeniz’e 
dökülüyor. Mesire yeri olarak düzenlenmiş olan 
şelalenin çevresindeki mağaralar, yürüyüş parkurları, 
piknik alanları ve kafeler ziyaretçilerine keyifli saatler 
ve görsel zenginlikler sunuyor. Düden Şelalesi’ne 
Antalya’dan otobüs ve minibüslerle ulaşmak mümkün.

Kuş Cıvıltılarının Çağıltı Seslerine Karıştığı 
Cennet Mekan
ERFELEK ŞELALESİ

Karadeniz, şelaleler bakımından en zengin bölgemiz. 
Sinop'a yaklaşık 45 km uzaklıktaki Erfelek Şelalesi de 
bunlardan biri. Tatlıca Takım Şelaleleri de denilen bölgede 
irili ufaklı 30 kadar şelale var. Ormanın içinde bir gölet 
oluşturan ve yaklaşık 15 metre yükseklikten Karasu 
nehrine dökülen muhteşem güzellikteki ilk şelaleden 
başlayıp yukarı doğru tırmanarak diğer şelaleleri de 
görebilirsiniz. Ancak bazı kayalık ve kaygan yerlerin 
zorlu tırmanışlar gerektirdiğini de hatırlatalım. Rehber 
eşliğinde gezmekte yarar var. Günün sonunda, şelale 
çağıltılarına karışan kuş cıvıltıları size terapi gibi gelecek. 
Bu şelaleleri gezmek için en uygun zaman dilimi, Mayıs-
Aralık ayları arası. Ayrıca bu aylarda, şelalelerin Karasu 
nehrine döküldüğü yerde kamp kurma olanağı da var. 

İster seyredin, ister sesine kulak verin… Türkiye’nin zengin 
şelaleleri doğa tutkunlarına yazın ayrı, kışın ayrı güzellikler 
sunuyor. Coşkuyla akan sular ruhları tüm tasalardan arındırırken, 
görüntüsüyle de gözleri şenlendiriyor… Bu sayımızda, sizleri 
sonbahar renkleriyle bezenmiş bu doğa harikalarına doğru bir 
yolculuğa çıkarıyoruz.

Her mevsim ayrı bir hale bürünen 
doğal güzelliklerimiz:
tÜrKİYE’NİN şELaLELErİNİ 
KEşFEDİN!
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Kent Gürültüsünden Uzak Bir Köşede Doğayla 
Bütünleşmek İçin
MANAvGAT NEHRİ vE ŞELALESİ 

Dünyanın tek kaynaktan beslenen ve su miktarı 
bakımından sayılı akarsular arasında bulunan Manavgat 
Nehri; alabalık, sazan, kefal, balıkçıl, martı, yalıçapkını 
gibi birçok balık ve kuş türlerine ev sahipliği yapan, çeşitli 
ağaç, bitki ve narenciye bahçeleriyle çevrili önemli gezi 
alanlarından. Üzerinde Oymapınar ve Manavgat barajları 
bulunan nehrin turkuaz renkli sularında kulaç atabilir 
veya kanoyla gezebilirsiniz. Manavgat Nehri üzerinde 
yer alan Manavgat Şelalesi ise, az bir yükseklikten 
dökülmesine karşın, geniş bir alan üzerinden gürül gürül 
akışıyla görülmeye değer bir manzara oluşturuyor. 
Kökleri ve dalları suya uzanan çınar ağaçlarının 
gölgesindeki mesire yerinde, sert katmanlardan hızla 
düşen yeşil suyu, suyun içinde direnen ağaçları, yer 
yer oluşan küçük anaforları izleyebileceğiniz, taze 
balık ve yöresel tadlar sunan lokantalar, seyir terasları, 
çay bahçeleri var. Ulaşım ise Manavgat'tan kalkan 
dolmuşlarla sağlanabiliyor.

Düş Gücünü Zorlayan Manzarasıyla Bir 
Doğa Harikası
TORTUM ŞELALESİ 

Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan Tortum 
Şelalesi’nin geçmişi, 1700'lü yılların ortalarına kadar 
uzanıyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ve 
en eskileri arasında yer alan şelale, Tortum gölü 
sularının, dirençli kireç taşı katmanları üzerinden 
geçerek dökülmesiyle oluşuyor. Yaklaşık 48 metre 
yükseklikten ve 25 metre genişlikten düşen suların 
oluşturduğu gökkuşağı ve Dev Kazanı, fotoğraf 
meraklılarına da doyumsuz manzaralar oluşturuyor. 
Şelalenin etrafındaki köprü ve merdivenlerden biraz 
da ıslanmayı göze alarak çekim yapabilir, bu güzelliğin 
tadına varabilirsiniz. Çevrede ayrıca piknik alanları ve 
restoranlar da mevcut. Şelaleye, Erzurum doğu semt 
garajından kalkan Uzundere minibüsleri ile ulaşmak 
mümkün.

Seyahat

Yemyeşil Bitki Örtüsü ve Göletlerle Bezeli
KURŞUNLU ŞELALESİ
Antalya-Isparta karayolu üzerinde bulunan şelale 
ve piknik yeri, 33 hektarlık bir alana yayılmış bir 
tabiat parkı. İki kilometrelik bir kanyonun içinden 
ilerleyerek yaklaşık 10 metreden dökülen irili ufaklı 
birçok şelale, aşağıda seyrine doyulmaz güzellikteki 
göletleri oluşturuyor. Şelalenin çevresindeki kızılçam 
ormanlarında yürüyüş yapmak, doğanın gizli hazinelerini 
bulmak mümkün. 1986 yılında park ve piknik yeri 
olarak hizmete açılan bölgede seyir terasları, yürüyüş 
yolları, kafeler, çocuk parkları, restoranlar ve otopark 
mevcut. Ulaşım belediye otobüsleri ve minibüslerle 
sağlanabiliyor.

Türkiye Bir Şelale Cenneti
Türkiye’nin şelalelerini anlatmaya sayfalarımız yetmez. 
Tam 165 metreden dökülen Artvin’deki Ciro Şelalesi, 
irtifa akışı ve debisi itibariyle dünyanın en büyük 
şelaleleri arasında yer alan Kapuzbaşı Şelalesi, Rize 
Çamlıhemşin’deki Karadeniz’in en yüksek debili Palovit 
Şelalesi, Ayder yaylasındaki Gelintülü Şelalesi, Konya’da 
mavi ve yeşilin mükemmel       

uyumunu sergileyen Yerköprü Şelalesi, Malatya 
Darende’deki Günpınar Şelalesi, 130 metreden düşen 
coşkulu sularıyla Düzce’deki Güzeldere Şelalesi, 
Artvin Maçahel vadisini süsleyen Maral Şelalesi ve 
daha niceleri… Büyüleyen manzaraları ve davetkar 
şırıltılarıyla görülmeye değer bu saklı cennetler, gezi 
tutkunlarının ilgisini bekliyor.•
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Yemek Kültürü

Osmanlı kültürünün mirasçısı olan Türk Mutfağı, coğrafi konumu 
nedeniyle Asya, Avrupa ve Ortadoğu mutfaklarının izlerini taşıyor. 
Ülkemizde yöresel tatlar, başka ülkelerde kolay kolay rastlanmayacak 
bir zenginliğe sahip. Et yemeği denince ilk akla gelen kebap ve köfte 
ise, çeşitleri saymakla bitmeyen lezzetlerimizden. Mesela Gaziantep’te 
30'dan fazla kebap çeşidi olduğunu biliyor muydunuz?

türk mutfağı'nın zengin tatları 
arasında bir baş aktör: 
Et YEmEKLErİ

Türk Mutfağı'nın temel taşlarından biri: 
KEBAPLAR

Kebap, kendine has değerleri 
ve ritüelleri olan önemli bir 
yemek kategorimiz. Dünyada 
da Türkiye ile özdeşleşen bir 
kavram. Genelde koyun, kuzu, 
keçi, oğlak, sığır ve dana etlerinin 
değerli kısımlarından hazırlanan 

kebapların, çok çeşitli pişirme yöntemleri 
var. Izgarada, şişe ve çöpe geçirilerek, yağlı 
kağıtta, saçta, çömlekte, tencerede, güveçte, 

tandırda ve fırında yapılan kebaplar; pişme 
yöntemlerine ve yörelere göre farklı adlar 
alıyor: Çömlek kebabı, kuyu kebabı, şiş kebabı, 
Adana kebabı, Urfa kebabı, Tokat kebabı, cağ 
kebabı, patlıcan kebabı, İskender kebap gibi.
Ustalarının elinde adeta bir lezzet şölenine 
dönüşen kebap, ülkemizde oldukça geniş bir 
coğrafyaya yayılmış durumda. Bu konuda akla 
ilk gelen şehir olan Gaziantep’te 30'dan fazla 
kebap çeşidi var: Yeni dünya, sebzeli, ayvalı, 
frenk, simit, patlıcan, kazan, kabak, Kilis, ekşili, 
mantar, kıyma kebabı bunlardan bazıları. 
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Türk Mutfağı'ndaki diğer yöresel kebaplara 
gelince... 
Aydın yöresinin Çöp Kebabı, Trabzon’un Döner Kebabı, 
Gaziantep’in Ayva Kebabı, Erzurum’un Cağ Kebabı, 
Yozgat ve Kapadokya’nın Testi Kebabı, Tokat Kebabı, 
Kilis Kebabı ve daha niceleri yıllardır damakları 
şenlendiren yöresel tatlar…
Anadolu’da, bu saydıklarımızın dışında daha onlarca 
kebap türü var. 

İçlisi, ekşilisi, sucuklusuyla usta 
ellerde yoğrulan lezzet

KÖFTELER
Türk mutfağının yöresel yemeklerinin başında gelen 
köfte; coğrafi bölgeleri, sosyal yapıyı ve çevrenin 
özelliğini yansıtan özellikler taşıyor. Izgara, fırınlama, 
kızartma ve haşlama, en sık kullanılan pişirme 

yöntemleri. Tandır da otantik pişirme yöntemlerinden 
biridir. Ailece yenilen yemeklerin, davetlerin, pikniklerin, 
sandviçlerin, seyahatte azıkların baş aktörü olan 
köfte, çocukların da çok sevdiği yemektir; hele yanında 
patates kızartması da olursa... Hem besleyici, hem 
lezzetli… Üstelik sağlıklı pişirme yöntemleriyle bugünkü 
fast food çılgınlığına da iyi bir alternatif…
Akçaabat Köftesi, İnegöl Köftesi, Tekirdağ Köftesi, 
Şanlıurfa’nın Çiğ Köftesi, Kayseri’nin Sucuklu Köftesi, 
Bayburt’un Sirkeli Köftesi, Muğla’nın Top Top Köftesi, 
Gaziantep’in İçli Köftesi, Erzincan’ın Ekşili Köftesi, Kilis 
Köftesi, Harput Köftesi, Afyonkarahisar‘ın Çullama 
Köftesi, yöresel tatların en bilinenleri arasında. 
Türkiye’nin et yemekleri elbette bunlarla sınırlı değil… 
Son cümle olarak keşkek, kapama, nardan aşı ve 
sakız yahnisi gibi tencerede tahıllarla pişirilen yöresel 
et yemekleri ve özellikle dışarıda pratik, lezzetli ve 
hesaplı yemek isteyenlerin tercihi olan işkembe, ciğer, 
kokoreç gibi bize has sakatat yemeklerini de anmadan 
geçmeyelim… •

AYvALI TAS KEBABI (Gaziantep yöresinden)  
 
MALZEME:
• 500 g kuşbaşı koyun eti
• 250 g arpacık soğanı
• 2 adet patates
• 2 adet ayva
• Pirinç (konulan suya göre ölçülendirilir)
• 2 çorba kaşığı domates salçası
• 2 çorba kaşığı biber salçası
• 100 g sadeyağ
• Karabiber, tuz

YAPILIŞI 
Arpacık soğan büyüklüğünde doğradığınız ayva, 
patates, kuşbaşı et ve soğanları, tuz, karabiber ve 
salçaların ilavesiyle karıştırıp harmanlayın. Bütün 
harcı tabanı geniş bir tencerenin ortasına koyun. 
Üzerini bir tasla kapatın ve tasın yarısını kaplayacak 
kadar su ekleyin. Yavaş ateşte pişirin.
Tasın içindekiler pişince, önceden haşlanmış pirinci 
tasın kenarlarına yayın. Suyunu çekince ateşten 
alıp üzerine sade yağ gezdirin, maydanoz ve roka 
eşliğinde servis yapın. 
Afiyet olsun.

SUCUKLU KÖFTE (Kayseri Yöresinden) 
 
MALZEME:
• 500 g dana ve koyun kıyması
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı acı kırmızıbiber
• 1 çay kaşığı çemen
• 1 çay kaşığı yeni bahar
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 çay kaşığı kimyon
• 4 diş sarımsak
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
• Yeterince tuz

YAPILIŞI 
Bir kap içinde tüm baharatları karıştırın. 
Sarımsakları dövün. Kıyma sarımsak ve baharatları 
karıştırarak yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar 
koparıp avuç ayasında yuvarlayın ve üzerlerine 
hafifçe bastırın. Tavada kızdırılmış yağın içine 
atarak, her iki yanı kahverengileşinceye kadar 
kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağını 
aldığınız köfteleri sıcak sıcak servis yapın. 
Afiyet olsun.

Yemek Kültürü
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Hobi

Sağlıklı, Güvenli 
Sebze ve meyve İçin 
tarLaYI EVİNİZE 
taşIYIN!

Büyük kentlerin beton bloklarında, akıllı ofislerinde bir karış toprağa 
hasret yaşayanlardan mısınız? İşte size iş ve sosyal yaşamın stresini 
hafifletecek, toprağa dokunup doğayı hissettirecek bir öneri: Balkon 
bahçeciliği! Balkon ve teraslarda kolay yöntemlerle sebze ve meyve
yetiştirebilir, ilaç değmemiş bu ürünleri gönül rahatlığıyla 
tüketebilirsiniz.

