
Merhaba... 
"Önce selam sonra kelam" demiş atalarımız. Biz de onlara uyuyor ve öncelikle içten 
bir merhaba diyoruz sizlere. 
Bundan bir asır sonra, içinde bulunduğumuzyirmibirinci yüzyılın ilkyıllarının tarihini 
yazan tarihçiler öncelikle insanlıktarihinin en geniş zamanlı devriminden söz edecekler: 
iletişim devrimi. Üstelik bu devrim, doğu-batı gibi coğrafîtanımlamaların ve gelişmiş-
gerikalmış gibi sosyoekonomik sınıflandırmaların ötesinde tüm dünya insanlarını 
etkileyen bir durum olarak geçecektir kayıtlara. Başlangıçta kendini televizyon, gazete, 
dergi gibi temel kitle iletişim araçlarıyla gösteren iletişim devrimi, gelişen teknolojinin 
de desteğiyle bugün artık her yolla varolabilmektedir. Özellikle, bilgiye ulaşmanın en 
pratikyollarından biri olan internetin de etkisiyle, iletişim yeni dünyanın ve modern 
yaşamın en temel, en vazgeçilmez olgusu haline gelmiştir. 

Bilindiği gibi, çağımız tümden görsel iletişimin egemen olduğu bir çağ. Bizim de 
kültürümüzde hat, tezhib, minyatür gibi görsel sanatlarda muhteşem eserlerimiz ve 
gölge oyunu, meddah, ortaoyunu gibi seyirliksanatlarımız olmakla birlikte, gündelik 
hayatta sözlü iletişim, sohbet kültürü oldukça ön plandadır. Sözlü kültür, asırların 
birikimini yineleyerek yaşatan, aktaran bir iletişim mucizesidir. Dolayısıyla, burada, batı 
kaynaklı bir terim olan iletişimin/communication -ya da daha tanıdık deyimle muhabbet'in-
asırlar evvel topraklanmızda doğan, varolan bir olgu olduğunu anımsamalıyız. 
Unutulmamalıdır ki, ışık herzaman doğudan yükselmiştir. Ülkemiz nasıl asırlardır birçok 
kültür ve uygarlığın buluştuğu, harmanlandığı bir misyona sahip olmuşsa, Türkiye 
Finans olarak bizim dergimizin misyonu da sözlü, yazılı ve görsel iletişimi bir araya 
getiren çok renkli, çok katmanlı bir yayın olmaktır. 

Hiç kuşku yok ki günümüz rekabetçi şartlarında hem verimliliği artırmak hem de toplam 
kaliteyi sağlayabilmek için iletişimin önemi apaçıkortadadır. Biz de, Türkiye'nin lider 
katılım bankası Türkiye Finans olarak, biryandan çalışanlarımızla diyaloğu sürekli 
tutarak performanslarını yükseltmek, öbür yandan da müşterilerimizin beklenti ve 
gereksinimlerini her anlamda karşılayabilmekve sektörümüzdeki diğer meslektaşlarımıza 
örnekolabilmekiçin Paylaşım'ı hazırladık. 

En içten sevgi ve saygılarımızla... 

Yunus Nacar 
Genel Müdür 
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Istanbul! 

Imtlyaz sahlbl 
türkiye finans katılım bankası adına 
yunus nacar 
genel yayın yönetmeni 
aydın gündoğdu 
sorumlu yazı işleri müdürü 
kemal kaptaner 
yayın kurulu 
selçukaydemir 
taha özalp 
şükrullah dolu 
gözde yörükoğlu 
halkla ilişkiler 
selmayılmaz 
yönetim yeri 
yakacık mevkii, adnan kahveci 
cad, no: 139 
34876 kartal / istanbul 
tel ;0216 452 54 54(pbx) 
taks:0216 452 54 00 
turkiyefinans.com,tr 

yapım 
hayat yayıncılık, iletişim, yapım, 
eğitim hizmetleri ve ticaret Itd. şti. 
editör 
ilyas yıldız 
sanat yönetmeni 
kenan özcan 
logotasarım 
selmayılmaz 
grafik uygulama 
mustafa demirci 
fotoğraflar 
emrah gürel 

http://turkiyefinans.com


Başlarken 
Değerli Paylaşım okurları... 

Kültürümüzde başarmanın iki faktörü vardır; Paylaşmakve Çalışrmak... 
Çalışmak ve ardından gelen başarı... insanoğlunun varoluşundan beri süre gelen bir 
süreç. Bir nevi bu zor hayat yolunda atılan küçük adımlardır bunlar. Bazıları o küçük 
adımlan atarken yorulur veyan yolda bırakmayı tercih eder. Bugün başarıyı yakalayanlarsa 
geri dönmeyi tercih etmeyenler. Önemli olan bu karar noktasında sizin nerede olmak 
istediğiniz ve hedefleriniz için ne kadar çaba sarf ettiğiniz? Hayatta gerçekten çok 
istendikten sonra aşılmayacak güçlükler, yenilemeyecek zorluklar yoktur. 
Peki bunca güçlüğü yenip başarılı olmak bir sonuç olabilir mi? Batı kültüründen farklı 
olarak, bizim kültürümüzde paylaşmak vardır. Biz her şeyin paylaştıkça değerlendiğine 
inanırız. Türktarihine şöyle bir bakın... Tarihimizin parlakdönemlerinde toplumun 
çalışmayı ve paylaşmayı şiaredindiğini görürsünüz. Osmanlı'davakıflar, külliyeler ve 
daha birçok eser bu paylaşma kültürünün bir sonucudur. Daha çok para kazanarak 
elde edilen başarı bizim için tam bir başarı değildir. Kazançlarınızı toplumla ve başka 
bireylerle paylaşmalısınız. Ancak bu şekilde, huzurlu ve başarılı birtoplumun inşasını 
gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu nedenle bizim iş kültürümüzün temelinde paylaşımyatar. 
Kazancı, mutluluğu, acıları paylaşmak. Bu felsefe doğrultusunda arkadaşlarımızın 
Paylaşım adı altındayayın hayatına başlattıkları dergimizin hem bilgi paylaşımı hem 
de güncel gelişmeleri takip etme açısından siz değerli okurlara oldukça faydalı olacağını 
düşünüyorum. 

Toplumdan elde ettiğimiz kazancı yine toplum yolunda harcamalıyız. Bu nedenle 
Türkiye Finans Katılım Bankası kültürel değerlerimizi yaşatacak organizasyonların da 
destekcisi oluyor. TRT'de yayınlanacak olan Çanakkale destanını anlatan Kınalı Kuzular 
dizisinin sponsorluğu bunun en iyi örneklerinden bir tanesi... 

Dediğimiz gibi... Paylaşmak bizim şiarımız. Bir gün bizler bu fani dünyadan gideceğiz. 
Geriye sadece eserlerimiz, yani toplumla paylaştıklarımız kalacak... Türkiye Finans 
Paylaşım dergimizin bu dileklerle hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum... 

Sevgilerimle... 

Mustafa Boydak 
Yönetim Kurulu Başkanı 



İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kerem Alkin ve TİM Genel Sekreteri ve 
İstanbul Kûltûr Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof, Dr, Emre Alkin, Tûrkiye Finans Günleri 
buluşmalannın konuşmacıları arasındaydı. 

'Türk/ye Finans Günleri" 

"Yerel Kaynak, Yerel Kalkınma" anlayışını llke edlnen Türklye Flnans Katılım Bankası, 
Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) ve Anadolu'dakl glrlşlmcllere yönellk desteğlnl 
artırarak sürdürüyor. KOBİ'lerin uluslararası rekabette yaşadıkları sorunlarda yol 
gösterlcl olmayı amaçlayan Türkly© Flnans, II sanayl ve tlcaret odalannın katkıları II© 
"Türkiye Finans Günleri" isimli yeni bir proje başlattı. 

T
ürkiye ekonomisinin 
gelişmesinde lokomotif 
rol üstlenen 
girişimcilerin yaşadıkları 
sorunların çözümüne 
yönelikyeni açılımlar 
sunmayı amaçlayan 

Türkiye Finans Katılım Bankası, "Türkiye 
Finans Günleri" isimli yeni bir proje başlattı. 
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel 
Müdürü Yunus Nacar ve İl Sanayi Odaları 
ve Ticaret Odaları ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen "Türkiye Finans Günleri" 
Buluşmaları'na İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ile TİM 
Genel Sekreteri ve istanbul Kültür Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin 
konuşmacı olarak katılıyor. "Küresel rekabetin 
yapı taşları ve küresel senaryolar" ile 
"Uluslararası rekabette nereden geldik, 
nereye gidiyoruz?" ana başlıkları altında 
gerçekleştirilen toplantılarda; "küresel riskler, 

risklere yönelikçözüm arayışları, dış rekabet 
finansmanı, şirketler bazında dış rekabet 
entegrasyonu ile 2023 Türkiye'si ve yeni 
fırsatlar" konuları da masayayatırılıyor, 
KOBİ'lere ihtiyaçları doğrultusunda üretim 
desteğinden "leasing"e kadartüm bankacılık 
hizmetlerinde destek olmaya çalıştıklarını 
belirten Türkiye Finans Katılım Bankası Genel 
Müdürü Yunus Nacar, "Türkiye Finans 
Günleri" buluşmaları ile girişimcilere 
yaşadıkları sorunların çözümünde uzman 
görüşleri ile birebiryol gösterici olmayı 
amaçlıyoruz.""Sosyal sorumluluk 
anlayışımızın biryansıması olan Türkiye 
Finans Günleri' buluşmaları ile Anadolu'daki 
girişimcilere önemli bir katma değer 
oluşturacağımızı düşünüyoruz." dedi. 
"Türktye Finans Günleri" buluşmaları, bugüne 
kadar Gaziantep, Konya ve Kayseri'de 
gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde izmir, 
Bursa, Adıyaman, Denizli, Samsun gibi illerde 
devam edecek. 



Türkiye Finans'tan 
Şube Atağı 

006 yılı sonunda şube 
sayısını 125'e çıkartmayı 
hedefleyen Türkiye Finans, 
Mayıs-Eylül ayları içinde 
22 yeni şube açtı. 

Sunduğu kaliteli bankacılık hizmet anlayışını 
Türkiye'nin her köşesine götürmeyi amaç edinen 
Türkiye Finans Katılım Bankası bu doğrultudaki 
çalışmalarına hız verdi. Bölgesel ihtiyaçları ve 
talepleri değerlendiren Türkiye Finans, Mayıs-
Eylül ayları içerisinde 22 yeni şube açtı. Türkiye 
Finans, bu planlama dahilinde şube sayısını 
2006 yılı sonunda 125'e, 2007'de 150ye, 2010'da 
225'e çıkararak yaygın hizmet ağı ile ülke 
coğrafyasının tamamına ulaşmayı hedefliyor. 

