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Değerli okuyucularımız,
Türkiye Finans, kuruluşundan bu yana daima müşterilerinin ihtiyaçlarını anlama ve bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda onlara yeni ürünler sunmanın yollarını aradı ve yepyeni ürünler tasarladı. 
Dergimizin bu sayısında, yeni ürünlerimizden biri olan Hızlı Finansman Online Sistemi’ni sizlere 
tanıtmaya çalıştık. Gerek bayilerimiz, gerekse tüketicilerimiz için ihtiyaç halinde finansmana hızlı 
ve kolay erişim sağlayan Hızlı Finansman ürünümüzle ilgili detayları da, Türkiye Finans Ödeme 
Sistemleri Pazarlama Müdürümüz Murat Kibaroğulları’na sorduk. Zevkle okuyacağınız bir röportaj 
olduğunu düşünüyorum.
Bu sayımızın kapağı, "Tasarruf” konusuna ayrıldı. Biliyorsunuz, kapak konumuz aynı zamanda 
o konuya 360 derecelik açıdan yaklaştığımız "Dosya” konumuz olmakta. Dolayısıyla, tasarrufa 
da bu gözle baktık. Tasarruf, Bankamızın her zaman önemle üzerinde durduğu bir konu oldu. 
Bireysel tasarruflarımızın birleşerek ulusal tasarrufumuzu oluşturduğu ve yatırımlara dönüşerek 
gelişmemizi sağladığı, hepimizin malumu. Dosyamız içerisinde, tasarrufun kültürel dünyamızdaki 
yerinden önemine, tasarrufla ilgili değişen eğilimlerimizden neler yapmamız gerektiğine kadar pek 
çok başlığı bulacaksınız. 
Dergimizde, yine iki şubemizin müdürleri ile yapılan röportajlara yer verdik. Biri, İstanbul’un en 
hareketli bölgelerinden olan Beşiktaş Şubemiz, diğeri ise ülkemizin "en zengin" şehrinde bulunan 
Bolu Şubemiz oldu. Müdürlerimizden şube faaliyetlerini ve hedeflerini öğrendiğimiz bu iki 
söyleşimiz, bize bu bölgeler hakkında da önemli bilgiler veriyor. 
Bu sayımızın Kent Dosyası’nda, "Ülkemizin İsviçre’si” sayılan Bolu, tüm güzellikleriyle yer aldı. 
Bolu’yu tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle tanıtmaya çalıştığımız bu yazının, içinizdeki 
seyahat isteğini uyandıracağını tahmin ediyorum. Seyahat ve güzellik deyince, Kaz Dağları’nı da 
hatırladık ve sizler için gezip, ayrıntılarıyla anlattık.
Konularımız bunlarla da sınırlı kalmadı. Türkiye’mizin yemek kültürüne, bu defa yöresel tatlılarımız 
açısından baktık. Finans gündemine ve kültür sanat ajandasına göz attık. Sayfalarımızda kişisel 
gelişim, kariyer, dijital yaşam, hobi ve sağlık gibi başlıklarda ilgi çekecek konulara yer ayırdık.
Yeni bir sayımızda buluşmak üzere, hepinize iyi okumalar dilerim.
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Ajanda

PABUÇ: SADBERK HANIM MÜZESİ 
KOLEKSİYONUNDAN
Kategori: Sergi
Tarihler: 03 Aralık 2014-31 Mayıs 2015 
Yer: Sadberk Hanım Müzesi

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, kadınların 
vazgeçilmez tutkusu olan ayakkabıların geçmişine 
uzanan eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 19. 

yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar geçen zamana ait 
ayakkabıların yer aldığı "Pabuç: Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonundan" adlı sergi, Çarşamba hariç her gün 
10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Sergide çoğunluğu Osmanlı’nın son döneminde 
üretilen ayakkabı ve terlikler oluştururken; Orta Asya, 
İran, Kuzey Afrika, Hindistan ve Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden de örnekler yer alıyor. Cumhuriyet’imizin 
ilk yıllarında üretilen ayakkabıları da kapsayan 127 
parçalık koleksiyon, geleneksel anlayışın yanı sıra Batı 
modasını yansıtan çizme, bot, ayakkabı, terlik ve nalın 
gibi çeşitli modelleri de bir araya getiriyor.
Deri ve kumaştan yapılmış, çoğu sırma, gümüş, tel, 
kılabdan ve boncuk ile süslenmiş ürünler arasında, 
Mısır Hıdiv ailesinden Prenses Atiye’ye ait olan gelin 
ayakkabısından, Bursa Valisi Ahmet Münir Paşa 
ile Pervin Hanım’ın kızı Memduha Hanım’ın 3-4 
yaşlarındayken giydiği çocuk potinine kadar, ilginç 
hikayelere sahip birçok eser bulunuyor. Koleksiyondaki 
etiketli ayakkabı örnekleri ise, Osmanlı’nın son dönem 
ayakkabı üreticileri ve satıcıları hakkında bilgi veriyor.

PICTURE THE WORLD 
BURHAN DOĞANÇAY’IN 
OBJEKTİFİNDEN DÜNYA
Kategori: Sergi
Tarihler: 25 Kasım 2014-07 Haziran 2015 
Yer: Doğançay Müzesi

Ressam Burhan Doğançay’ın çektiği fotoğraflar, ilk 
kez Doğançay Müzesi’nde sergileniyor. "Picture The 
World" başlıklı sergide bu kez; eserleri dünyanın 

en önemli müzelerinin daimi koleksiyonlarında yer 
alan sanatçının ilham kaynağını oluşturan fotoğrafları 
sergileniyor. Bu sergiye, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat 
müzesi olan Doğançay Müzesi ev sahipliği yapıyor. 100’e 
yakın fotoğrafın yer aldığı sergi; sanatçının 85. doğum 
yıldönümünde Doğançay Müzesi’nin 10. yılını kutlamak 
amacıyla oluşturuldu.
Kent duvarlarını ait olduğu ülkenin, şehrin, mahallenin ve 
sokağın sosyo-ekonomik yüzü ve toplumun aynası olarak 
gören Doğançay’ın fotoğraf karelerinde; New York’tan 
Togo’ya dünyanın dört bir yanından izler bulunuyor. 
Brooklyn Köprüsü’nün 1986-1987 yıllarındaki ilk büyük 
bakımı sırasında köprünün üzerine çıkmasına izin verilen 
tek sanatçı olan Burhan Doğançay’ın çektiği çok özel New 
York fotoğrafları, serginin en değerli parçaları arasında 
gösteriliyor. 
"Picture The World" sergisinde yer alan fotoğraflar; 
önümüzdeki aylarda düzenlenecek bir müzayede ile satışa 
çıkacak ve müzayededen elde edilecek gelir UNICEF’e 
bağışlanacak. Burhan Doğançay’ın, farklı coğrafyalardan 
tanıklık ettiği ve sanat yaşamında izleri olan anları 
yansıtan"Picture The World" sergisi; 7 Haziran 2015 
tarihine kadar her gün 10:00–18:00 saatleri arasında 
Doğançay Müzesi’nde görülebilir.
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Ajanda

İRAN ASILLI KANADALI MÜZİSYEN 
AZAM ALİ, GRUBU NİYAZ İLE 
İSTANBUL’DA
Konser: Azam Ali–Niyaz
Tarih: 03 Nisan 2015-04 Nisan 2015
Yer: The Mekan

İranlı asıllı Kanadalı müzisyen Azam Ali, doğu 
mistisizmi ile bezeli tanımlanması zor müziğiyle, 
günümüzün en özgün müzisyenleri arasında 

gösteriliyor. Azam Ali, ilk gençlik yıllarını Hindistan’da 
geçirip daha sonra, müzikal bir eğitim almak amacıyla 
ABD'de Los Angeles’a yerleşmiştir. Sayısız albüm içeren 
on yılı aşkın müzik kariyerinde Azam Ali, ilk olarak 
cazsever bir perküsyoncu olan Greg  Ellis ile 1995 
yılındaki "Master Musicians of Jajouka" konserinde 
tanışır ve "Vas" grubunu kurar. Vas adı altında ortaya 
çıkardıkları eserlere Narada isimli müzik şirketi 
sahip çıkar. Bundan sonra, grubun tüm albümleri 
ve üyelerin solo projeleri, bu şirket sayesinde dünya 
müzik marketlerine dağıtılır. Daha sonraki yıllarda 
Grammy adaylığı bulunan Carmen Rizzo ve eşi Loga 
Ramin Torkian ile beraber kurduğu dünya müziği 
grubu "Niyaz" ile çalışmalarına devam eden Azam Ali, 
grubu ile beraber The Mekan'da iki gün sahne alacak. 
Azam Ali, elektro-etnik müziği kendine has bir şekilde 
sentezlediği 2011 tarihli albümü "From Night to the 
Edge of Day" ile de solo kariyerine devam ediyor.

"

"HAYAT ÇOK KISA, HER ANINI 
YAŞAMAK LAZIM"
Tiyatro: Annemin Şoförü
Tarih: 04 Nisan 2015-12 Nisan 2015 
Yer: Akatlar Kültür Merkezi

Driving Miss Daisy" adlı filmden uyarlanan   
"Annemin Şoförü",  Akatlar Kültür Merkezi'nde 
seyirciyle buluşuyor. Birbirini çok seven,  ama 

aynı oranda "dediğim dedik" dört kişinin öyküsü... 
Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman öfkeli ama çoğu 
zaman neşeli bir macera... Suna Keskin/Neveser 
Hanım: Kuralları olan, soylu, ödünsüz bir "İstanbul 
Hanımefendisi". Tek başına yaşamakta, dolayısıyla, 
kızı Zülal'in tüm çabalarına karşın hayatını kendi 
düzenlemekte ve en vahimi, eski model/emektar 
otomobilini sürmeye devam etmektedir.
Selda Özbek/Nazmiş: Yaşamın zorlayıcı 
koşulları onu, Neveser Hanım'ın bakıcısı olmaya 
sürüklemiştir; ama o, her koşulda, hayatın tadını 
çıkarmayı bilen bir kadındır. Neveser Hanım ile 
yaşam zordur ama Nazmiş neşesinden, enerjisinden 
hiçbir şey kaybetmeden kendi deyimiyle "maaşlı 
arkadaşlık" görevini sürdürmektedir.
Hakan Altıner/Dur: Altmışlarında, ömrü şoförlükle 
geçmiş bir Karadenizli... İyimser, esprili, şefkatli... 
Neveser Hanım'ın tüm direnişine karşın onun önce 
şoförü, sonra arkadaşı, giderek can yoldaşı olacaktır.
Damla Cercisoğlu/Zülal: Neveser Hanım'ın biricik kızı. 
Otuzlarında, başarılı, disiplinli bir iş kadını. Dominant 
karakterini aynen aldığı annesiyle sürekli bir çatışma 
içindedir.
Uyarlayan ve Yöneten: Hakan Altıner
Yönetmen Yardımcısı: Gökçe Biçer
Dekor / Kostüm Tasarımı: Tülin Pural
Işık Tasarımı: Özgür Kaan Pural
Yapımcı: Gülay Doğan
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Yeni Çıkanlar

OKAY TEMİZ’İN YENİ ALBÜMÜ 
AURORA BOREALİS MÜZİK 
MARKETLERDE

Caz müziğin dünyada en önemli 
temsilcilerinden perküsyonist Okay Temiz, 
usta piyanist Aydın Esen eşliğindeki Oriental 

Wind projesiyle kaydettiği yepyeni albümü 
"Aurora Borealis"ile müzik severlerle buluştu. 
Okay Temiz, yepyeni albümü "Aurora Borealis”i şu 
cümlelerle açıklıyor:
"Aydın Esen’le senelerdir bireysel olarak 
yapmış olduğumuz deneyimler, bu yapımın 
gerçekleşmesinde en önemli unsur oldu. 
Geliştirmiş olduğumuz müziğin, bizden daha 
evvel diğer müzisyenler tarafından kısmen 
uygulandığını biliyorum. Bu yapıtta işittiğiniz 
müziği, Aydın Esen’in özel aletleri ile titizlikle 
ürettiği kendine ait seslerden, aynı zamanda 
benim kendi imalatım olan su telefonu (water 
phone), deve çanları: Artemiz, elektrik berimbau, 
müzikal testere ile uzayın gizemli seslerinden 
etkilenerek oluşturduk.”

1. Bitlis Melafani
2. Kadıoğlu
3. Kabak
4. Şavsat Barı
5. Dere Geliyor Dere
6. Tomiye
7. Tamara – Delihoron
8. Skyline
9. Sarıkız
10. Aurora Borealis

BALKANLAR’IN 
OSMANLI TARİHİ 
1352-1913 
İNKILAP KİTABEVİ 

O smanlılar kuruluşlarından hemen 
sonra kendilerine ilk hedef olarak 
Batı’yı seçmişler ve daha 1352 

yılında, Çanakkale Boğazı’nın batı 
yakasında Çimpe Kalesi’ne yerleşmişlerdi. 
Büyük vizyoner, üçüncü hükümdar Murad 
Hüdavendigar’ın Rumeli’deki ilerleyişi, 
Meriç Nehri’nin Batı yakasında Dimetoka’yı 
fethettiği 1361 yılında Balkanlar’ın içine 
taşımıştı artık. 1389 yılında Kosova 
Ovası’nda öldüğünde de, Balkanlar artık 
bir Osmanlı anayurduydu. Osmanlıların 
Balkanlar’a yerleşmesi sadece askeri 
bir harekat değildi. Türkler Balkanlar’a 
sosyal, kültürel, mimari ve ekonomik tüm 
boyutlarıyla gelmişlerdi. 
Balkanlar’ın Osmanlı Tarihi 1352-1913 
kitabı, Osmanlı tarih çalışmalarında tüm 
boyutlarıyla sadece Balkanlar’ı odağına 
yerleştiren ilk eser. İlk defa yayımlanan 
renkli resimleriyle, Balkanlar’a renk veren 
mekanlar ve eserler de, kitaba hayat 
veriyor... Kitaptaki Göçler bölümünde ise, 
hem yüzyıllar önce Anadolu’dan Rumeli’ye, 
hem de daha sonra Rumeli’den Anadolu’ya 
göçler inceleniyor ve Balkan kökenlerine 
ışık tutuluyor.

OKAY TEMİZ
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"TOPRAĞIN TOZU" İSTANBUL 
FİLM FESTİVALİ’NDE 
GÖSTERİLECEK

İ stanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 4-19 
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 
34. İstanbul Film Festivali’nin sürprizleri, yavaş 

yavaş duyuruluyor. 87. Oscar Ödülleri’nde En 
İyi Belgesel dalında aday gösterilen "The Salt of 
the Earth / Toprağın Tuzu”, Oscar heyecanının 
ardından  festival kapsamında izleyiciyle 
buluşacak.
Wim Wenders’e üçüncü Oscar adaylığını 
getiren "Toprağın Tuzu”, Cannes’da Ekümenik 
Jüri Mansiyonu’nun yanı sıra Belirli Bir Bakış 
bölümünde de Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Juliano 
Ribeiro Salgado ve Wim Wenders’in birlikte 
yönettiği "Toprağın Tuzu”, Brezilyalı fotoğrafçı 
Sebastiaõ Salgado ile aslen fotoğrafçı olan 
yönetmen Wim Wenders’ın bir işbirliği. Kırk yıl 
boyunca toplumsal dramları objektifine aktaran 
Sebastiaõ Salgado, göz alıcı manzaralardan yerli 
topluluklarına, madenlerden Afrika savanlarına 
el değmemiş bölgelere seyahat etti. Salgado’yu 
izleyen bu benzersiz film, hem bu özgün 
fotoğrafçının müthiş kariyerini belgeliyor, hem 
de gezegenimizin trajediler ve acılar dışında 
muhteşem bir yer olduğunu da gözler önüne 
seriyor.

TÜRKAN ŞORAY’DAN 
40 YIL SONRA GELEN 
ALBÜM

T ürk Sineması'nın Sultan’ı 
Türkan Şoray, en sonunda bir 
düşü gerçeğe dönüştürüyor. Uzun 

yıllardır albüm yapması ve sahneye 
çıkması için teklifler alan Şoray’ın 
beklenen albümünün stüdyo kayıtları 
tamamlandı. Şoray hayranlarının uzun 
yıllardır beklediği albümün müzik 
direktörlüğünü; söz yazarı, besteci ve 
yorumcu Metin Özülkü yaptı. Albümde 
Sultan’ın çok sevdiği, dinlemekten 
ve söylemekten mutluluk duyduğu 
besteler yer alıyor.
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Kısa Kısa

TÜRKİYE FİNANS, SUKUK 
İHRACATINDA İLKLERE İMZA ATTI

Katılım bankacılığının yükselen markası Türkiye 
Finans, yaptığı sukuk ihraç işleminde iki ilki 
bir arada gerçekleştirerek sektörün öncüsü 

konumunda yer aldı. Türkiye Finans, 800 milyon 
Malezya Ringiti (MYR) tutarında 5 yıl vadeli sukuk 
ihracı yapan ilk Türk kurum olma özelliğinin yanı 
sıra bugüne kadar Malezya’da bir yabancı kurum 
tarafından ihraç edilmiş en yüksek tutarlı MYR sukuk 
ihraç işlemini gerçekleştirdi.
Türkiye Finans, 2014 yılında gerçekleştirdiği sukuk 
ihraçları ile ‘ilk’lere imza atarken, elde edilen 
kaynaklarla da Banka fon kullandırımını artırmış 
oldu. Diğer taraftan Banka, yine 2014 yılında TF Varlık 
Kiralama A.Ş. ile 500 milyon dolarlık sukuk ihracını 
da yaparak, Türkiye’de düzenlenen en büyük yurtdışı 
sukuk ihraçlarından birini gerçekleştirdi. Uluslararası 
yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği sukuk ihracında, 
toplam 1,4 milyar dolarlık talep toplandı.

2014 YILININ ANADOLU 
MARKALARI AÇIKLANDI

Türkiye Finans, Capital ve Ekonomist dergileri 
işbirliği ile bu yıl 8.si düzenlenen ve her yıl 
en başarılı Anadolu Markaları’nı belirleyen 

yarışmanın ödül törenine, Türkiye Finans Genel 
Müdürü Derya Gürerk, Capital ve Ekonomist 
Dergileri Yayın Direktörü M.Rauf Ateş ve çok sayıda 
yönetici ve iş adamı katıldı.
Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 
"Büyük Şirketler" kategorisinin "Ticaret, 
Tarım-Gıda İmalat ve İmalat" alt başlığında 
markalaşma konusunda en başarılı öyküye sahip 15 
şirket ödül sahibi oldu. Ticaret Kategorisi’nde birinci 
İpek Hanım Çiftliği, ikinci Makro Market, üçüncü 
Kahvaltı Dünyası olarak belirlendi. Tarım-Gıda 
İmalat Kategorisi’nde Beypi ve Kılıç Deniz birincilik 
ödülünü paylaşırken, Ravika-Keskinoğlu Şirketler 
Grubu ikincilik, Elita Gıda-Sunar Grup üçüncülük 
ödülüne layık görüldü. İmalat Kategorisi’nin birincisi 
Ece Banyo olurken, ikincilik ödülünü Akınal Bella-
Akınal Ayakkabıcılık ve Freşa-Çakırmelikoğlu Maden 
Suyu paylaştı. Şimşek Bisküvi ise üçüncü olarak 
ödüllendirildi. Cirosu 10 milyon TL’ye kadar olan 
şirketlerin yarıştığı, "Küçük İşletmeler" kategorisinde 
ise Gürkan A.Ş. birinci, Kıratlı Metal ikinci, Hisar 
Çikolata ise üçüncü oldu. 

FITCH, TÜRKİYE FİNANS’IN ‘BBB’ 
OLAN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 
Türkiye Finans’ın yabancı para cinsinden uzun 
vadeli kredi notlarını ‘durağan’ görünüm ile 

‘BBB’ olarak teyit etti. Raporda, Banka’nın yerel para 
cinsinden uzun vadeli kredi notu ‘durağan’ ve ‘BBB+’, 
uzun vadeli ulusal kredi notu ise ‘durağan’ görünüm ile 
AAA (tur) olarak belirtildi.
Fitch’in değerlendirmelerinde, sırasıyla Türkiye 
Finans’ın en büyük hissedarı olan National Commercial 
Bank’ın (NBC) güçlü desteğinin etkili olduğu belirtildi. 
Raporda, bankanın ana hissedarının Türkiye’ye stratejik 
önem atfettiğine de dikkat çekildi. Raporda, Türkiye 
Finans’ın 2009’dan 2014’ün ilk yarısına kadar %24 olan 
kredi büyümesinin sektördeki %20 olan büyümenin 
üzerinde olduğu vurgulandı.
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TÜRKİYE FİNANS ANA 
SPONSORLUĞU İLE "AİLE 
ŞİRKETLERİ 2023" ETKİNLİĞİ 
İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

Açılış konuşmasını Türkiye Finans Genel 
Müdürü Derya Gürerk’in yaptığı etkinlik, 
çok sayıda aile şirketi kurucusu, yönetici 

ve işadamının katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, 
İspanya’nın en büyük aile şirketi Uniach Group’un 
Yönetim Kurulu Başkanı Joaquin Uriach Torella da, 
176 yıllık şirketin başarı hikayesini katılımcılarla 
paylaştı. Türkiye Finans, yeni nesil danışmanlık 
şirketi Bizz Consulting, Capital ve Ekonomist 
Dergileri işbirliğiyle düzenlenen "Aile Şirketleri 
2023-Dönüşüm Zamanı" etkinliğinde ana sponsor 
olarak yer aldı.
Türkiye’nin önde gelen liderlerinin deneyimlerini 
paylaştığı etkinliğe; Boyner Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Ümit Boyner, Anadolu Efes Türkiye Genel 
Müdürü Altuğ Aksoy, Sanko Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Zeki Konukoğlu, Türkonfed 
Başkanı Süleyman Onatça, Denizli Sanayi Odası 
Başkanı Müjdat Keçeci, Sivas Sanayi ve Ticaret 
Odası Başkanı Osman Yıldırım katıldı.
Programda Türkiye Finans’ın kuruluş hikayesini 
anlatan Türkiye Finans Genel Müdürü Derya 
Gürerk de, konuşmasını"Müşteri memnuniyetine 
önem veren çalışma politikamız ile reel ekonomiyi 
destekleme misyonuyla sunduğumuz hizmette 
emin adımlarla ilerliyoruz" diyerek noktaladı.

TÜRKİYE FİNANS’IN SERMAYE ARTIRIMI 
KARARINDA ÜLKEMİZDEKİ İSTİKRAR 
VE GÜVEN ETKİLİ OLDU

Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Boydak, Banka’nın son dönemde göstermiş olduğu ve 
büyüme rakamlarına yansıyan başarılı performansı 

ile ilgili görüş bildirdi. Türkiye Finans’ın sermaye artırımı ve 
sukuk ihraçları ile ilgili konuşan Boydak; "Siyasi istikrar ile 
ekonomik istikrar ilişkisini en iyi ortaya koyan tablo Türkiye 
ekonomisinin bugün ulaştığı noktadır. Türkiye’nin yakaladığı 
bu istikrar ve güven ortamı, Bankamızın en büyük hissedarı 
National Commercial Bank (NCB)’ı da harekete geçirmiş 
ve sermaye artırma kararımızda büyük rol oynamıştır. 29 
Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel 
Kurul toplantımızda sermaye artırma kararı aldık, 1 milyar 
775 milyon TL tutarındaki sermayemizi 31 Ekim 2014 tarihi 
itibarıyla 2 milyar 600 milyon TL’ye çıkardık. Bankamızın 
ana hissedarı NCB, 10,9 milyar dolar öz kaynak toplamı ile 
Suudi Arabistan'ın en büyük, körfez bölgesinin ise önde gelen 
bankası konumunda" dedi.