Balkonunuzda sebze ve meyve 
yetiştirmek için tüm ihtiyacı-
nız saksı, dış mekan bitkileri 
için hazırlanmış toprak ve 
çiçek pazarından alacağınız 
fide… Biraz da emek ve zaman 
tabii… Yeni başlayanlar bal-

konda en kolay yetişen sebzeler olan biber, 
salatalık, domates ve yeşil soğanla başlayıp 
mevsimine göre patlıcan, tere, roka marul, 

semizotu, pırasa, soğan, sarımsak, bezelye, 
reyhan, çilek, fasulye, ahududu ve frambuaz gibi 
sebze ve meyveleri ekebilirler. Fideleri saksıya 
dikebileceğiniz gibi evdeki plastik su şişelerini 
de kesip biçerek kullanabilirsiniz. Derin tahta 
kasalar da pekala işinizi görebilir. Aldığınız 
fideyi dış mekan toprağına ekin. Her bitkinin 
ihtiyacı olan alan, güneş, toprak ve su miktarı 
farklıdır. Örneğin meyvesi için yetiştirilen bit-
kiler (domates, biber, salatalık, fasulye gibi) bol 
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güneş ister. Marul, pazı, havuç, soğan gibi kök 
veya yaprak bitkileri ise, hafif gölgeli ortamları 
sever. Soğan, sarımsak, marul, tere, roka gibi 
sebzelerin saksıları en az 25-30 cm derinlikte 
olmalıdır. Kış aylarında camekanlı balkonlarda, 
iç mekanlarda ise bol güneş alan bir pencere 
önünde sebzelerinizi yetiştirebilirsiniz.

Neden saksıda sebze? 
Her şeyden önce saksıda yetiştirilen ürünler 
çok lezzetli ve kokuludur. Mineral bakımından 
zengin toprak ve organik gübre kullanılarak 
yetiştirilen sebze ve meyvelerin tadına doyum 
olmaz. Tarla gibi toprağı işlemek gerekmediği 
için zaman kazandırır. Toprak saksıda 
daha çabuk ısındığı için bitkiler kolay büyür. 
Güvenlidir. ‘Kimyasal kullanılmış mı? Taze mi?’ 
gibi endişeleriniz olmadan, ailenizle birlikte 
tüketebilirsiniz. Bu sebzeler sadece bedene 
değil, ruha da iyi gelir: Doğayla ilişkili hobiler 
beton ve asfalt arasında sıkışan ruhlar için de 
birebirdir!

Balkonda Topraksız Tarım…
Sebzelerinizi, evinizin balkonunda veya 
terasında kurduğunuz topraksız bir 
serada yetiştirmek de bir seçenek olabilir. 
Hydroponics, yani toprak yerine mineralli 
çözeltiler ve su kullanılarak bitki yetiştirme 
metodunun geçmişi, Babil’in Asma 
Bahçeleri'ne kadar uzanıyor. Ancak yaygın 
kullanımı 1980’li yıllarda başlamış. Bugün 
Japonya, Amerika, İngiltere, Hollanda gibi 
ülkelerde sera ürünlerinin %70 - %90’ı bu 
yöntemle yetiştiriliyor. Türkiye’de girişimcilerin 
son yıllarda yakından izlediği ve kullandığı 
bu yöntemi, siz de kendi balkonunuzda 
uygulayabilirsiniz.

Nasıl yapacaksınız? 
Bitkiler, karbondioksit ve suda bulunan karbon, 
oksijen ve hidrojen dışında azot, potasyum, 
fosfor, kükürt, kalsiyum, magnezyum, demir 
gibi elementlere ihtiyaç duyarlar. Bunlar hazır 
çözelti olarak piyasada satılıyor. Bitkileri 
dikmek için ihtiyacınız olan düzeneği de 
dikdörtgen plastik saksı, su bidonu veya 
PVC borudan yararlanarak evde kendiniz 
yapabileceğiniz gibi, hazır satılanlardan da 
yararlanabilirsiniz. Düzeneğin içine bitkilerin 
oksijen alabilmesi için hava taşı da koymanız 
gerekiyor. Şimdi işiniz artık istediğiniz 
sebze veya meyveyi bu hijyenik ortamda 
yetiştirmeye kaldı!

Nereden alacaksınız?
Topraklı veya topraksız bitki yetiştirmek 
için gerekli tohum, fide ve düzenekleri, 
İstanbul Eminönü’ndeki çiçek pazarında ve 
ev gereçleri satan büyük zincir marketlerin 
bahçe bölümlerinde bulabilirsiniz. Saksılara 
tohum ekerek de sebze yetiştirebilirsiniz, fakat 
tohumdan fide çıkarmak zor olabileceği için 
fide dikmek işinizi kolaylaştıracaktır.
Ayrıca bu malzemeleri temin etmek ve bilgi 
edinmek için internet de çok güzel bir kaynak. 
Çeşitli sitelerde çokça bilgi, ürün ve düzenek 
mevcut. Bu konuda deneyimlerini paylaşan 
bloggerları takip ederek ve videoları izleyerek 
de her türlü bilgiye ulaşmak mümkün.
Kullanılması kolay malzemeler, başarılı 
uygulamalar sayesinde siz de onlarca sebzeyi 
balkonunuzda yetiştirebilir, ailece bu nadide 
lezzetlerin tadına varabilirsiniz. Üstelik 
olumsuz çevresel etkilerden kurtulmak da 
cabası… O halde haydi iş başına! •

Hobi

Saksıdan koparılıp 
sofraya konan 
baharatlar…
Aktardan kuru olarak 
satın aldığınız biber, 
kekik, adaçayı, lavanta, 
fesleğen, nane gibi 
bitkilerin tazelerini de 
saksıda yetiştirebilen, bu 
güzel kokulu ve lezzetli 
baharatlarla sofralarınızı 
şenlendirebilirsiniz.

Dikey bahçeler…
Balkon veya terasınız 
küçükse duvarlar ne güne 
duruyor? Fesleğenden 
süs bitkisine, kaktüsten 
kekiğe, hem dekoratif 
hem de pratik faydalar 
sunan bitkileri, sadece 
balkon veya terasınızın 
duvarlarını kullanarak 
yetiştirebilirsiniz. 
Mevsimlik küçük çiçekler, 
fesleğen, biberiye, reyhan 
ve kekik gibi baharatlarla 
balkonları çiçek 
bahçesine döndürmek 
mümkün, hem de yer 
kaplamadan! Üst üste 
binebilen plastik saksılar 
da yer kazanmak 
bakımından çok faydalı 
olabilir.



4 4  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  P A Y L A Ş I M

Kitapcan Velisi

tÜrKİYE FİNaNS 
DarÜşşaFaKa 
KİtaPCaN VELİSİ OLDU 

Türkiye Finans'tan ilk defa başlatılan 
"Darüşşafaka Kitapcan velisi" projesine 
destek... 

Geleceğe katkı çerçevesin-
de yeni bir çalışmayı daha 
hayata geçiren Türkiye Finans, 
Darüşşafaka Kitapcan Velisi 
projesi kapsamında, bu yıl Da-
rüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 
5C sınıfında öğrenim gören 

öğrencilerine "Kitapcan Kart" vererek, onların 
Kitapcan Velisi oldu.
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, 
Darüşşafaka Okul Binası’nda düzenlenen 
törene katılarak, öğrencilere Herkese Her 
Yerde Kitap Vakfı'nın oluşturduğu Kitapcan 
Kartları'nı bizzat teslim etti. Konuyla ilgili 

açıklama yapan Gürerk, "Kurulduğumuz günden 
bu yana toplum ve geleceğimiz yararına 
çalışmalar yapmayı görev bildik. Bu kapsamda 
bir parçası olduğumuz Darüşşafaka Kitapcan 
Velisi projesiyle, Türkiye Finans ailesi olarak 
öğrencilerimizin Kitapcan Velisi olmaktan gurur 
duyuyoruz" dedi.

Derya Gürerk: Öğrencilerin 
gözündeki ışıltıyı gördükçe 
desteklerimizi artırma 
inancımız da büyüyor… 
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk’e 
konuyla ilgili görüşlerini sorduk:

Türkiye Finans, Herkese Her Yerde Kitap Vakfı ve Darüşşafaka 
Cemiyeti işbirliği ile bu sene ilk defa başlatılan "Darüşşafaka 
Kitapcan Velisi" projesine destek verdi.



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  4 5

Türkiye Finans olarak, Darüşşafaka Kitapcan 
velisi projesini desteklemeye nasıl karar 
verdiniz, amacınız neydi? 
Banka olarak, sosyal sorumluluk projelerimizde topluma 
değer katan ve toplumdan her kesimin sahipleneceği 
işlere imza atmayı görev bildik. Özellikle Türkiye’de 
eğitim alanında daha çok projeye imza atmak istiyoruz. 
Yarınlarımızın geleceği çocuklarımızın eğitimleri için 
desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Bu projede 
Herkese Her Yerde Kitap Vakfı'nın oluşturduğu Kitapcan 
Kartları'nı toplamda 26 öğrencimize teslim ettik. Bir yıl 
boyunca her ay, öğrencilerimizin Kitapcan Kartı'na kitap 
ihtiyaçlarını karşılamaları için yükleme yapacağız. Bu 
bizim için bir başlangıçtı. İleride daha çok öğrencinin 
Kitapcan Velisi olmak istiyoruz. Darüşşafaka’yı ve 
Kitapcan Velisi olduğumuz 26 öğrencimizi desteklemeye 
devam edeceğiz.

Türkiye Finans’ın son zamanlarda toplumun 
gelişmesine katkıda bulunma ve toplumsal 
değerleri koruma amacına yönelik önemli 
projeleri dest bir parçası mı?
Kurumsal Yönetim politikamızda da yer aldığı gibi, 
geleneksel değerlerimizi koruyan ve geleceğe sahip 
çıkan işlere imza atmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin 
kültürel mirasını koruma ve sahip çıkma konusundaki 
kararlılığımızla, sektörde farklı bir konumda olduğumuzu 
düşünüyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizde 
yaptığımız sürdürülebilir çalışmalar ile, sektörde de farklı 
bir konumumuz var.
Bu bağlamda, destekçisi olduğumuz UNESCO Somut 
Olmayan Dünya Kültür Mirası listesine alınan tarihi ata 
sporumuz Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni de örnek verebiliriz. 
Geçmişi asırlara dayanan ata sporu yağlı güreşleri, 
kurumsal olarak destekleyen ilk ve tek finans kuruluşu 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen sene olduğu gibi 
bu yıl da desteğimizi sürdürdüğümüz sponsorluğumuzda, 
bu sene 14 kategoride dereceye giren pehlivanlara kıspet 
hediye ettik. 
2013 yılından beri destekçisi olduğumuz Mobil Down Cafe 
projesi ise, down sendromlu gençlerin toplumla buluşarak 
istihdam edilmesini ve aynı zamanda engellilikle ilgili 
farkındalığın artmasını hedefliyor. Üyelerinin tamamı 
gönüllü çalışan annelerden oluşan 25 Down sendromlu 
çocuk ve gencin istihdam edildiği Down Cafe, 2011 yılında 
Şişli Belediyesi ve Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği 
(ADER) tarafından kuruldu.
Yine dünya çapında sergilendiği 130 kentte 7 milyondan 
fazla kişinin ziyaret ettiği Karanlıkta Diyalog (Dialogue 
in the Dark) sergisinin sponsorları arasında yer 
alıyoruz. Karanlıkta Diyalog projesinde, trafik ve şehir 
hayatı alanlarını geliştiren kurumlardan biri olarak 
göremeyenlerin gözünden İstanbul’u yeniden inşa 
etmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Türkiye Finans’ın kurumsal kültürünün bir 
parçası olan sürdürülebilirlik stratejinizden 
bahseder misiniz? Kurum içi ve kurum dışında 
öncelikli konularınız var mı?  
Bankamız, kurumsal hedeflerine ulaşmasını 
destekleyecek olan sürdürülebilirlik stratejisini iki ana 
eksende tanımlamıştır: İyi bankacılık ve iyi kurumsal 
vatandaşlık. Sürdürülebilirlik stratejimiz,  çekirdek 
işimizde olduğu kadar, toplum nezdinde de başarılı 
sonuçlar elde etmeye odaklıdır. Hedefimiz en iyi 
bankacılık uygulamalarını hayata geçirirken, iyi kurumsal 
vatandaşlık örneklerine imza atarak topluma katkımızı 
her iki alanda pekiştirmektir.
2013 yılı Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında izlediğimiz 
ve faaliyetlerimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 
çok sayıda ekonomik, çevresel ve sosyal konu bulunuyor. 
Bölümler bazında önceliklendirdiğimiz konular;
Müşteri öncelikleri: Küresel kriz, Türkiye ekonomisi, 
katılım bankacılık prensiplerine uyum, sorumlu bankacılık 
uygulamaları, yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları, 
finansal okuryazarlık, müşterilere sunulan değer önerisi, 
finansal hizmetlere yaygın erişim, bilgi teknolojileri.
Çalışan öncelikleri: Performans ve kariyer yönetimi, 
performans odaklı kurumsal kültürün pekiştirilmesi, 
kurumsal sorumluluk bilincinin kurum kültürüne 
işlenmesi ve gönüllülük çalışmalarının yaygınlaştırılması, 
insan kaynağının eğitimi, sosyal haklar.
Çevre öncelikleri: Doğal kaynak tüketiminin azaltılması, 
karbon ayak izinin kontrol altına alınması, kredilendirme 
faaliyetlerinin çevresel etkilerinin izlenmesi, çevre dostu 
ürünler.
Toplum öncelikleri: Toplumun kültürel birikimine katkı, 
ekonomiye artı değer kazandırması ve değerlerin 
korunması çalışmalarına destek. •

Kitapcan Velisi
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Spor

Doğaya ve güce tutkun atalarımızın atçılık, avcılık ve güreşle başlattığı 
Türk Sporu'nun uluslararası serüveni, 1906 yılında Atina oyunlarıyla 
başladı. Atina oyunlarına atletizm, jimnastik, eskrim, güreş ve futbol 
dallarında 30 sporcuyla katılan Türkler, o tarihten bu yana Türkiye’de ve 
dünyadaki başarılarıyla tarihe adlarını yazdırdılar. İşte onlardan birkaçı…

tarİHE GEÇEN 
tÜrK SPOrCULar/2

YAŞAR DOĞU
Türk Güreşi'nin Dünya ve 
Olimpiyat Şampiyonu Efsane 

İsmi

Kısa sürede yaptığı tuşlarla bilinen, Türk 
Güreşi'nin simge isimlerinden… Daha 15 
yaşında iken Karakucak Güreşleri’ndeki 
başarıları nedeniyle adı ünlü pehlivanlarla 
anılan Yaşar Doğu, 1936 yılında minder 
güreşine başladı. 1939 yılında milli oldu ve 
Oslo’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 66 
kiloda ikinci oldu. 1946 yılında Stockholm’deki 
Avrupa Şampiyonası’nda 6 maçın 6’sını 
da kazanarak ilk kez Avrupa Şampiyonu 
olan Doğu,1947’de Prag'da yapılan Avrupa 
Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda yine 
bütün rakiplerini yendi ve 73 kiloda şampiyon 
oldu. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda ise, 
Olimpiyat Şampiyonu olarak altın madalya 
kazandı. 1949 yılında Türk Milli Takımı ile 
çıktığı Avrupa turnesinde İtalya, İsviçre, İsveç 
ve Finlandiya'da 79 kiloda toplam 7 güreş 
yaptı ve tüm rakiplerini yendi.1950 yılında 
çıktığı Asya turnesinde de, Bağdat, Basra 
ve Lahor'da kazandığı zaferlerle ününü 
yaygınlaştırdı.
Yaşar Doğu, güreş hayatı boyunca bir kez 
Dünya Şampiyonası'na katılma şansını 
yakaladı. 1951 yılında 87 kiloda mindere 
çıkan Yaşar Doğu, kısa boyu nedeniyle bu 
kiloda güreşmesi güç olmasına rağmen 
Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini 
yenerek, ilk ve son Dünya Şampiyonluğu'nu 
kazandı. 
Güreşi bıraktıktan sonra Milli Takım'da 
antrenör oldu. 8 Ocak 1961'de Ankara'da 
geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. 
Adı, 19 Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi’nde yaşatılan Yaşar Doğu, ay 
yıldızlı mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca 
birini kaybetmiş, kazandığı 46 karşılaşmanın 
33'ünü ise tuşla kazanmıştı. 