Mevcut aktifleri ile katılım bankaları arasında 
sektör lideri olan Türkiye Finans Katılım 
Bankası'nın Genel Müdürü Yunus Nacar, banka 
olarak şube sayısının yanı sıra hizmet kalitesini 
de sürekli artırdıklarını belirtti. Nacar, "Teknoloji 
ve insan kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla 
önümüzdeki yıllarda hizmet kalitesi sıralamasında 
bankalar arasında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz." 
dedi. Bir bölgeden topladığı fonları yine aynı 
bölgede kullanarak bölgesel kalkınmaya destek 
olmayı kendisine ana ilke edinen Türkiye Finans, 
yeni şubelerini önümüzdeki günlerde Alanya, 
Silopi, Kırşehir, Afyon ve İstanbul'da açacak. 

e-hatırlat 
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Türkiye Finans'ta 
"e-hatırlat" dönemi 

T ürkiye Finans Katılım 
Bankası, internet şubesi 
yeniliklerine "e-hatırlat"ı 
da ekledi. Türkiye'de ilk 
kez Türkiye Finans 
tarafından sunulan "e-
hatırlat" hizmetiyle, banka 

hesabındaki tüm hareketlerden müşteriler 
anında haberdar ediliyor... 

Hizmet kalitesini sürekli artırmayı ilke edinen 
Türkiye Finans Katılım Bankası, internet 
bankacılığında da öncülüğünü sürdürüyor, 
Türkiye Finans, hesap hareketlerinden anında 
haberdar olmak isteyenler için Türkiye'de ilk kez 
"e-hatırlat" hizmetini sunuyor. Türkiye Finans 
tarafından sunulan "e-hatırlat" ile dileyenler 
hesap bakiyeleri, kredi kartı bilgileri, ödeme 
emirleri ve faturaları ile ilgili bilgilere anında sahip 
olabiliyor. Türkiye Finans'ın elektronik hatırlatma 
servisi "e-hatırlat", banka hesabındaki tüm 
hareketliliği anında e- posta yolu ile hesap 
sahiplerine ulaştırabiliyor. 
Bunun yanı sıraTürkiye Finans, "e-hatırlat" servisi 
ile ödeme emirleri, kredi kartı bilgileri ve fatura 
ödemeleri ile ilgili günü gelmeden uyarıda 
bulunarak gecikmeden kaynaklanan sorunların 
da önüne geçmeyi hedefliyor. Hesap bakiyesinin 
yetersiz olduğu durumlarda Türkiye Finans "e-
hatırlat" aracılığı ile müşterilerine uyarı mesajı 
iletiyor. Hesabayatan paradan ödeme emirlerinin 
zamanında gerçekleşip gerçekleşmediğine, 
faturaların ödenip ödenmediğinden kredi kartı 
ödemelerinin son gününe dair birçok bilgi notu 
da "e-hatırlat" aracılığı ile anında dileyenlere 
ulaştırılıyor. 
Türkiye Finans "e-hatırlat"ın sunduğu e-posta 
hizmetleri internet sitesinden kullanıma 
açtırılabiliyor. 



URUNLERIMIZ 
Fon Kullandırma Yöntemleri 
Kurumsal 
Finansman Desteği 
Finansal Kiralama 
Kâr-Zarar Ortaklığı 
Teminat Mektubu 
Referans Mektubu 

Fon Toplama Yöntemleri 
- K/Z Katılma Hesapları 
- Cari Hesaplar 

Bireysel 

Taşıt Kredisi 

Konut Kredisi 

Ihtiyaç Kredisi 

Kredi Kartları 

Taksitli Kredî Kartları 

Bankacılık Hizmetleri 
Döviz işlemleri 
Haval.e 
EFT (İnternet Şubesinden 
saat 17:00'a.kadar ücretsiz) 
Çek - Senet Işlemleri 
Sigortacılık Hizmetleri 
Kiralık Kasalar 
POS/T-POS/e-POS 
Call Center 
Mobil Şube (WAP) 
internet Bankacılığı 
SMS Bankacılığı 

Borsa Aracılık Hizmetleri 
Fatura Ödemeleri 
(Sabit, Cep telefonu, Elektrik, 
Su, Doğalgaz, internet 
vb. faturalar) 
Otomatik Odemeler 
Vergi Tahsilatları 
SSK Tahsilatları 
Okul Ödemeleri 
ATM 

Uluslararası Bankacılık 
Yurtdışı Havale 
Döviz Çekleri 
Muhabır Bankalar 
SVVIFT 
Danışmanlık Hizmetleri 
İthalat/İhracat 
Akreditif 
Harici Garantiler 
IBAN 
(Uluslararası Banka Hesap Numarası) 
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KREDİ KARTINDA YENİ DÖNEM 

SİFRELİ CHIP 
UYGULAMASI 
Chip uygulaması ile kredi kartlarında yeni bir dönem başladı. Yeni dönemdeki şifre 
uygulaması, çalınma ve kaybolma gibi tehlikelerde yaşanabilecek problemlere karşı 
müşteriyi daha güvenli kılıyor. Türkiye Finans kredi kartiarı da artık chipli. Müşterilerıne 
daha rahat bir şekiide daha koiay bir alısveriş imkânı sağlayacak olan Türkiye Finans 
Kredi kartı harcama yaptıkça kazanılan eKpuanları ve güvenli ağ bilişimi ile sektöründe 
farklılıklar yaratmaya aday... 

I ^ ^ k redi kartı çıkartmak isteyen 
^ H ^ ^ ^ bankaveya kuruluşlar 

^ ^ ^ ^ ^ - dünyadabu konuda yetkili 
olan Visa, Mastercard, Diners Club ya da Amex 
gibi kuruluşlardan birinden onay almak 
durumunda. Dünyada şu anda bu kuruluşlardan 
onay almış olan yaklaşık 3.5 milyar kredi kartı 
buluyor. Ülkemizde bankalar çoğunlukla 
Mastercard ve Visa onaylı kartlar çıkartılıyor. 

Türkiye'de kartlı ödeme sistemi içerisinde ortak 
sorunlara çözüm bulmak, banka ve kredi kartlan 
kural ve standartlarını geliştirmek amacıyla 1990 
yılında, 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığı 
ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
kurulmuştur. 

Kart hamillerinin yaptıkları alışverişlerden 
kaynaklanan borç ve alacaklarının bankalar 
arasındaki takası, BKM bünyesinde, yurtiçi 
takas ve hesaplaşma aracılığı ile gerçekleşir. 
Bankalar arasındaki otorizasyon işlemini 
yürütmek, kredi kartı ve banka kartı sektöründe 
bulunan bankalar arasında uygulanacak 
prosedürleri geliştirmek, yurtiçi kuralları 
oluşturmak, standardizasyonu sağlamaya 
yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, 
yurtdışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak 
ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlardatemsil 
etmek, halen her banka tarafından devam 
ettirilen işlemleri dahagüvenli, süratli ve daha 
az maliyetli, tek bir merkezden yürütmek BKM'nin 
ana faaliyetleri arasında yer alır. 



31 milyon kredi kartı bulunuyor 
Türkiye'de Temmuz 2006 itibariyle yaklaşık 31 
milyon kredi kartı bulunuyor. Bu rakam Türkiye'nin 
kart pazan açısından Avrupa'nın 3. büyük pazarı 
olduğunu gösteriyor. 

Hızla büyuyen bu sektörle birlikte kredi kartlarının 
ve kart bilgilerinin güvenliği de çok önemli bir 
hal kazandı. Hem farklı özellikler taşıyan kartlar 
arasındaki standartın sağlanması hem de daha 
güvenli olması sebebiyle kredi kartlarında çip 
teknolojisi yaygınlaşmaya başladı. Kartın içine 
gömülen çip kendi başına bir bilgisayar gibi 
çalışarakdataları saklarve komutları uygular. 
Bankamızın yeni ürünü olan Türkiye Finans 
Katılım Bankası'nın Kredi Kartı da çipli olarak 
hizmete sunuldu. 

Chipli Döneme Geçiş 
Çip teknolojisine geçişin bir devamı olarak 
Chip&PIN uygulaması ülkemizde31 Mart2006 
tarihi itibariyle başladı. Şifrelerini bankaları 
vasıtasıyla kullanıma açtıran kredi kartı kullanıcılan 
artıkalışverişlerinde de şifrelerini kullanmak 
zorundadır 

Türkiye Finans'ın yeni Kredi Kartı da çipli fakat 
ilk etapta şifreye kapalı olarak basılacak. Yıl 
sonuna doğru yapılacak çalışma ile müşterileri 
şifrelerini aktive ettirmesinin ardından şifreli 
alışveriş yapılabilecek. 

Yeni kart müşterilere bankanın anlaşmalı 
işyerlerinde alışveriş tutarının binde ikisi, diğer 
işyerlerinde ise binde birbuçuğu Kat Puan 
kazandıracak. Kat puanlar müşterinin talimatına 
istinaden borcundan düşülebileceği gibi, biriken 
puanlarla alışveriş yapma imkânı da sağlayacak. 

Ayrıca, Türkiye Finas kredi kartlarında % 20 
asgari ödeme uygulamasına geçti ve olup, %100 
ödeme koşulu kaldırıldı. 
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Tiirkiye Finans Katıiım Bankası GenelMüdürü Yunus Nacar: 

"Paylaşmak 
bizim karakterimiz" 
"Türk millefmln karakteristik özelliği paylaşmayı bilmektir" diyor Türkiye Finans Genel 
Müdürö Yunus Nacar... Türk milletini tanımiamak için kullandığı bu cümle aslında 
hem katılım bankalarının genel felsefesini hem de kendisinin ve kurumunun felsefesini 
anlattyor. Dergimizin ilk sayısı için Yunus Nacar'ın kapısını çaldık. Karşımıza çok farklı 
bir Nacar portresi çıktı. Edebiyatla ilgilenen, hatsanatıile uğraşan, kendiyiyeceğini 
kendisi yetiştiren, bir banka genel müdürüne göre aykırı biri Nacar,., 

D ergimizin ilksayısı için Türkiye Finans Katılım 
Bankası Genel Müdürü Yunus Nacar'ın kapısını 
çaldık. Biz kendisiyle bol bol finans röportajı 
yapmayı beklerken, Yunus Nacar farklı biryüzle 
karşımızaçıktı. Sohbete edebiyattan girdi ve 
"Neden bankacılar da iyi bir edebiyatçı, iyi bir 

ressam, iyi bir müzisyen... olmasın?" dedi. VeTürk halkının 
karakteristik bir özelliğinin altını çizerek devam etti: "Türk milleti 
misafirperverdir, çalışkandır ama bana göre bunların hepsinden 
öte, Türk Milleti paylaşmayı bilendir." Aslında bu söyledikleri, 
dergimizin adıyla birlikte, bankanın ve Yunus Nacar'ın felsefesini 
de aktarır gibiydi. 
Hat sanatıyla uğraştığını ve hafta sonlarını bahçesinde çalışarak 
geçirdiğini öğrendik. Ertesi gün kendimizi Mahmut Şevket Paşa 
Köyü'ndeki evinin yolunda bulduk. Her zaman finans haberlerinde, 
takım elbisesiyle görmeye alıştığımız Yunus Nacar'ın farklı yüzünü 
işte burada keşfettik. Nacar, ormanlarla kaplı bir alanda yer alan 
güzel birevde oturuyor. Evin bahçesinde domatesten bibere, 
fasulyeden patlıcana kadar çeşitli sebzeler yetiştiriyor. Ayrıca 
çimlerle kaplı bahçede çok sayıda süs ağacının yanı sıra incir, 
armut, ayva ağaçları ve henüz yeni yeni meyve vermeye başlayan 
40 adet bodur elma ağacı bulunuyor. 