TÜRKİYE FİNANS’TAN BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE 
‘TEMEL PROJE YÖNETİMİ’ EĞİTİMİ

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans; 
Boğaziçi Üniversitesi Proje Yönetimi ve Kalkınma 
Topluluğu öğrencilerine "Temel Proje Yönetimi" 

konusunda eğitim verdi. İki gün süren eğitim ile üniversite 
öğrencilerine proje yönetimi konusundaki bilgi ve 
tecrübelerini aktaran Türkiye Finans, aynı zamanda 
üniversitelere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarına da 
destek olmayı amaçlıyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle seminer kapsamında 
bir araya gelen Türkiye Finans Bilgi Sistemleri Dönüşüm 
ve Proje Yönetim Ofisi Müdürü Burak Uluocak, "Finansal 
varlığımızın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde 
yer alıyor sizin gibi gelecek vadeden gençlerle buluşarak 
tecrübelerimizi aktarmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. 
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TÜRKİYE FİNANS WORLD 
FINANCE 100 LİSTESİNDE

World Finance Dergisi’nin 2010 yılından 
bu yana global pazardaki en başarılı 
100 firmayı belirlemek için hazırladığı 

listede yer bulan Türkiye Finans, uluslararası 
platformlardaki başarısını bir kere daha kanıtlamış 
oldu. Türkiye Finans, dünya markalarının 
başarılarını tescil ettirmek için yarıştığı World 
Finance 100 listesinde yer alarak uluslararası 
platformlarda başarısını bir kere daha tescil ettirmiş 
oldu. Türkiye Finans’ın Türkiye ekonomisine ve 
Katılım Bankacılığı’na getirdiği yenilikçi soluk ve bu 
anlayışla sunmuş olduğu ürün hizmetler listede yer 
almasında etkili oldu. Türkiye Finans Genel Müdürü 
Derya Gürerk konuyla ilgili, "Sektörün öncü ve 
yenilikçi kuruluşu Türkiye Finans olarak, istikrarlı ve 
sürdürülebilir büyüme performansımız, uluslararası 
sektör profesyonelleri tarafından yakından takip 
ediliyor. Dünyanın en iyilerini ödüllendiren World 
Finance Dergisi’nin her sene yayınladığı World 
Finance 100 listesinde yer almaktan büyük 
mutluluk duyduk. Bu ödül ile başarılarımızı ulusal 
ve uluslararası arenada bir kez daha taçlandırmış 
olduk" dedi.

TÜRKİYE FİNANS, 2. KEZ "EN İYİ 
KATILIM BANKASI" SEÇİLDİ

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye 
Finans uluslararası arenada aldığı ödüllere 
bir yenisini daha ekledi. Islamic Finance 

News Dergisi Ödülleri’nde (IFN) 2013 yılındaki 
başarısını sürdürerek 2014 yılında da "Türkiye’nin 
En İyi Katılım Bankası" seçildi. Yine IFN tarafından 

"Türkiye’de Gerçekleştirilen En İyi Faizsiz Bankacılık 
İşlemleri" kategorisinde en başarılı katılım bankası 
olarak seçilen Türkiye Finans, kazandığı iki ödül ile 
başarısını bir kere daha kanıtladı. 2007 yılından beri 
düzenlenen ve en şeffaf ve rekabetçi uluslararası 
ödüllerden biri olarak kabul edilen IFN Ödülleri’nde; 
katılım bankacılığının öncü bankası olan Türkiye 
Finans, 20 bin 603 kişinin oyuyla Türkiye’nin "En 
İyi Katılım Bankası" seçildi. Türkiye Finans Genel 
Müdürü Derya Gürerk, ödülle ilgili olarak; "İtibarlı bir 
yayın olan IFN tarafından ikinci kez Türkiye’nin en 
iyi katılım bankası olarak seçilmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Aldığımız bu ödüller Bankamızın 
uluslararası arenadaki başarısının göstergesi olması 
nedeniyle son derece önem arz ediyor. Önümüzdeki 
dönemde göstereceğimiz başarılı performansımızla 
birçok ödülü almaya aday olduğumuzu şimdiden 
söyleyebilirim" dedi.
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2014 Haziran ortalarından sonra ham 
petrol fiyatlarında neredeyse kesintisiz 
bir şekilde süren düşüşün nedenleri 
konusunda olduğu gibi, sonuçları 
üzerinde de çok sayıda senaryo 
üretiliyor. Düşüşün dünya ekonomisinin 
büyüme görünümü üzerindeki net 

etkinin pozitif olabileceği düşünülürken, finansal 
piyasalarda son altı aylık dönemde petrol ithalatçısı 
ekonomilerin pozitif yönde ayrışabileceğine, petrol 
ihracatçısı ekonomilerin ise bu durumdan olumsuz 
etkileneceğine dair bir fiyatlama görülüyor. Yapılan 
sayısal analizlerin bazıları tatmin edici sonuçlar 
ortaya koysa da, uzun vadede bütüncül olarak net 
etkinin belirlenmesinin o kadar da kolay olmadığı 
söylenebilir.
Başta ham petrol olmak üzere enerji fiyatlarında 
yaşanan hızlı düşüşün ekonomik birimlere, vergi 
indirimi benzeri bir etki yapması beklenebilir. Bu 
sayede hane halkının harcanabilir geliri artarken, 
potansiyel talepte artış yaşanabileceği gibi, 
firmaların maliyetlerindeki azalış sonucu karlılıkta 
da bir artış meydana gelebilecektir. Öte yandan 
maliyet azalışları ile enflasyon üzerinde yukarı 
yönlü eğilimler azalırken, enflasyonun seyri orta 
ve uzun vadede toplam talebin enerji fiyatlarındaki 
düşüş ile ne kadar uyarıldığına bağlı olabilecektir. 
Bu teorik çerçeveden de görüldüğü üzere, bir yıl 
gibi bir sürede enerji fiyatlarındaki düşüş ile gerek 
büyüme, gerekse enflasyon dinamiklerinin olumlu 
etkilenebileceği öne sürülebilir. Ancak sonrasındaki 
dönem için aynı olumlu etkinin sürdürülebilmesi 
daha da güçleşebilecektir.
Ekonomide her gelişmenin doğrudan ve dolaylı 
olarak etkileri ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca dolaylı 
etkiler bir süre sonra doğrudan etkilerin terse 
dönmesine de neden olabilmektedir. Dolayısıyla 
yapılan her sayısal analiz bir takım varsayımlar 
içermek zorundadır. Bu nedenle de ekonomistler 
değerlendirmelerini, genellikle ifade etmeseler bile, 
diğer koşulların değişmediği varsayımı ile yaparlar. 
Başka türlü bu etkileri çözümlemek bulmaca 
çözmekten zor olabilmektedir.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerine dönecek 
olursak; diğer etkenlerin değişmediği ve mevcut 

koşulların geçerli olduğu varsayımı ile, Uluslararası 
Para Fonu (IMF) ham petrol fiyatlarında %30’luk bir 
düşüşün gelişmiş ekonomilerin büyüme oranına 
pozitif katkısının %0,8’i bulabileceğini hesaplıyor. 
Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) yaptığı 
hesaplamaya göre ise, ham petrol fiyatlarındaki 25 
Dolar’lık bir düşüşün dünya büyümesine, önemli 
bir kısmı ilk yılda olmak üzere iki yıl gibi bir sürede 
%0,4 puanlık pozitif katkı yapabileceği belirtiliyor. 
Herhangi bir para politikası tepkisi verilmediği 
bir ortamda IIF, 25 Dolar’lık düşüşte dünya 
genelinde enflasyonun %1,5-%2 gibi bir oranda 
aşağı gelebileceğini hesaplıyor. Her kurum farklı 
model ve varsayımlarla bu hesaplamaları yapsa 
da, dünya ekonomisinin ham petrol fiyatlarına olan 
duyarlılığının geçmiş yıllara göre azaldığına dikkat 
çekiyorlar. Ancak buna rağmen, son dönemde 
ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşlerin dünya 
ekonomisinde kayda değer etkilerinin olabileceğini 
söyleyebiliriz.
Diğer yandan, petrol ihracatçısı ekonomilerin 
bu düşüşlerden olumsuz etkilenebileceği, buna 
karşın petrol ithalatçısı ekonomilerin ise gerek 
dış dengesizlikleri gerekse enflasyon dinamikleri 
açısından olumlu etkilenebileceği beklentilerinin 
konuşulduğu ve fiyatlandığı bir dönem yaşıyoruz. 
Ancak, söz konusu petrol ihracatçısı ekonomiler 
aynı zamanda, ithalatçı ekonomilerin cari açıklarının 
finansmanına katkıda bulunuyor olabilirler. Veya 
enerji ithal eden ekonominin enerji dışı bir başka 
ürün grubunda nihai kullanıcı olarak dış ticaretinde 
önemli bir yere sahip olabilir. Dolayısıyla ticaret 
ve finansman kanalından birbiri ile bağı olan 
ekonomilerin uğrayacakları kayıpların ikincil etkileri 
de ortaya çıkarak, kısa dönemde avantajlı konumda 
olan ekonomilerin başını ağrıtan bir hal alabilir.
Sonuç olarak; son altı ayda, başta ham petrol 
fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan 
bu düşüşün temel sorunları çözmekten öte, 
enflasyon ve büyüme dinamikleri açısından dünya 
ekonomilerine kısa vade bir nefes aldırması 
beklenebilir. Bu sürecin ülkemizdeki gibi reform 
çabaları ile desteklenerek fırsata çevrilmesinin ne 
kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıkıyor 
olduğu söylenebilir. •

Ham petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün, dünya ekonomisinde 
büyümeyi desteklerken enflasyonu düşürmesi bekleniyor. Kısa 
dönemde bu gelişmenin fırsata çevrilmesi noktasında, yapısal 
reformların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ 
DÜŞÜŞÜN ETKİLERİ

Şakir Turan
Türkiye Finans Ekonomisti

Türkiye Finans - Yazar
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HIZLI BAŞVURU, 
HIZLI CEVAP,
KOLAY ÜRÜN SATIŞI=
HIZLI FİNANSMAN!
Öncü katılım bankası Türkiye Finans; hem 
bayilerinin, hem de müşterilerinin finansman 
ihtiyacına Hızlı Finansman ile gerçekten hızlı ve 
çok kolay bir cevap veriyor.

Çok yönlü fayda 
sağlayarak fark yaratan 
Hızlı Finansman, bayilik 
sistemiyle ürün satışında 
yeni bir dönem başlatıyor.

Belki bir emlak ofisine, belki 
de beyaz eşya, mobilya ya 
da taşıt bayiliğine sahipsiniz. 
Hangisi olursanız olun, 
Türkiye Finans, müşterinizin 
ihtiyacı olan finansman 
tutarı için anında bayinizden 

başvuru yapabileceğiniz size Özel Online 
Hızlı Finansman sistemini tasarladı. Hızlı 
Finansman ile müşterinizi hiç bekletmeden 
finansman başvurusu yapmak hem çok kolay, 
hem de hızla cevap alabiliyorsunuz.

Bu sistemi kullanan bayilerimiz;
• Kısa bilgilerle müşterileri adına, bayiliklerine 

göre konut, taşıt ya da ihtiyaç finansmanı 
başvurusu yapabilir,
• Müşterileri henüz daha bayilerinden 
çıkmadan hızlı şekilde başvuru cevabını 
alabilir,
• Yaptıkları başvuruların değerlendirme 
durumunu izleyebilir,
• Ön onay alan başvuru sahibi müşterilerini 
Türkiye Finans Şubelerine yönlendirebilir,
• Ve kesin onay alan müşterilerinin ihtiyaç ve 
taşıt finansmanı kullandırımlarını, bayilerinde 
anında gerçekleştirebilirler.

Hızlı Finansman Online 
sistemi ile ilgili sorulara, 
kısa cevaplar

Hızlı Finansman Online sisteminden 
hangi kredilere başvuru yapılabilir?
Emlak ofisleri tarafından "Türkiye Finans 
Konut Finansmanı", taşıt bayileri tarafından 

"Türkiye Finans Taşıt Finansmanı", mobilya, 
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beyaz eşya vb. ürün/hizmet satışı yapan bayiler 
tarafından "Türkiye Finans İhtiyaç Finansmanı" 
başvuruları yapılabilir. Hızlı Finansman kapsamındaki 
tüm işleyiş, katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde 
gerçekleşmektedir.

Hızlı Finansman Online sistemine kimler üye 
olabilir?
Türkiye Finans müşterisi olan veya olmayan, bu 
sistemde yer almak için başvuran, Bankamız tarafından 
çalışmaya uygun bulunan ve sermaye şirketi olan tüm 
emlak ofisleri, taşıt bayileri ve mobilya, beyaz eşya, 
motosiklet, yalıtım vb. ürün/hizmet satışı yapan tüm 
bayiler kolayca üye olabilirler.

Bayiler Hızlı Finansman Online sistemine 
nasıl üye olabilir?
Bayiler diledikleri Türkiye Finans Şubemize, gerekli 
evrakları ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru 
sonucu olumlu değerlendirilir ise, firmaya verilecek olan 
kullanıcı adı ve şifresi ile online web tabanlı sisteme 
giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirler.

Gerekli Evraklar: 
Güncel vergi beyannamesi, tahakkuk fişi, son yıla ait 
detay mizan, güncel gelir tablosu, güncel vergi levhası 
fotokopisi, firma ortaklarının nüfus cüzdanı fotokopisi 
ve imza sirküleri; A.Ş.ler için hazirun cetveli fotokopisi; 
kuruluş gazetesinin fotokopisi ve güncel faaliyet belgesi 
(son 6 aylık) Bankamız müşterisi olmak için gerekli 
evraklar arasında yer alıyor.

Hızlı Finansman Online sistemine hangi firma 
çalışanları giriş yapabilir?
Firma yetkilisinin belirleyeceği ve yetki vereceği tüm 
firma çalışanları giriş yaparak Online Hızlı Finansman 
sisteminden işlem gerçekleştirebilir. Sistemi kullanacak 
kişi sayısı kısıtı bulunmamakta olup, bayinin firma 
adına işlem gerçekleştirecek çalışanlarını şubesine 
yazılı talimat ile bildirmesi gerekmektedir. Firma 
yetkilisi tarafından yazılı talimat ile belirtilmiş olan 
sistem kullanıcısı firma çalışanlarına Bankamızca 
müşteri numarası tanımlanır. Kendilerine verilecek 
olan bireysel internet şubesi kullanıcı bilgileri ile Hızlı 
Finansman online sistemine giriş yapabilirler.
Firma ile iş ilişkisi biten ve/veya Hızlı Finansman Online 

sistemini kullanmaya devam etmesi istenmeyen firma 
çalışanları, firma yetkilisi tarafından Banka Şube'sine 
mutlaka yazılı talimat ile bildirilmelidir.

Hızlı Finansman sistemi ile hangi işlemler 
yapılabilir?
Sistemi kullanan bayilerimiz ekranlarından, 
müşterilerinin ihtiyacı olan finansman tutarına göre 
örnek ödeme planı hesaplayabilir, müşterilerini kredi 
başvurusu öncesinde bilgilendirebilirler. Müşterilerinin 
ihtiyacı olan "fatura karşılığı tutar kadar" finansman 
başvurusunda bulunabilirler. Yapmış oldukları 
finansman başvurularının durumunu izleyebilir, 
sonucunu görebilirler. Kesin onay alan ihtiyaç 
finansmanı başvurularının kullandırımlarını, müşterileri 
Banka şubesine gitmesine gerek kalmadan, bayilerinde 
sadece tek tuş ile yapabilirler.

Yapılan hızlı finansman başvuruları nasıl 
sonuçlanabilir?
Ön Onay: Müşteri adına yapılan konut, taşıt 
veya ihtiyaç finansmanı başvurusunun, Banka 
tarafından olumlu olarak cevaplandırıldığını 
gösterir. Ön onay almış finansmanın kullandırılması 
için nihai karar yetkisi Bankamıza aittir. Müşteri, 
finansmanını kullanabilmek için Bankamız Şubelerine 
yönlendirilmelidir. Yönlendirilmesi gereken şube 
bilgisi Hızlı Finansman başvuru izleme ekranında 
belirtilmektedir.

Kesin Onay: İhtiyaç ve taşıt finansmanı 
başvurularında geçerli olup, kesin onay alan 
finansman başvurularının kullandırımı bayide 
gerçekleştirilebilmektedir. Müşteriden alınması gereken 
zorunlu kredi kullandırım evraklarının, eksiksiz olarak 
alınması gereklidir. İlgili evraklar, Bankamızın anlaşmalı 
kargo firması tarafından, her hafta bayilerden teslim 
alınacaktır. Müşteri dilerse kullandırımı Bankamız 
Şube'sinden de yapabilir, bu durumda müşteri 
kullandırım için, başvuru izleme ekranında belirtilen 
Bankamız Şubesine yönlendirilmelidir.

Red: Başvurunun olumsuz sonuçlandığını 
belirtir. Müşteri, Bankamız tarafından finansman 
kullandırımına uygun bulunamamıştır. •
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Hızlı Finansman Online Sistemi nasıl 
bir düşünce ile geliştirildi?

Katılım bankacılığı sektöründe 
olduğu gibi Bankamızda da, 
müşterilerimizin mal veya 
hizmet alımlarında ihtiyaç 
duyacakları finansman 
için, tüm Şubelerimizden 
başvurabilecekleri ve 

katılım bankacılığının esaslarına uygun 
bir prosedürümüz mevcut. Fakat bunu 
Şubelerin dışında da yapmayı hedefledik. 
Prensiplerimize uygun nitelikte ve ihtiyaç 
duyulan bir malın satıcıdan Bankamızca alınıp, 
doğrudan alıcıya satılmasına imkan verecek 
bir platformu kurmayı amaçladık. Elbette 
bunu nihai alıcı olan müşterilerimiz ile, malı 
Bankaya satacak satıcının da bulunduğu 
aynı yerde gerçekleştirmemiz gerektiğini 

biliyorduk. Neticede hizmeti doğrudan 
vatandaşın ayağına götürmeyi istedik. Reel 
ekonominin işlediği ve vatandaşın ürün 
alacağı yerlerde bir sistem kuralım, bu ürüne 
ihtiyacı olan vatandaş online bir sistem 
üzerinden Bankamıza başvuruda bulunsun 
diye düşündük. Bankamız politikalarına 
uygun şekilde taleplerini hızla değerlendirelim, 
dakikalar içerisinde limitlerinin kararını 
verelim ve müşterilerimiz de doğrudan 
ürünü alabilsin dedik. Böylece hayatlarını 
kolaylaştıralım, memnuniyetlerini en yüksek 
seviyede tutalım ve çok rahat bir şekilde 
Bankamızın bu hizmetinden faydalansınlar 
mantığıyla hareket ettik. Konvansiyonel 
bankalarda da benzer uygulamalar vardı, 
ancak katılım bankacılığında bunu uygulayan 
ilk banka biz olduk. Katılım bankacılığıyla 
da çalışmak isteyen bayileri ve vatandaşları 

"BU SİSTEMİ UYGULAYAN 
İLK KATILIM BANKASIYIZ"

Bayilere ve tüketicilere dost bir 
alternatif ödeme sistemi olan 
Hızlı Finansman'ın geliştirilme 
nedenlerini, nerede ve nasıl 
kullanıldığını, Türkiye Finans 
Ödeme Sistemleri Pazarlama 
Müdürü Murat Kibaroğulları ile 
konuştuk.

Murat Kibaroğulları
Türkiye Finans 

Ödeme Sistemleri Pazarlama Müdürü
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düşündüğünüzde, hizmetimiz gerçekten 
kısa bir sürede ciddi bir taleple karşılaştı. 
Sistemi ilk yıl pilot olarak uyguladık. Sahayı 
dinledik, tüketici ve bayilerimizin istekleri 
doğrultusunda platformu ideal haline getirdik 
ve artık hızla yaygınlaşıyoruz. 

Sistem nasıl kullanılıyor?
Hızlı Finansman Online Sistemi, 2000’den 
fazla bayide aktif biçimde kullanılıyor. Bunların 
yaklaşık 300’ü taşıt bayileri olup, diğerleri ise 
mobilya, beyaz eşya gibi ihtiyaç ürünlerinin 
satışını yapan bayiler. Sektöre baktığınızda, 
bu kadar bayi sayısına sahip banka çok 
az. Hızlı Finansman Online Sistemi’nde ilk 
adım, bayilerin Bankamıza üyelik taleplerini 
iletmeleriyle atılıyor. Değerlendirip, uygun 
bulduğumuz bayilere bir şifre veriyoruz. 
Onlar da, şifreyle bir web arayüzünden giriş 
yapıyorlar ve müşterilerine kendi ürünlerini 
tanıtır ya da pazarlarken, Bankamızın bu 
hizmetinden de bahsederek satışlarını daha 
rahat yapabiliyor ve müşterilerinin bireysel 
finansman desteği için Bankamızın bu 
platformundan faydalanabiliyorlar. 

Sistemin müşterilere sunduğu 
avantajlar neler ?
Bayilerimiz, müşterilerinin ihtiyacı olan ve 
almak istedikleri ürünle ilgili başvuruyu 
mağazadaki online platformumuz 
üzerinden kolayca yapabiliyor, başvuruların 
değerlendirme durumunu izleyebiliyor ve 
kesin onay alan başvuruların kullandırımlarını 
da anında gerçekleştirebiliyorlar. Üstelik 
kesin onay alan finansman başvurularının 
baştan uca tamamlanma süresi, sadece 5 
dakika! Bu herkesi mutlu eden bir sistem. 
Bayi için pazarladığı mal ve hizmetin kolay 
satışını desteklemesi bakımından önemli 
bir artısı var: Müşterisine ihtiyaçta 36 aya 
ve taşıt finansmanında 48 aya kadar vadesi 
olan alternatif bir ödeme imkanını böylece 
sunabiliyor. Tüketici için ise, kredi kartlarına 
gelen vade ve kart limiti kısıtlamalarından 
etkilenmeden ihtiyaç duyduğu malı alabileceği 
alternatif bir finansman imkanı doğuyor.

Hızlı Finansman’ın başka artıları var 
mı? 
Evet, var. Bayilerin diğer bir satış alternatifi 
olan senet, ticari hayatın bir vazgeçilmezi 
olduğu kadar, riskli de bir araç. Hızlı 
Finansman Online Sistemi, senet dışında 
bir alternatif ödeme imkanını vatandaşa 
sunduğundan senetlerin ödenmemesi gibi bir 

riski de bertaraf ediyor. Diğer yandan, bayilerin 
bir bankacı gibi davranmasını bekleyemeyiz, 
dolayısıyla bu platform üzerinden kolay, hızlı 
ve rahat öğrenilebilen ekranlarla yüksek 
müşteri deneyimini sunuyoruz. Platform, 
açık ve şeffaf bir şekilde, malı alan nihai 
müşterilere örnek ödeme planlarını da 
sunuyor. Platform, bayilerimize yönelik önemli 
duyuru, kampanya ve fiyatlama gibi bilgileri de 
güncel şekilde iletecek bir duyuru platformu 
olma özelliğine de sahip. Ayrıca günlük kur 
bilgileri, ekonomik veriler ve hatta hava 
durumunu bile izleyebiliyorlar. Dolayısıyla bir 
finansman platformu olmakla kalmıyor, tüm 
gün açık bir portala da dönüşüyor. 

Bu olanağı tüketicilere nasıl 
duyuruyorsunuz?
Gerçekleştirdiğimiz pazarlama iletişimlerinin 
yanı sıra, anlaşmalı bayilerimizin kendileri 
de müşterilerine mağazada Bankamızın bu 
hizmetini öneriyorlar. Bayilerimizi motive 
eden prim uygulamaları ve hediye çekleri 
gibi sürpriz ödüllerimiz de mevcut. Hızlı 
Finansman Platformumuz, Türkiye’nin ve 
dünyanın önde gelen markalarının da içinde 
olduğu bir platform ve onların bayileri de 
bu sistemin içindeler. Başlıca markalarımız; 
İstikbal, Bellona, Mondi, Vestel, Samsung ve 
Gold olarak sayılabilir.

Bu uygulamanın iş hacminize katkısı 
nasıl oldu?
2014 yılında bireysel ihtiyaç finansmanı 
kullandırım hacminin % 65'i Hızlı Finansman ile 
gerçekleştirilmiştir. Taşıt finansmanı hacminin 
ise % 25'i Hızlı Finansman ile sağlanmıştır. Bu 
gelişim tablosundaki diğer bir önemli kazanım 
ise, kullandırılan kredilerin % 90'dan fazlasının 
yeni müşteri olmasıdır. Bankamızdan Hızlı 
Finansman kanalı ile sadece 2014 yılında 
yaklaşık 20.000 yeni müşteri hizmet almıştır.