SİNAN ŞAMİL SAM
"Boğazın Boğası" Lakaplı WBC 
Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet 

Boks Şampiyonu

1974 Frankfurt doğumlu Şamil Sam, 2000 
yılına kadar amatör olarak sürdürdüğü 
boks yaşamında 9 kez Türkiye şampiyonu, 
gençler Dünya şampiyonu, Avrupa 
şampiyonu, Dünya ikincisi ve büyüklerde 
amatör boks Dünya şampiyonu olmayı 
başardı. 2000 yılında profesyonel oldu. 
2002'de Polonyalı rakibi Przemyslaw 
Saleta’ya karşı Avrupa şampiyonluğu için 
ringe çıktı ve 7. raundda nakavtla yendi.
'Boğazın Boğası' lakabıyla tanınan Sam, 
yaptığı 35 maçın 31'ini kazandı. Bu 
galibiyetlerden 16'sını nakavtla elde etti. 
Altın kemerini iki maç boyunca korumasını 
bildi. Ancak 2004 tarihinde Stuttgart'ta 
ringe çıkan Sinan Şamil Sam, Arnavut asıllı 
Alman vatandaşı Luan Krasniqi'ye sayıyla 
yenilerek, altın kemeri teslim etti.
20 Kasım 2004'te Güney Almanya'nın 
Kempten kentinde Rus boksör Denis 
Bakhtov'u nakavtla yenerek, WBC 
klasmanında Dünya kıtalararası ağırsıklet 
boks şampiyonluğu unvanının sahibi oldu. 
Ringlerde fırtına gibi esen, profesyonel 
boks kariyerine 2 Dünya, 8 de Avrupa 
şampiyonluğu sığdırdı.
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Spor

YASEMİN DALKILIÇ
10 Yılda 9 Dünya Rekoru Kıran 
Serbest Dalışcı

1979 yılında Ankara’da doğan Dalkılıç, 
spora 5 yaşında yüzme kurslarıyla başladı. 
Denize ve dalmaya olan merakı ve disiplini 
sayesinde, spor kariyerinde birçok Dünya 
rekoruna imza attı. 1999 yılında ODTÜ 
Matematik bölümü öğrencisiyken, serbest 
dalışın en zor disiplini olan malzeme 
destekli sabit ağırlık kategorisinde 68 
metre derinliğe yaptığı 2 dakika 27 saniyelik 
dalışla, ilk Dünya rekorunu kırdı. Buna 2000 
yılında 2 yeni rekor daha ekledi. Serbest 
dalışın en itibarlı disiplinleri olan limitli ve 
limitsiz değişken ağırlık kategorilerinde, 100 
ve 120 metre derinliğe indi. 120 metrelik 
rekor Yasemin’i Dünya’nın en derine dalan 
kadın dalgıcı yaptı. Ardından, Mısır’da 
limitli değişken ağırlıkla 105 metre ve 
Yunanistan’da desteksiz sabit ağırlıkla 40 
metrelik Dünya rekorları kırdı.Yasemin 
son olarak, 2004 yılı Haziran ayında, yine 
desteksiz sabit ağırlık kategorisinde önce 
43 metre ardından 46 metrelik dalışları ile 
iki yeni Dünya rekoru daha kırdı. 
2004 yılında dalmayı bırakan Yasemin 
Dalkılıç, halen eşiyle birlikte sualtı 
belgeselleri çekiyor. 

NURCAN TAYLAN
Türkiye'ye Halterde Olimpiyat 
Şampiyonluğu Kazandıran İlk 

Kadın Sporcu

1983 yılında Ankara’da doğan Nurcan 
Taylan, spora voleybolla başladı. 
Hocasının vücudunun haltere daha 
uygun olduğunu söylemesiyle haltere 
geçiş yaptı. Nurcan Taylan ilk olarak 
1996'da Türkiye Şampiyonalarına katıldı. 
Üç yıl sonra Avrupa Yıldızlar Şampiyonu 
oldu. 2000'li yılların başından itibaren 
kariyerinde büyük bir ivme kazandı. 2003-
2011 yılları arasında katıldığı, Avrupa 
Şampiyonaları’nda toplamda 6 altın 
madalya kazandı.
2004 Atina Olimpiyatları'nda, 48 kiloda 
Dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın 
madalya aldı. Bu, bir Türk kadın sporcunun 
olimpiyatlardaki ilk şampiyonluğuydu. 
Tarihe geçen başarısıyla ülke çapında 
tanınan bir isim haline gelen Taylan, 
2008 Pekin'e de aynı umutlarla gitti; fakat 
başarılı olamadı. 2009 Avrupa Halter 
Şampiyonası'nda aldığı üç altınla eski 
günlerine dönüş sinyali verdi. Bir yıl sonra, 
Antalya'daki Dünya Şampiyonası'nda 
silkmede 120 kilo kaldırdı ve Dünya 
rekorunun yeni sahibi oldu. Halter 
kariyerine Olimpiyat şampiyonluğu, 
2 Dünya şampiyonluğu, 6 Avrupa 
şampiyonluğu sığdıran Taylan’ın en büyük 
hedefi, 2016 Rio Olimpiyatları. 
Nurcan Taylan, halteri Rio'da zirvede 
bırakarak spora yönetici olarak hizmet 
etmek istiyor. 

KENAN SOFUOĞLU
3 Kez "Dünya Supersport 
Şampiyonu" Olan Motorsiklet 

Yarışçısı

Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı 
motosikletçilerden olan Kenan Sofuoğlu, 
motor tamircisi bir babanın en küçük 
oğludur. 1984 tarihinde Adapazarı'nda 
doğdu. Motor sevgisi küçük yaşlarda 
babasının atölyesinde iki ağabeyinin de 
etkisiyle başlayan Sofuoğlu, 2002 yılında 
Almanya'da Yamaha-Cup'ı kazandı. 2003 
sezonunda Supersport-IDM'de 2. olduktan 
sonra geçtiği FIM Superstock 1.000 Cup'ta 
2004 sezonunu şampiyona üçüncüsü olarak 
tamamladı. 2005 yılında Superstock-1.000 
şampiyonasında yarışırken ise iki yarışı 
kazanmasına rağmen yaptığı bir kaza 
sonucu bileğini kırdı ve Misano'daki yarışa 
katılamayarak 2. oldu. 2006 yılında Honda 
takımına katıldı ve Supersport WM'de 2006 
sezonunu 3. olarak tamamladı. 2007 yılında 
ise Supersport Dünya Şampiyonluğu'nu 
sezonun bitimine 3 yarış kala ilan etti. 
2010 Yılı Dünya Supersport Şampiyonası'nda, 
sezonun 13. ayağı olan ve Fransa'da 
Paris'in kuzeyinde bulunan Magny Cours 
Pisti'nde koşulan yarışta  2. sırada yer 
almasına rağmen, Dünya Şampiyonu olmayı 
başardı. 2012 yılında Supersport Dünya 
Şampiyonluğu'nda, sezonun bitimine bir 
yarış kala şampiyon oldu. Geçtiğimiz Eylül 
ayında Julia Looman ile evlenen Kenan 
Sofuoğlu, yarış kariyerini sürdürüyor. 
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Kariyer

Bol sıfırlı maaş mı, 
deniz manzaralı ofis mi?

İşYErİNDE mUtLULUĞUN 
SIrrI HaNGİSİNDE?

Mutlu Çalışanlar, verimli Sonuçlar

Alexander Kjerulf, "9’dan 5’e 
Mutlu Saatler" kitabının yazarı 
ve işyerinde mutluluk konu-
sunun dünyada önde gelen 
uzmanlarından biri. Birçok 
ülkede konferans ve eğitimler 
veren Kjerulf, "Birçok insan, işte 

başarılı olmanın mutluluk getireceğini sanır. 
Gerçek ise bunun tam tersidir. İşteki mutluluk 
sizi başarılı kılar" diyor.

"Çalışanların bazı temel duygusal ihtiyaçlarının 
karşılanması, onların çalıştığı kuruma daha 
çok bağlanmasını sağlar" diyor uzmanlar; 

"Siz onlarla ilgilenirseniz onlar da müşteriyle 
ilgilenir".
Boston Northeastern Üniversitesi’nde 

çalışanları motive etme sanatı dersleri veren 
Profesör Leonard J. Glick, çalışanları işyerinde 
mutlu ve verimli kılmanın püf noktalarını 
anlatıyor: 
Çalışanlarınıza sahiplik duygusu kazandırın. 
Onlara şirketin kendi işyerleri olduğunu hissettirin. 
Müşterilerin satın aldığı ürün veya hizmetten 
kendilerinin sorumlu olduklarını hatırlatın. Ekibin 
her üyesinin diğerlerinin yaptığı işin farkında 
olmasını sağlayın. Fikirlerini serbestçe ifade 
edecekleri bir ortam hazırlayın. 
Çalışanların kendi konfor alanlarından 
çıkmalarını teşvik edin. Bazı çalışanlar emekli 
oluncaya kadar aynı işi yaparlar. Onlara farklı 
sorumluluklar vermekten çekinmeyin. Bu onların 
kendilerine olan güvenini ve motivasyonlarını 
artıracak, şirket için önemli olduklarını 
hissettirecektir.

Modern ekonomilerde en büyük rekabet avantajının 
olumlu düşünen, motivasyonu yüksek işgücüne 
dayalı olduğu artık bilinen bir gerçek. Bu nedenle 
günümüzde CEO ve CFO gibi yönetici tanımlarına bir 
yenisi eklenmiş durumda: ChiefHappinessOfficer, yani 
mutluluktan sorumlu tepe yöneticisi. 
Formülün "Mutlu çalışan = Verimlilik" olduğunun 
bilincinde olan şirketler, artık çalışanların mutluluğu 
konusunda çok daha fazla kafa yoruyorlar.
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Ekibinizi bilgilendirin. Geniş bir perspektiften 
bakarak büyük resmi görebilen iş liderlerinin; 
işlerin nasıl gittiğini, fırsat ve tehlikeleri 
çalışanlarla paylaşması, onların şirketle 
aralarında daha güçlü bir bağ oluşmasını 
sağlar. 
Para önemli ama… Finansal şartlar çalışan 
için işe başlarken önemli olsa da, ilerleyen 
zamanlarda motivasyonun işte yükselme 
fırsatları, kendini geliştirme imkanları, iş 
süreçlerine katkıda bulunma gibi konulara 
kaydığı gözleniyor. Kendisine adil bir 
ödemenin yapıldığını bilmek de, çalışanı mutlu 
eden unsurlar arasında. 

"Siz bizim için değerlisiniz". Bazı şirketler, 
çalışma stratejilerini belirlerken "müşteri 
önceliği" yerine "çalışan önceliği"ni koyarak, 
onun sadece yaptığı işle değil, ailesiyle ve 
sorunlarıyla da ilgileniyor. Kendini değerli ve 
ait hisseden çalışanın motivasyonu yükseliyor, 
müşteriye ve işine önem veriyor. Yani hem 
çalışan mutlu oluyor, hem de müşteri…

Peki, çalışanlar ne yapmalı? 
"İyi" ve "kötü" etiketlerinden kaçının. Bir olay 
karşısında hemen kendinizi suçlamayın. 
Hatanın neden kaynaklandığını bulmak için, 
sakin ve bilinçli bir şekilde olayı gözden geçirin.
Esnek davranın. Güçlüklerle baş etmenin en 
kolay yolu esnek davranmaktır.Gününüzü 
gereksiz yere kendinizden şikayet ederek veya 
başkalarını suçlayarak geçirmeyin. Sorunları 
tek yönlü değil etraflıca değerlendirdiğinizde, 
kendinizdeki iyi özellikleri fark edecek ve güzel 
işler yapacaksınız.
İş arkadaşlarınızın başarılarından mutluluk 
duyun. Başarıların "kapılmış" olduğunu ve size 
kazanacak bir başarı kalmadığını düşünmeyin. 
Başkalarının işyerinde başarılı olmasından, 
bunun sizin başınıza da geleceğini düşünerek 
mutluluk duyun. İşyerinde mutluluğun bir 
sırrı da, iş arkadaşlarını sevmek ve onlara 
hoşgörüyle yaklaşmaktır. 