Ama asıl ilginç olan bu geniş bahçenin bakımının Yunus Nacar 
tarafından yapılıyor olması. Çünkü birçok kişi bilir ki bankacılık 
en yoğun çalışılan mesleklerden birisidir. HeleTürkiye Finans'ın 
yeni bir banka olduğunu ve her geçen gün yeni bir şube açtığını 
hesap ederseniz, Nacar'ın ne kadaryoğun olduğunu tahmin 
edebilirsiniz. işte bu yoğunluk arasında, Nacar hiçbiryardımcı 
bulundurmadan bütün bahçeyi elden geçiriyor. Çimleri biçiyor, 
çapayapıyor, ağaçları buduyor, gülleri, ardıçları şekillendiriyor. 
Semaverde kaynayan çayın eşliğinde yeşillikler arasında güzel 
bir sohbetyaptıkYunus Nacar ile. Nacar'dan, kâh Türkiye'de faizsiz 
bankacılığın ilk çıktığı dönemleri dinledik, kâhsatüm bu 
koşuşturmalar içerisinde unutulmayayüztutan değerlerimizi... 



Yunus Nacar'ı tanıyablllr mlylz? 
Ben Maraşlıyım... Lise hayatım Maraş'ta geçti. 
1970'li yıllarda Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 
başladım. Ankara Siyasal; Maliye, İç İşleri ve Dış 
işleri Bakanlığfna personel yetiştiren bir okul.1976 
yılı Ocak ayında Maliye Bakanlığı'nda hesap 
uzmanı olarakgöreve başladım. 7yıl, İstanbul 
grubunda çalıştım. Arkasından Işıklar Holding'te, 
Mali Denetim ve Kontrol Müdürü olarakgörev 
yaptım. 1984 yılının Aralık ayında gazetelerde 
yazılıp çizildi, "şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş, 
Türkiye'ye faizsiz bankacılıkgeliyormuş" diye. 
Biz de takip ediyorduk. Türkiye'ye ilk gelen, Faisal 
Finans ve Albaraka Türk oldu. 

Faisal Finans'tan bir teklif geldi ve ben de kabul 
ettim. Böylelikle ilkfaizsiz bankanın kuruluşunda 
bulundum ve 4 yıl çalıştım. 1989 yılında faizsiz 
bankacılığın gelişiyor olması nedeniyle Kuveyt 
Finance House da Türkiye'de bir banka kurma 

kararı aldı. Ben de Kuveyt Türk'te 1 Ocak 1989'da 
Genel MüdürYardımcısı olarakgöreve 
başladım. 1996-99 Temmuz'a kadar 4 yıl kadar 
genel müdür olarak çalıştım. 1 Temmuz 1999'da 
Anadolu Finans'ta göreve başladım. Aradan bir 
buçuk yıl geçti, ekonomik kriz patlak verdi. Biz 
bu krizi aldığımız tedbirlerle hasarsız atlattık. Krizi 
aştıktan sonra büyümeye başladıkve iyi bir 
noktaya geldik. Anadolu Finans gerçekten sesi 
duyulur, sözü önemsenir bir konuma geldi. Her 
şey rayına girmişti ki Family Finans ve Anadolu 
Finans birleşme kararı aldı. Aslında biz iki 
değişikJik yaşadık. 1 Ocak2006'dan itibaren 
Anadolu ve Family olarak birleştik. ikincisi de 
çıkarılan biryasa ile birlikte özel finans kurumları 
katılım bankası haline getirildiği için bir değişiklik 
yaşadıkve Türkiye Finans Katılım Bankası olduk. 
1 Ocak2006'dan itibaren deTürkiye Finans 

Katılım Bankası'nın genel müdürüyüm. 

Türkiye'de Faizsiz 
Bankacılık 
Siz faizsiz bankacılığın Türkiye'ye ilk 
gellşlnden Itlbaren bu sektörün Içlndeslnlz. 
O yüzden bu alanı çok lyl tanıyorsunuz. 
Faizsiz bankacılık sistemiyle ilgili neler 
yasadımz? Türkiye bu sistemi hemen kabul 
edeblldl ml, müşterl bulmakta zorluklar 
çektiniz mi? 

Ben, Faisal'a girdiğimde 33 yaşında, genç bir 
delikanlıydım. Şu kadarını ifade edeyim ki 
geçmişle günümüzü karşılaştırdığımızda, 
teknoloji itibariyle mukayese edilemeyecek bir 
gelişme var. O zamanlar elbette zorluklarımız 
vardı, sistem yeni kurulduğu için anlatmaya 
çalışıyoruz, bu sistemi bilen insanlaryok. Hepimiz 
amatör kaldık. Müşterilerimiz de Türkiye'ye faizsiz 
sistem gelmiş diye hevesleyaklaşıyorlardı. Kâr 
edelim düşüncesiyle değil, hayrımız dokunsun 
düşüncesiyle paralarını yatırmaya başladı 
insanlar. Ama ne zamana kadar? Vatandaşın 
hayırdır, sevaptırdiye verdiği paraları batırmaya 
başlayıncaya, zorluklarla karşılaşıncaya kadar. 
Zamanla o zorlukları atlattık. Bu paranın hayır 
sevap meselesi olmadığını anlattık. 

Hayatta, zorluklar ve güzellikler kardeş gibi... 
2001 bizim için öyle idi. Biz sadece zorluğu 
yaşadık, krizi yaşadık. 2001'de bankalar zora 
girdi, borçlarını ödeyemez hale geldi. Birtane 
finans kurumu faaliyetini durdurmakzorunda 
kaldı. Ama o zorlukların akabinde özel finans 
kurumları güvence fonu geldi ve özel finans 
kurumları birliği kuruldu. Finans kurumları 
bankalar kanununa tâbii oldu, teminat 
mektuplarımızın kabul edilmesi açısından yeni 
adımlar atıldı. 2001 yılında katılım bankacılığının 
temeli atıldı ve 2005 yılında yeni hükümet 
döneminde ismimiz "katılım bankalan" oldu. 
Bugün bakıyorsunuz o zorluklar olmasaydı, bu 
duruma gelemeyecektik. 1985'de başladığımızda 

Yunus Nacar'ın bahçesinde 40 adet 
bodur elma ağacı var. Elmalaryeni yeni 
meyve vermeye haşlamış. 



Buraya yabancı bir gazeteci 
gelmişti. "Türk milletini nasıl 
özetlersiniz?" dediler: Türk 
milleti misafirperverdir, 
çalışkandır, ama bana göre 
bunların hepsinden öte, Türk 
milleti paylaşmayı bilendir. 
Bakıyorsunuz, dede, oğul, 
torun, üçü bir arada bir evde 
yaşayabilir. Çünkü bizim 
toplumumuzda paylaşmak 
esastır. Biz yöneticiler olarak 
hayatın zorluklarını 
paylaşıyoruz 

faizsiz bankacılık nedir Türkiye bilmiyordu. 
Hazine, Bakanlar Kurulu ve Merkez Bankası 
tebliğ çıkarmış. Biz bu üçtebliği önümüze 
koyduk. Bankacı arkadaşlar aldık. Ama bir sürü 
soru işareti var. Toplanan fonlar nasıl kullanılacak, 
kâr nasıl dağıtılacakbunları kimse bilmiyor. Biz, 
bilgisayara güveniyoruz. O zaman Faisal'da 
bilgisayarlar için kocaman bir odayı yükseltilmiş 
taban yaptırdık. Çok seviniyoruz. Sonradan 
öğrendik ki konteynır büyüklüğündeki o bilgisayarlar 
laptop kadar kapasiteye sahipmiş. Yaklaşık 22 
yılda ülkenin nereye geldiğini düşünüyorum. Bugün 
bir laptopa sığdırdığımız bilgi, o zamanlar 50-60 
metrekarelik odalardaki bilgisayarlarda 
saklanıyordu, 

Bankacılıktan Hat 
Sanatına... 
Hep bankacılıktan ve Işten bahsetUk. Flnans 
sektörünün dışında hangi alanlarla 
llgllenlrslnlz? 
Herkesin hayatında birtakım merakları var. 
Örneğin ben edebiyata meraklıyım ve edebiyat 
öğretmeni olmayı çok istedim. Ama yetiştiğim 
dönemde öğretmenlerin yetişme durumu, 
öğretmenlerin geçim şartları, sosyal durumları 
pek iyi değildi. O yüzden lise bittikten sonra 
kendimi farklı bir alana yönelttim. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ne girdim, Maliye Bakanlığı'ndahesap 
uzmanlığına başladım. Maraşlı olmanın da biraz 
etkisi var bizde. Biraz edebiyat tarafımız fazla. 

iş hayatı içerisinde, bankacılıkta, çokçalışmaktan 
kendimize bir türlü yeterli zamanı ayıramadık. 
Her rolü oynadık da hayat tiyatrosunda, Yunus 
Nacar rolünü oynama fırsatı hiç olmadı. Hep 
işle ilgili koşuşturmayla geçti hayatım. Anadolu 
Finans'ta çalışırken, "Her şey tamam, her şey 
rayına oturdu. Artık ben Yunus Nacar rolünü 

oynayacağım." dedim. "Bismillah" deyip, Hasan 
Çelebi Hoca ile birlikte Üsküdar'da hat çalışmaya 
başladım. 1 Temmuz'da Anadolu Finansve 
Family Finans birleşme karan aldı. Okkayı ve dfvidi 
yerine koyduk ve başladıkyeniden farklı bir rolü 
üstlenmeye. Ama yeniden ilgilenmeye 
başlayacağız, çünkü işler rayına bir hayli oturdu. 