Ufukta yeni bir uygulama var mı?
Şu an pilot aşamasında olduğumuz ve 
yakında duyurusunu yapacağımız yeni bir 
uygulamamız daha var. Finansör ürünümüz 
de Hızlı Finansman Platformu üyesi 
anlaşmalı bayilerden artık alınabilecek. Üstelik 
müşterimiz, ihtiyaç duyduğu ürün satın 
almak için daha bayinin mağazasında iken 
başvurusunu yaparak, Finansör’ü anında 
oradan alacak. Böylece, iki uygulamayı tek bir 
platformda birleştireceğiz. Türkiye Finans’ta 
durmak yok, sürekli gelişim ve büyüme var. •

Murat Kibaroğulları
1974 doğumlu Murat Kibaro-
ğulları, İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nden1997’de mezun 
oldu. 1997-1999 yılları arasında 
İngiltere’de, University of Lon-
don Birkbeck College’da Ekono-
mi ve Finans, London Guildhall 
Üniversitesi’nde Bankacılık konu-
larında eğitimler aldı. 2000 yılında, 
askerlik hizmetini tamamlama-
sının ardından bankacılığa adım 
attı. Ödeme sistemleri alanında 
strateji ve iş geliştirme, pazarlama ve 
operasyon konularında uzmanla-
şarak, farklı bankalarda ve yönetim 
kademelerinde görevler aldı. Türkiye 
ödeme sistemlerinin gelişmesi ve 
büyümesi sürecinde birçok ödüllü 
ve başarılı projeye imza atan 
Kibaroğulları, 2011 yılında Türkiye 
Finans’a katıldı ve yenilikçi ürünlerin 
katılım bankacılığında uygulamaya 
alınmasında önemli bir rol üstlendi. 
Kibaroğulları, duygularını şöyle ifade 
ediyor: "Bankamızda çalışmaya 
başladığım ilk günden itibaren 
katılım bankacılığının sahip olduğu 
gelişim potansiyelini değerlendi-
rerek, yeni ürün ve uygulamaların 
Bankamıza kazandırılması amacıyla, 
bilgi ve deneyimlerimi müthiş bir 
heyecanla aktarma gayreti içerisinde 
oldum. Konusunda uzman, becerikli 
ve güçlü bir ekip ile bugüne kadar 
ortaya koyduğumuz yoğun gayretler 
ve kıymetli danışmanlarımızın 
görüşleriyle, prensiplerimize uygun 
geliştirilen birçok ürünün hizmete 
girmesini sağladık. Böylece, ciddi bir 
büyümenin yanı sıra hem müşteri-
miz nezdinde, hem de sektörümüzde 
Bankamızın bilinirliğine de önemli 
katkıda bulunduğumuza inanıyorum. 
Türkiye Finans’ta, Bankamızın ortaya 
koyduğu güçlü vizyon, liderlik ve 
etkili stratejik yönetim anlayışlarıyla, 
katma değerli işlere imza atıyoruz.”
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Kurumsal Strateji

Dergimizin bir önceki sayısında Bankamızın 2014 stratejik 
önceliklerimizden verimliliğin artırılması, dağıtım ağı ve 
müşteri deneyimi başlıklarına değinmiştik. Bu sayıda ise 
stratejik önceliklerimizden toplanan fonlarda büyüme/ 
kullandırılan fonlarda pazar payı artışı, ürün ve satış, 
BS dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiğimiz başlıca 
aksiyonlarımızdan bahsediyor olacağız.

TÜRKİYE FİNANS 
STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ
Bankamız verimlilik, çeviklik ve yenilikçilik ilkeleri ile başarıya 
ulaşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2014 yılında Bankamızın 
stratejik öncelikleri doğrultusunda bir çok proje ve uygulama hayata 
geçirilmiştir. Katılım Bankacılığının öncü bankası olma perspektifinde 
çalışmalarımız 2015 yılında da devam edecektir.
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Toplanan Fonlarda 
Büyüme

Türkiye Finans olarak uyguladığımız beş yıllık stratejimiz 
doğrultusunda, her yıl bankacılık sektör ortalamasının 
üzerinde bir büyümeyi hedeflemekteyiz.

Doğrudan Satış Ekipleri
• Üç bölgede toplam onbeş 
kişiden oluşan doğrudan satış 
ekibi kurulmuştur. Ekipler 
kredi kartı ve finansör satışları 
gerçekleştirmektedir.

Yeni Fon Toplama Ürünleri
• Bal hesap ürünü müşterilerimize 
sunulmuştur.
• Kıymetli maden konusunda yapılan 
geliştirmelerle kıymetli maden 
katılma hesabı, müşterilerimizden 
fiziki altın toplama ve müşterilerimize
fiziki gram altın verilebilmesi
ürün ve hizmetleri sunulmaya
başlanmıştır.
• Alternatif dağıtım kanalları
üzerinden mevduat toplanması
konusunda kampanyalar
düzenlenmiştir.

Nakit Yönetimi
• Maaş ödemeleri iyileştirme
altyapı projesi Mayıs ayında
tamamlanmıştır.
• EFT Modülünün yeni 
mimariye dönüşümü 
tamamlanmıştır.
• Kurum tahsilatları 
platformuna yeni kurumların 
eklenmesi çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Ürün ve Satış
Bankamız mevcutta güçlü olduğumuz alanlarda 
derinleşirken, geliştirmemiz gereken alanları 
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Geliştirdiğimiz 
yenilikçi ürünler sayesinde katılım bankacılığında 
öncü konumumuzu sürdüreceğiz

CRM ve Müşteri
Analitiği
• Etkinlik bazlı 
kampanya yönetimi 
devreye alınmıştır.

Yüksek Getirili Ürünler
• Eximbank SÖİK
altyapısı kurularak
müşterilerimizin bu
alandaki ihtiyaçları
karşılanmaya 
başlanmıştır.
• Faal Kart ve Finansör 
ile ilgili uygulama
iyileştirme/geliştirme
çalışmalarına başlanmış
olup çalışmalar devam
etmektedir.

Risk Yönetim
Araçları
• NBSM otomatik karar
oranının artırılması
sağlanmıştır.
• Mikroskoring projesinin
ikinci fazı üretime 
alınmıştır. 

Satışgücü
Otomasyon Araçları
• Satış gücü 
otomasyon
araçları kapsamında
tablet uygulaması
çözüm süreci
tamamlanmıştır.

BS Dönüşüm
2014-2017 Yılları için BS Dönüşüm Programı planlanmıştır. Program, 
Ürün Endüstrileşme, Servis ve Operasyonel Verimlilik, Satış Etkinliği, 
Analitik ve İş Zekası, Çoklu Kanal Yönetiminin İyileştirilmesi ve Ana 
Sistem Dönüşümleri’ni kapsamaktadır. Dönüşümün ilk adımı olarak 
BS İş Ailesi "çevik" yapılanması hayata geçirilmiştir.

Yeni Önyüz
• Banka yetkililerinin 
farklı altyapılardaki 
ekranları tek bir 
önyüzden açabilmesi 
için "entegre masaüstü" 
uygulaması tasarlanmış 
ve çalışmalara 
başlanmıştır. Uygulama 
ile menü arama, 
kişileştirme, fotoğraf, 
imza, çeşitli
dokümanlara hızlı
ulaşımı da 
destekleyecektir.

İş Süreçleri Yönetimi ve 
Ürün Endüstrileşme
• İş Süreçleri Yönetim ve
Ürün Endüstrileşme
girişimleri için çözüm
konusunda 
karar verilmiş 
olup, çalışmalara 
başlanmıştır. Seçilen
çözüm kapsamında
eğitim çalışmaları yıl
sonuna kadar
tamamlanarak, kurulum
ve proje geliştirme
çalışmalarına
başlanacaktır.

Analitik ve İş Zekası
• İş Zekası ve Analitik
Girişimi’nde Aktivite
Bazlı Pazarlama Aracı
hayata geçirilmiştir.
MIS Karlılık Ölçümleme
Aracı’nın tedarik ve
analiz çalışmaları
tamamlanmış, yazılım
geliştirme çalışmalarına
başlanmıştır.
Ayrıca veritabanlarının
iyileştirme çalışmaları
devam etmektedir.

Çoklu Kanal Yönetimi
• Kanal, segment ve
zaman bazlı işlem 
limit ve yetki 
altyapısının tasarımı
tamamlanmıştır.
Geliştirme çalışmaları
devam etmektedir.



Dosya / Tasarruf

İŞTEN ARTMAZ, 
    DİŞTEN ARTAR
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Tasarruf / Dosya

Kumbaradan tasarruf u ampule: 
Tasarrufun değişen anlamları

Ekonomik krizler ve dengesizlikler arttıkça 
dünyanın her yerinde daha çok tartışılan 
tasarruf konusu, Türkiye’de geçmiş 
kuşakların çok önemsediği bir kavramdı. 
Bu durumun ardında hem kültürel 
bir devamlılık vardı, hem de bir devlet 
politikası… 

Tasarrufun kültürel izleri, kendini en çok atasözlerinde 
gösteriyordu: Pek çok kuşak ebeveynlerinden ve 
öğretmenlerinden "Sakla samanı, gelir zamanı”, 

"Damlaya damlaya göl olur”, "İşten artmaz, dişten artar”, 
"Ak akçe kara gün içindir" ya da "Ayağını yorganına 
göre uzat" atasözlerini dinleyerek büyüdüler. Edebiyat 

TASARRUF

Türkiye’de pek çok kuşak tasarrufun bir erdem olduğunu öğrenerek 
büyüdü. Tüm bankaların kumbara dağıttığı o günlerde, alış-verişler 
zevk için değil ihtiyaçtan yapılır ve her aile "kara günler" için bir kenara 
para ayırmaya çalışırdı. Bu sayımızda, tasarrufun mikro ve makro 
ölçekteki anlamını araştırdık.

l
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dersinde bu sözleri açıklayan kompozisyon yazarken, 
silgileri kaybolmasın diye boyunlarında asılıydı. Yerli 
Malı Haftası’nda Türkiye’nin meyveleri ve yemişleriyle 
sofralar kurdular. 
Hiçbir şeyin tamamen kullanılamaz hale gelmedikçe 
atılmadığı ve yenisiyle değiştirilmediği zamanlarda; 
gelin gitmenin kriterleri bile ona göreydi. Adayların, 
hediye paketlerini bağlayan kurdeleleri makasla kesmek 
yerine düğümü çözerek açması artı puandı. Bir kadının 

"hanımlığı" ise, patatesin kabuklarını ince soymasıyla 
ortaya çıkardı. Aybaşlarında maaş masaya konur, önce 
zorunlu giderler ve aylık harcamalar hesaplanır; sonra 
da kötü günler için bir kenara para ayrılırdı. 
Toplumun bu denli içselleştirdiği tasarruf anlayışının 
ardında ise, bir devlet politikası vardı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takip eden 1929 Büyük 

Buhranı, ülkenin zaten kıt olan kaynaklarını iyi 
kullanmasını gerektirmiş; tasarruf, tarımdan sanayiye 
geçmeye çalışan devlet nezdinde de önemli bir çözüm 
olmuştu. Tıpkı hanelerin refahı gibi, ülkenin refahı 
da tutumlu olmaya ve büyüme için bir kenara para 
ayırmaya bağlıydı. Milli düzeyde tasarruftan sorumlu 
kurumlardan biri olan Türkiye Ekonomi Kurumu, 
1930’dan başlayarak topluma tasarrufu benimsetmeye 
çalışacak ve bu çerçevede pek çok faaliyette 
bulunacaktı.
Para kazanmanın gerçekten de zor olduğu ve 
dolayısıyla kıymetinin iyi bilindiği dönemler, çok değil; 
bundan sadece 30-40 yıl geriye gidiyor. 1980’lerin ilk 
yarısında Türkiye’nin liberal ekonomiyi seçmesi ve buna 
bağlı olarak tüketim olanaklarının artması nedeniyle, 
tasarrufun bilinen anlamı da önemini yitirmiş durumda. 
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Ayağını yorganına göre uzatan bir toplumdan, olmayan 
parasını harcayan bir topluma geçişin etkilerini hayatın 
her yerinde görmek mümkün. 
Günümüzde de tasarrufla ilgili çalışmalar ve 
kampanyalar yapılıyor, ancak bunlar daha ziyade azalan 
doğal kaynakların sürdürülebilir ortak kullanımına dair. 
Enerji tasarruflu ürünlerden fotoselli musluklara kadar 

pek çok ürün ve kampanya, iletişim kanalları aracılığıyla 
herkese ulaşıyor ve kaynak kullanımında israftan 
kaçınılması konusunda duyarlılık oluşturulmaya 
çalışılıyor. Her birimizin önce tüketici olduğu bir süreç, 
bilinçli tüketici olmanın faydalarının vurgulandığı yeni 
bir evreye girmiş durumda.

Tasarruf / Dosya

Ülke Gruplarının 
Yatırım-Tasarruf 
Oranları(% GSMH)
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Haneden Ulusala: Bir ekonomik zorunluluk 
olarak tasarruf
Tasarruf kavramına iktisadi açıdan bakıldığında, gelir 
ile tüketim arasındaki farktan bahsedildiği görülür. 
Evlerdeki mikro bütçelerde olduğu gibi, makro 
bütçelerde de tasarruf yapmak önemli sonuçlar 
doğurur: Zira yeni yatırımların yapılabilmesi, cari 
açıkların kapatılabilmesi ve ekonomik büyümenin 
sağlanması için bir öz kaynağa gereksinim vardır. Bu öz 
kaynaklardan biri de hanelerdeki tasarrufun toplamıdır 
ve devlet ile şirket tasarruflarıyla birlikte, ulusal 
tasarrufu oluştururlar.
Ülke ekonomileri açısından bakıldığında bireylerin 
yastık altı olmayan tasarruflarının toplamı, ülkelerin 
parasal ihtiyaçlarında hızlı likidite sağlayarak yatırımları 
hızlandırır, kalkınmada ciddi destek oluşturur ve aynı 
zamanda gelecek planlarının yapılmasını da sağlar. 
Daha basit bir ifadeyle dile getirirsek; bir ülkenin 
tasarruf oranı, milli gelirinin ne kadarını koruduğunu 
göstermektedir. Ülkelerin tasarruf oranı düştükçe 

cari açıkları artmakta ve ekonomileri kırılgan hale 
gelmektedir. Tasarruf oranı yetersiz kalan ülkelerin 
büyüme yatırımlarında da, öz kaynaklar yerine dış 
kaynaklara yönelmesi kaçınılmaz olacaktır.
Türkiye’de hane halkı tasarruflarına bakıldığında, 
tablonun iç açıcı olmadığı görülmektedir. Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT) verilerine göre; 1990’larda 
gayrisafi milli gelirin ortalama %23,5’ini oluşturan yurtiçi 
tasarruflar, 2000-2008 döneminde ortalama %17’ye 
ve 2010 yılında da %12,7’ye gerilemiştir. Bu azalmanın 
ana nedeni, bireysel ya da hane halkı tasarruflarındaki 
keskin düşüş olmuştur. Bu verilerden de anlaşılacağı 
üzere, Türkiye, tasarruf konusunda gelişmekte olan 
ülkelerin de altında bir performans sergiliyor. Diğer 
bir deyişle, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının 
yarısından daha az bir tasarruf oranına sahip. 

Tasarruftan neden vaz geçiyoruz?
Bu sorunun pek çok hazır cevabı var… Ekonominin 
iyiye gitmesi ve bunun hep böyle gideceğine duyulan 

Dosya / Tasarruf
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Tasarruf / Dosya

güven ya da tüketici kredilerinin ve kredi kartlarının 
GSMG’in yüzde 15’ini oluşturacak denli artması gibi 
ekonomik nedenlerden tutun da; tüketim arzusunun 
pompalanması, tüketimin sosyal statü sağlaması 
ya da ruhsal boşlukları doldurması gibi psiko-sosyal 
nedenlere kadar pek çok parametre, tasarrufun bir 
erdem olma halini ortadan kaldırdı.
Türkiye Ekonomi Kurumu Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ercan Uygur’un "Türkiye’de Tasarruflar" adlı 
çalışmasında, bu soruya cevap verebilmek adına 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirli aralıklarla 
gerçekleştirdiği "Hane halkı bütçe anketleri" baz 
alınmış ve hane halkları için tasarruf oranlarının 
hesaplanmasında kullanılmış. 1998-2008 yıllarını 
kapsayan çalışmanın sonuçlarına bakıldığında; hane 
halkı reisinin yaşı ve eğitim düzeyi büyüdükçe, tasarruf 
oranının arttığı da görülüyor. Ancak ezber bozan 
sonuç şu: Türkiye’de yüksek gelir gruplarının daha 
fazla tasarruf yaptığı anlaşılmış. En alttaki yüzde 20’lik 
grupta eksi tasarruf söz konusuyken, en yukarıdaki 

yüzde 20’lik grup için tasarruf oranları, ortalamanın 
oldukça üzerinde. 

"Türkiye’de tasarruflar" çalışmasının sonuç bölümünde 
şu yoruma yer veriliyor: "Burada göstermeye çalıştık ki; 
2004 ve sonrasında, kamu tasarruflarındaki iyileşme 
ile birlikte, Türkiye’de cari açığın nedeni, giderek önemli 
ölçüde artan bireysel tasarruf açığı olmuştur. Türkiye’de 
özellikle bireysel tasarruflarda düşüş durdurulmalı ve 
artış sağlanmalıdır.” 

Türkiye’de tasarruf ara genel bir 
bakış

Türkiye’de kamu, şirketler ve bireyler 
açısından tasarruf
Kamu tasarruflarında son yıllarda bir iyileşme 
olduğu; bunda, borç-faiz yükünün azalmasının ve 
üzerinde önemle durulan mali disiplinin önemli bir 
rol oynadığı görülmektedir. Kurumsal tasarruflarda 
da bir artış olduğu, fakat bunun mütevazı bir şekilde 

l
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gerçekleştiği gözlenmektedir. Özellikle de borsaya kote 
olmayan, görece olarak daha küçük ölçekli şirketlerde 
tasarruf oranının düşük olduğu belirlenmiştir. 
Kurumsal tasarruftan kasıt, şirketlerin elde ettikleri 
karlılığın bir kısmını tutarak, onları yeniden yatırıma 
dönüştürmeleridir. Öte yandan, Türkiye’deki tasarruf 
açığının giderilmesine ilişkin en önemli unsur olan 
hane halkı tasarruflarında, önemli oranda düşüş 
yaşanmaktadır. 

Tasarruf oranlarındaki  düşüşün kaynakları
Bunlardan biri, düşen reel faizler ve neticesinde 
genişleyen bir kredi arzı yaşanmasıdır. Bu, tüketimin 
alternatif maliyetinin de düşmesine yol açmış; yani 
tüketmek yerine yatırıma yönlendirilen tasarruftan elde 
edilecek getiri, daha düşük olmaya başlamıştır. İkinci bir 
neden ise, yastık altı ve fiziksel varlıklara yönelik ulusal 
yatırım kültürüdür. Burada, özellikle gayrimenkul, altın, 
arsa ev gibi yatırımlardan bahsedilmektedir. Dünya 
Bankası raporunda da, Türkiye’de ciddi oranda yastık 
altında tasarruflar olduğu belirtilmektedir. Tasarrufların 

düşmesinin bir başka nedeni ise, finansal okuryazarlık 
denilen olgunun yeterince yerleşmemiş olmasıdır. Buna, 
ihtiyaca göre dizayn edilememiş finansal araçları da 
eklemek gerekir. Bir de genç nüfusa bağımlılık oranının 
yüksekliğinden kaynaklanan tüketim eğiliminin fazla, 
tasarruf eğiliminin düşük olmasından söz edilebilir. 

Türkiye’nin tasarruflarını artırmak için 
yapılabilecekler
Yapılan araştırmalardan görüldüğü kadarıyla, ulusal 
tasarruf oranında önemli mesafe kat edebilmek için, 
hane halkı tasarruflarında bir sıçrama üretmek en çok 
öne çıkan husustur. Türkiye gibi gelişmekte olan birçok 
ülkede hane halkı tasarruflarının, bireysel emeklilik 
sistemlerinin de devreye girmesiyle ciddi sıçramalar 
yaptığı görülmektedir. Mesela Şili’deki tasarruf oranları, 
1980’lerde yüzde 12’lerden şu anda yüzde 25’lere 
kadar çıkmış durumdadır ve bu konuda Bulgaristan da 
önemli bir örnektir. Bu ülkede tasarruf oranı, 2000’lerin 
başındaki yüzde 10-12’ler seviyesinden, 2000’lerin 
ortalarından itibaren emeklilik sisteminin de devreye 
girmesiyle birlikte yüzde 20’lere kadar sıçramıştır. 

Türkiye’de finansal okur-yazarlığın önemi
Türkiye’de ekonomi ve finans eğitimi üniversitelerde 
verilirken, bugün birçok ülkede temel ekonomi 
ve finans eğitimi lisede verilmektedir. Konunun 
uzmanları, Türkiye’de de lise mezunu bir öğrencinin 
ekonomi ve finansın temel kavramlarını öğrenmesini 
ve hatta ekonomi ve finans eğitiminin, en basit 
düzeyde ilk ve orta öğretimde başlaması gerektiği 
üzerinde durmaktadır. Bu dönüşüm bugünden yarına 
gerçekleşecek bir şey olmadığı için de, bu konunun 
planlanmasının geciktirilmemesi ve bir an önce Milli 
Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliği ile hayata 
geçirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Uzmanlar, bu 
noktada bankalara ve bankacılara da önemli bir rol 
düştüğünü vurgulamakta ve bankaların tüketim 
tarafında olduğu kadar, tasarruf tarafında da yeni 
araçlar oluşturması gerektiğinin altını çizmektedirler. •

Dosya / Tasarruf
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TASARRUF ETMENİZE 
YARDIMCI OLACAK 

ÖNERİLER
Günlük hayatımızdaki sıradan davranışlarımız farkında olmadan tüketim 

alışkanlıklarımızı belirler. Bazen evde, dışarıda, işyerindeki davranışlarınızda 
yapacağınız küçük değişikliklerin, tasarruf açısından ne kadar etkili olacağını tahmin 
bile edemezsiniz. Size zaman, enerji, kaynak ve bütçe tasarrufu sağlayarak hayatınızı 

kolaylaştıracak önerilerimizi okuyun ve kendiniz karar verin.
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Dosya / Tasarruf

• Kalorifer peteklerinin duvarla arasına ısı yansıtıcı 
alüminyum paneller koyun.

• Aracınızın camları açık gitmesi daha çok yakıt 
harcamasına neden olur. 

• Marketlerde indirimlere kanıp ihtiyacınızdan fazla 
ürün satın almayın.

• Alacağınız kombi elektronik ateşlemeli olsun.
• Gündüz ev perdelerini açık tutun ve lamba yakmayın.
• Rezervuarınız çok su gönderiyorsa, içine pet şişe 

koyarak bu miktarı düşürebilirsiniz.
• Tencerelerinizin çapı ocağınızdan büyükse daha hızlı 

ısınır.
• Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi elektriğin indirimli 

olduğu gece saatlerinde çalıştırın, %10 tasarruf yapın.
• Çelik tencereler, emaye tencerelere oranla %35 daha 

fazla ısı tasarrufu sağlar.
• Çamaşırlarınızı kalorifer petekleri üzerinde 

kurutmayın.
• Yokuş inerken vitesi boşa atmak yerine ayağınızı 

gazdan kaldırmayı tercih edin.
• Musluk bataryalarınızı fotoselli seçin, %75 tasarruf 

sağlayın.
• Bulaşık ve çamaşır makinesi alırken 

ne kadar su ve elektrik harcadığına 
bakın.

• Apartman içi aydınlatmalar için 
fotoselli lambalar seçin.

• Markete gitmeden önce mutlaka 
liste oluşturun. Tok karnına alış 
veriş yapın.