Tutkuyu işinizde değil, kendinizde arayın. Sizi 
çok mutlu edecek ve bol kazanç sağlayacak bir 
işi hayal etmek yerine, mevcut durumunuzu 
nasıl iyileştirebileceğinizi düşünün. Daha 
verimli, daha başarılı ve daha mutlu olmak 
için tutkularınızı nasıl canlandırabileceğiniz 
konusuna odaklanın.
Kendinizi 10 yıl öncesinde ve 10 yıl 
sonrasında hayal edin. Durumunuza şöyle 
bir perspektiften bakmaya ne dersiniz: "10 yıl 
önceki sorunlarım şu anda yok. O halde 10 
yıl sonra da bugünküler olmayacak". Böyle 
düşünmeniz, güncel sorunlarınızı daha hafif 
hissetmenize neden olacaktır. 
Sonucu değil, süreci önemseyin.
Çoğu kişi mutluluğu olasılıklara bağlama 
eğilimindedir. "CEO olsaydım mutlu olurdum" 
veya "Bol sıfırlı maaşım olsaydı mutlu 
olurdum" diye düşünmeyin, zira sonuçlar her 
zaman sizin kontrolünüzde olmayacaktır. Ama 
süreci kontrol edebilirsiniz. Bu nedenle başarılı 
olmayı umut etmek yerine hedefe ulaşmak 
için plan yapmaya çalışın.
Aile ve sosyal yaşamınızı geliştirin. Evinde 
ve sosyal yaşamında mutlu olanların, iş 
hayatında mutlu olması daha kolay. Aile ve 
arkadaşlık ilişkilerinize zaman ayırın.
Benmerkezci olmayın. İşarkadaşlarıyla 
benmerkezci bir tavırla kıyasıya 
rekabete girenlerin kurumsal yapılarda 
yaşayamayacağını, aksine, ekip çalışmasına 
önem veren, diğerlerine yardım edenlerin daha 
mutlu ve başarılı olduğunu söylüyor uzmanlar.
Unutmayın! Mutluluk, aldığınız kararlar ve 
yaptığınız hareket planlarıyla ilgilidir, başınıza 
gelen güzel şeylerle değil. Hayatınızdan 
memnun değilseniz değiştirin. Aynı davranış 
biçimleri aynı sonuçları doğurur. Oturup 
mutluluğun size gelmesini beklemek mi, yoksa 
harekete geçmek mi? Karar sizin! •

Kariyer

Shawn Achor, yıllarca 
Harvard’da mutluluk 
üzerine ders vermiş bir 
pozitif psikoloji uzmanı. 
"Mutluluğun yüzde 
90’ı, kişinin dış dünyayı 
algılamasına bağlı. 
Nerede olursak olalım, 
kafa yapımızı değiştirmek 
için çalışırsak olumlu 
hislerimizi ve dolayısıyla 
mutluluk seviyemizi 
artırabiliriz. Bilimsel 
verilere göre, mutluluk 
seviyesi arttıkça başarı 
oranları da yükseliyor" 
diyor.
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Kişisel Gelişim

asırlardır insanlığın 
zihnini meşgul eden soru:
LİDEr OLUNUr mU, 
DOĞULUr mU?

Platon’un "Ya filozoflar kral, ya krallar filozof olmalı" sözünden bu yana 
insanların üzerinde fikir birliğine varamadığı liderlik kavramı, teknolojinin 
ışık hızıyla geliştiği ve yayıldığı günümüzde de farklı şekillerde 
yorumlanıyor. İş dünyası, psikologlar ve sosyologlar yıllardır başlıktaki 
sorunun yanıtını arıyorlar. 
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Liderlik Nedir, Ne Değildir?

Liderlik makam, kıdem veya 
unvanla ilgili bir özellik değil. Yani 
şirkette uzun yıllar çalışarak üst 
pozisyonlara gelmiş olan kimse, 
otomatik olarak lider olmuyor. 
Liderliğin kişisel özelliklerle de 
ilgisi yok. Örneğin gruplar üzerinde 

hakimiyet kurma, sorumluluk üstlenme, 
karizmatik olma gibi sıfatlar da lider olmak 
için yeterli değil. Liderlik "yönetmek" anlamına 
da gelmiyor. Yönetici; planlar, ölçümler, takip 
eder, koordine eder çözümler, işe alır, işten 
çıkarır ve daha birçok iş yapar; yani yönetir. 
Ancak lider olmak için çok daha farklı özellikler 
gerekiyor…

Liderliğin Tek Bir Tarifi Yok
Liderlik, sosyal bilimlerin ortak inceleme 
konularından biri olmasına karşın; liderliğin 
ne ifade ettiği konusunda sosyal bilimciler 
arasında ortak bir algı oluşmuş değil. Zira 
liderlik, farklı bakış açılarından yaklaşıldığında 
farklı biçimlerde tanımlanabilen bir olgu. 
Uluslararası şirketlere liderlik konusunda 
danışmanlık yapan, The New York Times’ın çok 
satan yazarı ve kişisel gelişim uzmanı Kevin 
Kruse, "Liderlik, hedeflere ulaşmak için kişilerin 
çabalarını en üst düzeye çıkaran sosyal bir 
etkileme sürecidir" diyor. 

"Lider, takipçileri olan 
kişidir" (Peter Drucker)

Liderlik Kavramı Değişiyor mu?
Sürekli değişen dünyada ve giderek artan 
rekabet ortamında, şirketlerin amaçlarına 
ulaşmada klasik yönetim formülleri yetersiz 
kalıyor. Bu nedenle şirketler, uzun vadeli ve 
sürdürülebilir hedeflere ulaşmayı sağlayacak 
farklı özelliklerde liderlere ihtiyaç duyuyorlar. 
Hay Group ‘un yaptığı "Liderliğin geleceği’ ile 
ilgili araştırmada, yarının liderinin 
5 kritik özelliği; "Stratejik ve kavramsal 
düşünen, kişisel bütünlük ve içtenlikle iletişim 
kurulabilen, sadakat yaratan, şirket içi ve 
dışındaki farklı öğelerini barındıran birden 
fazla takımı ya da matriksi yönetebilen kişi" 
olarak öne çıkıyor.

Lider Olunur mu, Doğulur mu?
Bu soruya yanıt arayanlar üç ana grupta 
toplanıyor: 

"Lider doğulur" diyenler, liderlerin dışa 
dönüklük, zeka, vicdani sorumluluk, sebat 

etme, yeni deneyimlere açık olma, sonuca 
odaklılık ve duygusal tutarlılık gibi özellikleri 
taşıması gerektiğini; bunların sonradan 
kazanılamayacağını iddia ediyorlar.

"Lider olunur" diyenler ise; yazılı ve sözlü 
iletişim becerileri, kişileri ve grupları etkileme, 
sosyal uyumluluk ve kültürel zeka gibi 
yetkinlikleri kazanmış kişilerin gerçek lider 
olabileceğini, bu özelliklerin de eğitim ve 
deneyimle kazanılabileceğini ileri sürüyorlar.
İnsan kaynakları uzmanı Zareena Brown’ın da 
dahil olduğu üçüncü grup ise; liderlerin, bu iki 
görüşün özelliklerini de taşıması gerektiğini 
savunsalar da, liderliğin sonradan geliştirilebilir 
bir yeti olduğunu vurguluyorlar ve tutku, 
karizma ve yönetme gibi yaradılıştan gelen 
özelliklerinin tek başına yeterli olamayacağını, 
bunların sürekli olarak bilgi, deneyim 
ve uzmanlık kazanarak desteklenmesi 
gerektiğinin altını çiziyorlar. 

"Gelecek yüzyılda liderler, 
diğerlerine yetki veren 
kişilerden çıkacak" 
(Bill Gates)

Lider olmanın anahtarı… 
Liderliğin püf noktalarını şöyle özetliyor 
toplum bilimciler: Kariyerinizde başarılı 
olmak için şirketteki pozisyonunuz ne olursa 
olsun, liderlik yeteneklerinizi geliştirmeye 
odaklanın. Etkili liderler, ekiplerinin sadece 
yanlarında bulunmakla bile değer yaratırlar. 
Motive edici ve ilham vericidirler. Bir sorun 
karşısında durumu iyi analiz ederek ekibi 
doğru yönlendirirler, ikna edicidirler. Etkili 
ve yetenekli liderler şirketlerde verimlik ve 
performans artışının en önemli faktörlerinden 
biridir. 

Yeni işi dünyasının çetin kuralları, 
şirketleri değişime zorluyor…
Değişime ayak uydurmak, hatta öncülük 
etmek isteyen şirketlerin; yetenekli, bilgi ve 
deneyimlerle kendini geliştirmiş liderlere 
ihtiyaçları olduğu da tartışılmaz bir gerçek…
Birçok şirket, lider belirleme konusunda yeterli 
ölçüm sistemleri olmaması ve seçimlerin 
kişisel ölçütlere göre yapılması nedeniyle 
zaman içinde sorun yaşayabiliyor. Lider 
olabilecek kişileri doğru belirlemek, eğitmek 
ve sorumlu tutmak gerekiyor. Zira zafer 
kazanmak için en iyi ekibi seçmek ve onları 
doğru malzemelerle sahaya çıkarmak şart! •

Kişisel Gelişim

Kanada Araştırma 
Programları Başkanı 
ve İnsan Kaynakları 
Profesörü Rick Hackett,: 
"Kişilerin genetik 
özellikleri liderlik rolüne 
çok uygun olabilir, 
ama asıl önemli olan 
hayat deneyimlerini 
artırma ve kendilerini 
geliştirme çabalarıdır. 
Başarılı liderler, 
belirsiz durumlarda, 
hatta ekonomik ve 
teknolojik değişimler 
karşısında öncelikleri 
belirleyen, etkin karar 
alabilen ve tüm bunları 
astlarından, üstlerinden, 
ve müşterilerden gelen 
farklı talepler arasında 
denge kurarak yapabilen 
kişilerdir" diyor.
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Sağlık

SÜrDÜrÜLEBİLİr BaşarI 
İÇİN öNCE SaĞLIK…

Çağımızın yaşam koşulları, özellikle 
şehirlerdeki çalışma ortamının 
yoğunluğu ve telaşı, birçok işi bir 
arada yapma zorunluluğu bizleri 
yoruyor ve geriyor. Öte yandan iş-
yerinde bilgisayar, evde televizyon 
karşısında uzun saatler hare-

ketsiz oturmak da aynı şekilde bedenimize ve 
ruhumuza zarar veriyor. Sağlıklı, uzun, kaliteli 
bir yaşam sürdürmenin ilk şartı ise, dengeli 
beslenme ve yeterli fiziksel hareket. Uzmanlar, 
doğru beslenme ve egzersizin yararlarını say-
makla bitiremiyorlar. İşte onlardan bazıları:

• Beyin fonksiyonlarını destekliyor
• Zihnin netlik, tutarlılık ve keskinliğini artırıyor
• Kendine güveni geliştiriyor
• Stres ve sıkıntıyı azaltıyor 
• Kilo kontrolü sağlıyor, obeziteyi önlüyor 
• Odaklanmayı artırıyor
• Disiplin ve kendini kontrol yetilerini   
   güçlendiriyor
• Neşeyi artırıyor
• Daha iyimser olmamızı sağlıyor
• Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.

"Sağlık" ve "başarı" birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan iki 
kavram. Başarısızlık hissinin yarattığı sıkıntılar sağlığımızı etkiliyor, 
sağlığımızla ilgili sorunlar da başarımızın önünde önemli bir engel 
oluşturuyor. Araştırmalar ve vaka analizleri, düzenli egzersiz ve 
sağlıklı beslenmenin verimliliği artırdığını gösteriyor.
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Sağlıklı gıda ve egzersiz yanında, yaşam için dinlenme 
ve gevşemeye de mutlaka vakit ayırmak gerekiyor. 
Müzik dinlemek, doğada vakit geçirmek veya 
yapmaktan zevk alınan herhangi bir işle uğraşmak 
enerjiyi yeniliyor, motivasyonu artırıyor. Aileye ve 
dostlarla zaman geçirmek, yardımlaşmak, yapılan iyi 
şeyleri takdir etmek de duygusal sağlığı iyileştirecek en 
önemli unsurlardan… 

"Olmaya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi" 
(Kanuni Sultan Süleyman)

Başarı için tükenmeyen bir kaynak: Enerji
Günümüzde şirketler, çalışanlarının performansını 
artırmak için çeşitli yollar deniyorlar. Bu konuda 
klasik yöntemlerin, örneğin uzun çalışma saatlerinin 
performansı artırmadığı, aksine verimi azalttığı ve 
sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor. Bu nedenle 
uzmanlar, daha sağlıklı ve dolayısıyla daha verimli 
bir iş ortamı sağlayabilmek için çalışanlarının fiziksel, 
duygusal ve zihinsel performansını artırmanın yeni 
yollarını araştırıyorlar.
30 yılı aşkın bir süre Newsweek, The New York Times 
gibi yayınlarda yazarlık ve editörlük, uluslararası büyük 
markaların CEO'larına danışmanlık yapmış olan Tony 
Schwartz da, bu konuda araştırmalar yapan bir uzman. 
Schwartz, organizasyonlarda değişimi hayata geçirmek 
için sınırsız ve yenilenebilir bir kaynak olan "enerji" 
konusuna odaklanmak gerektiğini vurguluyor. Halen 
kurduğu Enerji Projesi adlı şirkette danışmanlık hizmeti 
veren Schwartz, iş ortağı Catherine McCarthy ile birlikte 
Harvard Business Review’da yazdıkları "Zamanınızı 
Değil, Enerjinizi Yönetin" adlı makalede, insanların 
fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal enerjilerini nasıl 
yönetecekleri hakkında bazı ipuçları veriyorlar: 
Fiziksel enerjinizi artırmak için: Uykuya 
daha çok vakit ayırın. Haftada en az üç 
kez kardiovasküler egzersiz ve en az bir 
kez güç egzersizi yapın. Öğünlerinizin 
sayısını çoğaltıp, yemek miktarını 

azaltın. Her üç saatte bir hafif, sağlıklı atıştırmalar 
yapın. Yorgunluk, esneme, açlık ve konsantrasyon 
güçlüğü gibi enerji düşüklüğü belirtileri hissettiğinizde 
masanızdan kalkın ve ara verin. Bunu gün içinde bir 
buçuk-iki saatlik aralarla tekrarlayın.
Duygusal enerjinizi artırmak için: Sinirlilik, sabırsızlık, 
sıkıntı gibi duyguları atmak için uzun derin nefesler 
alın. İş arkadaşlarınızla iletişiminizi artırın. E- postayla, 
telefonla veya karşılıklı konuşarak onlara destek 
olun, yaptıklarını takdir edin. Bu size olumlu duygular 
verecektir. 