Ayrıca bahçe ve toprakla uğraşıyorum. Riva yolu 
üzerinde Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde 
kalıyorum. Bir bahçem var, domates, biber, 
patlıcan, fasulye, aklınıza ne gelirse, hepsini 
kendim yetiştiriyorum. Bunların çapalanması, 
bellenmesi, dikilmesi, sulaması, her şeyi bana 
ve aileme ait. Cumartesi - pazar, fırsat bulduğum 
her an bahçedeyim. Hiç yardımcım yok. Bütün 
bahçe benim ve ailemin ellerinden geçiyor. 

Slzln vlzyonunuz kuruma da yansıyor. 
Kültürel etkinliklere de sponsor 
oluyorsunuz. Personelln kültürel 
faallyetlerlnl de destekllyorsunuz. 
Banka olarak bizim topluma bir borcumuz var. 
Toplumdan kazanıyorsanız, yine toplumayatırım 
yapmalısınız. Bizim toplumdan bir kazancımız var. 
Kültürel anlamda, faizsiz bankacılık üstüne, 
paylaşmayı esas alan bir mantıkla çalışan 
müesseselerin topluma çok daha yakın durması 
lazım. "Toplumun yapısından, kültüründen bana 
ne" diyemeyiz. Para ile uğraşan müesseseler bir 
araya geldiği zaman, paranın ne anlama geldiğini 
öğretmemiz lazım. 9 aylık bir müesseseyiz. 
Önümüzdeki dönem için birtakım projelerimiz var. 
Toplumun kültürel değerlerine katkı yapmak için 
biz de elimizden gelen yatırımı yapacağız. Bu bizim 
için önemli. Her birimiz birer hizmet neferiyiz. Birer 
nefer olarak da birbirimizi ve hizmet ettiğimiz kişileri 
sevmek durumundayız. Sevginin açmayacağı kapı, 
başarmayacağı hedef yok diye düşünüyorum, 
2006 yılında başardığımız gibi, bu takımla daha 
çok başarılara imza atacağız. 

Yunus Nacar'ın en 
büyük hobisi 
bahçeyle 
uğraşmak. Hafta 
sonları çim biçme 
makinesinin 
başına geçip 
bahçeye çeki 
düzen veriyor. 



Gözde Yörükoğlu 

Türkiye F inans Katılım Bankası sunar... 

Kl NALI KUZU LAR 

Tlyatrodan llk ekmeğlnl ylne Çanakkale'yl anlattığı "Asım'ın Nesll" oyunuyla kazandı. Şlmdl 
yine bir Çanakkale efsanesi "Kınalı Kuzular"la gündemde. Kendini Türkgeleneklerine ve 
sanatına adamış Ahmet Yenilmez, Çanakkale Savaşı'nı dizi olarak ekranlara taşıyarak bir ilke 
Imza atıyor. 
Ahmet Yenilmez, hayata bakış açısını sanatına taşıyan duyarlı sanatçılardan biri...1966 doğumlu 
Yenilmez, 12 yaşından beri tiyatro ile iç içe. Oyunculuklatanışması henüz ilkokul sıralarına rastlıyor. 
O günlerden bugüne, ülke sorunlarını birebir işleyen çizgisinden kopmadan gelmiş. Ahmet Yenilmez'in 
"Seyrü Sefer" isimli bir kitabı ve "Can Dilleri" adını taşıyan duygu yüklü bir şiir albümü var. Ülkemizin 
geleneksel değerlerine verdiği önemi eserlerine yansıtan sanatçı, şu sıralarTürkiye'de bir ilke imza 
atıyor. TRT'de Kasım ayındayayına başlayacak olan Kınalı Kuzular adlı dizide hem oyuncu hem de 
yapımcı olarak yer alıyor. Türkiye Finans Katılım Bankası'nın sponsor olduğu Kınalı Kuzular adlı dizi, 
Çanakkale Savaşı ile ilgili çekilen ilk dizi! Bu ilki Yenilmez'in gerçekleştirmesi elbette tesadüf değil. İlk 
sahneye koyduğu oyundan (1978) bu yana hep hayata bakış açısını izleyicisiyle paylaştı. Yenilmez, 
tarihimize, geleneklerimize sahip çıkan, unutulan değerlerin hatırlatılmasına kendini adamış bir sanatçı. 
Ahmet Bey ile Yenilmez Sanat Merkezi (YSM) adını taşıyan ofisinde görüştük. Bizlere YSM'yi, Kınalı 
Kuzular projesini ve en önemlisi de bu projelerinin altındayatan duygularını, derdini anlattı. 



Lise mezunu insanımız 
artık seksen kelimeyle 
konuşmaya başladı. Bu 
kadar acil duruma belli 
hassasiyetleri olduğunu 
söyleyen insanlar tepkisiz 
kalıyoriar. Bu serzenişimizi 
duyan insanlar bizim 
ümidimiz oldu. Bunlardan 
blrlsl de Türklye Flnans 
Katılım Bankası. Ben kredi 
başvuru talebi ile 
gitmiştim, sağ olsun 
arkadaş, üst makama 
iletmiş hemen ve çok kısa 
zamanda, bir hafta 
içerisinde bizlere ne 
yapabiliriz, nasıl yardımcı 
olabiliriz d'ıye döndüler ve 
sponsorumuz oldular 

Ahi Evran geleneği 
Ahmet Bey, henüz 12 yaşında iken Ordu 
Karadenlz Beledlye Tlyatro Sahnesl'nde 
oyunculuğa başlamış ve hlç kopmamışsınız. 
Bunun yanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 
İşletme, ardından da Sakarya 
Ünlversltesrnde Çalışma Ekonomlsl üzerlne 
yüksek lisans eğitiminiz var. Tüm bunlar 
ortak bir merakın ürünü mü? 

Ülkemizde eğitim-öğretim politikasının 
yerleşememesinden dolayı ülke insanımız istediği 
meslekle ilgili eğitimini alma şansına sahip değil, 
hepimiz bir okul bitirme mecburiyeti ile bir eğitim 
yaptık. Bunun yanı sıra hâlâ ülkemizde Ahi Evran 
geleneği çerçevesinde eğitim yapan kurumlar 
mevcut. Bunlardan birisi de ülkemizde 1960'dan 
bu yana perdesini hiç kapatmayan tek sahne, 

Karadeniz Belediye Tiyatrosu'dur. 1978 yılında 
bu tiyatronun deneme sahnesinde rol aldım. 
Tabii ki ilkokul öğretmenim sevgili Osman 
Kurucu'nun ve lisede matematiköğretmenimin 
yönlendirmesini unutmuyorum. Ordu Valiliği 
Kültür Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Birinci Tiyatro Festivali'nde 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 1983'de aldım. 

Ünlversltenlzln tlyatro kulübünü de slz 
kurmuşsunuz 1985 yılında? 
İzmir'e üniversiteye gittiğimde, tiyatro kulübünün 
olmadığını gördüm. izmir gibi biryerde 
üniversitemizin tiyatro kulübünü kurduk. Benim 
tiyatroda ilk para kazandığım oyun "Asım'ın 
Nesli." Bir Çanakkale Savaşı dramıdır ve ilk 
yapımcısı olduğum dizi de Çanakkale ile ilgili... 
Bu çok güzel bir duygu benim için. 

Çanakkale ekranlarda 
YSM'nin kunıluş amacı ve projeleri hakkında 
bllgl vereblllr mlslnlz blzlere? 
Hiçbirzaman günlük bir hayatyaşamadım. 
Dünyaya, yaşadığım topraklara bir bakışım var, 
şikâyetlerim, mecburiyetlerim, isyanlarım var. 
Bu çerçevede tiyatro ve sinemanın çok etkili 
olduğunu düşünüyorum. Artık sınırların kalktığı, 
savaşların şekil değiştirdiği, markave imajların 
öne çıktığı, bir kültür işgali diyebileceğimiz şekle 
dönüştü her şey. Artık dünyada insanlar sizi 
izlemekzorunda değil, seyrettireceksiniz. 
Çanakkale ilk kez ekranlara taşınıyor... 

ilk kez Çanakkale Savaşı ile ilgili bir drama 
çekiliyor, bu nasıl olur? ihtiyardünyanın göreceği 
ilkve son savaş, metrekareye binlerce mermi 
düşüyor, "Çanakkale olmasaydı Kurtuluş Savaşı 
olmazdı." diyortarihçiler. 

Dünyada bir daha verilmemiş bir emir veriliyor. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk: "Size savaşmayı 
değil ölmeyi emrediyorum." diyor. Biz ölürken 
arkadan yenileri gelecek, biz zamanı 
kazanacağız. Bu çok dehşet bir şey! Bir 
komutan-asker ilişkisi, baba-oğul ilişkisidir, bu 
duyguları sanatınızla anlatmanız dehşet bir şey... 
Benim bütün bu kavgama, derdime bir 
müessesleştirrne ihtiyacı doğdu. Bir gaye ile 
yola çıktık ve Yenilmez Sanat Merkezi'ni kurduk. 

Türkiye'nin en büyük 
platosu 
Peki Kınalı Kuzular nasıl doğdu, bize 
projeden bahsedeblllr mlslnlz? 
Dünyaya nasıl bakarsanız öyle göriJrsünüz. Bizim 
dünyaya bakışımızın ana pencerelerinden 
birisiydi Çanakkale Savaşı. Sinema tekniği ile 
çekiyoruz Kınalı Kuzular'ı. Sadece filmimiz 35 
mm değil. Yapım, TRT ciddiyetinde olsun istedik. 
Uzunca bir süre TRT'nin mevcut yapısının 
netleşmemesinden dolayı ümitsizliğe düşmüştük 
ama neticede gerçekleşti. insanlar şikâyet 
makamından iş yapma makamına atlayamadılar. 
Bir ilkin içerisinde olacaksınız kimsenin umurunda 
değil. Buradan kendine dertlerim var diyenlere 
sesleniyorum; unutmayın siz evden çıktıktan 
sonra çocuğunuz kumandayla baş başa kalıyor, 
başka kültürlerin etkisine giriyor. Artık 
çocuklarınızın oynama şekli, yemekyemesi 
değişti. Çocuklarınız sofraadabını unuttu. Damak 
tadı değişti, damaktadı değişen insanın 
konuşması değişti ve nesillerin arasında artık 
kopukluk başladı. Lise mezunu insanımız artık 
seksen kelimeyle konuşmaya başladı. Bu kadar 
acil duruma belli hassasiyetleri hissettiğini 
söyleyen insanlar tepkisiz kalıyorlar. Bu 
serzenişimizi duyan insanlar bizim ümidimiz 
oldu. Bunlardan birisi deTürkiye Finans Katılım 
Bankası. Ben kredi başvuru talebi ile gitmiştim, 
sağ olsun arkadaş, üst makama iletmiş. Hemen 
ve çok kısa zamanda, bir hafta içerisinde bizlere 
ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz diye 
döndüler ve sponsorumuz oldular. Bu müthiş 
bir duygu. Sponsor olarak maddi katkıları bir 
yana böyle düşünen insanlar olduğunu bilmek 
bizlere moral destek sağladı. Yalova Valiliği ve 
Yalova Belediye Başkanlığı da duyar duymaz 
çekimlerin orada yapılması içinyardımcı oldular 
ve neticede yardımlarıyla Türkiye'nin en büyük 
platosunu kurduk. Çanakkale'yi, Kurtuluş 
Savaşı'nı gerçek hikâyeler eşliğinde muazzam 
bir şekilde izleyici ile buluşturacağız. 