• Küvet yerine duş alın, %30 su 
tasarrufu sağlayın.

• Duşunuzu daha az basınçlı suyla 

yaparak %15 su tasarrufu sağlayın.
• Aracınızın bakımlarını düzenli yaptırarak, daha az 

yakıt tüketin.
• Tatile çıkarken buzdolabında bozulacak bir şey yoksa, 

elektrikleri ana sigortadan kesin.
• Kışın kullanmadığınız alanları ısıtmayın ve kapılarını 

kapalı tutun.
• Evinizde daha çok floresan ve tasarruflu ampul 

kullanmaya çalışın.
• Çamaşır makinaları ortalama 180 litre su harcar, tam 

dolmadan çalıştırmayın.
• Isı yalıtımı yaptırarak doğalgaz masraflarınızı %20 

düşürün.
• Kombinizi seçerken evinizin metrekaresini göz 

önünde bulundurun.
• Kombi en çok açıp kapatırken harcar, en kısıkta sürekli 

çalıştırın.
• Kışa girmeden radyatörlerinizin havasını kontrol edin.
• Doğalgaz sobası kullanıyorsanız, ayda bir kez bakım 

yapın.
• Elektrik süpürgesinin torbasını sık değiştirerek 

gücünü artırın.
• Saç kurutma makineleri çok elektrik 
harcar, gereksiz kullanmamaya gayret 
edin.
• Ütülerinizi toplu bir biçimde yapmak, 
ayrı zamanlarda yapmaya oranla 3 kat 
enerji tasarrufu sağlar.
• Vantilatörler çok elektrik tüketir, 
gereksizse kapatın.
• Kullanmadığınız kredi kartları ve banka 
kartlarını kapatın, aidat ödemeyin.
• Ekmeğinizi her zaman raf ömrünü 
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düşünerek satın alın. 
• Yemekler kaynadığında ocağınızı kısın.
• Yemeğin kapağını ocaktayken sık sık açmayın.
• Uygun yemekleri düdüklü tencerede yapın.
• Yumurtayı tencerede değil, cezvede haşlayın.
• Ekmeklerinizi kopartmayın, dilimleyin.
• Bayat ekmeklerinizi değerlendirin.
• Küçük odalar için büyük ekranlı televizyonlar tercih 

etmeyin. 
• Giysileri ıslakken değil, tamamen kuruduktan sonra 

ütüleyin.
• Evinizin sıcaklığını ortalama 20 dereceye ayarlayın.
• Tıraş olurken ve diş fırçalarken musluğu açık 

bırakmayın.
• Sıvı sabun kullanmayı tercih edin.
• Akıllı sayaçlar ile indirimli elektrik tarifelerinden 

yararlanın.
• Az miktarda su için elektrikli ısıtıcıları tercih edin.
• Yakın mesafelere yürüyerek gidin.
• Uzak mesafelerde toplu taşımayı tercih edin.
• Harcamalarınızı nakit yapmaya çalışın.
• Mobilya alırken, kaliteli ve uzun ömürlü olanları seçin.
• Uçak biletlerini önceden almaya çalışın ve 

karşılaştırma yapın.
• Yatırım haberlerini ve yatırım araçlarını takip edin.
• Elinize geçen paraları birikim için kullanmaya çalışın.
• Faturalarınızı zamanında ödeyin, zamlı olarak 

ödemeyin.
• Aracınızı yüksek devirlerde kullanmayın.
• Buzdolabınızın kapağının iyi kapandığından emin olun 

ve ısı üreten aletlerden uzağa koyun.
• Tatil için erken rezervasyon fırsatlarını kullanın.
• Tatil için, bütçenize en uygun otel seçenekleri üzerine 

çalışın.
• Çamaşırlarınızı kurutma makinası yerine asarak 

kurutun.
• Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu gibi aletleri 

kullanmadığınızda kapatarak elektrik tasarrufu 
sağlayın.

• Küçük silindir hacimli ve daha az yakıt tüketen çevreci 
araçları satın alın.

• Aynı güçte olan araçlar arasında, en hafifi en az yakıt 
tüketenidir.

• Evinizin internet bağlantısını, tarife araştırması 
yaparak seçin.

• Kendinize en uygun GSM hattını seçin.

• Arabanızı rölantide çalıştırmayın, beklerken kontağını 
kapatın.

• Aracınızla ani ve süratli kalkışlar yapmayın. Aracınızı 
ortalama hızlarda kullanmak yakıt tasarrufu sağlar.

• Lüzumsuz fren yapmayın.
• Lastiklerinizin havasını sık sık kontrol edin.
• Aracınızın yağı ve suyunu kontrol edin. Sürtünme ile 

yakıt kullanımı da artar.
• Online bankacılık hizmetlerinden daha fazla 

yararlanın.
• Temizlik ürünleri gibi çabuk bozulmayan ihtiyaçları 

toplu alın.
• Ev aletlerinizin garanti sözleşmelerini uzun tutun.
• Aracınız ve eviniz için sigorta seçerken, karşılaştırma 

yaparak karlı çıkın.
• Aracınıza mutlaka kasko yaptırın.
• Finansal kararlarınız için uzmanlara danışmaktan 

çekinmeyin. 
• Birikimlerinizi tasarruf hesapları ile değerlendirin.
• Kendinize bir kumbara edinin. Damlaya damlaya göl 

olsun. 
• Küsurat durumları için her zaman bozuk para 

bulundurun.
• Nakit paranın gücünü kullanın ve pazarlık yapın.
• Spot mağazaları ve fabrika satış mağazalarını takip 

edin.
• İnternetten alışveriş, kimi zaman en rekabetçi fiyatı 

sunabilir.
• Reklamlardan ziyade ihtiyaçlarınıza kulak verin.
• Son teknoloji ürünlerini almakta acele etmeyin.
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Kobiler

”TÜRKİYE FİNANS’A 
TİCARET ORTAĞIM 
GÖZÜYLE BAKIYORUM”
Alemdar İnşaat, Bolu’da faaliyet gösteren ve kurumsal yapısıyla 
şehrin güvenini kazanan önemli bir firma. Aynı zamanda 
Türkiye Finans Bolu Şubesi’nin değerli bir müşterisi de olan 
Abdullah Alemdar ile, şirketini ve sektörel gelişimi konuştuk. 

Özel sektörden kendi işinizi kurmaya 
geçişiniz nasıl oldu?

Evlenmeye karar verdiğimde 
yerleşik bir hayat kurmam gerekti 
ve önce Yüksel İnşaat’ın iştiraki 
olan Yüksel Proje’de işe başladım 
ve yaklaşık 11 yıl çalıştım. O 
arada, Bolu’da 160 dairelik bir 
kooperatif inşaatına başladık. İşin 

son rötuşlarını yaparken 1999 Depremi oldu. 
2 yıl her şey durdu, devam kararı çıkınca işi 
bitirip konutları teslim ettik. Fakat 5 yıl kadar 
villa, köy evi gibi alternatif talepler nedeniyle 
müteahhitlik anlamında zor bir dönem 
yaşadık. 2005-2006 yıllarında ihtiyaçlar tekrar 
ağır bastı ve depreme dayanıklı ev üretme 
mantalitesi gelişti. 

Siz ne yaptınız bu dönemde?
Ben kendi işimi kurdum. Harita ağırlıklı 
çalışıyordum ve bu işlerin özel sektöre 
devredildiği dönem başlamıştı. Alemdar 
Harita olarak Türkiye genelinde 400 köyün 
kadastrosunu yaptık. Çok koşturduk, çok 
çalıştık, resmen şantiyelerde yaşadık 
ama ciddi anlamda da bir birikim sağladık. 
Harita işlerimin yoğunluğu bir yana, bu 
birikimimi yönlendireceğim bir arsa arayışı 
içerisindeydim. Çünkü büyümek için inşaat 
yapmak istiyordum. 2009’da nasip oldu, 
Bolu’nun gelişen caddelerinden birinde güzel 
bir arsa aldık. İlginçtir, o döneme kadar ne 
Alemdar Harita, ne de Alemdar İnşaat hiç kredi 
kullanmamıştı. Türkiye Finans’la yollarımız 
işte bu noktada kesişti.

Abdullah Alemdar
Alemdar  İnşaat 

Yönet im Kurulu  Başkanı
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Abdullah Alemdar kimdir?
1968 Bolu doğumlu. Bolu Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü’nden mezun olduktan sonra, bir hocasının 
getirdiği sınav soru kitapçıklarına çalışarak Antalya’da Harita Kadastro Bölümü’nü kazandı. Baba mesleği olan 
inşaatçılığı da iyi bilen Alemdar, mezuniyetten sonra İstanbul’da STFA’da 6 yıl çalıştı. İkinci Boğaz Köprüsü, 
Kınalı-Sakarya Otoyolu ve Galata Köprüsü gibi büyük projelerde çalışan Alemdar, Türkiye genelinde 2400 
km doğalgaz boru hattı etüdü ve Nato Petrol Boru Hattı gibi işlerin de ölçüm grubunda yer aldı. Daha sonra 
Alemdar Harita ve Alemdar İnşaat’ı kurarak, Bolu’nun kentsel gelişiminde önemli bir rol üstlendi. Bu konudaki 
çalışmalarına devam ediyor. 

Türkiye Finans’la birlikte kredi 
kullanmaya başlamanız nasıl oldu?
Türkiye Finans Bolu Şube çalışanlarından 
Fuat Bey, benden araba satın aldı. Her şey çok 
düzgün ilerledi bu süreçte ve aramızda güvene 
dayalı bir arkadaşlık oluştu. Fuat Bey sağ 
olsun, bizi Türkiye Finans’lı yaptı. Arsa alımı 
gündeme geldiğinde de, bankadaki birikimimizi 
istedim. Fuat Bey o paraya dokunmama gerek 
olmadığını söyledi ve bunun yerine bize kredi 
önerdi. Neticede, ilk arsamızı Türkiye Finans’ın 
kredisiyle aldık. 

Fikrinizi değiştiren ne oldu?
Öncelikle, Türkiye Finans’ın bankacılığa 
bakış açısı ve bir katılım bankası olması 
değiştirdi. Ayrıca kredi kullanmadan 
büyüyemeyeceğimizi, büyüsek bile yavaş 
gideceğimizi de gördük. Çünkü bir arsayı kredi 
kullanarak almak, kat karşılığı almaktan çok 
daha karlıydı. Dolayısıyla, Türkiye Finans’a 
ticaret ortağım gibi bakıyorum. Türkiye Finans, 
şu anda bizim en yüksek montanlı çalıştığımız 
banka. Bunda, daha eski personel kadar Arif 
Yavuz Bey’in de çok katkısı vardır. Türkiye 
Finans Bolu Şube çalışanlarına, gerçekten 
teşekkür ediyorum. 

Bolu’da henüz proje safhasında 
daire satan bir firmasınız. Bunu neye 
bağlıyorsunuz?
İnşaat işinde birinci kuralım daima şu oldu: 
Yaptığım projeden bir tek daire satmasam 
dahi, bu işi bitirebilmeliyim diye düşündüm. 
Buna uygun sermayem vardı ve ya nasip 
diyerek kazmayı vurduk. Daireleri çok kısa 
sürede sattık, işler birbirini izledi ve şu an 53. 
proje tamamlandı. Şimdiye kadar 1000 daire 
yapmış bulunuyoruz. Çok şükür, dairelerimizi 
de hala proje safhasında satmaya devam 
ediyoruz. Çünkü bizim için birinci sırada 
güven, ikinci sırada kalite var. Kazanç ondan 
sonra geliyor. İlk ikisi olmadan üçüncüsünün 
gelmeyeceğini bildiğimiz için, feragat ettiğimiz 
kar oranını da dairelerimize harcadık ve 
donanımlarında Türkiye’nin en iyi markalarıyla 
çalıştık. Bu büyük bir müşteri memnuniyeti 
oluşturuyor ve Bolu gibi herkesin birbirini 
tanıdığı bir kentte, reklamın en güzeli de bu 
oluyor. 

Hedefiniz nedir?
Hedefim yerelden ulusala uzanıp, Türkiye’nin 
en büyük firmalarından biri olmak. •
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Finans Gündemi

PETROL, TÜRKİYE’NİN 
OPEC'E İHRACATINI 
ETKİLEMEDİ

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, 
Türkiye'nin OPEC ülkelerine yönelik 
ihracatını etkilemedi. Arza ilişkin 

endişelerle geçen yılın Haziran ayında 115,67 
dolara kadar yükselen petrol fiyatları, bu 
tarihten sonra düşüş trendine girmiş ve art 
arda 7 ay boyunca değer kayıpları yaşanmıştı. 
Bu dönemde küresel büyüme tahminlerinin 
düşürülmesi, Suudi Arabistan'ın petrol 
fiyatlarında değişikliğe gitmesi, Japonya 
Merkez Bankası'nın (BoJ) sürpriz teşvik kararı, 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 
üretim miktarını sabit tutması ve dolara 
olan talebin artması gibi gelişmeler, petrol 
fiyatlarındaki düşüşe ivme kazandırmış 
ve 45,16 dolarla yaklaşık 6 yılın en düşük 
seviyeleri görülmüştü. Petrol fiyatlarındaki 
gerileme, Türkiye'nin de içinde olduğu 
petrol ithalatçısı ülkelerde pozitif hava 
yaratırken, buna karşın petrol ihraç eden 
ülkelerle ticaretin olumsuz etkilenebileceği 
endişelerini beraberinde getirmişti. Bununla 
birlikte rakamlar, söz konusu dönemde 
Türkiye'nin petrol üreten ülkelere ihracatının 
etkilenmediğini, bir-iki aylık düşüşün 
ardından yılın son döneminde eski seviyelerin 
yakalandığını gösteriyor. 
Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı 
ülkeler arasında Irak ikinci sırada yer alırken, 
söz konusu ülkeyle geçen yıl gerçekleştirilen 
ihracat 10,7 milyar doları buldu. Irak'ın 
yanında petrol üreticisi ülkelerden Rusya, 
İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi 
Arabistan da, Türkiye'nin en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği 20 ülke arasında yer alıyor. 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Orta Doğu ve Orta Asya Bölümü Direktörü 
Masood Ahmed, Türkiye'nin önemli ticaret 
partnerleri olan petrol ihracatçısı ülkelerin 
büyüme rakamlarında büyük bir değişiklik 
öngörmediklerini belirterek, "Bununla birlikte, 
Mısır gibi petrol ithalatçısı ülkelerin büyüme 
oranlarında iyileşme bekliyoruz. Dolayısıyla, 
bu gelişmeler, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri 
arasındaki iyi ticaret ortamını daha da 
destekleyecektir" dedi.

BABACAN: KOBİ'LER 
EKONOMİNİN 
BELKEMİĞİ

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,"Türkiye'de 
kendi deneyimimize göre KOBİ'ler 
ekonominin belkemiğini oluşturuyor. 

Aslında bu pek çok gelişmekte olan ülke için 
geçerli. Bazı gelişmiş ülkeler de dahi KOBİ'ler 
ekonomik yapının çok önemli bir parçası 
olmaya devam ediyor" dedi. Uluslararası Finans 
Enstitüsü'nün (Institute of International 
Finance-IIF) düzenlediği "Türkiye Başkanlığındaki 
G20 Gündemi" konferansında konuşan Babacan, 
Türkiye'nin öncelikleri ile IIF'in önceliklerinin aynı 
olduğunu ifade etti. 
Babacan, Türkiye'nin başkanlığı döneminde 
birtakım kilit alanlar ilan ettiklerini aktararak, 
şöyle konuştu: "Bu alanlar üç kategoriden 
oluşuyor. Birincisi kapsayıcılık. Bu alanda 
çalışacağımız iki konu var. İlki KOBİ'ler, ikincisi 
düşük gelişmekte olan ülkeler. 2015 yılı içerisinde 
G20'nin her bir gündem maddesi altında 'KOBİ'ler 
için yeterli şeyleri yapıyor muyuz' diye soracağız. 
Biz elimizde gelen bütün çabayı KOBİ'ler için 
gösteriyor muyuz? KOBİ'ler girişimcilik, inovasyon 
ve istihdam demektir. Pek çok ülkede istihdamın 
en az yüzde 50'si bazen yüzde 60-70'i KOBİ'lerden 
kaynaklanıyor. 
G20'nin B20 ile iyi bir iletişimi olduğunu 
biliyoruz. B20 aslında daha büyük şirketlerden 
oluşuyor. L20 ise büyük şirketler için çalışan 
işçilerin sendikalarından oluşan bir grup. Büyük 
şirketlerin katkısını çok önemsiyoruz. Bu 
şirketlerin küresel ekonomik büyümeye katkısı 
çok önemli. O şirketlerin motive olmaları, onların 
gelecek dönemlere güven duymaları, yatırım 
ve ticaret yapmaları çok önemli, buna saygı 
duyuyoruz. Ancak diğer yarıyı da unutmamak 
gerekiyor. O diğer yarıda bir sürü küçük ve orta 
büyüklükte işletme var. 
Türkiye'de kendi deneyimimize göre KOBİ'ler 
ekonominin belkemiğini oluşturuyor. Aslında bu 
pek çok gelişmekte olan ülke için geçerli. Bazı 
gelişmiş ülkelerde dahi KOBİ'ler ekonomik yapının 
çok önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 
Bu nedenle KOBİ'lere özel bir önem veriyoruz. 
KOBİ'lerin küresel katma değer zincirinin bir 
parçası olmalarına nasıl yardımcı olabiliriz? 
KOBİ'lerin finansmana erişimini daha kolay nasıl 
kolaylaştırabiliriz? Bunları ele alacağız."
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BİR ÜLKE İLK KEZ 
SANAL PARAYA GEÇİYOR

Güney Amerika ülkesi Ekvador, resmi para birimi olarak 
sanal parayı desteklemeye ve kullanmaya başlayan ilk 
ülke olacak. Ekvador, Aralık ayında tanıttığı sanal para 

üzerinden ticaret, hesap açma ve alışveriş gibi işlemleri bu 
ay resmi olarak başlatacak. Ülke, kendi sanal para sistemine 
geçecek ve sistem dolar üzerinden işleyecek.  Sistem, 
Ekvador Elektronik Para Sistemi diye geçiyor. 
Ekvador Para ve Mali Politika Düzenleme Komitesi Başkanı 
Diego Martinez, bu şekilde Ekvador'un her yıl eskiyen 
dolarları değiştirmek için harcadığı 3 milyon dolardan da 
tasarruf etmesini sağlayacağını belirtti. Devlet yetkilileri 
sanal para biriminin dolardan çıkmak anlamına gelmediğini, 
sadece daha ekonomik bir para birimi olacağına işaret etti. 
Ekvador, 15 yıl önce kendi para biriminden vazgeçip, ülkenin 
para birimini ABD doları olarak ilan etmişti. Ülke, devlet 
izniyle sanal para kullanımına izin veren ilk ülke oluyor. İsveç 
gibi ülkelerde de sanal para birimleri kullanılıyor. Ancak bu 
ülkelerde sanal para birimlerine devlet desteği yok.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN 
HESAPLARIN LİSTESİ TBB'NİN 
SİTESİNDE

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), zaman aşımına uğramış 
mevduat, emanet ve alacakların listesini yayımladı. 
Zaman aşımına uğrayan hesapları kapatmayan 

vatandaşların mevduatları TMSF'ye devrediliyor. TBB 
açıklamasına göre, birlik zaman aşımına uğramış mevduat, 
emanet ve alacakların listesini, http://www.zamanasimi.
org/tbb.xhtml adresinde yayımladı. 
Vatandaşlar, bu yılın Mayıs ayı sonuna kadar zaman aşımına 
uğrayan hesapları olup olmadığını site üzerinden kontrol 
edebilecek. Yaptıkları aramada zaman aşımına uğramış 
hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek 
için 15 Haziran 2015 tarihine kadar ilgili banka şubelerine 
kimlik kartı ile başvurabilecek. Bankalar nezdinde mevduat, 
katılım fonu, emanet ve alacaklar, 10 yıl içinde aranmadıkları 
takdirde, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine 
göre zaman aşımına tabi oluyor. 
Zaman aşımına uğrayan hesaplar, gelir kaydedilmek üzere 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor. 
Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup 
olmadığını TBB'nin her yıl Şubat ayında aktif hale getirdiği 

"www.zamanasimi.org/tbb" internet sitesindeki arama 
motorunu kullanarak öğrenebiliyor ve dilerlerse hesapları 
kapatabiliyor.

RAKAMLARLA 2014'DEKİ BANKA 
VE KREDİ KARTI KULLANIMI 

Taksit sınırlamasının etkisiyle kredi kartıyla yapılan 
ödemeler 2014'te hız kesti ve yüzde 11 büyüdü. 
Taksitin ödeme içindeki payı ise, yüzde 5 azaldı. 

2014'te banka kartlarının kullanımı artarken, taksit 
sınırının etkisiyle kredi kartıyla yapılan ödemelerde 
yavaşlama görüldü. Bankalararası Kart Merkezi’nin 
(BKM) açıkladığı kartlı ödeme sistemleri verilerine göre, 
2013 sonunda 100 milyon adet olan banka kartı sayısı, 
2014 sonunda 106 milyona yaklaştı. 
Bu artışta, sayısı 4,7 milyondan 10,5 milyona yükselen 
ön ödemeli kartların yaygınlaşması önemli rol oynadı. 
Banka kartlarının ödemelerde kullanımı da hızla 
artıyor. 2012 ve 2013 yıllarında yüzde 36’lık büyümeler 
gösteren banka kartları ile yapılan ödeme tutarı, 2014 
yılında yüzde 33 büyüdü ve 29,4 milyar TL’ye ulaştı. 
Toplam kartlı ödeme adetleri incelendiğinde ise, banka 
kartlarının tüm kartlı ödemeler içerisindeki payının 
artması, yani kart sahiplerinin daha önce çoğunlukla 
nakit çekmek için kullandıkları banka kartlarını artık 
alışverişlerde çok daha sık kullanması dikkat çekiyor. 
2002 yılında kartlı ödemelerin sadece yüzde 1’i banka 
kartları ile yapılırken bu oran 2014 yılında yüzde 21’e 
yükseldi. Kart sayısındaki artışın durduğu, ödeme 
tutarı büyümesinde ise yavaşlamanın 2014 yılında 
da sürdüğü görülüyor. 2013 sonuna göre sadece 200 
bin adet artan kredi kartı sayısı, 2014 yılını yüzde 0,3 
artışla 57 milyon adette tamamladı. Kredi kartları ile 
yapılan ödeme tutarı incelendiğinde ise önceki yıllara 
kıyasla düşük bir büyüme gerçekleştiği görülüyor. 
2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 17 
büyüyen kartlı ödeme tutarı, 2014 yılında sadece yüzde 
11 büyüdü ve 430 milyar TL ile yılı tamamladı. 
Kredi kartları ile ödeme tutarı büyümesindeki 
yavaşlamanın en önemli unsurlarından biri 1 Şubat 
2014 tarihinde yürürlüğe giren taksit düzenlemesi 
oldu. 2014 yılında taksitli ödeme tutarı 101 milyar 
TL’ye gerilerken taksitli ödemelerin kredi kartları ile 
yapılan ödemeler içindeki payı yüzde 28’den, yüzde 23’e 
geriledi. Ancak taksit düzenlemesinden sonraki gelişim 
detaylı olarak incelendiğinde taksitli ödemelerde bir 
toparlanma olduğu görülüyor. 
Şubat ve Mart aylarında 2013 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 17 gerileyen taksitli ödemeler, yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 14, üçüncü çeyreğinde yüzde 10, 
dördüncü çeyrekte ise yüzde 5 geriledi. 2014 yılında 
internetten kartlı ödeme tutarı ise 42 milyar TL 
olurken, toplam kartlı ödemeler içerisinde internetten 
ödemelerin payı yüzde 9’a yükseldi. Bu oran 2013 
yılında %8,4 olarak gerçekleşmişti.