"Elden gitmeden değerini 
anlayamadığımız iki şey vardır; 
biri sağlık, diğeri gençliktir" 
(Hz. Ali)

Canınızı sıkan olayları farklı bakış açılarından 
değerlendirin. Kendinize "Bu durumda benim yerimde 
bir başkası olsaydı, ne derdi?" veya "Bu durumu 6 ay 
sonra nasıl değerlendirirdim?" ya da "Bu olaydan ne gibi 
çıkarımlar elde ederim?" gibi sorular sorun.
Zihinsel enerjinizi artırmak için: Yüksek konsantrasyon 
gerektiren işlerde düşüncenizin dağılmaması için, sesli 
veya yazılı mesajlara belli zaman dilimleri içinde yanıt 
verin. Her gece, bir sonraki günün en önemli konu ve 
fırsatlarını belirleyin ve ertesi sabah ilk iş olarak onlara 
odaklanın.
Ruhsal enerjinizi artırmak için: Size iyi duygular veren, 
daha az çabayla özümleyebileceğiniz faaliyetleri 
keşfedin ve bunları daha fazla yapmaya odaklanın. 
Zamanınızı ve enerjinizi en öncelikli işe verin. Öz 
değerlerinizi koruyun. 

Sonuç olarak; ister yönetici, ister çalışan olun, 
gelecekte olumlu getiriler elde edebileceğiniz, 

başarılarınızı pekiştirecek "sağlıklı yaşam" 
sermayenize yatırım yapın ve her fırsatı 

değerlendirin. •

Sağlık
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Bilim

marS’a YOLCULUK: 
DöNÜşÜ OLmaYaN YOLa 
200.000 GöNÜLLÜ!
Bir grup Hollandalı girişimcinin kurduğu Mars One adlı vakıf, 
gelecek 10 yıl içinde Mars gezegeninde ilk insanlı yerleşimi 
kurmayı planlıyor. New York ve Şanghay’da 2013 yılı Nisan 
ayında başlatılan proje kapsamında, Mars’a yerleşmek isteyen 
gönüllüler için internet üzerinden verilen ilana dünya ülkelerinden 
200 binden fazla başvuru yapıldı.

Dönüşü olmayan Mars yolculu-
ğuna katılmak isteyen gönül-
lüleri seçmek üzere internet 
üzerinden yapılan ilana başta 
ABD, Çin, Brezilya, Hindistan, 
Rusya ve İngiltere olmak üzere 
140 ülkeden tam 202.586 kişi 

başvurdu. Türkiye’den de 1000 kişinin gönüllü 
olduğu yolculuk için, eleme yöntemiyle 4 er 
kişilik 6 grup oluşturulacak. Elemelerin finali, 

televizyon ve internetten yayınlanacak ve Mars’a 
gidecekler tüm dünyanın oylarıyla belirlenecek.
Seçilecek 24 gönüllü, 2015 yılında Mars One 
çalışanı olarak işe alınacak ve 10 yıl süreyle eğitim 
görecek.
Mars One yetkilileri, adayların herhangi bir askeri, 
bilimsel veya pilotaj bilgisine sahip olmaları 
gerekmediğini, sağlıklı ve güvene dayalı ilişkiler 
kurabilen, refleksleri güçlü, meraklı ve yaratıcı 
kişiler olmalarının yeterli olduğunu belirtiyorlar.
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Sıcaklığın -150 derecelere 
kadar düştüğü bu çorak ve 
bilinmezlerle dolu gezegene 
gidiş, pek çok kişinin hayalindeki 
yolculuk değil. Üstelik, geri 
dönüş de henüz teknolojik olarak 
mümkün değilken! 
Dünyadan uzaklığı ortalama 225 milyon kilometre 
olan Mars’a seyahatin, bugünkü teknolojiyle yaklaşık 
200 gün süreceği tahmin ediliyor. Mars One projesinin 
fırlatma, yolculuk, iniş ve Mars'ta yaşam aşamaları 
dünyadan canlı olarak izlenecek. 

Mars One : "Paraya ihtiyacımız var"
Mars’a götürülecek ilk 4 kişinin tahmini bütçesi 6 milyar 
dolar. Yani 2,5 milyar dolar harcanan NASA’nın Curiosity 
aracının bütçesinin iki katından fazla… Mars One, 
projenin bütçesini; uzun süreli, global reality showlarla 
desteklemeyi planlıyor. Mars One’ın kurucu ortağı 
ve CEO’su Bas Lansdorp, bugüne kadar ortaklardan 
ve sponsorlardan 200 bin doların üzerinde destek 
sağlandığını belirtiyor. Yetkililer ayrıca geçtiğimiz 
Eylül ayında kaynak sağlamak için yeni bir kampanya 
başlatıldığını duyurdular: Projeye bağış yapanlar, 2015 
yılında yapılacak uzay yolculuğuna ve 2018 yılında 

yapılacak Mars deneme yolculuğuna katılma şansına 
sahip olacaklar.

Mars One, koloninin yaşamı için 
en uygun yeri ve şartları belirlemek 
amacıyla, gelecek 10 yıl içinde 
kızıl gezegene birçok uzay aracı 
gönderecek.  

"İnsanlık için bir sonraki dev adım"
Mars One Vakfı yetkilileri, "İnsanlık için bir sonraki dev 
adım" olarak niteledikleri projenin, aya gitmekten daha 
güvenli olmasını amaçladıklarını ve bu nedenle Mars’a 
iniş sistemlerinin, insanlı yolculuk öncesinde insansız 
olarak 8 kez deneneceğini söylüyorlar. İlk astronotların 
2025 yılında Mars'a gitmesinin ardından oluşturulacak 
koloniye, her 2 yılda bir 4 astronot eklenecek. 
Mars One, öncellikle su üretiminin mümkün olup 
olmadığını araştırmak ve insanların yaşayabileceği 
ortamı test etmek üzere, 2018 de kızıl gezegene uzay 
aracı gönderecek. Araca monte edilecek iletişim uydusu 
ile Mars’tan dünyaya canlı yayın da yapılacak.
Projeye "Neden?" sorusunu yöneltenleri de şöyle 
yanıtlıyor Lansdorp: "Merak ve keşfetme isteği 
insanların genlerinde var. Ayrıca dünyadaki 
önemli olaylar düşünüldüğünde, akla ekonomik 
krizler ve savaşlar değil, olumlu duygular veren ve 
heyecanlandıran Mars yolculuğu gelsin istiyoruz". •

Bilim
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Din Kültürü

Enf lasyon Farkı 
Faiz midir?

Doç. Dr. İsak Emin AKTEPE
Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 

Türkiye Finans Danışmanı

İnsanlar mal takası yoluyla yapılan ticaretin ortaya 
çıkardığı problemlerden kurtulmak amacıyla, çeşitli 
materyalleri para olarak kullanmış ya da çeşitli 
malzemelerden para üretmişlerdir. Geçmişte altın 
ve gümüş gibi madenler para sayılırken, bugün 
kağıt para ya da kaydi para sistemine geçilmiştir. 
Böylece toplum içinde bir yandan üretilen paralar, 

diğer yandan üretilen mal ve hizmetler tedavül edilir 
olmuştur. Eğer piyasadaki para miktarı üretilen reel 
mal ve hizmetlerden daha fazla olursa, paranın alım 
gücü düşer. Bir anlamda parasal büyüklük, piyasaya 
arzedilen mal ve hizmetlere fazla talep doğuracak 
kadar yüksek demektir. Bir başka deyişle, nominal milli 
gelir gerçek milli gelire oranla şişkinlik göstermektedir. 
Yine, üretilen mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerinin 
çeşitli sebeplerle artması dolayısıyla piyasaya arzedilen 
ürünlerin fiyatlarında da genel ve sürekli bir artış 
görülebilir. İşte bu olguya enflasyon denilir. 

Enflasyon kimi dönemlerde düşük seviyelerde 
gerçekleşirken, kimi dönemlerde ise yüksek 
seyredebilmektedir. Fiyat artışlarının yüksek olduğu 
zamanlarda eldeki parasal varlıkların değeri hızla 
yitirildiğinden, para ya mala ya da enflasyona dirençli 
başka varlıklara çevrilir. Yani tedavüldeki para değer 
ölçüm aracı olmaktan çıkar ve insanlar alternatif değer 
ölçüm araçlarına yönelirler. Bir anlamda enflasyonist 
piyasalarda paranın rakamsal değeri değişmese de 
gerçek değeri hızla erir. Bu sebeple yüksek enflasyona 
maruz kalan piyasalarda insanların uzun vadeli sabit 
fiyatlı satım sözleşmeleri yapmaları ya da faizsiz 
borç vermeleri oldukça sınırlı olur. Yani, toplumun 
faizsiz borçlanarak dayanışması duygusu enflasyon 
yüzünden giderek körelir. Zira yüksek enflasyona 
maruz bir para birimiyle uzun vadeli faizsiz borç 
verildiğinde, borcun geri ödenmesi sırasında paranın 
önemli oranda değer yitireceği herkesçe malumdur. 
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Bu da borçlanmaların altın ya da döviz gibi alternatif 
varlıklarla gerçekleşmesine sebep olur. Bu durum 
da, istikrarı olmayan ekonomilerde altın ve döviz 
fiyatlarındaki aşırı oynaklıklar yüzünden milli para 
üzerinden gelir sağlayan tarafların büyük zararlara 
uğramasına sebebiyet verir.

İslam hukukunda borçlanılan varlık misli (piyasada 
önemli değer farkı olmaksızın benzeri bulunan 
varlık) ise misli ödenir. Örneğin buğday, un, yumurta, 
kumaş, kağıt gibi varlıklar mislidir. Buna göre birisine 
1 kg buğday borçlanan kişi, alacaklıya 1 kg buğday 
verecektir. Zira buğdayın birimleri arasında büyük 
fark yoktur ve aşırı fiyat farkı olmaksızın piyasada 
benzeri bulunabilmektedir. Buğday, un ve yumurta 
gibi varlıklar bizatihi kendisinden yararlanılabilen 
varlıklar olduğundan piyasada değerinin yükselmesi ya 
da düşmesi borçlunun ödeyeceği miktarı değiştirmez. 
Borçlanılan varlık para ise, kural olarak yine misli 
ödenir. Ancak paranın altın ve gümüş olması ile diğer 
materyallerden olması arasında fark gözetilmiştir. 
Altın ve gümüş borçlanmalarında da bu varlıkların 
değer kaybı yaşaması, borçlunun ödeyeceği miktarı 
değiştirmez. Zira İslam hukukçuları bu iki varlığı tabiatı 
itibariyle para kabul ederler. Yani para olma vasfı bu 
iki maddede yaratılıştandır. Borçlanılan varlık altın 
ve gümüş dışında bir para birimi ise bu durumda 
borçlanılan varlıkların zaman içinde tedavülden 
kalkması (kesad), piyasada hiç bulunmaması (inkıta) 
ve değerinin erimesi (rahs) ya da yükselmesi (ğala) 
hallerinde ne yapılacağı konusunda, hem eski 
hem de yeni dönem İslam alimleri arasında farklı 
kanaatler bulunmaktadır. Yani bu gibi hallerde nasıl 
davranılacağının tespitinde açık ve bağlayıcı bir dini 
delil bulunmamakta; İslam alimlerinin içtihatlarıyla 
bir sonuca varılmaktadır. Borcun alışverişten ya da 
karzdan (el borcu) kaynaklanması noktasında değişik 
değerlendirmeler olsa da, alimlerin bir bölümü borcun 
misliyle ödenmesi kuralından hareketle borçlanılan 
varlıkların tedavülden kalkmasına ya da değerini 
yitirmesine aldırmaksızın borcun misliyle ödenmesi 
gerektiğini söylemişlerdir. Başka bazı alimler ise bu 
gibi durumlarda borcun altın üzerinden kıymetiyle 
ödenmesini; diğer bazıları ise paranın yitirdiği değerin 
çok ya da az olmasına bakılarak hüküm verilmesini 
uygun bulmuşlardır.

Günümüzde milli paranın alım gücündeki değer 
aşınması devlet kurumları tarafından hassas bir şekilde 
takip ve ilan edilmektedir. Hatta Merkez Bankası’nın 

asli görevi piyasada fiyat istikrarını korumak yani 
enflasyonu kontrol altında tutmaktır. İşçi ve memurlara 
gerçekleşen enflasyonu dikkate alarak maaş zammı 
yapmak adaletin gereği sayılmakta; enflasyondan 
daha az yapılacak zammın işçi ve memuru enflasyona 
ezdirmek olacağı ifade edilmektedir. Yani en azından 
enflasyon kadar zam, işçi ve memura ödenen ücreti 
korumak anlamına gelmektedir. Bir başka açıdan da 
borçlanılan milli paranın yaşayacağı değer kaybını göz 
önünde tutarak yapılacak ödemeler, aslında borcu 
misliyle ödemek anlamına gelecektir. Zira borçlanılan 
1000 TL’nin %5 enflasyon gerçekleşen bir dönem 
sonundaki gerçek misli karşılığı 1050 TL olacaktır. 
Alacaklıya bundan daha azını ödemek, onun %5 hakkını 
gasbetmek anlamına gelecektir. Ayrıca enflasyonu 
bir kusur kabul eder isek, para borçlanmalarında 
enflasyon kadar kusurun ödeme sırasında giderilmesi 
adaletin gereği sayılacaktır. Zira tarafların birbirlerine 
olan borçlarını, borcun gerçekleştiği sıradaki haliyle 
ödemeleri gerekmektedir. Oysa ki para borçlarında, 
parada zaman içinde enflasyon kadar bir kusur 
gerçekleştiği muhakkaktır. O halde, bu kusuru göz 
önünde tutmak haksızlığı önlemek olacaktır. İslam 
dininde insanların birbirlerine haksızca zarar vermeleri 
de haramdır. Enflasyonist bir ortamda para borçlarının 
değer kaybını gözetmemek de, alacaklıya açıkça zarar 
vermektir. Netice itibariyle para borçlanmalarında 
enflasyon kadar bir farkın ödeme sırasında talep 
edilmesi, borçludan faiz alınması olarak değil, borçlunun 
gerçek borcunu ödemesi olarak değerlendirilmelidir. 
Bundan imtina etmek alacaklının hakkını açıkça 
gasbetmektir. Bununla birlikte, vadeli mal ve hizmet 
satışları ile karz akitlerini birbirinden ayırmak gerekir. 
Zira vadeli mal ve hizmet satışlarında, mal ve hizmetin 
vadeli bedeli belirlenirken beklenen enflasyon zaten 
hesaba katıldığından, müşteriden ayrıca enflasyon farkı 
talebi uygun olmaz. Fakat mal ve hizmetin vadeli değeri 
belirlenirken beklenen enflasyon dikkate alınmaz ya 
da taraflar bunu ayrıca ileri vadelerde tespit ve ödeme 
üzerine anlaşırlarsa, her ne kadar mal ve hizmetin 
bedelinin akit sırasında meçhul bırakılması dolayısıyla 
bir belirsizlikten bahsedilebilirse de enflasyon farkının 
alacaklının zaten hakkı olması ve tarafların karşılıklı 
rıza ile mal ve hizmet bedelini aşırı belirsiz kılmayan 
böyle bir yöntemle belirleme yetkilerinin bulunması 
dolayısıyla, akdin sıhhatine hükmedilebilir. Karz 
akitlerinde ise enflasyon farkı alacaklının mutlak hakkı 
sayılmalıdır.