"Meddah geleneğini yaşatmak için çaba sarf 
ediyorum" 
Geleneksel Türk Tlyatrosu'na verdlğlnlz öneme değlnmek Istlyorum, Türklye'nln her 
köşesine turne düzenleyerek meddahlığın unutulmaması için çaba gösteriyorsunuz, 
değil mi? 
Hak-iş Konfederasyonu bünyesinde 50 oyun için anlaştık. 37. oyunu oynadık, onlar organize 
ediyor, ben oynuyorum. En son Doğu Anadolu'daydık. Van Bitlis Bingöl... 2002yılını UNESCO 
Dünya Meddah yılı ilan etti ama bizim ülkemizde hâlâ kimse bir şey yapmıyor konuyla ilgili 
olarak. Batı, geçmişle günümüz teknolojisini sentezlemesini ve bunu artık kendi insanlığının 
ve dünya insanının merkezine oturtmayı bildi. Biz ise, Batılılaşma süreci içinde kendimizi 
kaybettik. Meddahta insan, vücut, hayvan ve doğa taklitleri vardır. Bizim tiyatromuz yalındır, 
oyuncuyu ön plana çıkarır. Dünyanın bugün ulaşmak istediği de budur. Usta-çırak ilişkisi ile 
bir ekolün takipçisi olursunuz. Tiyatronun belli tekrıik kuralları üç-dört ders ile verilebilir öğrenciye, 
mühim olan onun dışındaki sanatçıyı sanatçı kılacak bakış açısı, dert, iddia, orijinalitedir. Bunun 
adı da "Ahi gelenektir", kavuk buna dayanır. Kavuk kendinden sonra gelen mesleğin hakemi 
dediğimiz kişiye devredilmelidir. Bu uygulanmıyor. Konservatuarlarımız var ama çocukların 
egzersiz yapacak salonları yok. Bunu başarmak, geleneksel Türk Tiyatrosunu yaşatmak 
istiyoruz. ileride bir akademi haline gelerek bu derdimizi, gayemizi gerçekleştirme niyetindeyiz. 

"Iki oğlum BurakAlp 
ve Buğra ile birlikte 
oynayacağız Kınalı 
Kuzular'ın ilk hölümü 
Kınalı Hasan'da" 



Abdullah Bozgeyik 

"Müşteri ilişkileri 
yönetimi nedir ?" 
mi dediniz? 
"Müşteri velinimetimizdir" sözünü herkes söylüyor. Iyide 
müşteri memnuniyeti, ilişkiler iyi yönetilemediği zaman 
nasıl sağlanacak? CRM uzmanı Abdullah Bozgeyik, bu 
sayıda CRM, yani "Müşteri Ilişkileri Yönetimi"ni anlatıyor. 

B u yazıda olabildiğince teknik 
ve teorik konulara 
değinmemeyevebu 
kapsamda kelimeleri de 
kullanmamaya çalışacağım. 
Çünkü bu yazı talep edilirken 

"Hocam CRM nedir, bilmeyenlerin yanında, 
anlatılanlardan kafası kanştığı için yanlış anlayanlar 
da var. Yazı mümkün olduğu kadar yalın olursa 
memnun oluruz." denildi... Bu nedenle ilkbölüm 
de sonuna kadar buna sadık kalmaya çalıştım. 
Başlangıç olarak girişte değinildiği için CRM nedir 
sorusuna cevap vereyim. CRM tam hali ile 
Customer Relationships Management, yani 

"Müşteri İlişkileri Yönetimi"dir. Birazaçacak 
olursak, müşteriyi yönetmek değil müşteri ile olan 
ilişkileri yönetmekdiyebiliriz. Gelelim bazı genel 
düşüncelere... 

- Müşteri dükkana gelen adamdır.. Kadındır. 
Çocuktur. 

- Müşteri bizden bir şey alandır. Bunun karşılığında 
para öder, bu da iyi bir şey 

- Müşteriyi sevelim, üzmeyelim ve sakın ha 
küstürmeyelim yani kaybetmeyelim. 

- Müşteriyi herzaman dinleyeceksin. 

- Müşteri ne ister, niye ister? Bunu ne zaman ve 
nerede ister? (Bilenler çok kazanıyor.) 

- Müşteri veli nimetimiz. Müşteri herzaman haklı. 
Müşteri başımızın tacıdır. (Adam paraveriyor 
kardeşim!) 

- Tanıdığın müşteriye asla yamuk yapma. (Herif 
sadece küsmez, acısını da çıkarır.) 

- Müşteriye asla yok deme. Ne istiyorsa bul ve 
sat. (Kurnaz bakkal, marketten alır, küçük bir 
farkla da satar.) 

- Memur Ahmet bir daha gelirse mal yok dersin. 
Önce borcunu ödesin. 

- Kardeşim veresiye, taksit falan yok. Eğer bu 
defterdekileri tahsil edebilsem bırak süperi hiper 
market bile açarım. 

- Yüz gram peynir satmakla bu dükkânın kirası 
ödenmez arkadaş. 

- Böyle gelmiş böyle gider, kim esnaflıktan zengin 
olmuş ki? 



- Adama bak, ihraç fazlası parti malı demişiz 
hâlâ defosu var mı diye soruyor. Yok de gitsin. 
Defo bulursa araya kanşmış dersin. Ha, paketleri 
açmayın de. Satılan mal geri alınmaz tabelamız 
görünüyor değil mi? 

- Sattığımız maldan şikâyeti mi varmış? Zaten 
bunlara iyilik yaramaz. Ucuz mal satıyoruz, yine 
yaranamıyoruz. 

- CRM, MRM bilmeyiz. Bizim etimiz ne budumuz 
ne? 0 işlere verecek paramız yok.. 

- Hele bir büyük market açalım işleri ilerletelim, 
o zaman bakarız o konulara.. 

Bu tür düşüncelerin çeşitli sektörlerde dile 
getirildiğini sürekli duyuyoruz. Genel düşünce, 
müşteri ilişkileri yönetimi konusunda, ileride bir 
şeyler yaparız odaklı. Mazeret de hazır; "Kriz 
var, işlerkesat. Günü kurtarmaderdindeyiz..." 
Bu örnekler bazı bakkallar, manavlarve marketler 
hatta genel ifade ile KOBİ'ler için olursa sanırım 
gözünüzde daha belirgin anlam kazanacak. 

Şimdi gelelim bu durumu bilen bazı firmalarve 
danışmanların yaklaşımına: 

"Eğer küçük bir işletme iseniz CRM yapmanıza, 
bir yazılım ve ilişkili donanım almanıza gerek 
yok." (Neyapalım zaten alamıyorsunuz, 
satabileceklerimize de sattık. Başarılı olmama 
onların sorunu. Bazı şeyleri yanlışyapmış 
olmalılar.) 

"Bu alacağınız eğitim ile satışlarınız tavan 
yapacak." (Bizimki artacak kesinlikle.) 

"Bizimle danışmanlıkanlaşmalan yapan firmalar 
hem iş süreçlerini kısalttılar hem de kârlılıklarını 
artırdılar." (inanmazsanızbroşürlerimize bakın... 
Ha, o firma mı? Onlar projeyi doğru yapmadıkları 
için başarısız oldular.) 

Kısaca işi bilenlerce bu konuda da bir reklam 
çalışması almış başını gidiyor.. Kimsenin 
müşterinin ne istediği, ne düşündüğü umurunda 
değil.. Kısacayanlış anlamalar ve anlatmalar 
oldukça fazla. Aşağıdaki olumlu örnekler ise 
CRM kitabımdan. 

Market örneğl Mlgros: "Migros için CRM, 

müşterilerine sunduğu kaliteli ve ekonomik ürün 
ve hizmet koşullarının yanında müşterisine özel 
avantajlar sunabilmeyeteneğinidir. Migros, tüm 
bu çalışmalarını 360 Müşteri Bakışı adı altında 
toplamıştır. 360 Müşteri Bakışı, müşteriyi sadece 
bir değil birden fazla yönüyle tanıyabilmek ve 
müşterinin gıda alışverişini günlük bir 
zorunluluktan keyif aldığı dakikalara 
dönüştürebilmektir. Aynı zamanda müşteriden 
öğrenilen deneyimlerin Migros'un diğer 
süreçlerineyansımasını sağlamaktır. Müşteri 
beklentileri fiyatlandırma, ürün portföyü seçimi, 
raf düzeni gibi stratejik konulara önemli girdiler 
sağlamaktadır. Migros, Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(CRM) kapsamında 4 farklı adım takip 
etmektedir: Tanı, Grupla, Kişiselleştir, İletişime 
Geç" (Aziz Bulgu- Migros GM) 

Remzi Bakkal. "Dükkânagelen 
bir müşteriyi hal ve tavırlarından ilk anda tanıyor. 
Neyi, nasıl aldığına dikkat ediyor. Dürüst müşteri 
ve diğeri ânında ayrılır. Mahalleye yeni taşınan 
biri ise, verdiği kiradan, oturduğu evden, yaptığı 
işten o kişiyi tanımaya çalışıyor." (Işıl Uğurlu-
Sabancı Ünv.) 