Finans Gündemi



Göller, sisler, dağlar ve 
yaylalar diyarı:

BOLu
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Kent Dosyası
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Tabiatın cömertlikte sınır 
tanımadığı kent: Bolu

Bolu; başı dumanlı dağlara, göz 
alabildiğine ormanlara, şaşırtıcı bollukta 
göllere ve bir saat içinde varılan sisli 
yaylalara sahip nadide şehirlerden 
biridir. Ama küçük bir şehirdir. Birkaç 
saat, merkezini tanımaya yeter de artar. 
Bolu'nun gezilebilecek ana caddesi İzzet 

Baysal Bulvarı’dır. Bolu zaten biraz da İzzet Baysal’dır. 
Bolulular'ın rahmetle andığı İzzet Baysal, ardında 
şehrin üniversitesi başta olmak üzere pek çok kurum 
bırakmıştır. 
Bolu binlerce yıl boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği 
yaptı. O kadar ki; Bolu Roma’dır, Bizans’tır, Selçuklu’dur, 
Osmanlı’dır… Ve Bolu Köroğlu’dur. 
Bolu anma, şenlik ve festivallerin de şehridir. 
Şenlikler Ekim ayında şair Köroğlu adına düzenlenir, 
Mayıs sonunda alim Akşemseddin adına. Temmuz’da 
yağlı güreş festivali de olur, yamaç paraşütü festivali de. 
Bu uzun bir listedir ve sürüp gitmektedir.

Bolu İstanbul ile Ankara’yı birleştiren bir köprü, 
Karadeniz’le İç Anadolu’yu kavuşturan bir geçit ve elimizin 
altındaki bir cennettir. Köroğlu’nun çağrısına kulak 
vermeli ve "Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.”

Bolu / Kent Dosyası 
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Kent Dosyası / Bolu

Bolu’nun anlatacak hikayesi de, görülecek güzelliği de 
bitmez. Bir ‘seyahat molası’ olarak herkesin hayatına 
en az bir kez giren Bolu, daha özel bir ilgiyi ziyadesiyle 
hak eder.

Gitmeden dönme
Bolu'da tabiatın yoğurduğu güzelliklerini görmek ve 
dağların söylediği türküleri duymak isteyenler için 
pek çok seçenek var. Dağ yürüyüşü ve kamp yapmak 
isteyenler, başta Aladağlar olmak üzere Bolu Dağları, 
Abant Dağları, Sünnice Dağları, Çele Doruğu, Arkot ve 
Göl Dağları'na çıkabilir. Bu gezilere yöreyi iyi bilen bir 
rehber eşliğinde gidilmesi önerilir.

Bölge bol yağış aldığı ve eğimli olduğu için göller 
açısından da çok zengindir. Şehir hayatının 
koşturmacasından yorulan ruhlar için, çoğu koruma 
altına alınmış olan Abant, Yedigöller, Gölcük, Yeniçağa, 
Çubuk, Sünnet, Karagöl, Karamurat, Sülük, Gölköy, 
Aladağ ve Saraycık göllerinden herhangi birinde piknik 
ve yürüyüş tavsiye edilir.
Ortalama 1000 metre rakımla birbirinden güzel 
yaylalara da sahip olan Bolu’da kirazıyla ünlü At 
Yaylası, düzlükleriyle zengin Kıbrısçık Yaylaları, tek çivi 
çakılmadan yapılan evleriyle Kızık Yaylaları başta olmak 
üzere; Aladağ, Gerede, Mengen, Mudurnu, Göynük ve 
Seben’de görülebilecek yaylalar da vardır. 

Görmeden dönme
Tarihi MÖ 3. binyıla kadar uzanan Bolu’nun arkeolojik 
geçmişine tanıklık etmek isteyenlere Bolu Müzesi, bir 
dönemin ihtişamına tanık olmak isteyenlere de Gerede 
Asar Kalesi önerilir. 
Bolu'da bulunan Yıldırım Beyazıt, Kadı, Saraçhane, 
İmaret, Ilıca, Süleyman Paşa, Yıldırım, Kanuni, Yukarı 
Tekke ve Eskiçağa Yıldırım Camileri ise önemli İslam 
eserledir. Tokad-i Hayreddin, Akşemseddin, Ömer 
Sekkin, Aşağı Tekke, Ümmi Kemal, Kasım Dede ve 
Babahızır Türbeleri de görülmeye değerdir.
Bolu tarihi hamamlar açısından da varlıklıdır. Çoğu 14-
16. asırlar arasında yaptırılan Mudurnu Yıldırım Beyazıt, 
Merkez Orta, Tabaklar ve Sultan, Göynük Süleyman 
Paşa ve Gerede Aşağı Hamamları Osmanlı mimarisinin 
nitelikli eserlerindendir. Daha sonra da, geçmiş 
zamandaki ticaretten bugüne kalan Yukarı Taşhan’ın 
avlusunda oturup, bir çay molası verilebilir.
Geçmişin kent mimarisini merak eden ve fotoğraf 
çekmeyi sevenler için ise, iki güzel seçenek tavsiye edilir. 
Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiş bulunan Göynük ve 
Mudurnu Evleri, sivil mimarinin önemli eserlerindendir 
ve ilçelerinin kültürlerini yansıtırlar… Daha da eski 
bir dönemi merak edenlere önerimiz ise, Seben Kaya 
Evleri’dir. Seben İlçesi’ne bağlı Çeltik Deresi, Hoçaş, 
Kaşbıyıklar ve Yuva köyleri civarında ve derin vadiler 
boyunca yükselen kaya kitlelerinin yüzeyinde bulunan 
bu yerleşim bölgeleri, kaçıp saklanmak zorunda olan ilk 
Hristiyanların yaşadığı çok katlı mağara kentleridir.

Seben Yaylaları
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Bolu / Kent Dosyası 

Girmeden dönme
Pek çok sağlık sorununa iyi geldiği kadar dinlendirici 
özelliği de bulunan kaplıcalar, Bolu’nun termal turizm 
kaynaklarıdır. Şehir merkezine 5 km’de Karacasu 
mevkiinde bulunan Bolu Kaplıcaları, çevresi ormanlarla 
kaplı nezih bir dinlenme yeridir ve Sağlık Bakanlığı'na ait 
fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesiyle birlikte hizmet 
vermektedir. Mudurnu'ya 5 km mesafede bulunan 
Babaş Kaplıca’sının suları travertenlerden çıkmakta, 
Sarot Kaplıcası ise 66ºc sularıyla 1500 yılı aşkın süredir 
kullanılmaktadır. Ayrıca Seben’e 14 km’de Bağlum ve 
Göynük’e 30 km’de yer alan Çatak Kaplıcası da eski 
kaplıcalardır.

Yapmadan dönme
İlk karın düşmesiyle ünlü Bolu’da, kış sporları yapmak 
da mümkündür. İlk akla gelen Kartalkaya kayak ve 
snowboard merkezidir. Bolu il merkezine 38 km, 
Ankara-İstanbul karayoluna ise 28 km uzaklıkta yer alan 
Kartalkaya’ya, şehir merkezinden 45 dakikada ulaşılabilir. 
Otellerin de bulunduğu merkez ile Bolu arasındaki yol 
sürekli açık tutulmaktadır. Yolların kar ve buzlanma 
durumuna karşı araçlarda zincir bulundurulması tavsiye 
edilir. 

Kar kayağının yanı sıra çim kayağı yapma olanağının 
da bulunduğu Esentepe Kayak Merkezi ise, Gerede'nin 
kuzeyinde olup 1.300 m yüksekliktedir... Dağlar olur 
da yamaç paraşütü olmaz mı diyenlere gelince: Abant 
Dağları'nda çok uygun yerler vardır ve bu sporu yapmak 
isteyenler için yazın çeşitli turlar düzenlenmektedir.

Almadan dönme
Bolu'dan çam kolonyası, fındık şekeri, Bolu çikolatası, 
çam balı, kaymak ve tereyağı; Mudurnu'dan saray 
helvası, köpük helvası, ipek oyaları; Gerede'den deri 
ve bakır eşyalar; Göynük'ten şeker fasulyesi ve el 
dokumaları; Seben'den elma ve üzüm; Mengen'den 
peynir ve Kıbrıscık'tan pirinç, el dokuma torba ve kilimler 
‘Bolu hatırası’ olarak satın alınabilir. •

Yukarı Taşhan'dan Sokak...



3 6  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  P A Y L A Ş I M

Gelişme - Kanuni Düzenleme

Çalışanların ihtiyaçlarına göre yenilenen yasalar, mevzuatlar 
ve uluslararası kuruluşlarla yapılan sözleşmeler sayesinde 
çalışan anne olmak giderek daha kolaylaşıyor.

ÇALIŞAN İŞÇİ VE MEMUR 
ANNELERİN DOĞUM İZİNLERİ

Kadın işçilerde mevcut 
doğum izinleri

Kadının toplumdaki yeri ve önemi 
çok büyüktür. Çalışma hayatı 
içinde geçmiş yıllara nazaran 
daha fazla rol alan kadınların 
modern  işgücüne katılımını 
destekleyecek bir takım yasal 
düzenlemelerin, özellikle gebelik 

ve emzirme döneminde ne gibi faydaları 
olduğunu bilmek önemlidir.
Anayasa, yasalar, ilgili tüzükler ve 
yönetmeliklerde kadın işçiye pozitif  bir 
ayrıcalık tanınması, kadın işçinin doğası 
sebebiyle bazı işlerde çalıştırılmaması veya 
öznel durumundan kaynaklanan nedenlerle 
kadına özel haklar tanınması; eşit davranma 
ilkesini zedelemek bir yana, bu ilkenin daha 
etkin bir şekilde tesisine katkı sağlamakta. 
Bu durum Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
ile yapılan sözleşmelerde de korunmuş ve 
uygulamaya geçirilmiştir. Bu nedenle kadın 
işçilerin çalışma koşulları hem İş Kanunu’nda, 
hem de ilgili tüzük ve yönetmeliklerde 
ayrıntılı olarak düzenlemiş durumda. Bu 
noktada kadın işçi kavramının, medeni 
durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını 
doldurmuş kadın işçileri ifade ettiğini de 
belirtmekte yarar olabilir.

Kadın işçinin doğum izni ne kadardır?
Kadının Doğum ve Doğum Sonrası Çalışması 
Hakkında 183 sayılı Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO)  Sözleşmesi 4. maddesi ile; 
kadınlara doğum nedeniyle  verilecek 
iznin 14 haftadan az olamayacağı hükmü 
getirilmiştir. Doğum  sonrası verilecek iznin 
ulusal mevzuat çerçevesinde belirleneceği, 
ancak  bu iznin de 6 haftadan az olamayacağı 
da belirtilmiştir. 8. madde ile kadının  
hamilelik nedeniyle ayrıldığı işine tekrar aynı 
pozisyonda dönebilmesi imkanı getirilmiş; 
10. madde ile kadının çalışma sırasında 
bir veya daha  fazla emzirme izni alması 
düzenlenmiştir. Ayrıca aynı sözleşmede, 
doğum  sonrasında kadına hastalık yardımı 
yapılması ve kadınların hamilelik ve  doğum 
nedeniyle işten çıkarılmalarının yasaklanması 
gibi hükümler de yer  almıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun Geçici İş Göremezlik 
Ödeneği başlıklı 18. Maddesi C Bendi’nde de; 
sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan 
önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa 
vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, 
doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık 
sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan 
önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre 
ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici 
iş göremezlik ödeneği ödenir. Kanunun 
lafzından da anlaşılacağı üzere kadın işçilerin 
doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra 
sekiz hafta olmak üzere toplam on altı 
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Gelişme - Kanuni Düzenleme

Çalışan anneler 
için önemli kararlar 
yolda…
8 Ocak 2015 tarihinde, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Ailenin ve Dinamik Nüfus 
Yapısının Korunması Programı 
Eylem Planı’yla kadınlara iş 
hayatında pek çok kolaylık 
geleceğini açıkladı. Ne 
zaman hayata geçirileceği 
kesinleşmeyen plana göre, 
çocuk sahibi olan çalışanlar, 
doğum izninden sonra 
isterlerse çocuklarının ilkokula 
başlama yaşı olan 5.5 yaşına 
kadar 'yarı zamanlı' çalışma 
hakkına sahip olacaklar. Anne 
16 haftalık doğum izninin 
ardından, ilk bebekte 2 ay, 
ikinci bebekte 4 ay, 3. bebekte 
de 6 ay süreyle yarım gün izne 
kavuşacak. Bu süre içinde 
maaşını tam alacak. İsterse 
çocuğun okul yaşına kadar 
'yarım ücretle yarım gün'  
çalışabilecek.

haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. 
Çoğul gebelik halinde bu süreler doğumdan 
önce on, doğumdan sonra sekiz hafta olarak 
belirlenmiştir. 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun Analık Halinde 
Çalışma ve Süt İzni başlıklı 74. Maddesi’nde 
de; kadın işçilerin doğumdan önce sekiz 
ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 
üzere toplam on altı haftalık süre için 
çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik 
halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 
sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. 
Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde 
ve doktorun onayı ile, kadın işçi isterse 
doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde 
çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı 
süreler doğum sonrası sürelere eklenir ifadesi 
yer almaktadır. Başka bir deyişle,  doğuma 
üç hafta kalıncaya kadar çalışan bir kadın işçi, 
doğum öncesi sekiz haftalık izin süresinin beş 
haftasını çalışarak geçirdiğinden, bu süreyi 
doğum sonrasına aktarabilecek ve böylece 
doğum sonrası sekiz haftalık izin süresine söz 
konusu beş haftanın da eklenmesi ile toplam 
on üç hafta izin kullanabilecektir.
Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra 
sekizer haftalık sürelerde çalıştırılmaları 
yasak olduğu için,  bu sürelerde işe gelmeyen 
kadın işçinin hizmet akdi işverence 
feshedilemez. Yasa koyucu, bu sayede doğum 
iznine ayrılmış işçinin işveren tarafından 
bu sebeple işten çıkarılmasının ve işveren 
tarafından haklı feshin önüne geçmiştir.
Doktor raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, 
gebe işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde 
çalıştırılabilir. Bu durumda ücretten indirim 
yapılmaz. Başka bir işe geçiş yapılması teknik 
olarak mümkün değilse,  kadın işçinin güvenlik 
ve sağlığının korunması için gerekli süre 
içinde, kendisinin de istemesi halinde ücretsiz 
izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli 
izin hakkı hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçinin süt izni ne kadardır? 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde 
belirtildiği üzere; çocuk bir yaşına gelinceye 
kadar, onu emzirmesi için kadın işçinin 
günde toplam bir buçuk saatlik süt izni hakkı 
bulunmaktadır. Kadın işçi, süt iznini hangi 
saatler arasında ve kaça bölerek kullanacağını 

kendisi belirler.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri için verilmesi zorunlu olan 
günde toplam bir buçuk saatlik süt izinleri 
günlük çalışma süresinden sayılır. Dolayısıyla 
işveren, süt izni kullanan kadın işçinin 
ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz. 
Ayrıca, 16.08.2013 tarih 28737 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Gebe veya Emziren 
Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair 
Yönetmelik’ in 9. Maddesi’nde,  gebe veya 
emziren çalışan günde yedi buçuk saatten 
fazla çalıştırılamayacağı belirtilmiştir.

Kadın memurlarda mevcut 
doğum izinleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
tabi olan personelin doğum hakları, İzinler 
bölümünde yer alan Mazeret İzni başlığı 
altında Doğumda Anne-Baba İzinleri 
bölümünde şöyle açıklanmaktadır: Kadın 
memura doğumdan önce sekiz, doğumdan 
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı 
hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik 
durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık 
analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak 
beklenen doğum tarihinden sekiz hafta 
öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya 
uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen 
kadın memur, isteği halinde doğumdan 
önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. 
Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora 
dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum 
sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun 
erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi 
analık izninin kullanılamayan bölümü de 
doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. 
Doğumda veya doğum sonrasında analık 
izni kullanılırken annenin ölümü halinde, 
isteği üzerine memur olan babaya anne için 
öngörülen süre kadar izin verilir. Memura, 
eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 
on gün babalık izni verilir.  •

Kaynak: Feti SAVRAN / Yetkili Sosyal Güvenlik Denetmen 
Yardımcısı (25-06-2014) 
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Şube

Türkiye Finans Bolu Şubesi, çoğu Bolulu çalışanıyla kentin 
ticari faaliyetlerinin önemli bir parçası. Şube Müdürü Arif 
Yavuz ile Bolu’da yürüttükleri çalışmaları ve hedeflerini 
konuştuk.

”GENCİZ, GÜÇLÜYÜZ VE 
YAPTIĞIMIZ İŞTEN DOLAYI 
ÇOK MUTLUYUZ”

1981 Sakarya doğumlu. 
Anadolu Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nü bitiren 
Arif Yavuz, 2004’te Family 
Finans Kurumu'nda göreve 
başladı. Adapazarı’nda 
7 yıl çalıştıktan sonra, 
rotasyonla Türkiye Finans 
İzmit Şube’sine geçti ve Ticari 
Krediler Portföy Yöneticisi 
olarak görev yaptı. 2013 
sonunda Şube Müdürü olarak 
Bolu’ya gelen Yavuz, evli 
ve 1 çocuk babası. Futbolu, 
sinemayı ve seyahat etmeyi 
seviyor. 

Bolu Bölgesinin ekonomik yapısını nasıl 
tanımlarsınız?

Bolu, yaklaşık 140 bin nüfusa sahip 
tipik bir Anadolu şehri. Ancak, 
İstanbul ve Ankara’nın ortasında 
yer alan konumuyla, Bolu’da 
faaliyet gösterenler firmalara 
ciddi avantajlar sağlıyor. Bolu, kişi 
başı gelir ortalamasında Türkiye 

birincisi. Ulusal firmalardan Bolu Çimento, Arçelik, 
Gezer Ayakkabı ve Filiz Makarna tesisleri burada. 
Bu 4 fabrika, şehirde ciddi bir istihdam sağlıyor. 
Ayrıca, Erpiliç ve Beypiliç şehrin gerçek ticari 
hacmini oluşturuyor ve ekonominin lokomotifi 
konumunda. Halkın ana geçim kaynağı, bu iki 
firmanın kümes yetiştiriciliği tarafında oluşuyor. 
Şehrimizde faaliyet gösteren küçük ölçekli ticari 
firmaların yanı sıra, organize sanayi bölgemiz 
de mevcut. Ancak bir sanayi şehri olmayı çok da 
istemeyen Bolu; Gölcük, Abant, Yedigöller gibi 
tabi güzellikleri ve Kartalkaya kayak merkeziyle 
daha ziyade turizme ağırlık veriyor. Ayrıca termal 
turizmin de rağbet gördüğü bir şehir. Şu an şehir 
merkezinde yürütülen Narven Termal Projesi’yle, 
Bolu’ya 250 milyonluk TL’lik bir yatırım yapılıyor. 
Kent dışında Mudurnu tarafında da, 3 yeni 
termal proje yürütülüyor. Ayrıca, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi'nin 20 bin öğrencisi de 
bölgemize hareket katıyor. 

Şubeniz, çizdiğiniz bu tabloda nereye 
oturuyor?
Şubemizin 12 yıllık bir geçmişi var ve Bolu’da 
açılan ilk katılım bankasıyız. Dolayısıyla, 
şehre katılım bankacılığını ilk anlatan şube 
olmanın gururunu taşıyoruz. Müşterilerimize 
10 kişilik bir ekip olarak hizmet veriyoruz ve 
kurumsal hariç tüm portföylere sahibiz. Şube 
çalışanlarımızın çoğu Bolulu, bu da herkesin 

birbirini tanıdığı küçük bir şehirde bize avantaj 
sağlıyor. Bolu’nun ekonomik hayatında turizm 
tarafının ağır basması ve KOBİ ölçekli firmaların 
ağırlıkta olması nedeniyle, büyümemiz gereken 
taraf da burası oluyor. Türkiye Finans’ın Hızlı 
Finansman ve Finansör ürünleriyle, Bolu’da 
ciddi bir fark oluşturduk ve önemli rakamlar elde 
ettik. Özellikle termal projelerde Hızlı Finansman 
kullandırarak, müşterilerimiz için ciddi bir kolaylık 
ve taksitlendirme sağlıyoruz. Bu avantajla, diğer 
bankaların önüne geçmiş durumdayız. Finansör 
ürünümüz, taleplere gün içerisinde hızlı bir 
şekilde cevap verdiğimiz için zaten müşteriler 
tarafından oldukça beğeniliyor. Leasing 
noktasında da avantajlıyız. Konvansiyonel 
bankaların işlemleri, yapıları gereği uzun sürüyor. 
Bizde şubeden yapıldığı için, hızlı ve kaliteli bir 
hizmet veriyoruz. Kurulan her sağlam ilişki, yeni 
bir müşterinin bizimle çalışmaya başlaması 
anlamını taşıyor. 

Şube olarak hedefleriniz neler?
30’un altında yaş ortalamamızla, oldukça 
genç ve dinamik bir ekibiz. Şu anda çok 
güçlüyüz, yaptığımız işten mutluyuz ve 
müşterilerimizden de çok güzel geri bildirimler 
alıyoruz. Kısa bir süre önce, çok büyük bir 
rakamla uzun vadeli bir leasing işlemi yaptık. 
Böyle bir projeyi birçok bankanın elinden alarak 
gerçekleştirmek, bize büyük bir haz verdi. 

"Daha işlem tamamlanmadan tüm şehirde 
Türkiye Finans aldı ve işi sonuçlandırdı" diye 
konuşulmaya başlandı. Çok sayıda tebrik mesajı 
aldık, bu da bizi mutlu etti. Amacımız, Bolu’da 
katılım bankaları arasında birinci olmak değil, 
konvansiyonel bankalar da dahil tümü arasında 
ciddi bir yer edinmek. Birkaç yıl içerisinde, 
yaptıklarımızla adından çok söz edilen bir şube 
olacağımıza inanıyorum. •

Arif Yavuz
Türkiye Finans 

Bolu Şube Müdürü 
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1962 yılında İstanbul’da 
doğan Abdullah Tanju, 
İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi'nden 1983 
yılında mezun oldu. Aynı 
üniversitenin İşletmelerde 
İstatistik ve Kantitatif Analizler 
Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Çeşitli 
bankalarda Mali Tahlil Uzmanı, 
Müfettiş, Müdür Yardımcısı 
ve Şube Müdürü olarak 
çalıştıktan sonra 2004 yılında 
Family Finans Kurumu’nda 
görev yapmaya başladı. 2012 
yılından bu yana Türkiye 
Finans Katılım Bankası 
Beşiktaş Şube Müdürlüğü 
görevini yürütüyor. SPK Kredi 
Derecelendirme Uzmanlığı 
ve Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Uzmanlığı 
sertifikalarına sahip olan Tanju 
evli ve bir çocuk babası. Doğa 
ve akvaryumculukla uğraşmayı 
ve satranç oynamayı seviyor.

Şube

Beşiktaş, kendi nüfusu tahmin edilenden çok az olsa da 
her gün milyonlarca kişinin uğradığı bir semt. Şube Müdürü 
Abdullah Tanju ile, bölge ve şube faaliyetleri hakkında 
konuştuk.

”EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ, 
PAZARLAMA ANLAYIŞIMIZ”

Öncelikle, Beşiktaş bölgesi 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Beşiktaş İstanbul’un en 
küçük ve en az nüfusa sahip 
ilçelerinden biri. Coğrafi 
konumu sebebiyle önemli 
geçiş noktaları üzerinde. 
O kadar ki, gün içinde nüfusu 
2 milyona yaklaşıyor. İlçe, 

bünyesinde saraylar, eğitim kurumları ve 
üniversiteler, banka genel müdürlükleri 
ve bir çok önemli holding ve şirketin 
merkezlerini barındırıyor. Aynı zamanda, 
çeşitli iş konularında faaliyet gösteren 
esnaflar da ilçemize canlılık katıyor. 
Şubemiz, oldukça hareketli bir bölgede 
faaliyet gösteriyor.