Kanaatimizce altının para olma vasfı kısmen devam 
ediyor olsa da, gümüş artık tamamen misli mal 
haline gelmiştir. Yani bize göre altın ve gümüşün 
para olması, yaratılıştan değil insanların kabulünden 
kaynaklanmaktadır. •

Din Kültürü
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Dijital Hayat

KrİZİN DİJİtaL aYaK İZLErİNİ 
SİLmEK mÜmKÜN mÜ?
İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte 2000'li yılların başında 
hayatımıza girmeye başlayan sosyal medya ve dijital kanallar, marka 
iletişimi anlayışlarının yanında, kişisel olarak bizlerin de iletişim 
anlayışını baştan aşağı değiştirdi. Bu değişim, kullanıcıların günlük 
hayat davranışlarını "sosyal" kisvesi altında, aslında "asosyal" bir yola 
sokuyor gibi gözükse de, markalar için bulunmaz bir fırsattı. Çünkü 
sosyal medya, kullanıcılar için bir bağlantıda kalma aracıydı. Oysa 
markalar için durum çok farklıydı ve reklam ve pazarlama sektörü 
adeta bu yeni kanallara göre şekillenecekti.

Ölçümlenebilen, takip edi-
lebilen, doğru kurgularla 
satışa dönüştürülebilen 
ya da potansiyel müşte-
ri havuzu oluşturabilen 
düşük reklam ve pazarlama 
maliyetleri, tüm markaları 

zaman içinde kendilerine uygun kanalları 
bulmaya ve faaliyetlerinin büyük kısmını bu 
kanallarda yürütmeye yönlendirdi. Örneğin 
Nike ve Adidas gibi markalar, neredeyse 
tüm faaliyetlerini artık sosyal medya ve 
dijital kanallar üzerine taşıdılar ve CRM 

uygulamalarında ikinci basamağa çıkarak sCRM 
(sosyal CRM) seviyesine ulaştılar. Bugün Nike, 
Running+ uygulamasıyla tüm kullanıcılarının 
antrenman verilerine ulaşarak edindiği CRM 
bilgisi, doğru bir analiz ile birebir ya da grup 
hedeflemeli reklam ve pazarlama kampanya-
larının tasarlanmasında anahtar rol oynuyor. 
Bu sadece buz dağının görünen yüzü. Tabii ki 
Nike’ın tam karşıtı olan ve sosyal medyanın 
halen ne olduğunu kavrayamayan markalar da 
bulunmakta. Her ne kadar Nike gibi markaların 
başarı öykülerini anlatmak (ve okumak) daha 
keyifli olsa da, ben bu yazıda sosyal medyanın 

Murat Can ŞAHİNOĞLU
Karbonat Sosyal Projeler Yöneticisi
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ne kadar büyük bir havuz olduğunu ve yanlış kullanıldığı 
zaman neler olabileceğini anlatacağım.
Yukarıda da belirttiğim gibi, sosyal medya markalar için 
bulunmaz bir nimet aslında. Yeni markaların cevap 
verme/problem çözme oranı, mecralardaki negatif 
yorumlar gibi "Ana Performans Göstergeleri" (KPI) 
doğrultusunda kullanıcıların sorunlarının çözülmesinde 
büyük faydalar sağlıyor. Zira arkadaşlar arası iletişi-
min SMS yerine Facebook, WhatsApp, Tango, Viber 
gibi mobil uygulamalara kayması gibi, B2C iletişimi de 
dijitale kaydı ve kişiler destek hattını aramak yerine 
şikayetlerini Twitter üzerinden yapmayı tercih eder 
oldular. Bu konuşmalar herkese açık olduğu için, kulla-
nıcılar daha da agresif ve avantajlı olmaya başladılar; 
zira bir kullanıcı markaya dair şikayetini sosyal medya 
üzerine taşıdığında ve marka bu probleme çözüm 
üretemediğinde WOM (word-of-mouth) devreye giriyor 
ve o markanın hizmetinin kalitesiz olduğu/müşterisini 
mutlu edemediği bilgisi anında yayılabiliyordu. Hem de 
sadece bir retweet tuşuna tıklayarak! 

Peki markalar sosyal medyaya nasıl yaklaşmalı? Sosyal 
medyayı yok saymanın olası sonuçları neler olabilir? 
WOM  (Kulaktan kulağa pazarlama), sosyal medyanın 
günümüz pazarlamacılarına kazandırdığı en büyük 
nimetlerden birisi. Fakat sorun şu ki; bir ürünün ya da 
markanın başarısının arkasında WOM etkisi olabile-
ceği gibi, sosyal medyada çıkan her krizin arkasında 
da bir WOM etkisi vardır. Zira kullanıcılar güvenilir 
bir kaynaktan (örneğin Facebook’taki bir arkadaştan) 
aldıkları herhangi bir bilgiyi teyit etme ihtiyacı hisset-
meden paylaşabilir ve bu zincir büyüyerek tek bir kişinin 
paylaşımını yüzbinlere, hatta milyonlara ulaştırabilir. 
Dolayısıyla markalar, sosyal medya denildiği zaman 
sadece müşteri ile olan iletişimi değil, offline mecralarda 
bile olsa yapacakları herhangi bir yanlış hareketin, bu 
kanallar üzerinde yaratacağı etkiyi ve sonrasında orta-
ya çıkacak marka imajını da düşünmelidir. 
Örnek vermek gerekirse; bir markanın bir kullanıcıya 
ya da müşteriye gönderdiği ve hakaret içeren e-posta 
ya da yazılı bildirimi ele alalım. Kullanıcı bu bildirimi 
aldığında, markanın kendisine bakış açısını göstermek 

için dijital kanallarda paylaşırsa ne olur? Yazılı olarak 
gönderilmiş olsa bile fotoğrafı çekilip paylaşılabilir, zira 
teknoloji artık o kadar gelişti ki neredeyse hepimiz her 
zaman cebimizde bir fotoğraf makinası ve internet 
taşıyoruz. Hal böyle olunca, kullanıcının sosyal medya 
hesapları üzerinden paylaştığı bu bildiri -ekran görün-
tüsü ya da fotoğraf- yayılır ve böylece düşünülmeden 
atılmış olan bir e-posta, birçok kişinin boyunu aşacak 
olan bir krize dönüşür. İşin kötüsü, marka zaman 
içerisinde bu krizi başarı ile çözse de, internet büyük 
bir arşivdir ve hiçbir şey hiçbir zaman silinmez. Dolayısı 
ile 5 yıl sonra marka hakkında araştırma yapan bir kişi, 
konu hakkındaki paylaşım ve haberlere ulaşabilir. Bu 
tıpkı bir insanın yaşarken bıraktığı karbon ayak izi gibi; 
tüm markaların ve kullanıcıların arkalarında bıraktığı 
dijital parmak izidir. 

Peki ne yapalım?
Yazımda anlatmaya çalıştığım gibi, dijital iletişim çağı-
nın hem kullanıcılar, hem de markalar açısından nimet 
olsa da, her markanın dijital iletişim yapması gibi bir 
zorunluluk tabii ki yok. Zira her markanın söyleyecek bir 
şeyi ya da bir şey söylemek için takip edilme ihtiyacı ol-
mayabilir. Hatta öyle ki; dünyanın en büyük şirketlerin-
den biri olan Apple, hiçbir sosyal medya platformunda 
bulunmuyor. Fakat her ne kadar o kanallarda olmasa 
da, markalar onların varlığını ve gücünü kabul etmek ve 
ona göre davranmak zorundalar…
Örnek vermek gerekirse; "Ben Facebook’ta yokum, o 
yüzden orada benim hakkında konuşulanlar umurumda 
değil" gibi bir bakış açısı, devekuşu psikolojisinden faz-
lası değildir. Zira markanın varlığından bağımsız olarak 
kullanıcılar konuşmakta ve marka hakkında olumlu ya 
da olumsuz şekilde bir WOM etkisi ortaya çıkmaktadır. 
Dijital iletişimin geleceği ne olur, ya da daha ne kadar 
ileri gider, bilmek mümkün değil. Fakat bir gerçek var ki, 
kullanıcılar markaları tartışmak, markalar da daha fazla 
tanıtım ve farklılaştırılmış reklam/pazarlama faaliyet-
leri için her zaman bu iletişim platformlarını kullana-
caklar. Öte yandan birçok markanın bu platformlara 
girmeyeceği de yine su götürmez bir gerçek. Fakat daha 
büyük bir gerçek var ki, markalar o platformlarda olsalar 
da, olmasalar da kullanıcılar (tüketiciler) tüm görüşlerini 
buralarda paylaşacak, krizler buralarda yayılacak ve 
çözülecek. 
Son olarak diyebilirim ki, çıkan bir krizi çözmekten daha 
zor bir şey varsa, o da o krizin dijital ayak izlerini temiz-
lemek ve olumsuza dönen görüşleri tekrar olumluya 
çevirmektir. Bu yüzden de markalara en büyük tavsi-
yem, devekuşu psikolojisi yaşamamaları ve herhangi bir 
platformda olmasalar da yaptıkları her faaliyeti, aldıkları 
her kararı ve müşterileri ile olan iletişimlerini bunu 
akıllarında tutarak yapmaları olacaktır. Zira bugün tek 
bir kişiye atılan bir e-posta, potansiyel olarak asla tek 
bir kişiye atılmıyordur. •

Dijital Hayat
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Fotoğraf

Fotoğrafçılık Kulübümüzün 
düzenlediği türkiye Finans 4. Fotoğraf 
Yarışması kazananları belli oldu!
Fotoğrafçılık Kulübü’ne ulaşan birbirinden güzel ve başarılı toplam 316 fotoğraf, 22  Ekim 
2014 tarihinde bir araya gelen Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirildi. Büyük bir 
titizlikle hem teknik hem kompozisyon olarak incelenen çalışmalar arasından 1.lik, 2.lik, 3.lük, 
Türkiye Finans Özel Ödülü, Mansiyon ve Sergileme ödüllerine hak kazanan katılımcılarımızın 
fotoğrafları seçildi.
 
İşte Yarışmamızın Kazananları : 

1. Mehmet Paktaş
Kayseri OSB Şube Müdürlüğü / 
Müşteri İlişkileri Yönetici Yrd. 

  "Sürü"

2. Fatih Soydemir
BS-Ürün Geliştirme 3 Müdürlüğü / 
Bireysel Krediler Yönetici Yrd. 

 "Karmaşa"
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Fotoğraf3. Feridun Bakırcı
Gimat Şube Müdürlüğü / 
Şube Müdürü 

 "Çocuk ve Balon"

Türkiye Finans Özel Ödülü
Aydın SERTBAŞ
Şube Ağı Geliştirme ve Şube 
Performans Yönetimi Müdürlüğü / 
Portföy 4 Yönetici 

 "Edep"

Mansiyon 1
Ercüment Türkkan

Kozyatağı Şube / Yetkili Yrd.

"Çaresiz Beklenti"     

Mansiyon 2
Hüseyin Demir

BS-Ürün ve Hizmet 
Geliştirme 2 Müdürlüğü 

/ Yönetici Yardımcısı 
"Seher Yürüyüşü"

Mansiyon 3
Mehmet Paktaş
Kayseri OSB Şube Müdürlüğü / 
Müşteri İlişkileri Yönetici Yrd.

 "At"

Mansiyon 4
Sinem Şavkın
BS Ürün ve Hizmet 
Geliştirme 3 Müdürlüğü / 
Hazine Yönetici Yrd.