Manav Ömeğn "Manavın marketlere karşı işini 
sürdürebilmesi için teksilahı, müşterisinin 
isteklerini doğru algılaması. Yani "Experiental 
marketing" yani "customer marketing." 
Çalışanların hepsi bilgiye hâkim, ürüne hâkim, 
müşteriye hâkim. Müşteriler para ya da konuma 
göre değil, tuttukları takım, ilgi alanlan ya da 
konuştukları konulara göre segmente edilmiş 
ve manav personeli tarafından paylaşılmış. 
Bunların hiçbiri ne bir danışmanlıkfirması 
desteğiyle, nede teknolojiçözümüyleolmakta." 
(Semih Yalman-Doğuş Grubu) 

Tüm olumsuzluklara, yanlış anlamalara, hatalı 
uygulamalardan dolayı ortayaçıkan başarısız 
örneklere rağmen, CRM'i doğru anlamakve 
uygulamak sizlere ve sektörünüze çok şey 
kazandıracak. Bu düşünceyle; başarı formülü 
arayanlara "CRM'I doğru anlama + uygulama 
= Başarı" formülünü hatırlatıyorum. Son söz: 
Başarının anahtarı müşteride, başkayerde 
aramayın. (*) 

(*) "Rekabet Avantajı İçin 
Müşteri İlişkileri Yönetimi" isimli 
kitabın (2005 Hayat Yayınları) 
arka kapağından. 



Bankanın kalbi burada atıyor 

OPERASYON 
NERKEZİ 

Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bedri Sayın ve kendisine 
bağlı iş ailesi yöneticilerinden aydınlatıcı bilgiler aldık. Birleşme 
çalışmalarını izleyen günlerde Kartal'daki Genel Müdörlük binasında 
adeta bir uzay üssünü andıran Operasyon Merkezi oluşturulmuş. 
Operasyon risklerini azaltmak, yüksekteknolojialtyapısı ve ergonomik 
çalışma ortamlarıyla tüm şubelere hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, 
bu merkezi oluşturmadakı yegane amac olmuş. Bu kapsamda 
Genel Müdür Yardımcısı Bedri Sayın'a bağlı bölümleri dahayakından 
tanıyalım. 
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Kurumsal Kredller Operasyon Müdürlüğü 
Süleyman Çelik 

Müdür 
redi Onay Servisi, Teminat ve Çek 

K
Denetim Servisi ve Leasing Operasyon 
Servisi adı altında yapılanmış üç servisten 
oluşan müdürlüğümüz, halen 35 
personelle hizmet vermektedir. Her servis 
kendi içinde portföylere ayrılarak şube 
bazında sorumluluklar almış olduğundan, 
şubelerimiz de hangi işlemi hangi 

arkadaşlarımızla takip edeceğini bilebilmektedir. 
Şubelerimizce değerlendirmeye alınan müşterilerimize ait 
talepler ( Kurumsal Finansman Desteği, Teminat Mektupları, 
Leasing işlemleri, Kar Zarar Talepleri ve Akreditifli işlemler) 
Müdürlüğümüze gelmekte ve ilgili arkadaşlarımıztarafından 
gerekli kontroller yapılarak uygunluk onayı verilmekte ya da 
reddedilmektedir. Diğer yandan; Teminat ve Çek Denetim 
Servisimiz, şubelerimiztarafından teminat olarakalınan müşteri 
çeklerimizin istihbaratlarını yapmakta, teminat çözümlerini 
onaylamakta, referans mektuplarına teyit vermekte ve ipotek 
yazılarını hazırlamaktadır. 
Müşterilerimizin işlemlerini yaparken iş ortağımız olarak 
ülkemizin en güvenilir sigorta şirketleri ve profesyonel gümrük 
müşavirlikleri ile çalışılmakta olup, ayrıca yurtdışı işlemlerimiz 
için Dış işlemler Operasyon Müdürlüğümüz ile birlikte hizmet 
verilmektedir. Böylece müşterilerimizeyalnızca bankacılık 
hizmeti vermekle kalmayıp, yabancı oldukları riskli konularda 
da bir tür danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bütün bunlarla 
birlikte; yöneticilerimizin uzun vadeli projeksiyonlarının da bir 
neticesi olarak, teknolojinin getirdiği bütün imkânlar 
değerlendirilmekteve müşterilerimize daha hızlı hizmet 
sunulmaya çalışılırken, bankamız operasyonel riskleri de 
minimize edilmeye çalışılmaktadır." 



Bireysel Bankacılık 
Operasyon Müdürlüğü 

H. AhmetYıldırım 
Müdür 

"Bölümümüz Bireysel Krediler, Kredi Kartları, 
Üye İş Yeri Hizmetleri (POS) gibi Bireysel 
Bankacılık ürünlerinin operasyonel işlemlerini 
yürütmekle görevlidir. Yapılan operasyonlara ait 
genel işlemler aşağıda belirtilmektedir." 

Kredl Kartları 
Kredi Kartları bölümünün ana görevleri: 

Şubelerden gelen kredi kartı başvurularının 
sistem girişinin yapılması 

*& Basımı yapılan kartların şubelere ve kart 
hamiline ulaşımının sağlanması 

-{2 BKM ve Visa üzerinden yapılan işlemlere ait 
günlük takaslaşma mutabakatının yapılması 

-yî BKM, VISA ve Mastercard duyurularını ve yeni 
projelerinin takip edilmesi, kart kopyalanması, 
kayıp / çalıntı ve sahte işlemler gibi riskli 
işlemlerin takip edilmesi 
Yeni projelerin analizlerini yaparak altyapılarının 
kurulmasının sağlanması 

*$ Hizmet aldığımız kuruluşlara fatura ödenmesi, 
vade farkı iptali, kart ücret iptali gibi muhasebe 
işlemlerinin yapılması 

■& Kredi kartı müşterilerinin PTT üzerinde veya 
EFT ile ödemelerinin takip edilmesi 
Şubelerimiztarafından riskli görülen, borcunu 
düzensiz olarak ödeyen kredi kartlarının 
kullanıma kapatılması veya iptal edilmesi 
Kredi kartı müşterilerimizin hesap ekstrelerine 
yansımış veya yansıyacak olan harcamalara 
yönelik itirazlannın (Chargeback) incelenmesi 
ve çözümüne yönelik çalışmalar yapılması 

Blreysel Kredller 

Bireysel Kredi Bölümünün ana görevleri: 
• Bireylerin kredi taleplerindeki, Bireysel 
Değerlendirme ve Tahsis Müdürlüğü'nce 
belirlenen kredi kullandırım şartlarının yerine 
getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi ve bunun 
için şubelerden teminatlara ilişkin gelen belge ve 
evrakların talep edilmesi 

Gelen evrakların incelenmesi, klase edilmesi, 
uygun görüldüğü takdirde ödeme ve kesinleştirme 
onayı verilmesi. Kredi Değerlendirme ve Tahsis 
Müdürlüğü'nce uygun görülen teminat 
noksanlıklarının belirtilen tarihlerde giderilip 
giderilmediğinin takip edilmesi. 

Giderilmeyen teminat farklılıklannın ilgili birimlere 

Dış İşlemler Operasyon Müdürlüğü 
Bekir Güçlüer 

Müdür 
Dışticaret işlemleri, kambiyo yetkisi bulunan sınırlı 
sayıdaki (14 adet) şubeler hariç tamamen Dış 
işlemler Operasyon Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Müdürlüğümüz ilkönce ithalat, 
ihracat, görünmeyen kalemler gibi servis temeline 
kurmuş olduğu yapılanmasını kısa süre önce 
portföy temelinde bir yapıya dönüştürmüştür. 
Şubeler üç portföye paylaştırılmış ve şubelerin 
işlemlerinde kimlerle muhatap olacağı daha net 
bir hal almıştır. Bu yöntemdeki bir diger avantaj 
da portföy çalışanlarının dış ticaret işlemlerinin 
her çeşidi ile karşılaşma imkanına kavuşmuş 
olmasıdır. 

Üye İşyerl (POS) 

Pos bölümünün görevleri 
Şubelerden gelen üye işyeri taleplerinin 
incelemesinin yapılması 
POS bağlanması uygun görülen üye işyerine 
ait gerekli bilgilerinin hizmet aldığımız kuruluşa 
ulaştırılması 
Üye işyeri ve terminal numaraları alındıktan 
sonra, teknik servislerin kuruluşa 
yönlendirilmesi 
Şubelerimizden veya müşterilerden gelen 
PO.S. sorunlanyla ilgili telefonların 
cevaplanması 
Günlük RO.S. üye işyeri işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesinin sağlanması 
Şubelerimizin isteği üzerine adres, telefon ve 
hesap bilgilerinin güncellenmesi 
Hesaba geçmeyen üye işyeri sliplerinin kontrol 
edilmesi 
Bloke çözme işlemlerinin sistemden yapılması 
Şubelerimizin isteği üzerine iade ve mail order 
yetkisin verilmesi 
Günsonu saati değişikliği gibi parametrik 
değişikliklerin yapılması 
Şubelerimizin isteği üzerine cihaz model 
değişikliğinin yapılması 
PO.S. geri alım kararı verilen üye işyerleri için 
teknik servis tarafından operasyonel işlemlerinin 
yaptırılması 
Sorunlu (geri alınamayan, kurulamayan, 
versiyon yüklenemeyen ...) üye işyerlerinin 
şubelerine bildirilmesi 

bildirilmesi 
• İdari ve kanuni takipte olmayan borcu bitmiş 
bireysel kredilerin teminat çözümlerine onay 
verilmesi 

Şubece, Bireysel Değerlendirme Tahsis 
Müdürlüğü'nden yazılı onayı alınmış, karar 
şartlannda değişiklik meydana getirecek teminat 
çözümlerine sistemden onay verilmesi 
• Şubece, Kredi izleme Müdürlüğü'nden yazılı 
onayı alınmış, vadesi 30 günü geçmiş kredilerin 
teminat çözümlerine sistemden onay verilmesi 
• Teminat çözümü için resmi dairelere hitaben 
yazılması gereken yazılann hazırlanarak şubelere 
gönderilmesi 

Dış Işlemler Operasyon Müdürlüğü'nde mevcut 
uzman kadro sayesinde her çeşit dış ticaret işlemi 
en süratli ve sağlıklı şekilde çözüme 
kavuşturulmakta, şube ve firmalar dış ticaret 
kpnuları hakkında yeterince aydınlatılabilmektedir. 
Öte yandan Bankamız personeline dış ticaret 
işlemleri konusunda eğftimler verilerek personelin 
bu konudaki güncel bilgilerle donanmış olması 
sağlanmaktadır. Başta birim müdürü olmak üzere 
Dış İşlemler Operasyon Müdürlüğü yetkilileri 
zaman zaman şube ve müşteri ziyaretleri 
yaparak Bankamız pazarlamafaaliyetlerinede 
aktif olarak katılmaktadır. 
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Tarihin yeniden yaşandığı semt 

FENER - BALAT 
Osmanlı döneminde aztnlıkların yaşam aianıydı. Çokyıkımlar ve 
yangınlar gördü Fener-Baiat... Cumhuriyet'ten sonra göçlerle birlikte 
demografik yapısında bir değişimyaşandı, Anadolu'dan göç eden 
fakir ailelerin yaşam alanı oidu ve Cumhuriyet süresince İstanbul'un 
ikinci sınıf mahallesi olarak kaldı. Şimdi ise eski ve yıkık evlerinin 
arasında, restore edilmiş, görünümü yeni, ruhu eskievleryükseliyor. 
Fener-Balatyenidencanlanıyor... 