Biraz da şubeniz ve 
faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
6 yıllık bir şubeyiz. Müstakil ve ikinci derece 
tarihi eser olan binamızda, 7 personel 
ile hizmet veriyoruz. Bizce bankacılık 
demek, güven demektir. Bankacılar 
güven satarlar. İşin özü budur. Güvenin 
en önemli ölçüsü de, sahip olunan 
mevduatın büyüklüğüdür. Şubemiz genç 
sayılabilecek yaşına karşın, son 2,5 senedir 
fon hacminde Bankamızın öncü şubeleri 
arasında yer almayı başarmıştır. Özellikle 

bankalar mevduatının gelişmesinde önemli 
katkılarımız bulunmakta olup, bu konuda bir 
farkındalık oluşturduğumuz kanısındayız. 
Ama başarımızın asıl sebebi, hiç müşterimizin 
olmamasıdır. Bize göre, sayıları sürekli 
artan dostlarımız mevcuttur. Şubemizden 
içeri adım atan herkes ailemizi ziyaret eden 
misafirlerimiz olup, kısa zaman içinde güven 
ortamı tesis edilmektedir. 

Şube olarak hedeflerinizi öğrenebilir 
miyiz?
Başta, Genel Müdürlüğümüzün verdiği 
performans hedeflerini ve sonra da kendi 
hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 
Bankamızın hedeflerine maksimum katkı 
yaparken, bölgemizde katılım bankacılığının 
daha fazla tanınıp benimsenmesine katkıda 
bulunmayı da hedefliyoruz. Bunların yanı sıra, 
özellikle ticari bankalardan daha fazla pay 
alarak sektörümüzün gelişmesine katkıda 
bulunmayı da amaçlıyoruz.
Hedeflerimizi gerçekleştirmede en büyük 
avantajımız; pazarlama anlayışımız 
olan dürüstlük ve samimiyettir. Genel 
Müdürlüğümüz ise, en büyük destekçimizdir. 
Halen devam eden ve olgunlaşma aşamasına 
gelen KOBİ ve bireysel segment projelerimiz ile, 
çok yakında Şubemiz ve Bankamız hedeflerine 
de, daha fazla destek vermeye devam 
edeceğimizi belirtmek istiyorum.•

Abdullah Tanju
Türkiye Finans 

İstanbul-Beşiktaş Şube Müdürü 
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İki bölgeyi, iki iklimi ve iki 
coğrafyayı ayıran ya da 
birleştiren dağlar…

Bulmaca çözenler Kaz Dağları’nı 
şu sorudan bilir: "Mitolojideki adı 
İda olan dağların şimdiki adı”… 
Dünyanın gelmiş geçmiş en 
büyük tarihçilerinden Homeros, 
meşhur eseri İlyada’da Kaz 
Dağları’ndan "Bol pınarlı, vahşi 

hayvanlar anası" diye bahseder. İda olan adının 
Kaz Dağları olarak değişmesi ise, Fatih Sultan 
Mehmet vesilesiyle olur. İstanbul’un fethinde 
kullanılacak ağaç kütüklerini temin etmeleri 
için Toroslardan Biga yarımadasına gönderilen 
Türkmen boyları, burada karşılaştıkları ve bir 
resme benzettikleri kaz tüylerinden çok etkilenir 
ve Orta Asya inancında kutsal bir hayvan olan 
kazların adını bu dağlara verirler. 
Coğrafi açıdan bakıldığında Kaz Dağları aslında 
bir dağ kütlesidir. Anadolu yarım adasının 
kuzeybatısında yer alan Biga yarımadasının 
en yüksek dağları olan ve Ege ile Marmara 

Denizin iyotlu havası ile ormanın berrak havası bir araya gelmiş 
ve dünyanın oksijeni en bol üç noktasından birini Kaz Dağları’nda 
oluşturmuş. Kaz Dağları’nda nefes almanın şahikasına çıkabilir, 
pınarlarından kaynak suları içebilir ve bir kamp ateşi etrafında 
yörenin efsanelerine kulak verebilirsiniz.

Anadolu’nun oksijen çadırları: 
KAZ DAĞLARI

Seyahat
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bölgesini birbirinden ayıran Kaz Dağları, Çanakkale 
ve Balıkesir sınırları içerisindedir. Edremit Körfezi’nin 
kuzeyini takiben, kuzey doğu-güney batı yönünde 60-70 
km uzunluğunda olan Kaz Dağları, batıda Dede, ortada 
Kaz, doğuda Eybek, kuzeydoğuda Gürgen, Kocakatran, 
Küçükkatran ve Sakar dağlarından oluşur.
Bu dağ zincirinin ortasında yer alan Kaz Dağı’nın 21.452 
hektarlık alanı, Bakanlar Kurulu kararı ile 1993 yılında 
Kazdağı Milli Parkı ilan edilmiştir ve bu heybetli park, 
Balıkesir’e bağlı Edremit sınırları içerisindedir. Park 
sınırları içerisinde doğan ve kollar halinde beslenerek 
yoluna devam eden pek çok küçük dere ve 30’a yakın 
akarsu vardır. En önemlileri; Zeytinli Çayı, Kızılkeçili Çayı, 
Güre Çayı, Kuru Dere, Manastır Çayı, Ihlamur Dere, İskele 
Deresi ve Şahin Deresi’dir. Dağın güney yamaçları dereler 
tarafından oldukça dar ve derin olarak yarılmış, Manastır 
Çayı ve Şahin Deresi kendi adları ile anılan kanyonları 
oluşturmuşlardır. Dağların en yüksek üç tepesi de, yine 
Kazdağı Milli Park sınırları içerisinde bulunmaktadır ve 
sırasıyla 1774 metrelik Karataş, 1765 metrelik Baba ve 
1726 metrelik Sarıkız tepeleridir.

Kestane, gürgen, palamut… Altı yaprak, üstü 
bulut… Gel sen burada derdi unut!
Ege ile Marmara’nın coğrafyası böyle sulak dağlarda bir 
araya gelir de, bitki örtüsü durur mu? Bilim adamlarınca 
sadece park alanında 101 ana familyaya ait yaklaşık 800 
bitki türü tespit edilmiştir. Bu türlerin 77 tanesi dünya 
üzerinde yalnızca Türkiye’de ve bunların da 29 tanesi 
sadece Kaz Dağı Milli Parkı’nda yaşamaktadırlar. Elbette 
çok sayıda hayvan da kendine bu zenginliği yurt edinmiş 
bulunmaktadır.
Kaz Dağları ve civarı; bereketli toprakları, sulak 

alanları, yer üstü-yer altı zenginlikleri ve uygun iklim 
koşullarından dolayı binlerce yıl boyunca yerleşim alanı 
olarak kullanılmış, yine aynı zenginlikler yüzünden 
saldırıya uğramış ve yağmalanmıştır. Tarih boyunca 
göç alan bölgede kültürel, ekonomik ve sosyal canlılık 
daima var olmuş, görkemli devletler ve kentler bir 
kurulmuş ve bir yok olmuştur… 13. yüzyılda Türklerin 
egemenliğine geçen bölge bu kadar zengin, özel ve 
tahayyül edilebileceği üzere güzel olunca; bugün buraya 
yapılacak ziyaretler için de belli kurallar konulmuştur. 
Edremit’te Zeytinli, Kızılkeçili, Güre ve Altınoluk 
istikametinden çıkan orman yolları ile Kazdağı Milli 
Parkı’na varıldığında, parkın içerisindeki endemik 
bitkilerin korunması ve yabanıl yaşamın zarar 
görmemesi için; ziyaretçilerin Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Mühendisliği tarafından görevlendirilen alan 
kılavuzları eşliğinde ve belirlenen güzergahlarda 
gezmelerine izin verilmektedir. Sarıkız güzergahı 
ve Şahin Deresi güzergahında dağ yürüyüşleri 
yapabilir, karşınıza çıkıveren pınarlardan su içebilir, 
yol üzeri köylerde konaklayabilir, bin bir renkli 
çiçekleri koklayabilir, orman gözetleme kulelerinden 
manzaranın tadına varabilir, fotoğraf çekebilir, türbeleri 
ziyaret edebilir, çadırlarınızla kamp kurabilir, dumansız 
bir piknik yapabilir, kuş seslerini dinleyebilir ve bir ağaca 
yaslanıp sadece nefes almanın tadına varabilirsiniz. 
Hayatınızda sadece bir kez bile olsa, Kaz Dağları’na 
gidin. Yalnızca orada yetişen bitkileri ve başka bir 
gezegene benzeyen zirveleri, Türkmen ve Yörüklerin 
baş döndürücü kültüründen geriye kalanları seyredin. 
Gerçek ya da hayal ürünü efsaneleri dinlerken bir gün 
bir saat gibi geçip gidecek ve kendi hayatınıza her bir 
duyguyu yanınıza alarak döneceksiniz. •
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Yemek Kültürü

Türkiye, 2200’ü aşan yöresel yemek, içecek ve tatlısıyla dünyanın en 
lezzetçi ülkelerinden biri. Bunlar arasında Kocaeli’den "Otur Fatma" 
ve Adana’dan "Bici bici" gibi ismiyle de ilginç tatlılar bulunuyor.

LEZZETİ BOL ÜLKENİN 
TATLI HARİTASI

Tarihi zenginlik, insani 
çeşitlilik ve coğraf 
farklılıklar bir araya 
gelince…

Anadolu, zengin doğal kaynakları 
ve buğdayın ehlileştirildiği ilk 
toprak olması sayesinde, pek 
çok imparatorluğa da ev sahibi 
oldu. Son büyük imparatorluk 
olan Osmanlı’nın nüfus 
politikaları bile, bugün var olan 

yeme-içme zenginliğini açıklamaya yetiyor. 
Türk’ü, Laz’ı, Çerkes’i, Kürt’ü, Arap’ı, Boşnak’ı, 
Rum’u, Ermeni’si ve muhaciriyle büyük bir 
insanlık mozaiğinin beslenme alışkanlıkları, 
bir de Saray mutfağıyla birleşince, ortaya 
bugünkü Türk Mutfağı çıktı. Günümüzün 
yöresel mutfakların en önemli ayaklarından 
biri de, zengin tatlı kültürü oldu.  
Bolu’nun "Kedi batmaz" tatlısı, suda haşlanmış 
ceviz büyüklüğünde yuvarlak hamurların 
üzerine şerbet ve tereyağı dökülerek yenen 
bir tatlı. Trabzon’un "Laz Böreği”, ince hamur 
katları arasına dökülen sütlü muhallebi ile 
bol fındıktan oluşan bir tatlı. Çankırı’nın 

"Yumurta tatlısı" ise ismiyle maruf ve bol 

i



  P A Y L A Ş I M  /  T Ü R K İ Y E  F İ N A N S  /  4 3

Yemek Kültürü

yumurtanın azıcık un, irmik ve şerbetle lezzete 
dönüştüğü bir tarif… Bir de kimselerin paylaşamadığı 
lezzetler var: Lor peyniri, irmik, un, şeker ve margarinle 
yapılan "Höşmerim" bunlardan biri ve Aksaray, Amasya, 
Ankara, Balıkesir, Bolu, Manisa ve Uşak'ın ortak lezzeti...
Tariflere bakıldığında dikkati çeken ilk şey, her bir 
tatlının bulunduğu yörenin olanaklarını ve insan 
yapısını ortaya koyması. Sütlü tatlıların Batı Anadolu ve 
Ege’de yaygın olması, hayvancılığın oralarda en önemli 
faaliyet olmasıyla ilgili. Ya da Güneydoğu Anadolu’da 
şerbetli tatlıların yaygınlığı, bölgedeki Arap kültürünün 
etkisinden kaynaklanıyor. İç Anadolu’da unlu tatlıların 
çokluğu buğdaya dayalı tarımı gösterirken; Doğu 
Karadeniz’deki fındıklı tatlıların çokluğu da fındığın 

tarımsal ağırlığını ortaya koyuyor. 
Tüm farklılıkların lezzete dönüşmesiyle, ortaya büyük 
bir tatlı haritası çıkıyor: Gelibolu’nun "Mevlevi tatlısı”, 
Hatay’ın "Künefe”si, Van’ın "Kaşık tatlısı" ve "Erik 
kavurması”, Gaziantep’in "Baklava”sı, Adana’nın "Bici 
bici”si, Mersin’in "Cezerye”si, Samsun’un "Kıvratma”sı 
ve Balıkesir’in "Mafiş" tatlısı… Bu liste, böyle uzayıp 
gidiyor. Tüm bunların yanı sıra aşure gibi dini tatlılar; 
zerde ve helva gibi törensel tatlılar; kek, pasta, tart 
gibi Batı kökenli tatlılar ve dondurma, cevizli sucuk 
gibi mevsimsel tatlılarımız da mevcut… Tatlının 
hayatımızdaki rolünü ise atasözlerimizde buluyoruz: 

"Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım”… •

Kışa has bir tatlı: 
ERZURUM’UN GOVDUN HELVASI 

MALZEME:
• 1 kase ceviz içi 
• 1 kase beyaz dut kurusu

YAPILIŞI 
Derince bir havan içine cevizi ve dut kurusunu 
ilave edin. Ceviz yağlarını bırakıp kıvama gelene 
kadar, beraberce dövmeye devam edin. İkisi birleşip 
bir pelte olunca dilerseniz kaşıkla, dilerseniz 
de kurabiye kalıplarına basıp servis edin. Arzu 
ederseniz malzemeyi rondoda çekmek ve daha 
sonra havana almak da mümkündür.

Yaza has bir tatlı: 
ADANA’NIN BİCİ BİCİ TATLISI 
 
MALZEME:
• 1 lt. su
• 3 buçuk çorba kaşığı nişasta
• 5 çorba kaşığı pudra şekeri
• Kırmızı gıda boyası
• Buz ve çilek

YAPILIŞI 
Tencereye 1 litre suyu alın. Üzerine 3 buçuk çorba 
kaşığı nişastayı ilave edin ve kaynamaya bırakın. 
Nişastalı suyu, yuvarlak bir fırın tepsisine alın. Daha 
sonra tepsiyi buzdolabına koyun ve soğumaya 
bırakın. Soğuyan tatlıyı birkaç saat sonra küp olarak 
kesin, üzerine pudra şekeri serpin ve az miktarda 
kırmızı gıda boyası ilave edin. Son olarak buz ve 
çilek ekleyip, soğuk servis edin.
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Zamana yayılan bir hobi: 
KOLEKSİYONCULUK 
Posta pulu, kartpostal ya da bebek… Çoğumuzun çocukken 
biriktirmeye başlayıp ilgi kaybolunca unutulan koleksiyonları vardır. 
Ama bazıları vazgeçmez, çocukluk ilgilerini geliştirerek hayat boyu 
sürdürür ve onlara ‘koleksiyoner’ denir…

Ayrıcalıklı bir tutku

Koleksiyonculuk, teneke kutular, 
madeni paralar, kibrit kutuları, 
taş bebekler, kurşun askerler, 
renkli peçeteler, taş plaklar 
ve kibrit kutuları gibi görece 
bulunması kolay objelerden 
tutun da; zor bulunan ve maddi 

değeri yüksek olan klasik arabalar, savaş 
kıyafetleri, antika saatler, Çin porselenleri, 
sinema filmlerinde kullanılan canavar 
modelleri ya da belli bir sanatçının eserlerini 
toplamaya kadar uzanan enteresan bir hobi. 
Hatta hobiden de fazlası: Bitmek tükenmek 

bilmeyen bir toplama tutkusu.
Koleksiyoneri ise şöyle tanımlamak mümkün: 
Genellikle çocukluk dönemi ilgilerinden 
kaynaklanan bir eğilimle hayat boyu bir şeylerin 
izini sürüp onlara sahip olan ve biriktirdiklerini 
geleceğe bırakarak aslında bir tür mikro tarih 
çalışması yapan kişi. Bugün dünyanın pek çok 
yerinde bulunan pek çok küçük ölçekli müzenin 
nüvesi, bu tür koleksiyonları yapan kişiler 
olmuş. Koleksiyonerler bu hobileriyle hem kendi 
yaşamlarına, hem de toplumsal hafızaya değer 
katmışlar.
Tabiatında merak, azim, dikkat, sabır, özen 
ve öğrenmeyi barındıran koleksiyonculuk; ilgi 
duyulan herhangi bir alanda, yine ilgi duyulan 

Hobi
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nesnenin araştırılması, toplanması, özenle 
çeşitlerine göre ayrılarak bakımlarının 
yapılması ve yıllar itibari ile sayılarını artırarak 
biriktirilmesi ile ortaya çıkıyor. Elbette zaman 
ve sabrın yanı sıra, koleksiyonu yapılan 
materyale göre maddiyat da gerektiriyor. 
İletişim olanaklarının dünyamızı küçülttüğü 
günümüzde, gün geçmiyor ki bir nesne ile ilgili 
büyük ya da küçük bir müzayede yapılmasın… 
Üstelik internet ağları sayesinde Japonya’daki 
bir oyuncak savaş uçağı müzayedesine 
Manisa’dan katılmak dahi mümkünken, belki 
de bir koleksiyoner için en önemli strateji, 
imkanları dahilinde koleksiyon objesi seçmek 
olabiliyor. 
Koleksiyon yapmak için araştırma yapmayı 
da sevmek gerekiyor. Biriktirmek için seçilen 
obje her ne ise; nerelerden bulunabileceği, 
yıllar geçtikçe bozulmaması için nasıl bakım 
yapılacağı, hangi koşullarda saklanacağı, 
ne tür yeni parçalarla geliştirilebileceği ve 
hatta vazgeçilen parçaların nerelerde elden 
çıkarılacağı bile sağlam araştırma gerektiren 
konu başlıklarını oluşturuyor. 

Tutku ile saplantı arasında bir ince 
çizgi
Koleksiyon yapmak hemen gerçekleşecek 
bir olgu değil. Başlangıç tarihinden itibaren, 
yıllar geçse bile bu hobinin severek devam 
ettirileceğine dair bir inanç da gerektiriyor. 
Yani, daldan dala konan kelebeklerden ziyade, 
çalışkan arılara göre bir hobi. 

Her yaşta başlanabilen ancak bir bitirme 
süresi olmayan koleksiyonculuk, aslında 
bitmek tükenmek bilmeyen bir tutkunun 
da ete kemiğe bürünmüş hali. Zira hiç bir 
koleksiyon asla tamamlanamaz, her zaman 
ulaşılması gereken bir diğer parça daha vardır. 

Bu hobi koleksiyoncunun önüne sürekli 
yeni hedefler çıkardığı için, koleksiyonculuk 
zaman zaman psikoloji biliminin de konusunu 
oluşturur. Eskici dükkanlarına benzeyen tıkış 
tıkış evler de ortaya çıkarabilirsiniz; minyatür 
müzeler de… Çözümün, her durumda olduğu 
gibi dengeli olabilmekte ve tutku ile saplantıyı 
ayırabilmekte yattığı söylenebilir. Nitekim 
edebiyat ve sinema, bu çizginin aşıldığı insan 
hikayelerinden de bir hayli beslenmiştir.
Eşyanın tüm maddi değerini yitirdiği ve yerine 
ona sahip olma tutkusunun gelip yerleştiği 
bir hobi olan koleksiyoncunun işi gerçekten 
de zordur. Aradığı bir parçanın çoktan 
sahiplenildiğini görünce uykuları kaçacak; 
maddi imkanlarını aştığı durumlarda hayal 
kırıklığına uğrayacak ve belki yakın çevresi ile 
koleksiyonu arasında kalacağı durumlar dahi 
yaşayacaktır. 

Tüm bu açıklamalardan sonra "Bir insan neden 
koleksiyoncu olur?" diye sorulabilir. Açıklaması 
ise basittir: Keyif verdiği, huzur verdiği, 
heyecan verdiği, dünyanın dört bir yanından 
dostlar kazandırdığı ve en çok da gurur verdiği 
için. •
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Spor

MUSTAFA DAĞISTANLI
Altın’dan başka madalya 

kazanmamış güreşçimiz

1931 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesine 
bağlı Söğütpınar köyünde dünyaya gelen 
Mustafa Dağıstanlı, güreş yaşamına 18 
yaşındayken başladı. 1958 yılında Milli 
Takım’a kabul edildiğinde; 1954 yılında 
Tokyo Japonya’da Serbest Stil 57 kiloda 
Dünya Birincisi, 1955 yılında Barcelona 
İspanya’da Greko-Romen Stil 57 kiloda 
Akdeniz Oyunları Birincisi, 1956 yılı 
İstanbul’da Serbest Stil 62 Kiloda Dünya 
Kupası Birincisi, 1956 yılı Melbourne 
Olimpiyatları’nda Serbest Stil 57 kiloda altın 
madalya sahibi ve1957 yılında İstanbul’da 
Serbest Stil 62 kiloda Dünya Birincisi 
olmuştu.
Dağıstanlı altın madalyalarını kazanmaya 
Milli Takım’da da devam etti. 1959’da 
Tahran İran’da Serbest Stil 62 kiloda Dünya 
Birincisi, 1960’da Burgaz’da Serbest Stil 
62 kiloda Balkan Birincisi ve yine1960’da 
Roma Olimpiyatları’nda Serbest Stil 62 
kiloda Dünya Birincisi oldu.
Dağıstanlı, kendine has güreş teknikleriyle 
dünyada yenilgisi olmayan tek 
güreşçidir.1973-1980 yıllarında Samsun 
Milletvekili olarak TBMM’de görev de yapan 
7 çocuk sahibi Dağıstanlı’nın, Devlet Üstün 
Hizmet Madalyası da vardır.

RUHİ SARIALP
Olimpiyatlar’da atletizm 

dalında madalya alan ilk Türk

1924 yılında doğan ve atletizme Manisa 
Askeri Lisesi'nde başlayan Ruhi Sarıalp, 
daha sonra Fenerbahçe'ye geçti. Londra'da 
gerçekleştirilen 1948 Yaz Olimpiyatları'nda 
Türkiye'yi üç adım atlama dalında temsil 
etti ve sonucunda bronz madalya aldı. 
Bu madalya, 2004 Yaz Olimpiyatları'nda 
Eşref Apak'ın çekiç atma dalında aldığı 
bronz madalyaya kadar 56 sene boyunca 
Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizmde aldığı 
tek madalya oldu.
Sarıalp, aynı başarıyı Brüksel'de düzenlenen 
1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da 
gösterdi. Bu şampiyonada alınan madalya 
da 2002 yılında Süreyya Ayhan Kop'un 
1500 metrede kazandığı altın madalyaya 
kadar 52 sene boyunca Türkiye'nin Avrupa 
Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı tek 
madalya oldu.
1951-52 yıllarında askerde olduğu için 
Ordu Milli Takımı'nda yer alan Sarıalp, 
21-23 Eylül 1951 tarihlerinde Roma'da ve 
12-14 Eylül 1952 tarihlerinde Kopenhag'da 
düzenlenen Dünya Ordularararası 
Atletizm Şampiyonalarında iki altın 
madalya kazandı. Ardından, ABD'de Coast 
Guard Academy'de hocalık yaptı ve uzay 
programlarına katıldı. Türkiye'ye döndükten 
sonra İTÜ Spor bölümünde Spor Tarihi ve 
denizcilik dersleri veren Sarıalp, 2001'de 
vefat etti.

TARİHE GEÇEN 
TÜRK SPORCULAR/3
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HÜLYA ŞENYURT
Olimpiyatlarda madalya 

kazanan ilk kadın sporcumuz

1973 yılında Ordu’da doğan Hülya Şenyurt, 
13 yaşında judo yapmaya başladı.  1990 
yılında Finlandiya’da düzenlenen Avrupa 
Gençler Şampiyonası’nda 48 kiloda 
üçüncü olan Şenyurt, iki yıl sonra 1992’de 
bu kez Avrupa Gençler Şampiyonası 
ikincisi oldu. 
Hülya Şenyurt, 1992 de Barselona’da 
düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda bronz 
madalya kazanarak Türkiye adına judoda 
madalya alan ilk sporcu oldu. Türkiye 
spor tarihine de Olimpiyat Oyunları’nda 
madalya kazanmış ilk Türk kadın sporcu 
olarak geçti.