 "Kuşlar"

Ödül alan ve 
sergilenmeye değer 
bulunan eserler, 3 
Kasım 2014 tarihinde 
saat 16:00’da yapılan
açılışla, Genel 
Müdürlük B Girişi 
Fuaye salonunda 
sergilendi. 
Dereceye giren 
ve yarışmaya katılan 
tüm çalışanlarımızı 
kutluyor, başarılı 
çalışmalarının 
devamını diliyoruz.
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Şube Bilgileri

GENEL MÜDÜRLÜK    TEL: (0216) 586 70 00
TOPHANE EK HİZMET BİNASI   TEL: (0212) 393 10 00
AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  TEL: (0322) 359 42 74
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   TEL: (0312) 417 30 90
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   TEL: (0232) 483 55 66
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖL. MÜD.  TEL: (0342) 215 20 42
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MÜD.  TEL: (0216) 573 16 00
İSTANBUL AVRUPA 1. BÖLGE MÜD.  TEL: (0212) 393 10 00
İSTANBUL AVRUPA 2. BÖLGE MÜD.  TEL: (0212) 659 36 84
KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   TEL: (0462) 321 15 03
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  TEL: (0352) 221 15 66
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  TEL: (0224) 453 00 15
ADANA ŞUBESİ    TEL: (0322) 359 55 35
ADANA ATATÜRK CADDESİ ŞUBESİ  TEL: (0322) 458 38 57
ADANA BARAJYOLU ŞUBESİ  TEL: (0322) 224 44 56
ADANA CEYHAN ŞUBESİ   TEL: (0322) 611 52 65
ADANA KURTTEPE ŞUBESİ   TEL: (0322) 247 15 40
ADANA SEYHAN ŞUBESİ   TEL: (0322) 363 07 11
ADANA YÜREĞİR ŞUBESİ  TEL: (0322) 328 20 63
ADIYAMAN ŞUBESİ     TEL: (0416) 213 34 34
AFYON ŞUBESİ   TEL: (0272) 213 06 07
AKSARAY ŞUBESİ    TEL: (0382) 212 71 25
AMASYA ŞUBESİ    TEL: (0358) 212 15 20
ANKARA BALGAT ŞUBESİ   TEL: (0312) 284 87 07
ANKARA BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ TEL: (0312) 417 98 98
ANKARA CEBECİ ŞUBESİ  TEL: (0312) 319 90 52
ANKARA ÇANKAYA ŞUBESİ   TEL: (0312) 441 20 55
ANKARA ÇUKURAMBAR ŞUBESİ  TEL: (0312) 287 04 36
ANKARA DEMETEVLER ŞUBESİ   TEL: (0312) 335 04 76
ANKARA DEMİRTEPE ŞUBESİ   TEL: (0312) 230 52 10
ANKARA GÖLBAŞI ŞUBESİ   TEL: (0312) 484 45 41
ANKARA İVEDİK ŞUBESİ  TEL: (0312) 395 24 07
ANKARA KEÇİÖREN ŞUBESİ  TEL: (0312) 356 00 70
ANKARA KIZILAY ŞUBESİ   TEL: (0312) 417 44 40
ANKARA MAMAK ÇARŞI ŞUBESİ   TEL: (0312) 369 23 46 
ANKARA OSTİM ŞUBESİ   TEL: (0312) 385 68 23
ANKARA POLATLI ŞUBESİ  TEL: (0312) 621 11 33
ANKARA SİNCAN ŞUBESİ   TEL: (0312) 276 77 47
ANKARA SİTELER ŞUBESİ   TEL: (0312) 348 10 90
ANKARA ŞUBESİ   TEL: (0312) 430 50 50
ANKARA ULUS ŞUBESİ   TEL: (0312) 309 27 41
ANKARA YILDIZ ŞUBESİ  TEL: (0312) 441 36 11
ANTALYA ALANYA ŞUBESİ  TEL: (0242) 512 90 06
ANTALYA ASPENDOS BULVARI ŞUBESİ TEL: (0242) 322 28 57
ANTALYA ÇALLI ŞUBESİ   TEL: (0242) 345 00 55
ANTALYA KONYAALTI ŞUBESİ  TEL: (0242) 228 71 27 
ANTALYA MANAVGAT ŞUBESİ   TEL: (0242) 743 23 94
ANTALYA ŞUBESİ   TEL: (0242) 244 53 57
AYDIN ŞUBESİ    TEL: (0256) 213 70 02
AYDIN NAZİLLİ ŞUBESİ     TEL: (0256)
BALIKESİR BANDIRMA ŞUBESİ                      TEL: (0266) 715 15 80
BALIKESİR ŞUBESİ   TEL: (0266) 244 17 16
BATMAN PETROLKENT ŞUBESİ  TEL: (0488) 214 24 53
BATMAN ŞUBESİ   TEL: (0488) 214 15 06
BİNGÖL ŞUBESİ    TEL: (0426) 214 15 23
BOLU ŞUBESİ    TEL: (0374) 217 61 31
BURDUR ŞUBESİ    TEL: (0248) 234 62 42
BURSA BEŞEVLER ŞUBESİ  TEL: (0224) 451 80 60
BURSA DEMİRTAŞ ŞUBESİ  TEL: (0224) 211 33 97
BURSA FSM BULVARI ŞUBESİ   TEL: (0224) 246 65 15
BURSA İNEGÖL ŞUBESİ   TEL: (0224) 711 90 80
BURSA KESTEL ŞUBESİ   TEL: (0224) 372 01 78
BURSA NİLÜFER ŞUBESİ   TEL: (0224) 443 43 00
BURSA ÖZLÜCE ŞUBESİ   TEL: (0224) 413 78 32 
BURSA ŞUBESİ   TEL: (0224) 221 33 00
BURSA ULUCAMİ ŞUBESİ  TEL: (0224) 223 48 40
BURSA VİŞNE CADDESİ ŞUBESİ   TEL: (0224) 364 12 84
BURSA YILDIRIM ŞUBESİ   TEL: (0224) 361 52 22
ÇANAKKALE ŞUBESİ    TEL: (0286) 214 33 01
ÇORUM ŞUBESİ    TEL: (0364) 225 31 82
DENİZLİ BAYRAMYERİ ŞUBESİ   TEL: (0258) 265 06 03
DENİZLİ SANAYİ ŞUBESİ   TEL: (0258) 371 00 34
DENİZLİ ŞUBESİ    TEL: (0258) 241 67 00

DİYARBAKIR DİCLEKENT ŞUBESİ   TEL: (0412) 257 23 26
DİYARBAKIR KAYAPINAR ŞUBESİ  TEL: (0412) 252 24 54
DİYARBAKIR ŞUBESİ    TEL: (0412) 229 00 03
DÜZCE ŞUBESİ   TEL: (0380) 514 78 37
EDİRNE ŞUBESİ    TEL: (0284) 214 92 40
ELAZIĞ ŞUBESİ   TEL: (0424) 236 43 74
ELAZIĞ GAZİ CADDESİ ŞUBESİ  TEL: (0424) 237 04 48 
ERZİNCAN ŞUBESİ   TEL: (0446) 223 39 39
ERZURUM ŞUBESİ    TEL: (0442) 213 50 10
ERZURUM YAKUTİYE ŞUBESİ   TEL: (0442) 237 45 71
ESKİŞEHİR SANAYİ ŞUBESİ   TEL: (0222) 228 14 65
ESKİŞEHİR ŞUBESİ    TEL: (0222) 230 02 98
GAZİANTEP GATEM ŞUBESİ   TEL: (0342) 238 42 07
GAZİANTEP KARATAŞ ŞUBESİ  TEL: (0342) 371 44 01
GAZİANTEP SUBURCU ŞUBESİ   TEL: (0342) 231 20 10
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ŞUBESİ   TEL: (0342) 323 20 14
GAZİANTEP ŞUBESİ    TEL: (0342) 215 35 31
GİRESUN ŞUBESİ   TEL: (0454) 212 04 90
HATAY ANTAKYA ŞUBESİ  TEL: (0326) 225 37 61
HATAY İSKENDERUN ŞUBESİ  TEL: (0326) 613 16 15
İSPARTA ŞUBESİ    TEL: (0246) 233 00 21
İSTANBUL ACIBADEM ŞUBESİ   TEL: (0216) 340 60 00
İSTANBUL AKSARAY ŞUBESİ  TEL: (0212) 518 83 84
İSTANBUL ALTINTEPE ŞUBESİ   TEL: (0216) 549 25 02
İSTANBUL ALTUNİZADE ŞUBESİ   TEL: (0216) 651 87 90
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ŞUBESİ   TEL: (0212) 597 45 03
İSTANBUL AVCILAR E-5 ŞUBESİ   TEL: (0212) 422 92 78
İSTANBUL AVCILAR ŞUBESİ   TEL: (0212) 593 34 44
İSTANBUL BAĞCILAR ŞUBESİ   TEL: (0212) 462 92 28
İSTANBUL BAĞCILAR ÇİFTLİK ŞUBESİ  TEL: (0212) 651 35 95 
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ŞUBESİ   TEL: (0212) 555 28 20
İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ŞUBESİ   TEL: (0212) 608 09 51
İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBESİ  TEL: (0212) 583 02 70
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ŞUBESİ  TEL: (0212) 777 42 07
İSTANBUL BATI ATAŞEHİR ŞUBESİ   TEL: (0216) 324 01 65
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ŞUBESİ   TEL: (0212) 612 24 20
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ŞUBESİ   TEL: (0212) 236 69 89
İSTANBUL BEŞYÜZEVLER ŞUBESİ   TEL: (0212) 479 71 66
İSTANBUL BEYKENT ŞUBESİ  TEL: (0212) 871 31 18
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ   TEL: (0212) 876 68 00
İSTANBUL BOĞAZİÇİ KURUMSAL ŞUBESİ TEL: (0212) 269 61 28
İSTANBUL CADDEBOSTAN ŞUBESİ   TEL: (0216) 355 70 07
İSTANBUL CENNET MAHALLESİ ŞUBESİ  TEL: (0212) 592 32 84 
İSTANBUL ÇAĞLAYAN ŞUBESİ   TEL: (0212) 291 55 25
İSTANBUL ÇAMLICA ŞUBESİ   TEL: (0216) 461 00 06
İSTANBUL ÇEKMEKÖY ŞUBESİ   TEL: (0216) 640 01 05
İSTANBUL DES ŞUBESİ    TEL: (0216) 420 38 00
İSTANBUL DUDULLU ŞUBESİ   TEL: (0216) 540 70 70
İSTANBUL EMİNÖNÜ ŞUBESİ  TEL: (0212) 514 01 54
İSTANBUL END. VE TİC. SER. BÖLGE ŞB. TEL: (0216) 394 09 42
İSTANBUL ERENKÖY ŞUBESİ   TEL: (0216) 478 54 02
İSTANBUL ESENLER ŞUBESİ   TEL: (0212) 568 10 80
İSTANBUL ESENYURT ŞUBESİ  TEL: (0212) 450 15 68
İSTANBUL ESENYURT KIRAÇ ŞUBESİ TEL: (0212) ???? 
İSTANBUL ETİLER ŞUBESİ   TEL: (0212) 257 12 30
İSTANBUL FATİH ŞUBESİ   TEL: (0212) 631 04 90
İSTANBUL FINDIKZADE ŞUBESİ  TEL: (0212) 491 20 40
İSTANBUL FLORYA ŞUBESİ  TEL: (0212) 624 60 93
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ  TEL: (0212) 614 40 46
İSTANBUL GİYİMKENT ŞUBESİ   TEL: (0212) 438 35 69
İSTANBUL GÜLTEPE ŞUBESİ   TEL: (0212) 280 20 42
İSTANBUL GÜNEŞLİ ÇARŞI ŞUBESİ  TEL: (0212) 651 70 90
İSTANBUL GÜNEŞLİ ŞUBESİ  TEL: (0212) 602 03 30
İSTANBUL GÜNGÖREN ÇARŞI ŞUBESİ TEL: (0212) 502 80 41
İSTANBUL GÜNGÖREN ŞUBESİ  TEL: (0212) 539 91 11
İSTANBUL HADIMKÖY YOLU ŞUBESİ  TEL: (0212) 886 22 82
İSTANBUL HALKALI ŞUBESİ   TEL: (0212) 697 43 12
İSTANBUL IHLAMURKUYU ŞUBESİ   TEL: (0216) 540 87 50
İSTANBUL İKİTELLİ SANAYİ ŞUBESİ  TEL: (0212) 777 55 83
İSTANBUL İKİTELLİ ŞUBESİ   TEL: (0212) 671 21 00
İSTANBUL İSTOÇ ŞUBESİ   TEL: (0212) 659 58 00
İSTANBUL KADIKÖY ŞUBESİ  TEL: (0216) 414 56 76
İSTANBUL KAĞITHANE ŞUBESİ   TEL: (0212) 295 02 05
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Şube Bilgileri