Iki katlı tarihi evleri, eski elbiseleri 
ile sokakta koşturan çocuklarıyla, 
sanki Anadolu'nun herhangi bir 
kasabası gibi Fener-Balat. Büyük 
bir çoğunluğu eski, hatta bazıları 
yıkılmak üzere olan, buram buram 

tarih kokan evlere, köşedeki küçüktüpçü, demir 
parmaklıklarına plastik toplar asmış bakkallar 
eşlik ediyor. Tarihinde çok sayıda yangına, 
sürgüne ve göçe şahit olan Fener-Balat 
İstanbul'un tarihsel dokusu korunabilmiş az 
sayıdaki semtlerinden biri. Diğer kentler gibi 
modern mimariden çok büyük darbeler 
almamış. Osmanlı döneminde azınlıkların 
yerleşim alanı olan semt, bugün çoğu doğu ve 
iç Karadeniz'den göç eden Anadoluları 
içerisinde barındırıyor. Bölgede yaşayanlar 
genelde fakir ailelerden oluştuğu için evlere 
yeterince bakım yapılamamış. Yıkılmak üzere 
olan birçok evde bile hâlâ oturmaya devam 
edenleri görmek mümkün. 

Semtin zenginleri göç hareketlerinden sonra 
soluğu, Nişantaşı civarında almışlar. ilkbakışta 
olumsuz gibi görünen bu durum, belki de Fener-
Balat'ın en büyük şansı olmuş. Kirli Haliç ve 
fakir halk nedeniyle tarihi evler yıkılıp yerlerine 
betonarme apartmanlar kondurulamamış. 
UNESCO tarafından dünya mirasları arasına 
alınan Fener-Balat, bugün Fatih Belediyesi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa 
Birliği'nin ortak çalışmalarıyla yeniden 
canlandırılmaya çalışılıyor. Arnavut 
kaldırımlannda çocukların top koşturduğu bu 
tarihî kent, gençleşmeye ve güzelleşmeye 
çalışan bir ihtiyargibi. 
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Ortaklaşa Konsorsiyum 
Peki ne yapılıyor? Yukarıda adını verdiğimiz 
kuruluşların ortaklaşa oluşturduğu bir 
konsorsiyum "Fener-Balat Semtleri 
Rehabilitasyon Programı" başlatmış durumda. 
Bu amaçla yine Fener semtinde bir bina 
kiralanarak bir merkez oluşturuldu. 7 mimarın 
çalıştığı bu merkezde toplam 15 kişilik bir ekip 
görev yapıyor. 

Fener-Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı 
kapsamında şimdiye kadar 26 evin restorasyonu 
yapıldı. Sıra ise ikinci etapta. Bu kez hedef 70 
evin restorasyonunu yapmak. Tabî burada 
yapılmak istenen şey sadece evlere sahip çıkmak 
değil. Projenin diğer ayağını, genelde fakir 
ailelerin oluşturduğu semtleri sosyo-kültürel 
açıdan geliştirmek de var. Bu amaçla program 
kapsamında 4 ana hedef belirlenmiş durumda. 

1. Tarihî evlerin orijinal yapısına zarar vermeden 
evleri restore etmek. 
2. Bu bölgede yaşayan halka hizmet edecek 
sosyal merkezler oluşturmak 
3 Tarihî Balat çarşısındaki dükkanları iyileştirerek 
çarşıyı canlandırmak. 
4. Çevreyi kirleten katı atıkları "Katı atıkyönetimi" 
ile toplayarak, elde edilecek geliri semt için 
kullanmak. 

Restorasyon 
Projenin birinci ayağını evlerin tarihi dokularına 
sadık kalınarak restore edilmesi oluşturuyor. 
2003 yılındayapılan arazi çalışmalan sonucu 
ortaya çıkan verilere göre, proje alanındaki 1401 
parselden yaklaşık 750 tanesinin tarihî nitelikteki 
evler olduğu belirtiliyor. Binaların restorasyonu 
ile; 

- Fener ve Balat semtlerinin sosyo-ekonomik 
yönden canlandırılması ve sürdürülebilir kentsel 
rehabilitasyonun sağlanması 

- Semt halkı için gelir getirici etkinliklerin 
geliştirilmesi 

- Kültürel mirasın korunması konusunda Fatih 
Belediyesi'nin teknik kapasitesinin geliştirilmesi 
- Fener ve Balat semtlerindeki diğer binaların 
restorasyonunun özendirilmesi, 

- Başka alanlarda da uygulanabilecek bir kentsel 
rehabilitasyon modeli yaratılması amaçlanıyor. 

Sosyal Merkez 
Projenin ikinci hedefi ise en az yapıları restore 
etmek kadar önemli olan sosyal merkezlerin 
kurulması. Program kapsamında semtlerde 
yaşayan gençlere ve kadınlara hizmet vermek 
amacıyla semtlerde yer alan birkaç yapıda sosyal 

merkezlerin kurulması ve işletilmesi hedefleniyor 

Bu merkezin amaçlan arasında, semtlerde 
yaşayanlar için bir buluşma ve toplantı merkezi 
olması bulunuyor. Ayrıca burada okuma-yazma 
ve meslekeğitimi verilecek, beslenme ve çocuk 
bakımı konularında tavsiyelerde bulunulacakve 
aşı programı, basit tedaviler için bir klinik ve bir 
kreş sağlanacak. 

Balat Çarşısı 

Balat Çarşısı projesi ise kent yaşamına canlılık 
ve renk getirecek, olmazsa olmaz bir çalışma. 
Bu kapsamda Balat Lapçinlerve Leblebiciler 
Sokakları boyunca sıralı tonuzlu dükkanlar 
onarılarak yenilenecek. 

Katı Atık Yönetimi 
Proje başlamadan önce tespit edilen en önemli 
sorunlardan birtanesi çevre kirliliğiydi. Proje 
ekibi çevre kirliliğini en aza indirmek için bölgede 
yaşan halka, plastikşişeler, teneke kavanozlar 
gibi katı atıkları ayrıştırabilecekleri çöp bidonları 
dağıttı. Program Fatih Belediyesi ile işbirliği 
içinde katı atıkyönetim stratejisi geliştirilerek 
uygulamaya kondu. Belediye, çöpü kendi araçları 
ile toplayarak, gerekli konteynerleri alıp belirlenen 
noktalara yerleştirmek ve sokakların temizliği 
için gerekli araçları sağlamaklayükümlü. Semt 
sakinlerinden toplanan katı atıklaryine Fatih 
Belediyesi tarafından aynştırılarak geri dönüşüme 
kazandırılıyor. Elde edilen geliryine bölge için 
kullanılması amaçlanıyor. 



Bölgenin Tarihi 
Fener ve Balat semtleri, Tarihi Yarımada'da, 
güneyde Haliç ve batıda Bizans kara surları 
arasındaki bölgedeyer alıyor. Birzamanlar, Rum, 
Musevi ve Ermeniler'in toplumsal ve kültürel 
yaşamlarının odak noktası olan Fener ve Balat 
bugün, büyük çoğunlukla öteki kentlerden ve 
kırsal alanlardan göçen Müslüman bir nüfusu 
barındırıyor. 

Fener 
Rum Patrikhanesi'nin burada bulunmasından 
dolayı, Fener, Bizans döneminden beri Rumların 
yoğun olduğu bir bölge olmuş. 17.yüzyılda, 
Fener, kesme taştan evleri ve zengin süslemeli 
bina cepheleriyle seçkinlerin ve burjuvaların 
tercih ettiği biryerleşim mekânıymış. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde, Fener'de oturan, iyi 
eğitim görmüş ve birkaç dil bilen Rumlar'ın 
önemli bir bölümü tercüman ya da diplomat 
olarak üst düzey devlet görevlerinde bulunmuşlar. 

18. yüzyılda aristokrat Rum aileleri Patrikhane 
civarında ahşap ya da kagir villalar inşa etmeye 
başlamışlar, ancakyerleşim yapısı 19. yüzyılda 
önemli ölçüde değişmiş. Fener'in ileri gelen 
aileleri semtten ayrılarak, Boğaz kıyısındaki 
Tarabya, Kuruçeşme veya Amavutköy gibi yerlere 
yerleşmişler. Geride kalan memurlar, zanaatkârlar 
ve küçük tüccarlar, bölgedeyangından sonra 
boşalan parsellerde inşa edilen sıra evlere 
yerleşmişler. 19.yüzyılın sonlarında İstanbul'un 
Adalar, Kadıköy, Şişli gibi burjuva semtlerine 
doğru yaşanan ilk göç dalgasıyla nüfusyapısında 
köklü bir değişim başlamış fakat Fener, 1960'lı 
yıllara kadar bir Rum semti olarak kalmış. 1960'h 
yıllarda Rumlar'ın kitlesel olarak ülkeden 
ayrılmasıyla yaşanan ikinci göç dalgasından 
sonra semte özellikle Karadeniz Bölgesi'nden 
gelen düşük gelirli bir nüfus yerleşmiş. Bu arada, 
sanayileşme nedeniyle semtin karakteristik kıyı 
özelliği de bozulmaya başlamış. 

Fener'in de dahil olduğu Haliç'in güney kesimi, 
özellikle 1980 yılından sonra çok önemli fiziksel 
değişimlere sahne olmuş. 1984 ile 1987 yılları 
arasında, Fener'deki 18.yüzyıldan kalmason 
taş binaların büyük bir kısmı ile Balat İskelesi'nin 
de bulunduğu Haliç kıyısındaki binalar, dönemin 
Belediye Başkanı'nın yönlendirdiği geniş ölçekli 
bir program çerçevesinde yıkılmış, bu 
uygulamadan, kıyı surlarının dışındasadece bir 
kaç tarihîyapı kurtulabilmiş. Yıkılan binaların 
yerinde düzenlenen yeşil alanlar, aradaki yoğun 
taşıtyolu nedeniyle semt halkı tarafından 
kullanılıyor. 