KEMAL ÖNCÜ
Türk binicilik tarihinin 

efsane şampiyonu

Biniciliğe 1956 yılında başlayan 1943 
İstanbul doğumlu Kemal Öncü, 1960-1967 
yılları arasında Balkanlar’da aralıksız 
şampiyon oldu. 1965 yılında 8. kez Türkiye 
Şampiyonu oldu. Aynı yıl uluslararası bir 
şampiyon olarak Türkiye'de Yılın Sporcusu 
seçildi.
1966'da futbol bursu ile ABD Louisiana'ya 
giderek, New Orleans Delgado College 
Petrol Mühendisliği bölümüne girdi. 
Amerika’da kaldığı 7 yıl içinde katıldığı 400 
yarışmanın 200'ünü birincilikle bitirdi. 
Lübnan'da yaşadığı 1973 ile1980 yılları 
arasında 200'den fazla kupa kazanarak 
Ortadoğu Şampiyonu oldu. 1985 yılında Alp 
Yalman ile Galatasaray Spor Kulübü'nün 
Binicilik Şubesi’ni kurdu. Kulübe binicilik 
dalında ilk şampiyonluğunu ve kupayı 
getirdi. 2005 yılına kadar İstanbul'da 
binicilik dersleri verirken, yarışmalara da 
katılıp 300'den fazla birincilik kazandı.
2005'te, Türkiye Olimpiyat Komitesi 
tarafından 50 Senenin En Başarılı ve En 
Centilmen Sporcusu Fairplay Ödülü’ne 
layık görülen Öncü; Avrupa, Ortadoğu, 
Amerika ve Türkiye'de koştuğu 5000'e yakın 
yarışmanın 900'ünü birincilikle bitirerek, 
Türkiye'de En Çok Milli Marşı Çaldıran 
Sporcu unvanını aldı. Halen antrenör olarak 
kariyerine devam ediyor.
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İLETİŞİM BİR GÜÇTÜR

“İnsan sadece anladığı 
şeyleri duyar”

Bu söz, ünlü Alman felsefeci 
Goethe’ye ait ve iletişimin 
belki de en etkili ifadesi. Ancak, 
işyerlerinde iletişimin ne 
denli önemli bir rol oynadığını 
anlamak için, bu kavramı biraz 
daha açmakta fayda var. 

Karşılıklı bilgi alışverişi amacıyla yürütülen 
bütün etkinliklere iletişim diyoruz. Amacı 
insanların birbirini tam ve doğru olarak 
anlaması olan iletişimi, belirli mesajların 
bir kaynaktan ve bir kanal aracılığıyla bir 

hedef-alıcıya aktarılması süreci olarak da 
tarif edebiliriz. Karşılıklı görüşmeler, telefon 
konuşmaları, toplantılar, yazışmalar ve 
raporlamalarımızın tümü, bu aktarımın araçları 
olarak sayılabilir.
İşyerlerinde bilgi ve mesajlarımızın çok sayıda 
insan tarafından alınması, kalıcı olması ya 
da resmi bir yoldan ulaşmasını istediğimizde, 
yazılı iletişim araçlarını kullanırız. Kelimeler 
vasıtasıyla ve görüşmeler halinde kurduğumuz 
sözlü iletişim ise, mesajımızın daha hızlı 
akmasını, kişilerarası ilişkilerimizin pekişmesini 
ve gelişmesini sağlar. İşyerlerinde üzerinde en 
az durulan bir iletişim şekli daha vardır: Sözsüz 
iletişim… Beden diliyle ifadesini bulan sözsüz 
iletişimde, mesajlarımız kelimeler yerine 

Merkezi Amerika’da, pazarlama ofisi Ortadoğu’da 
ve üretimi de Hindistan’da olan bir şirket düşünün. 
Dünya’nın tek bir pazara dönüştüğü günümüzde, bu çok 
parçalı organizasyonun başarısında ilk anahtar, ‘iletişim’ 
olacaktır. Bu anahtarın, iki kişiden başlayarak her 
büyüklükte işyerinde açamayacağı kapı ise yoktur...
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mimikler, el-kol hareketleri, beden duruşu, 
yürüyüş biçimi, başın kullanımı, göz teması, 
oturma biçimi ve hatta oturmak için seçilen 
yerle dile gelir. 
Sözsüz iletişim denilen tehlikelere açık 
alanın önemli bir diğer enstrümanı ise, 
dinleme biçimidir. Bu karşımıza pasif ve 
aktif dinleme şeklinde çıkar. Pasif dinleme, 
dikkatli bir sessizliği ve az tepki göstermeyi 
gerektiren en basit dinleme türüdür ve 
dinleyici karşısındakinin mesajlarına dair 
geri bildirimde bulunmaz. Aktif dinleme ise, 
dinleyenin kendisini karşısındakinin yerine 
koyduğu, anlatılanlarla ilgilendiğini gösterdiği 
ve anlayıp anlamadığını ifade ettiği bir 
dinleme şeklidir.

İletişim kültürü performansı belirler
Çalışanlar ve işyeri yönetimi, iletişim yoluyla 
ortak bir anlayışa vararak, organizasyonun 
temel hedefine ulaşabilmesi için işbirliği 
yapar. Günümüz çalışma hayatı, birey ve 
grup halinde organize olan çalışanların dahil 
olduğu iletişim ağları ile düzenlenmektedir. 
İletişim ağının iyi kurulması ve işlemesi, 
yönetsel başarıyı etkileyerek performansın 
yüksek olmasını sağlar. Çünkü iletişim, 
içinden bütün yönetsel faaliyetlerin aktığı 
bir kanaldır ve bir organizasyonun sinir 
sistemini oluşturmaktadır. İyi bir bilgi akışı 
olmadan, personel ve birimler arası işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak da mümkün olmaz. 
Bir organizasyon iletişim kültürünü etkili ve 
çift yönlü işleyen bir sistem üzerine kurmuşsa, 
hele de geri bildirim denilen iletişim mucizesini 
kullanabiliyorsa, başarının anahtarını bulmuş 
demektir.

İletişim bir beceridir ve geliştirilebilir
Sözel iletişimde, görüşmenin akışına 
göre bazen dinleyen bazen de konuşan 

taraf olmamız gerekebilir. Dinleyen 
tarafta isek, konuşmayı iyi anlamak için 
dikkatle dinlememiz gerekir. Konuşmacıya 
odaklanamazsak, karşımızdakini eksik, yanlış 
veya hatta geç anlayabiliriz. Konuşmanın 
birkaç kez tekrar edilmesi gerekebilir, ki bu 
da zaman ve enerji kaybıdır. Konuşanın 
sözünü kesmemek, onu konu hakkında tüm 
söyleyecekleri bitene kadar dinlemek ve soru 
sorma ile sorgulamayı karıştırmamak da, bu 
noktada dikkat edilmesi gereken inceliklerdir.
Konuşan tarafta isek, her şeyden önce 
mesajlarımızı karşımızdakinin alışık olduğu 
ve bildiği dilde vermemiz gerekir. Kimle 
konuştuğumuzun farkında olduğumuzda, 
kelimelerimizi de ona göre seçeriz. Ayrıca, 
söylediklerimiz kadar nasıl söylediğimiz de 
iletişimin önemli bir konusudur. Sesimizin 
tonundan beden dilimize kadar pek çok 
şey, burada özel bir önem kazanır ve dikkat 
gerektirir. Karşımızdakine saygı duyduğumuzu 
göz temasıyla da hissettirdiğimiz bir 
konuşmanın, doğru ve tam olarak anlaşılma 
ihtimali de yükselir. Konuya sadık kalmak ve 
gereğinden fazla konuşmadan aktarmak ise 
önemli iletişim becerilerinden biridir. 
Sözel iletişimin tüm becerileri, geri bildirim 
noktasında özel önem kazanır. 
Geri bildirim, güçlü ve geliştirilmesi gereken 
yanlarımızı ortaya koyduğu için, başta 
çalışanları geliştiren bir sihirbazdır ve doğru 
kullanıldığında bundan hem çalışan hem 
de işveren kazanır. Geri bildirimde de beden 
dilinin konuşmayı destekler mahiyette olması 
karşımızdaki kişiye güven verir. Direkt göz 
teması, uygun bir beden mesafesi ya da sıkı 
bir tokalaşma, kendisine geri bildirim verilen 
kişiye "Bana güvenebilirsin" mesajını verir. 
Omuz sıvazlama veya hafifçe gülümseme gibi 
unsurlar ise, özellikle astlarla iletişimde ödül 
olarak algılanır ve çalışanları motive eder. •
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Egzersiz yapın

Beyne giden 
oksijen miktarı 
ile hafızamızın 
gücü arasında 
ciddi bir bağ var. 
Deniz kenarında 
veya bir parkta 

her gün tempolu yürüyün. 
Yapamıyorsanız, haftada en az bir 
kez kalp ritminizi hızlandıracak 
bir spor yapın. Sportif egzersizler 
beyni besleyen kimyasalları üretir, 
bu da yeni beyin hücrelerinin 
oluşması anlamına gelir.

Nefes çalışın
Vücudumuza giren oksijenin 
büyük bir kısmını beynimiz 
kullanır. Nefes egzersizlerinin 
nasıl yapılacağını öğrenin ve her 
sabah 5 dakikanızı bu işe ayırın. 
Beyninize giden oksijeni artırmak, 
hafızanızı da parlatır.

Basit sağlık kontrollerini 
ihmal etmeyin
Yılda bir kez tahlil yaptırın ve 
buna göre eksilen değerlerinizi 
tamamlayın. Örneğin demir, 

HAFIZAYI 
KUVVETLENDİRME VE 
UNUTKANLIĞI BERTARAF 
ETME TEKNİKLERİ
Anahtarınızı koyduğunuz yeri veya ocağı kapatıp kapatmadığınızı sık 
kontrol etmeye başladıysanız, hafızanız alarm veriyor olabilir. "Daha 
gencim" demeyin, zira hafıza zayıflığı sadece yaşla ilgili bir sorun değildir. 
Üstelik alışkanlığa dönüştüreceğiniz bazı yöntemlerle de, kolayca 
güçlendirilebilir.
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oksijenin beyin dahil tüm vücuda taşınmasına 
yardım eder. Vücudunuzdaki demir seviyesi 
düşerse, hafızanız da puslanacaktır.

Beyninizin sağ lobunu çalıştırın
Buna "ters el alıştırması" denir. Sağ 
elinizi kullanıyorsanız, biraz da sol elinizi 
çalıştırmaya başlayın. Saçlarınızı sol 
elinizle tarayın veya çayınızı kaşıkla alışık 
olduğunuz yönün tersine karıştırın. Kalemi 
ters elinizle tutun, daha başka neleri tersten 
yapabileceğinizi bulun ve hemen deneyin. 
Sonuç olarak, rutin alışkanlıklarınızı kırar ve 
beyninizin kullanmadığınız diğer yarısını da 
harekete geçirmiş olursunuz. Hafızanızın nasıl 
güçlendiğine inanamayacaksınız.

Zihin oyunları oynayın
Kelime oyunları ve satranç gibi zeka 
oyunları kadar, bulmaca çözmenin de 
hafızayı güçlendirdiği bir gerçek. Sudoku ise, 
karmaşıklığı çözme ve şifre kırma becerisi 
gerektirdiği için beyninizin farklı alanları 
arasında bağ kurma becerisini geliştiriyor. 
Durmayın, arkadaşlarınızla veya yalnızken 
oyun oynayın, hafızanızın hızla güçlendiğine 
tanık olacaksınız.

Okuyun
Her gün gazete okumak, aynı zamanda 
bir zihin sporudur. Uzmanlar gazetelere 
göz gezdirmekle kalmamanızı, her bir 
paragrafı okurken zihinsel imaj yaratmanızı 
ve hikayenin ana fikrini tekrarlamanızı 
öneriyor. Her bir yeni bilginin, beyninizdeki 
otoyollar arasında yeni ve işlek bağlantı yolları 
oluşturduğunu unutmayın ve hoşunuza giden 
her şeyi okuyun.

Görselleştirin
Burada, hafızayı bir imajla harekete 
geçirmekten bahsediyoruz. Mesela, insanların 
isimlerini hatırlamak için zihninizde o 
isme dair bir görsel yaratın. Lale Hanım’la 
konuşuyorsanız, gözünüzde onu çiçek 
koklarken canlandırın. Ya da Fatih Bey’le 
tanıştığınızda, İstanbul’un fethinde karadan 
yürütülen gemileri hatırlayın. Bu teknik işe 
yaradığı kadar, eğlenceli de olacaktır.

Notlar alın, listeler yapın
Yapmak zorunda olduğunuz şeylerle ilgili not 
alın. Telefon numaraları veya randevuları 
hatırlamakta zorlanıyorsanız, bunları 
listeleyerek görebileceğiniz bir yere asın. 

Listeniz önemli görevleri size hatırlatmakla 
kalmayacak, aynı zamanda listedekileri 
hatırlamak için zihniniz görsel olarak da 
çalışacaktır. Mesela, not aldığınız masadaki 
bir detayı hatırlamak, listeyi zihninize geri 
çağırmaya da yarayabilir.

Yeni bir dil öğrenin
Yeni bir dil öğrenmek, beynimizin ön lobunun 
çalışmasını sağlar. Kaldı ki, beynin ön lobu 
yaşla birlikte daha az çalışmaya başlar. Yeni 
dil eğitimi, tam odaklanmayı gerektirdiği için 
iyi bir beyin egzersizidir. Mükemmeliyetçi 
olmadan işe girişin, size sempatik gelen bir 
dili öğrenmek için 
kolları sıvayın. 

Uykunuzu alın 
Uykunun 
en önemli 
fonksiyonlarından 
biri, gün içerisinde 
yaşananları 
gece boyunca 
işlemesi ve yeni 
öğrenilenleri 
pekiştirmesidir. 
Deneyler, 
çok zeki bile 
olsanız uykusuz kaldığınızda bunu ortaya 
koyamayacağınızı; oysa iyi bir uyku ardından 
daha önce öğrenilen bilgilerin daha iyi 
hatırlandığını göstermektedir.

Sosyalleşin
Sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirin. 
Bu daha tatminli bir insan olmanızın yanında, 
zihinsel kabiliyetlerinizi de zenginleştirir. 
Sosyalleşebilen insanların diğerlerine 
nazaran daha az hafıza problemleri yaşadığı 
ve sosyalleşmenin, hafızayı korumayı ve 
zihinsel kabiliyetleri artırmayı sağladığı artık 
bilinmektedir.

Şükredin
İsteyip elde edemediklerinize değil, 
hayatınızda var olan değerlere odaklanın. 
Unutmayın ki, sahip olduklarınıza şükretmek 
ve bardağın dolu yanını görmek insanı her 
zaman daha huzurlu kılar. Tekrarlayan stres 
ve mutsuzluklar, başta hafızanız olmak üzere 
tüm varlığınızın düşmanıdır. •

Kalbiniz için beslenin
Kalbinize iyi gelen 
beslenme programı, 
zihniniz için de faydalıdır. 
Tansiyon yükselmesi 
kalp hastalıklarına yol 
açar ve beraberinde 
bunama getirebilir. Buna 
engel olmak için folik 
asit alımını artırmak 
(yeşil yapraklı sebze ve 
baklagiller tüketerek) 
ve yağlı yiyeceklerden 
uzak durmak gerekir. 
Beslenmenize ayrıca 
antioksidan gıdaları ve 
Omega 3 içeren yağlı 
balıkları eklemeyi de 
unutmayın. Omega 3, 
beyin hücrelerinizin zarar 
görmesini engelleyecek 
ve hafızanızı 
keskinleştirecektir. 



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

Sağlık

Atıştırmalıktan 
atıştırmalığa fark vardır 

insanların pek çoğu, tıpkı evde olduğu 
gibi ofiste de atıştırmadan duramaz. Ofis 
çekmecelerini bir takım atıştırmalıklarla 
doldurmaya başlamak, bir kısır döngünün 
de ilk adımıdır. Hareket olanaklarının 
kısıtlılığı atıştırmaya yönlendirir; 
atıştırmak, ana öğünleri geçiştirmeye… 

Ana öğünler atlanırsa şeker hastalığı eğilimi 

artar; şeker problemi atıştırma eğilimini 
artırır… Hareketsizlik başlı başına kilo alma 
nedenidir; kilo almaya başlama ise daha 
çok yemenin psikolojik zemini… Obezite 
ve buna bağlı ortaya çıkan metabolizma 
hastalıklarının hemen hepsinin ortak zemini 
aynıdır. Bu kısır döngüyü kırmanın felsefesi 
ise, şu olmalıdır: Şartları değiştiremiyorsan, 
kendini değiştir… Ya da şöyle söyleyelim; siz 
de gün boyu atıştırmadan duramıyorsanız, 
atıştırmalıklarınıza yeni bir gözle bakın ve 
onları sağlıklı beslenmeye dönüştürün.

Ofiste çalışanlar bilir; ara sıra yoklayan can sıkıntısını 
gidermenin en kolay yolu atıştırmaktır. Bu eğilim bazen 
ofis geneline yayılır, insanlar birbirlerini kışkırtır ve işler 
topluca tatlı almaya bile varır. Sonuç hep pişmanlıktır, 
ama her derdin çaresi de vardır.

OFİS ÇALIŞANININ 
5 ADIMLIK SAĞLIKLI 
BESLENME REHBERİ
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Adım 1 
Atıştırmalıklarınızı dört ana besin grubundan 
seçin
Süt ve süt ürünleri grubu, kuru baklagil grubu, sebze ve 
meyve grubu, ekmek ve tahıl grubu… Yeterli ve dengeli 
beslenme, bu dört besin grubundan her gün mutlaka 
önerilen miktarlarda tüketmeyi ifade eder. Ofiste 
çalışan, atıştıran ama metabolizmasının iyi çalışmasını 
da isteyen birinin yapabileceği çok şey vardır. Öncelikle 
çekmecesinde yer alan yağlı, şekerli ve yüksek kalorili 
hazır atıştırmalıklardan kurtulmalı; onların yerine 
de kuru meyve, kavrulmamış çiğ kuru yemiş, tahıl 
gevreği, tahıl barları, süt, meyveli yoğurt, kepekli galeta, 
dayanıklı mevsim sebze ve meyveleri gibi sağlıklı gıdalar 
koymalıdır. Evde değil ofiste kahvaltı ediyorsa güne 
sütlü tahıl gevreğiyle başlayıp, ilk atıştırma arasında da 
birkaç tane kuru meyve ve yemişle nefsini köreltebilir. 
Öğleden sonra biraz yoğurdun içine doğrayacağı 
mevsim meyveleriyle lezzetli bir ara öğün hazırlayabilir 
ve akşamüstü de kepekli grisini, üçgen peynir ve 
salatalıkla atıştırma keyfi yapabilir.

Adım 2
Kışın ısınmak, yazın serinlemek için sağlıklı 
sıvılar seçin
Ofiste can sıkıntısıyla baş etmenin bir diğer yolu 
da, aşırı ancak sağlıksız sıvı tüketimidir. Bu listenin 
içerisinde çoğu zaman gereğinden fazla çay, kahve 
ve gazlı içecekler vardır. Ofiste sağlıklı beslenmenin 
bir gereği olarak yiyeceklere yapılan ‘sağlıksızları 
sağlıklılarıyla değiştirme’ operasyonunun aynısını, 
içeceklere de yapmak gerekir. Her şeyden önce bir obje 
olarak da masanızın üzerinde görmek isteyeceğiniz bir 
sürahi alın; içerisine kivi, limon ve elma dilimleri kesin, 
üzerini suyla doldurun ve birkaç yaprak taze nane 
ekleyin. Eksildikçe üzerinden tamamlayacağınız bu 
sürahi, bir şey içmek istediğinizde ilk tercihiniz olsun. 
Siyah çayı günde 2 fincanla sınırlayın ve bu seçeneği, 
çayın yeni demlendiği saatlerde kullanın. Kahveyi 
hazırlardan seçmek yerine Türk kahvesi ile değiştirin 
ve onu da öğle yemeği üzerine, bir fincan tüketin. Kalan 
zamanlarda bitki çayları, yüzde 100 doğal meyve suları 
ve ayran sizi mutlu etmeye yetecektir. 

Adım 3
Atıştırma isteğinize dair farkındalık geliştirin
Hangi hallerde bir şeyler yemek istediğinizle ilgili 
düşünün. Gerçekten bir ara öğüne ihtiyaç duyduğunuzda 
mı yiyorsunuz, yoksa bir şeye kızdığınızda mı? Eğer, 
ikinci ve benzeri seçeneklerde atıştırma arzusu 
geliyorsa, bu isteği bazı aktivitelerle değiştirin. Telefonla 
halledeceğiniz bir şeyi masadan kalkarak yapın, ofis 
katları arasındaki merdiveni bir kez inip çıkın ya da 
mümkünse ofiste yapılacak egzersizlerden bir gruba, 5 
dakikanızı harcayın. Ama, bu yanlış alarmı atlatın.

Adım 4
Ana öğünler atıştırma değildir, onlara öğün 
muamelesi yapın
Telefonla fast food söyleyip bilgisayar başında 
yemek yerine, öğle aranızda dışarı çıkın ve daha 
sağlıklı seçenekler keşfedin. Öğle arasını da çalışarak 
değerlendirmek zorundaysanız, önceki günden 
planlayıp evde hazırladığınız sağlıklı yiyeceklerle 
öğününüzü hazırlayın. Akşamdan buharda pişirdiğiniz 
sebzelerin üzerine yine kendi hazırladığınız salata 
soslarını dökebilir; mevsim sebzeleriyle hafif bir salata 
hazırlayabilir ya da ton balığı, tam tahıllı ekmek ve 
domatesle güzel bir sandviç yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı 
kullanın ve ne olursa olsun öğün atlamayın.

Adım 5
Atıştırmalıklardan alacağınız kalorileri de 
hesaplayın
Unutmayın, harcadığınızdan fazla tükettiğiniz her gıda, 
sağlıklı bile olsa size kilo olarak geri döner. İnsanın 
tükettiği şeylerin enerji değerini bilmesi, tıpkı satın 
aldıklarının son tüketim tarihine bakmayı alışkanlık 
haline getirmesi kadar elzemdir. Doktorunuza danışın, 
günde toplam kaç kalori almanız gerektiğini öğrenin. 
Bunu öğün ve ara öğünlere bölün. Sık tükettiğiniz 
gıdaların kalori değerlerini ezberlemeye başlayın 
ve nasıl ev ekonomisi yapıyorsanız, kendinize bir 
beslenme ekonomisi de hazırlayın. Sonuçların yüzünüzü 
güldüreceğine, cildinizi parlatacağına ve belinizi 
incelteceğine garanti gözüyle bakabilirsiniz. •
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İLETİŞİM ÇAĞININ BİR 
NUMARALI SORUNSALI:
CEP TELEFONLARI 
SAĞLIKLI MI, DEĞİL Mİ?

Hayatımıza çıkmamak üzere giren cep telefonları, hepimiz 
için aynı zamanda bir sağlık meselesi… Bu konuda birbiriyle 
taban tabana zıt çok şey yazılıyor, söyleniyor. Konuyu, sizin için 
araştırdık ve yazdık.