İSTANBUL İKİTELLİ METRO ŞUBESİ     TEL: (0212) 671 44 63 
İSTANBUL KAPALIÇARŞI ŞUBESİ   TEL: (0212) 514 60 86
İSTANBUL KARAKÖY ŞUBESİ  TEL: (0212) 297 09 09
İSTANBUL KARTAL ŞUBESİ  TEL: (0216) 387 21 51
İSTANBUL KAVACIK ŞUBESİ  TEL: (0216) 680 38 60
İSTANBUL KAYNARCA ŞUBESİ   TEL: (0216) 596 49 00
İSTANBUL KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBESİ  TEL: (0216) 463 56 01
İSTANBUL KOZYATAĞI ŞUBESİ  TEL: (0216) 409 29 70
İSTANBUL KURTKÖY ŞUBESİ   TEL: (0216) 595 11 80
İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞUBESİ TEL: (0216) 469 74 88
İSTANBUL KÜÇÜKYALI ŞUBESİ   TEL: (0216) 518 50 30
İSTANBUL LALELİ ŞUBESİ   TEL: (0212) 517 37 40
İSTANBUL LEVENT SANAYİ ŞUBESİ   TEL: (0212) 278 58 34
İSTANBUL MALTEPE CEVİZLİ ŞUBESİ  TEL: (0216) 457 15 39
İSTANBUL MALTEPE ŞUBESİ   TEL: (0216) 442 80 05
İSTANBUL MASLAK ŞUBESİ   TEL: (0212) 286 95 36
İSTANBUL MECİDİYEKÖY ŞUBESİ   TEL: (0212) 356 03 15
İSTANBUL MEGA CENTER ŞUBESİ  TEL: (0212) 640 58 81
İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ   TEL: (0216) 452 86 43
İSTANBUL MERTER ŞUBESİ   TEL: (0212) 637 26 09
İSTANBUL MERTER TEKSTİL ŞUBESİ  TEL: (0212) 555 68 23
İSTANBUL NİŞANTAŞI ŞUBESİ   TEL: (0212) 343 62 82
İSTANBUL OSMANAĞA ŞUBESİ   TEL: (0216) 348 28 19
İSTANBUL OSMANBEY ŞUBESİ  TEL: (0212) 231 18 12
İSTANBUL PENDİK ŞUBESİ  TEL: (0216) 483 64 05
İSTANBUL PERPA ŞUBESİ   TEL: (0212) 222 66 16
İSTANBUL RAMİ ŞUBESİ   TEL: (0212) 417 38 40
İSTANBUL SAHRAYICEDİT ŞUBESİ   TEL: (0216) 411 14 94
İSTANBUL SAMANDIRA ŞUBESİ  TEL: (0216) 561 04 16
İSTANBUL SANCAKTEPE ŞUBESİ  TEL: (0216) 622 44 77 
İSTANBUL SARIYER ŞUBESİ  TEL: (0212) 218 60 23
İSTANBUL SEFAKÖY ŞUBESİ   TEL: (0212) 599 12 35
İSTANBUL SEYİTNİZAM ŞUBESİ   TEL: (0212) 416 26 09
İSTANBUL SİLİVRİ ŞUBESİ   TEL: (0212) 728 96 01
İSTANBUL SULTANBEYLİ ÇARŞI  TEL: (0216) 419 90 99
İSTANBUL SULTANBEYLİ ŞUBESİ   TEL: (0216) 496 12 22
İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ ŞUBESİ  TEL: (0212) 475 65 35
İSTANBUL SULTANHAMAM ŞUBESİ  TEL: (0212) 514 02 98
İSTANBUL ŞİRİNEVLER ŞUBESİ   TEL: (0212) 551 73 13
İSTANBUL ŞİŞLİ ŞUBESİ   TEL: (0212) 219 40 80 
İSTANBUL TAKSİM ŞUBESİ   TEL: (0212) 296 58 28
İSTANBUL TAVUKÇUYOLU ŞUBESİ   TEL: (0216) 409 29 70
İSTANBUL TERAZİDERE ŞUBESİ   TEL: (0212) 501 02 56
İSTANBUL TOPÇULAR ŞUBESİ  TEL: (0212) 612 13 00
İSTANBUL TOPHANE ŞUBESİ   TEL: (0212) 251 65 20
İSTANBUL TOPKAPI ŞUBESİ   TEL: (0212) 674 33 36
İSTANBUL TRAKYA KURUMSAL ŞUBESİ  TEL: (0212) 552 62 29
İSTANBUL TUZLA SANAYİ ŞUBESİ   TEL: (0216) 394 20 45
İSTANBUL TUZLA ŞUBESİ   TEL: (0216) 493 13 82
İSTANBUL TÜMSAN ŞUBESİ  TEL: (0212) 486 12 39
İSTANBUL ÜMRANİYE ÇARŞI ŞUBESİ TEL: (0216) 316 85 85
İSTANBUL ÜMRANİYE ŞUBESİ  TEL: (0216) 523 13 63
İSTANBUL ÜSKÜDAR ŞUBESİ   TEL: (0216) 391 00 70
İSTANBUL YAVUZSELİM ŞUBESİ  TEL: (0212) 631 93 53
İSTANBUL YENİBOSNA ŞUBESİ   TEL: (0212) 474 42 09
İSTANBUL YEŞİLPINAR ŞUBESİ  TEL: (0212) 535 25 71
İSTANBUL YÜZYIL ŞUBESİ  TEL: (0212) 429 33 02
İSTANBUL ZEYTİNBURNU HAVUZ ŞUBESİ TEL: (0212) 415 69 60
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ŞUBESİ   TEL: (0212) 665 00 23
İZMİR BORNOVA ŞUBESİ   TEL: (0232) 339 57 07
İZMİR BUCA ŞUBESİ   TEL: (0232) 452 66 64
İZMİR ÇAMDİBİ ŞUBESİ    TEL: (0232) 462 12 67
İZMİR ÇİĞLİ ŞUBESİ    TEL: (0232) 329 54 60
İZMİR IŞIKKENT ŞUBESİ   TEL: (0232) 479 90 84
İZMİR KARABAĞLAR ŞUBESİ   TEL: (0232) 253 66 86
İZMİR KARŞIYAKA ŞUBESİ   TEL: (0232) 382 76 79
İZMİR MENEMEN ŞUBESİ   TEL: (0232) 831 61 96
İZMİR ŞUBESİ    TEL: (0232) 445 51 75
İZMİR TORBALI ŞUBESİ   TEL: (0232) 856 56 07
İZMİR ÜÇKUYULAR ŞUBESİ  TEL: (0232) 278 67 68
K.MARAŞ ŞUBESİ    TEL: (0344) 224 00 32
KAHRAMANMARAŞ ÇEVREYOLU ŞUBESİ TEL: (0344) 235 19 05
KARABÜK ŞUBESİ    TEL: (0370) 412 49 13

KARAMAN ŞUBESİ    TEL: (0338) 214 70 70
KASTAMONU ŞUBESİ    TEL: (0366) 212 97 90
KAYSERİ ANBAR ŞUBESİ  TEL: (0352) 290 88 10
KAYSERİ OSB ŞUBESİ   TEL: (0352) 322 16 70
KAYSERİ SAHABİYE ŞUBESİ  TEL: (0352) 231 93 11
KAYSERİ SANAYİ ŞUBESİ   TEL: (0352) 336 45 28
KAYSERİ SİVAS CADDESİ ŞUBESİ   TEL: (0352) 223 64 24
KAYSERİ ŞUBESİ   TEL: (0352) 222 34 88
KIRIKKALE ŞUBESİ    TEL: (0318) 218 89 89
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ŞUBESİ   TEL: (0288) 412 00 20
KIRŞEHİR ŞUBESİ    TEL: (0386) 212 32 62
KOCAELİ ÇAYIROVA ŞUBESİ  TEL: (0262) 742 42 04
KOCAELİ GEBZE AKSE SAPAĞI ŞUBESİ TEL: (0262) 643 70 41
KOCAELİ GEBZE E-5 ŞUBESİ   TEL: (0262) 644 87 19
KOCAELİ GEBZE ŞUBESİ  TEL: (0262) 644 71 36
KOCAELİ İZMİT E-5 ŞUBESİ   TEL: (0262) 335 60 35
KOCAELİ İZMİT ŞUBESİ    TEL: (0262) 325 25 20
KONYA ALAADDİN ŞUBESİ  TEL: (0332) 350 72 15
KONYA AZİZİYE ŞUBESİ   TEL: (0332) 351 93 04
KONYA BÜSAN ŞUBESİ   TEL: (0332) 345 31 00
KONYA İHSANİYE ŞUBESİ  TEL: (0332) 321 24 51
KONYA KARATAY ŞUBESİ   TEL: (0332) 236 33 01
KONYA MEVLANA ŞUBESİ   TEL: (0332) 353 61 03
KONYA ŞUBESİ    TEL: (0332) 238 06 66
KONYA YENİ TOPTANCILAR SİT. ŞUBESİ  TEL: (0332) 712 78 80
KÜTAHYA ŞUBESİ   TEL: (0274) 216 40 81
MALATYA ÇEVREYOLU ŞUBESİ   TEL: (0422) 326 57 51
MALATYA ŞUBESİ    TEL: (0422) 325 03 25
MANİSA AKHİSAR ŞUBESİ   TEL: (0236) 414 55 40
MANİSA SALİHLİ ŞUBESİ   TEL: (0236) 715 20 89
MANİSA ŞUBESİ    TEL: (0236) 239 84 84
MANİSA TURGUTLU ŞUBESİ   TEL: (0236) 314 70 60
MARDİN ŞUBESİ    TEL: (0482) 212 32 87
MERSİN POZCU ŞUBESİ   TEL: (0324) 328 68 57
MERSİN ŞUBESİ    TEL: (0324) 238 20 24
MERSİN TARSUS ŞUBESİ   TEL: (0324) 613 95 01
MERSİN TOROSLAR ŞUBESİ   TEL: (0324) 320 09 89 
MUĞLA BODRUM ŞUBESİ   TEL: (0252) 316 67 30
MUĞLA FETHİYE ŞUBESİ   TEL: (0252) 612 01 30
MUĞLA ŞUBESİ   TEL: (0388) 212 13 88
NEVŞEHİR ŞUBESİ    TEL: (0384) 214 36 00
NİĞDE ŞUBESİ    TEL: (0384) 233 12 27 
ORDU FATSA ŞUBESİ    TEL: (0452) 424 24 06
ORDU ŞUBESİ    TEL: (0452) 223 27 47
OSMANİYE ŞUBESİ    TEL: (0328) 813 56 26
RİZE ŞUBESİ   TEL: (0464) 213 21 08
SAKARYA ADAPAZARI ŞUBESİ   TEL: (0264) 274 01 91
SAKARYA ERENLER ŞUBESİ  TEL: (0264) 276 99 81
SAKARYA SERDİVAN ŞUBESİ  TEL: (0264) 777 11 95 
SAMSUN BAFRA ŞUBESİ   TEL: (0362) 542 54 74
SAMSUN SANAYİ ŞUBESİ  TEL: (0362) 266 83 07
SAMSUN ŞUBESİ    TEL: (0362) 435 86 04
SİİRT ŞUBESİ    TEL: (0484) 224 69 30
SİVAS KEPÇELİ ŞUBESİ    TEL: (0346) 221 33 50
SİVAS ŞUBESİ    TEL: (0346) 225 72 00
ŞANLIURFA EMNİYET CADDESİ ŞUBESİ  TEL: (0414) 312 25 68
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ŞUBESİ  TEL: (0414) 347 20 88
ŞANLIURFA ŞUBESİ   TEL: (0414) 215 54 21
ŞIRNAK CİZRE ŞUBESİ   TEL: (0486) 616 61 12
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞUBESİ   TEL: (0282) 726 91 40
TEKİRDAĞ ÇORLU ŞUBESİ   TEL: (0282) 673 57 26
TEKİRDAĞ ŞUBESİ    TEL: (0282) 260 40 04
TOKAT ŞUBESİ    TEL: (0356) 214 12 02 
TRABZON DEĞİRMENDERE ŞUBESİ  TEL: (0462) 328 10 02
TRABZON ŞUBESİ    TEL: (0462) 326 01 36
UŞAK ŞUBESİ    TEL: (0276) 227 11 10
VAN SEMAVER ŞUBESİ    TEL: (0432) 217 01 40
VAN ŞUBESİ    TEL: (0432) 215 62 62
YALOVA ŞUBESİ    TEL: (0226) 811 21 50
YOZGAT ŞUBESİ   TEL: (0354) 217 84 10
ZONGULDAK KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ   TEL: (0372) 323 53 23
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Türkiye Finans Ailesinden...

Doğanlar
Yunus ASLAN
İlbey Hakan ATALAY
Ceren AVLASIZ
Halil ŞAHİN
Hüseyin Faruk ERKMEN
Mehmet Emin BODUR
Betül TOP
Hakan ÇORUŞ
Mehmet Emin ÇELEBİ
Mehmet OĞUZ
Gülşah AKALIN
Alper KANDEMİR
Beste TETİK
Can OVACIK
Ayfer ALP
Fatih EREZ
Erhan BORUCU
Nurcan PARLAK
Nilüfer KAYA
Okay ÖZCAN
Sami ÖZDEMİR
Sami DOĞAN
Ali İPEK
Burak DEMİRTAŞ
Cihangir ÜNVERDİ
Mehmet Ali ÖZTÜRK
Pelin KALE
Hayrettin ŞAHİN

Hüseyin SEVİNÇ
Mehmet ALTUN
Ulviye KOCABIYIK
Hasan BAL
Mehmet Şahin ÖNVER
Tuğba ŞAHİN
Yeşim ŞANEL
Mustafa DURAN
Müberra ŞEN
Mustafa DURAN
Güneş DEMİR
Mustafa ÇOBAN
Ceren DEMİRBAŞ
Çağlar EREN
Deniz COŞKUN
Enes ÖZTÜRK
Güner TECER
Cemal KARABIYIK
Yaşar ÇAKIROĞLU
Ercüment AKYÜREK
Merve MEHMETBAŞOĞLU
Sümeyra METİN
Ümit SAKİN
Levent YARAN
Orçun BAŞÖREN
Yeşim DOĞAN
Büşra GÜRECİOĞLU
İlhan BULUT
Melih GÜLTEKİN

10/09/2014
11/09/2014
12/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
20/09/2014
20/09/2014
21/09/2014
22/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
24/09/2014
24/09/2014
27/09/2014
30/09/2014

06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
07/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
10/09/2014
11/09/2014
12/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
20/09/2014
20/09/2014
20/09/2014
20/09/2014
21/09/2014
21/09/2014
22/09/2014
23/09/2014
25/09/2014
27/09/2014

Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Erkek
Kız
Erkek
Erkek
Kız
Kız
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Kız
Kız
Kız
Erkek
Erkek
Kız
Erkek
Erkek

Poyraz
Aslı
Tuna
Ada
Yiğit Selim
Ahmet Zahid
Zeynep Duru
Ömer Erdem
Nazım Ulaş
Zeynep Gül
Türkan Melek
Bebek Kandemir
Yunus Emre
Ahmet Süha
Muhammed Emin
Mustafa Tuğrul
Mehmet Ali
Bebek Parlak
Kerem
Şevket Okay
Zeynep
Elif Sena
Yüsra
Çınar
Arda Tuna
Ceren
Eren Alp
Aras

Perihan Sarı
Gizem Er
Osman Akmehmet
Dilek Onurlu
Münevver Feyza Avcı
Selçuk Ormanlı
İsmail Kahraman
İpek Duran
Ozan Şen
Behiye Pektaş
Yaşar Eliaçık
Merve İlhan
Enes Öztürk
Hatice Sevda Tosun
Sami Serhat Sarıhan
Ceren Demirbaş
Olesıa Overchenko
Feride Zor
Ayşe Çetinkaya
Emine Eda Keskin
Mücahit Telli
Mahmut C. Uner
Suna Tel
Özlem Çetin
Dilek Yıldız
Mehmet Geyik
Onur Gürecioğlu
İlkay Burcu Çınarcı
Öykü Çalışkan

Satınalma, İnşaat ve İdari İşler
Başkent Kurumsal Şube
Yıldız Şube
İç Kontrol
Siteler Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 3
Gimat Şube
Sivas Şube
Kayapınar Şube
Maltepe Cevizli Şube
Pozcu Şube
Altıntepe Şube
Alternatif Dağıtım Kanalları
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Şube
Başakşehir Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 1
Büsan Şube
Güneşli Şube
Bahçelievler Şube
Kayseri Sanayi Şube
Kayseri Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 1
Sincan Şube
Gimat Şube
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İhsaniye Şube
Alternatif Dağıtım Kanalları
Mecidiyeköy Şube

Küçükyalı Şube
Karabağlar Şube
Kozyatağı Kurumsal Şube
Üsküdar Şube
Hizmet Yönetimi
İkitelli Şube
Osmanbey Şube
Şanlıurfa Şube
Balgat Şube
Karaköprü Şube
Mardin Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 1
Topkapı Şube
Müşteri Veri Yönetimi
Ordu Şube
Fatih Şube
Mali Tahlil Ve İstihbarat
Genel Bankacılık Operasyon
Satınalma, İnşaat ve İdari İşler
Ödeme Sistemleri Operasyon
Küçükyalı Şube
Mardin Şube
Muhasebe ve Vergi
Muhasebe ve Vergi
Serdivan Şube Müdürlüğü
Diyarbakır Şube
İstanbul Avrupa-2 Bölge
Başkent Kurumsal Şube
Yalova Şube

Evlenenler





ARKA 
KAPAK
İLAN