Mobil iletişim sistemleri 
ve sağlığımız

Mobil telefonlar geliştirileli 
henüz 20 yıl olmasa da, 
hayatımızı topyekün 
değiştirdiler. Çoğumuz, 
cep telefonu öncesi 
zamanı eski bir çağı 
anımsar gibi yad 

ediyoruz. Yaşı çok genç olanlar ise, bir cep 

telefonunun sadece konuşmaya yaradığı 
dönemi aynı hissiyatla hatırlıyorlar. Zira 
evrimleşen cep telefonları, artık aynı zamanda 
fotoğraf makinası, kamera, gazete, dergi, 
müzik çalar, televizyon, ajanda ve daha pek 
çok şey demek. Dolayısıyla, her birimizin 
onlarla geçirdiği saatler de bir hayli uzadı. 
Bu durumdan vaz geçemediğimiz ölçüde 
de, cep telefonlarının sağlığımıza zarar verip 
vermediğini merak ediyoruz. Tam bu noktada, 
konunun bilimsel tarafına bakmak zorundayız. 
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Elektromanyetik radyasyonun canlılar 
üzerindeki etkileri
Gerçek şu ki; yüksek enerjili iyonlaştırıcı 
elektromanyetik dalgalar, DNA ve genetik malzemeyi 
kapsayan biyolojik dokuda hasara yol açabilen bir 
moleküler değişikliklere sebep olabilir. Bu etkinin 
olabilmesi için de, dokunun x-ışınları ve gama ışınları 
gibi yüksek enerjili fotonlarla etkileşmesi gerekir.
Ancak, Radyo Frekans (RF) elektromanyetik dalgalarının 
foton enerjileri, atomları ve molekülleri iyonlaştıracak 
düzeyde değildir. Elektromanyetik radyasyonun 
göreceli olarak düşük frekanslı biçimleri olan görünen 
ışık, kızılötesi radyasyon ve RF dalgaları; iyonlaştırıcı 
olmayan radyasyona örnektir. Bir ortamdaki 
iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik dalgaların 
etkisinde kalma sonucunda, canlılarda iki tür etki 
oluşabilir: Isıl etkiler ve ısıl olmayan etkiler.
Isıl etkiler, vücut tarafından yutulan elektromanyetik 
enerjinin ısıya dönüşmesi ve vücut sıcaklığını artırması 
olarak tanımlanır. Bu sıcaklık artışı, ısının kan dolaşımı 
ile atılarak dengelenmesine dek sürer. Cep telefonları 
gibi RF kaynaklarının sebep olabileceği sıcaklık artışı, 
gerçekte çok düşüktür ve büyük olasılıkla vücudun 
normal mekanizmaları ile kolayca etkisizleştirilir. Cep 
telefonu ile beyinde oluşabilecek sıcaklık artışı ise, 
ortalama 0,1 santigrat derece dolayındadır.
RF dalgalarının ısıl olmayan etkilere bağlı olarak neden 
olduğu iddia edilen bozukluk ve hastalıklar arasında 
ise; beyin aktivitelerinde uzun süreli değişiklikler, 
uyku bozuklukları, dikkat bozuklukları ve baş ağrıları 
bulunmaktadır. Ancak bu riskler, çok yüksek deneysel 
doz-sürelerde geçerli olabilir ve cep telefonlarının 
kullanımları için geçerli değildir. Çeşitli çalışmalarda, 
sınır değerlerin altında mobil telefon sinyallerinin 
beynin elektriksel aktivitelerinde kısa süreli değişimlere 
neden olduğunu gösterilmiştir. Fakat bu değişimlerin 
insan sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Baz istasyonları nükleer radyasyona neden 
olur mu? 
Nükleer radyasyon, yüksek enerjili fotonların yol açtığı 
iyonlaştırıcı radyasyondur. Baz istasyonlarının neden 
oldukları ışınım, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 
sınıfında olup nükleer radyasyona neden olmazlar. 
İyonlaştırıcı (nükleer) radyasyon bölgesindeki dalgaların 
frekansları, baz istasyonlarının çalışma frekanslarından 
yaklaşık milyon kere daha yüksektir.

Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik 
dalgalar kanser yapar mı?
İyonlaştırıcı radyasyonun hücrelerin genetik 
malzemesini (DNA) etkileyerek mutasyon ve kansere 
yol açtığı bilinmekle birlikte, RF dalgaların benzer etkiler 

yaptığı kanıtlanmamıştır. Son yıllarda cep telefonlarının 
özellikle beyin tümörlerini artırıp artırmadığı konusu 
gündeme gelmiş, ancak bugüne kadar yapılan 
incelemelerde cep telefonu kullanımının kansere yol 
açtığını gösterecek kesin deliller bulunamamıştır. 
Son olarak ABD ve Danimarka’da yapılan ayrıntılı 
çalışmalar, cep telefonu kullanımının beyin tümörü 
riskini artırmadığını açıkça ortaya koymuştur. Öte 
yandan bugüne kadar yapılan çalışmalar, "Cep telefonu 
teknolojisiyle kanser arasında kesinlikle bir ilişki yoktur" 
demek için de yetersizdir. Bu nedenle, başta Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere çeşitli kuruluşlar bu 
konuda daha kapsamlı çalışmalar başlatmışlardır. Bu 
çalışmaların sonuçlarının önümüzdeki yıllarda alınması 
beklenmektedir.

Cep telefonlarının bilimsel olarak kanıtlanmış 
zararlı etkileri
Cep telefonu kullanımının sürücülerde kaza riskini 
artırdığı kanıtlanmıştır. Kaza riski sürücünün yaşı 
ile orantılı olarak artmakta, cep telefonu yerine araç 
telefonu da kullanılsa risk aynı kalmaktadır. 

Kalp pili kullananlar mobil telefon kullanabilir 
mi?
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü’ne göre, 
kontrolsüz etkilenme için belirlenmiş seviyeler 
korunduğu sürece, vücut içine konulmuş tıbbi 
elektronik cihazların mobil telefonlardan yayılan 
RF dalgalardan etkilendiklerini gösteren bir kanıt 
bulunmamaktadır. Ancak mobil telefon doğrudan kalp 
pili üzerine konulursa etkileşim olasıdır. Bu nedenle 
mobil telefonların kalp pili kullananlarca göğüs cebinde 
taşınmaması önerilmektedir. •

Kaynak: TÜBİTAK – Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü
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BANKADA ALTIN 
HESABI AÇMAK FAİZLİ 

İŞLEM MİDİR?

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

Türkiye Finans Danışmanı

Mevduat ve katılım bankaları 
müşterilerine altın ve gümüş 
hesapları açabilmektedirler. Bu 
hesaplar vadesiz/özel cari hesap 
olabildikleri gibi vadeli ya da katılma 
türünden de olabilmektedirler. 
Buna göre bankalar, talep eden 

müşterilerine belli ayar ve ağırlıkta altın ve gümüş 
satarak onların hesaplarına kayıt yaparlar. Müşteriler 
bankalardan altın ve gümüş alabilmek için ya fiziken 
nakit vermeli ya da bankadaki vadesiz/özel cari 
hesaplarında para bulundurmalıdırlar. Eğer müşterilerin 
satın aldığı altın ve gümüş vadesiz/özel cari hesaplara 
kaydedilmiş ise söz konusu altın ve gümüş bankaya 
borç verilmiş ya da emanet edilmiş olur. Bankalar 
altını ve gümüşü çoğunlukla kullanmadıklarından yani 
hesaba kaydedilen altın ve gümüşün fiziki karşılığını 
özel kasalarda sakladıklarından bu hesapları emanet 
saymak daha doğru olacaktır. Müşteriler altın ve 
gümüşlerini mevduat bankalarında vadeli hesaba 
yatırıyor iseler bankaya faizle borç veriyor olmaktadırlar. 

Zira altın ve gümüşlerine belli vadede belli miktarda 
getiriyi baştan garantilemiş olmaktadırlar. Ama 
katılım bankasında altın ve gümüş katılma hesabı 
açarlarsa bunları kar zarar ortaklığı sermayesi olarak 
bankaya emanet etmişler demektir. Banka bunları 
işletecek ve elde edeceği kar ya da zararı müşterileriyle 
paylaşacaktır. Bankalar talep eden müşterilerinin 
hesaplarında bulunan altın ve gümüşü onlardan satın 
alarak bedelini müşterilerine ya fiziken ya da yine 
hesaplarına kayıt yaparak iade ederler. 

Bankaların müşterilerine sunduğu bu hizmet, 
müşterilerinin satın aldıkları altın ve gümüşü 
taşıma riskini kaldırdığı, evde yastık altında tutulan 
altının çalınma riskini yok ettiği, düşük ayarlı altını 
yüksek ayarlı olarak satın alma tehlikesine mani 
olduğu, yüksek miktarda altını kuyumcular arasında 
gezdirmeden doğrudan satabilme imkanı verdiği, 
küçük kuyumcu esnafına nazaran nispeten daha 
istikrarlı bir fiyat politikasına tabi olduğu, altında 
işçilik bedeli düşülmeksizin alım satım yapma imkanı 
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sunduğu, 100.000 TL kadarlık kısmı TMSF güvencesi 
altında olduğu, bizzat fiyat takibi yapmak yerine 
altının belli bir fiyata geldiğinde alım ya da satım 
yönünde bankaya önceden talimat verilebildiği, farklı 
uygulamalar olmakla birlikte altının ve gümüşün fiziken 
tesliminin yapılabildiği ve internet üzerinden alım satım 
yapabilme olanağı verdiği için oldukça rağbet görmekte 
ve banka müşterilerine faydalar sağlamaktadır.

Altın ve gümüşün para karşılığında alım satımı geçmiş 
dönemlerde sarf akdi (yani paranın para karşılığı alım 
satımı) çerçevesinde değerlendirilmiştir. Buradan 
anlaşılıyor ki eskiden İslam hukukçuları altını ve 
gümüşü para saymışlar –ki hakikatte de öyleydi- ve 
bunların sonradan icad edilen madeni ve kağıt paralar 
karşılığında ticaretini de paranın para karşılığı alım 
satımı olarak düşünmüşlerdir. Sarf akdinde bedellerin 
akit meclisinde karşılıklı teslim ve tesellümü ile bedeller 
için belirlenen fiyatın günün rayiç değeri (peşin bedel) 
olması şarttır. Fakat bugün itibariyle altın ve gümüşün 
hala para olma vasfını koruyup koruyamadıkları İslam 
hukukçuları arasında tartışma konusudur. Altın ve 
gümüşün kıyamete kadar para olarak kalacağını 
ve bunların Allah tarafından para olsunlar diye 
yaratıldığını düşünenler olduğu gibi altın ve gümüşün 
geçmişte insanlarca para sayıldığını ama bugün 
her ikisinin ya da en azından birinin para olmaktan 
tamamen çıktığını ileri sürenler de bulunmaktadır. Bu 
ikincilere göre bugün ne altınla ne de gümüşle mal alım 
satımı yapılmakta, ne malların fiyatları altın ve gümüş 
üzerinden belirlenmekte ve ne de insanlar yanlarında 
para niyetiyle altın ve gümüş taşımaktadırlar. Buna 
göre altın ve gümüş para değilse bunların para karşılığı 
alım satımı sarf değil alım satım akdinin şartlarına tabi 
olacaktır. Yani para ile yiyecek hangi koşullarla alınıp 
satılabiliyorsa altın ve gümüş de aynı şartlarla alınıp 
satılabilecektir. Vade olabilecektir ve vadeli fiyatla alım 
satım yapılabilecektir.

Bankaların müşterilerine sunduğu altın ve gümüş 
hesaplarının işleyişi şöyledir: Bankalar öncelikle 
piyasadan belli miktarda altın ya da gümüş satın 
alırlar. Yahut bankalar piyasadan fiziki olarak altın 
toplarlar. Topladıkları altını belli ayardaki gram altına 
çevirip müşterilerinin hesaplarına öylece kaydederler. 
Bu altın ve gümüşler belli ayarlarda külçe haline 
getirilerek korunaklı ve uygun merkezlerde muhafaza 
edilip bankanın hesabına kaydedilir. Bu altının ya da 
gümüşün bir miktarı bazı bankalarca şubelerinde 
fiziken bulundurulurken başka bazı bankalarca 
şubelerde altın ve gümüş bulundurulmayabilmektedir. 
Fakat şurası önemli ki bankaların kendi hesaplarına 
kaydedilmiş şekilde çeşitli merkezlerde muhafaza 
edilen belli miktarda altın ve gümüş fiziken vardır. Bir 
başka deyişle bankalar hesaplarındaki altını fiziken 
talep ederlerse alabilecek durumdadırlar. Bankalar 
kendi hesaplarına kaydedilmiş altın ve gümüşü peşin 
fiyatı üzerinden şubeleri ya da internet üzerinden 

müşterilerine satıp sattıkları kadar altın ve gümüşü 
müşterilerinin hesaplarına kaydederler. Satış bedelini 
fiziken ya da yine hesaplar üzerinden tahsil ederler. 
Daha sonra da müşterilerinin talebine bağlı olarak 
onların hesaplarındaki altın ve gümüşü yine aynı 
yollarla geri alıp kendi hesaplarına kaydederler. 
Şubelerinde altın bulunduran bankalar müşterilerinin 
talep etmesi halinde fiziken altın teslimi yaparlar. 
Bazı bankalar ise belli bir ağırlığa ulaşıyorsa (örneğin 
1 kg altın 5 kg gümüş) müşterilerinin altın ya da 
gümüş talebini fiziken karşılarlar. Bu durumda altın 
ve gümüşün fiziken teslimi için yapılan masraflar 
müşterilerden tahsil edilir. Zira bu durumda müşteri 
adına belli bir merkezde muhafaza edilen altın ve 
gümüş o merkezden ya da muadili bir başka merkezden 
fiziken alınıp müşteriye ulaştırılırken kendisine hizmet 
sunulmaktadır. 

Yukarıda ayrıntısıyla işleyişi arzedilen altın ve gümüş 
hesaplarının dini hükmüne gelince şubelerde altın 
bulundurulsun bulundurulmasın alınan satılan altın ve 
gümüşlerin belli merkezlerde fiziken bulundurulduğu 
ve banka hesapları kullanılarak alım satım ve teslim 
tesellüm işlemlerinin gerçekleştirildiği altın ve 
gümüş alım satım işlemleri özellikle de peşin olarak 
yapılıyorlarsa dinen meşrudur. Altın ve gümüşün banka 
hesapları aracılığıyla alım satımının meşruiyeti İslam 
hukukunda teslim tesellümün nasıl yapılabileceğinin 
örfe bırakılmış olmasına dayanmaktadır. Bugün 
itibariyle bir müşteriye altın ve gümüşün fiziken 
teslimi ile hesabına kaydedilerek teslimi aynı neticeyi 
vermektedir. Hatta hesaba kayıt daha emniyetli 
sayılmaktadır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Teslim 
ve tesellüm hakikaten olabileceği gibi hükmen de 
olabilir. Altın ve gümüşün para olmadığı ve artık 
emtia sayılmaları gerektiğini kabul edenlere göre 
bunların para karşılığında vadeli alım satımları da 
uygun olacaktır. Kanaatimizce altın ve gümüş para 
olma vasıflarını yaratılışlarından değil insanlarca para 
olarak itibar görmelerinden almıştır. Dolayısıyla bugün 
itibariyle altın ve gümüşün insanlarca para sayılıp 
sayılmadıkları konusunda doğru değerlendirme yapma 
ihtiyacı vardır. Görebildiğimiz kadarıyla gümüş artık 
tamamen emtiaya dönüşmüştür. Dolayısıyla para 
karşılığında vadeli satımı dinen mümkündür diyebiliriz. 
Altın ise giderek para olmaktan uzaklaşmakta ve emtia 
gibi algılanmaktadır. Ama yine de henüz tam olarak 
emtia oldu diyemediğimizden altının para karşılığında 
peşin alım satımı daha uygun olacaktır. Netice itibariyle 
katılım bankalarında altın ve gümüş özel cari ve katılma 
hesabı açılması dinen uygundur. Özel cari hesaplardaki 
altın ve gümüş katılım bankasına borç ya da emanettir. 
Katılma hesabındaki altın ve gümüş ise kar ve zarara 
ortaklık sermayesidir. Mevduat bankalarında açılacak 
vadesiz altın ve gümüş hesabı bankanın altın ve 
gümüşü faizli işlemlerde kullanması ihtimali sebebiyle 
dinen uygun olmaz. Vadeli altın hesabı ise faizli borç 
olduğundan zaten dinen meşru görülemez. •
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ, 
OFİSLERDE KULLANILMAYA 
BAŞLANIYOR
Akıllı telefonlar, tabletler, kendi kendini şarj eden cihazlar… Bilim 
kurgu filmlerinde sık sık gördüğümüz tuhaf aletler hayal ürünü 
olmaktan çıkalı çok oldu. Evlerimiz dahil hayatın her yerine nüfuz 
eden teknolojiler, çok yakında aksesuar ve giysi olarak da iş 
rutinimizin bir parçası olacak.

“Cesur yeni dünya”

Yukarıdaki başlık, bilim 
kurgu edebiyatının efsane 
isimlerinden Aldoux Haxley’in 
bir romanının adı. Okumamış 
olanların üzülmesine gerek 
yok; yaşı 50’ye yaklaşanların 
Uzay Yolu dizisinden, 40’a 

yaklaşanlarınsa Yıldız Savaşları film 
serisinden "geleceğin" dünyasına aşina 
olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak durum 

şu ki; gelecek gelmiş görünüyor. Bunun son 
işaretlerinden biri de, giyilebilir teknolojinin 
işyerlerinde yaygınlaşmaya başlaması…
Önce bir tür gözlük olan Google Glass’la tanıştık. 
Kullanım kolaylığı ve kişiselliğiyle kullanıcısının 
7/24 yanında bir asistan olan Google Glass, 
Android 4.0.3 ve üstü cihazlar ile de uyumlu. Sesli 
komutlar ile video ve fotoğraf çekmek, adres 
aramak veya aklınıza takılan herhangi bir soruya 
yanıt almak için gerçekten büyük kolaylık. 
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Dijital Hayat

Ardından diğerleri gelmeye başladılar ve "giyilebilir 
teknoloji" adıyla pazara yağdılar. Bu yeni pazar, 
saatlerden gözlüklere, kulaklıklardan kemerlere 
kadar hemen her türlü aksesuarda yer alabilen çip 
ve sensörlerle, hızını kesecek gibi de görünmüyor. 
IDTechEx araştırma şirketine göre, 2024 yıllında 
giyilebilir teknoloji ürünlerinin 70 milyar dolarlık bir 
pazara ulaşması da bekleniyor.
Şimdilik büyük teknoloji şirketlerinde kullanılmaya 
başlanan giyilebilir teknoloji ile, bir şirketin iş akışını ve 
üretimini kontrol etmenin de yeni bir yolu ortaya çıkıyor. 
Bu cihazlardan elde edilen veriler sayesinde, yeni bir 
çalışan tipinin ortaya çıkmasına ise kesin gözüyle 
bakılıyor. 

Giyilebilir teknoloji, çalışanı yeniden tanımlıyor
Giyilebilir cihazlar, çalışanların bir iş günündeki 
faaliyetlerinden genel sağlıklarına kadar pek çok verinin, 
kurumlara çok daha kolay aktarılmasını sağlayacak. 
Ürünler doğru kullanıldığı ve uygun güvenlik önlemleri 
alındığında ise, kurumlara çok daha iyi ve verimli bir 
insan kaynağı oluşturacak.
Görünen o ki; işverenler giyilebilir teknolojiyle üretimi 
artırabilecek, çalışanın işine bağlılığını geliştirebilecek 
ve hatta çalışanların hastalık izinlerinde düşüş 
bile elde edebilecek. Giyilebilir teknoloji çalışanlara 
hareket halindeyken bile toplantılara katılma imkanı 
verirken, kurumlara da gerçek zamanlı yorum yapma 
ve gerekli bilgiyi anında toplama olanağı sağlayacak. 
Çalışanların gün içerisinde nerede ve nasıl zaman 
geçirdiğine ilişkin detaylı bilgiye ulaşma imkanı da 
veren giyilebilir teknoloji, işverenlere verimsizliğe ilişkin 
anında belirleme yapabilme imkanı da tanıyacak. Bu 
bilgi, çalışanların tercih ve alışkanlıklarına göre, kişilerin 
çalıştıkları kurumlara daha bağlı hale gelebilmeleri için 
yeni yollar geliştirilmesinin de önünü açacak.
Giyilebilir teknolojilerin en çok bilinen getirisi ise, 
teknolojinin kullanıldığı sağlık programları. Fitbit’ten 
Samsung Gear’a kadar çok sayıda giyilebilir teknoloji 
ürünündeki sağlık fonksiyonları, bir çalışanın kişisel 
alışkanlıklarına daha önce olduğundan çok daha kolay 

ulaşılması olanağı verecek. Yakın bir gelecekte asansör 
yerine merdiven kullanmanızı, masanızda doğru 
bir şekilde oturmanızı ya da fast food yerine sağlıklı 
yiyecekler tüketmenizi öneren giyilebilir teknolojilere 
sahip olduğunuzu düşünün. Belki de, önerileri yerine 
getirdiğiniz için ödüllendirileceksiniz.
Bir çalışanın günlük rutinine ilişkin çok sayıda 
bilgiyi bir araya getirme olanağı sağlayan giyilebilir 
teknoloji, çalışanlar açısından bile gerçek bir fırsat 
olarak değerlendiriyor. PricewaterhouseCoopers’ın 
Amerikalı çalışanlar üzerinde yaptığı araştırmaya göre, 
katılımcıların %77’si giyilebilir teknolojinin çalışanları 
daha etkili ve üretici hale getirdiğini düşünüyor. %46’sı 
ise, şirketlerin çalışanları için giyilebilir teknolojiye 
yatırım yapması gerektiğini düşünüyor.

Kurumsal gizlilikle ilgili endişeler de mevcut 
Giyilebilir teknolojiler, şirket ve kurumların her yeni 
teknolojiyi kullanmaya başlayışında ortaya çıkan 
güvenlik ve mahremiyet endişelerini de tetikliyor. 
PricewaterhouseCoopers’ın yaptığı araştırmada, 
giyilebilir teknolojinin mahremiyetlerini ihlal 
edeceğinden endişe duyanların oranı %82 olarak ortaya 
çıkıyor. 
Giyilebilir teknolojiler bireylerin en kişisel ve hassas 
bilgilerini topladığı için, bu cihazlar tam da bu 
nedenle hackerlar için çok cazip hale gelebilirler. İş 
dışında güvenliği olmayan bir Wi-Fi ağı ya da zayıf 
bir internet güvenlik ayarı, çalışanların giyilebilir 
teknoloji cihazlarını saldırıya açık hale getiriyor. Kaldı 
ki, veriyi kolayca paylaşma özelliğinden dolayı, hassas 
ticari enformasyonun yanlış ellere geçme olasılığı da 
bulunuyor. Her geçen gün çok sayıda çalışanın giyilebilir 
teknolojiyi iş ortamında kullanmaya başlaması, 
potansiyel risklerin çok olduğu günümüzde, verilerin 
güvenli olarak korunması çalışmalarını da elzem 
kılıyor. Yine de, giyilebilir teknoloji cihazlarının günlük iş 
pratiklerinde önemli bir rol oynayacağı kesin. Hem de 
çok yakında… •

Kaynak: www.techcrunch.com
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Fatih SoydemirHüseyin Bahçeci
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Türkiye Finans Ailesinden...
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Soner ÇINAR
Fahri SINAR
Esra ERDİK
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İsmail UÇAK
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Muhammet Fatih YALÇIN
Faruk Anıl SARICAOĞLU
Ebru ŞENTÜRK
Nihal CANBAZ
Ahmet Musa KOSALI
Duygu BAŞ
Sacit ÖZYÜREK
Fevzi CANLI
İlker Bahri KÖKSOY
İpek BOZDAĞ
Gökhan BODUR
Mehmet GÖKSU
Serkan TAŞ
Taylan ARPA
Emre BAYKARA
Onur YENİ
Abdulkadir ENSARİ
Oğuz Burak EMİN
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Hasan Onur KURT
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Kübra ODABAŞ TAŞLI
Tahir ARI
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İlhan BULUT
Yakup TAKIR
Ali DOĞAN
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Yusuf Zahid
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Yunus Emre
Elif
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Batman Şube
Teftiş Kurulu Başkanlığı
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Eskişehir Sanayi Şube
Mali Tahlil Ve İstihbarat
Kozyatağı Kurumsal Şube
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İvedik Şube
Kobi Bankacılığı
Satınalma, İnşaat ve İdari İşler

Kaynarca Şube
Başkent Kurumsal Şube
Yalova Şube
Kozyatağı Şube
Resmi Raporlama ve Finansal Kontrol
Giresun Şube
Eminönü Şube
Balgat Şube
Dış İşlemler Operasyon
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 1
Ulus Şube
Genel Bankacılık Operasyon
Hukuk Takip
Sahrayıcedit Şube
Dudullu Şube
Des Şube
Esenyurt Şube
BS Ürün ve Hizmet Geliştirme 1
Merkez Şube
Sincan Şube
Bahçelievler Şube
Çekmeköy Şube
Hadımköy Yolu Şube
Kıraç Şube
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Rami Şube
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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) 3133565
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) 8090016
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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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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