Balat 
Balat özellikle istanbul Musevileri açısından tarihî 
önem taşıyor. İstanbul'un fethinden sonra kente 
getirilen Makedonya Musevileri ile İspanya'dan 
göç edenler bu semte yerleştirilmişler. Balat, 
burada yaşamış küçük bir Ermeni cemaatinin 
varlığıyla birlikte Bizans döneminden beri hep 
bir Musevi semti olarak bilinmiş. 
19. yüzyıla kadar, Balat'ın dolambaçlı sokakları 
gemiciler, denizciler, sokak satıcılan ve hamalların 
toplanma mekânıymış. 1894 yılındaki depremin 
ve semtin yapısını derinden etkileyen yangınların 
ardından, semtin nüfus yapısı da büyük 
değişikliğe uğramış. 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren semtin en zengin kesimi buradan 
ayrılarak bugün de Hahambaşılık'ı ve önemli 
sinagogları da içeren Musevi kurumlarının 
bulunduğu Galata'ya taşınmış. 20. yüzyılda, 
özellikle İsrail devletinin kurulmasından sonra 
Balat nüfusunun yaklaşık dörtte biri Balat'tan 
ayrılmış. Bu dönemden sonra Balat'taki Musevi 
cemaat azınlık durumuna düşmüş, Karadeniz 
Bölgesi ve özellikle Kastamonu'dan gelen yeni 
göç dalgası semtin çehresini büyükölçüde 
değiştirmiş. 1960'lıyıllardan sonrasemtin Musevi 
sakinleri ekonomikdurumlarının iyileşmesiyle 
birlikte Şişli'ye taşınmışlar. 
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Kann yağdığını görünce 
Kar tutan toprağı anlayacaksın 
Toprakta bir kanş kan görünce 
Kar içinde yanan karı anlayacaksın 

Allah kar gibi gökten yağınca 
Kariar sıcak sıcak saçlanna değince 
Başını önüne eğince 
Benim bu şiirimi anlayacaksın 

Bu adam o adam gelip gider 
Senin ellerinde riiyarn gelip gider 
Her affın Içinde bir intikam gelip gider 
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın 

Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi 
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü 
Ruhum seni düşününce ışıdı 
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın 

SezaiKarakoç 



HEM İYİ BİR 
RESSAM 
HEM İYİ BİR 
RANKACI 
OLACAĞIM 

İlyas Yıldız 

Türkiye Finans Fatih Şubesi'nden Nimet Şentürk: 

Reslm yapmak, 
insanın kendini bir 
noktaya 
yönlendirmesini ve bir 
an için her şeyi 
unutmasını sağlıyor. 

Yapılan araştırmaiar, farklı hobilerle uğraşan çalışanların işyerlerinde daha başarılı 
olduğunu ortaya koyuyor. İş dışında ilgilenilen resim, müzik, sinema gibisanatsal 
faaliyetler çalışanların stresini almanın ötesinde, onların daha sosyal olmasını sağlıyor. 
Türkiye Finans Fatih Şubesi çalışanı Nimet Şentürk de resimle ilgileniyor. Her ay Fatih'te 
bir resim üstadından dersler alan Nimet hanım, buyönüyle farklı bir çalışan portresi 
oluşturuyor. 

anat bizim doğadaki ayak 

S
izlerimizdir! Bizim ona karşı 
bakış açımızve kendi 
penceremizden 
gördüklerimizi 
dillendirmektir. Bir nebze de 
olsa geleceğe mührünü 
ben diyerekvurmaktır. 

Çoğu sanatkâr yaşamlarından yüzyıllar sonra 
da anılmaya devam etti. Çünkü geleceğe dair 
kendilerine ait bir iz bıraktılar. Yunus Emre ve 
Fuzuli gibi sanatında uç noktalara erişebilmiş 
insanları yaşatan, yazmış oldukları eserlerdir. 
Her insanın içinde az da olsa bir sanat ruhu 
vardır. Bunu çoğu insan meslek olarak devam 
ettirirken çoğu insan da "zamanım yok" diyerek 
hep ertelemiştir. Oysa bir iç dinginliğinin 
sembolü ve ruhun kanatlanması olan sanat 
varlığında çok şeyi değiştirir. Sanatın topluma 
katkılarını bir kenara bırakın, bireye de çok 
büyük katkıları vardır. Müşteriye, pazara ve işe 
bakışını değiştirmenin ötesinde, sosyalleşmeyi 
sağlayan ve iş stresini alan bir yönü vardır. 
İşte bu nedenle birçok kurum çalışanlarının 

bu tarz faaliyetlerde bulunmasını destekler. 

Türkiye Finans'ın Fatih şubesinde çek senet 
bölümü operasyon şefi Nimet Şentürk, işte 
böyle bir çalışan. İşten arta kalan zamanlarında 
resim dersleri alan Şentürk, yaklaşık 3 yıldır 
Türkiye Finans'taçalışıyor. Resimyapmaya 
çocukluğunda amatör olarak karakalemle 
başlayan Nimet Şentürk ile bir röportaj yaptık. 
Yağlı boya kurslarına giderek kendini bu 
konuda yetiştiren Nimet Hanım ileride bir sergi 
açmayı bile düşünüyor! 

Kendlnlzden bahseder mlslnlz? 
Orduluyum. Liseyi Ordu da bitirdim. Daha sonra 
üniversitede okumak için istanbul'a geldim. 
Marmara Üniversitesi işletme mezunuyum. Üç 
buçuk senedir de burada çalışıyorum. 

Reslm yapmaya ne zaman başladınız? 
Ben çocukken resim yapmayı çok severdim. 
Lisenin son dönemlerindeve üniversitede 
karakalem çalışması yaptım. Amatörce resimler 
yapıyordum. Bakarak çizmeye çalışırdım. 
İlkokulda resim derslerinde çizerdim. 



Çocukken, slze reslm yapmayı sevdlren şey 
nedir? 
Her insan farklı şeylerden hoşlanır. Kimi kitap 
okumaktan, kimisi seyahat etmekten vs. Ben 
de resim yapmaktan hoşlandım. Bu tamamen 
insanın içinden gelen bir şey, fark etmiyorsunuz 
zaten siz onu. Aslında insan bir işin ucundan 
tutunca sonu geliyor. Bazen öyle oluyor ki gidip 
bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve resim 
yapıyorsunuz. 
İlkokulda Idtaplardakl reslmlerl çlzerek ml 
başladınız? Yoksa karbon kâğıdını mı 
kullanıyordunuz? 
Hayır, normal bir kâğıda resim yapardım, Bir 
gün gittim. kendime karakalem aldım. Evde bir 
testimiz vardı, çiçek resmi vardı, o testiyi çizdim. 
0 şekilde başladı. Daha sonra hep bir şeylere 
bakarak çizdim. Çok amatörceydi. Şu an yağlı 
boyayla ilgileniyorum geçen sene 1 ay kursuna 
gittim. 

Peki, karakalemle çalışmaya devam ediyor 
musunuz, yoksa tamamen bıraktınız mı? 
Artık karakalem çalışması yapmıyorum. 
Karakalemi lisenin son dönemlerindeve 
üniversitede yapmıştım. Bir de insan 
üniversitedeyken böyle şeylerle daha çok 
ilgileniyor. insan üniversitede çevresinden 
etkilenir. Sizler de bilirsiniz. Ben gitar kursuna 
da gitmiştim. 

Gltar çalablllyor musunuz? 
O da hep kulak dolgunluğu. Yani evde kendim 
uğraşıyordum öyle, yurtta kalıyordum o zamanlar. 
Aslında gitarla da uğraşmayı istiyorum ama vakit 
bulamıyorum. 
Gltarınız hâlâ duruyor mu? 
Hayır. Gitarı kardeşime gönderdim. O bana göre 
daha erken başladı sanatla ilgilenmeye. Aslında 
yapacak o kadar çok şey var ki, hepsini yapmak 
için vakityok. Çalışıyoruz, yoruluyoruz, 
dinlenmemiz gerekiyor. Zaten şu an haftada bir 
gün gidiyorum. Resimle uğraşırken her şeyi 
unutuyorum 

Reslmle uğraşmak Işlnlzde slze nasıl 
avantajlar sağlıyor? 
İnsan olarak önce bana yansıyor. Olaylara bakış 
açım değişiyor. Kendimi daha mutlu 
hissediyorum. Resim, insanın kendini bir noktaya 
yönlendirmesini ve bir an için her şeyi unutmasını 
sağlıyor. Bu dolayısıyla işime de yansıyor. Resim 
yaptıktan sonra işimde kendimi daha rahat 
hissesiyorum. 

Reslm Içln blr kursa gldlyor musunuz? 
Evet. Çok az süredir kursa gidiyorum. Geçen 
sene 1 ay gittim. Bu sene de kışın başladım. 8 
ay gibi bir sürede toplasanız 10-11 tane resim 
yapmışımdır. 

Sanat tamamen farklı blr bakış açısı 
gerektirmiyor mu? Yani yaptığınız şey 
sadece slze alt, özgün blr Iş olsun... 
Haklısınız! Ama bir temele ihtiyacınız var. Tekniğini 
bilmeniz gerekiyor. Bence o biraz karakter 
meselesi. Ben tekniğini öğrendikten sonra onu 
geliştireceğime inanıyorum. Önemli olan 
yeteneklerinizle o işin içinde olmak ve onu 
geliştirmek. Tekniği uygulamak kişiye göre 
değişir. Tekniğin çizgisini de kişi belirler. 

Reslm sanatını ne kadar llerl götürmek 
nlyetlndeslnlz? İlerlde blr reslm galerlsl 
açmayı düşünüyor musunuz? 
Şu an değil ama belki ileride olabilir. Hayalini 
kurmadım değil. Şu an benim öğrendiğim işin 
tekniği ve mutfağı. Belki ileride hayal ettiğim 
şeyleri yaparım. 



Gerçek mutluluk, gerçek deri... 
Nefes alabilen, sağlıklı ve ortam ısısına uyumlu yapısıyla %100 gerçek ve naturel deri 
mobilyalar, Bellona Conforto serisinde sizleri bekliyor. Bellona ile evinizde gerçek 
deri mobilya keyfini yaşamanın tam sırası... 
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BELLONA 

Greta Koltuk Takımı / L-3902 V / Kırmızı (Red) / 
Bellona Halı: Elegance / Joyful 2061-1201 Cream 

Parla Koltuk Takımı / L-2904 D-By Cast / Kahverengi (Brown) 
BellonaHalı: Posltlve - Energy R1757/15 
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Vantur» KoltukTakımı / L-2091 D / Krem (Cream) 
Bellona Halı: Elegance / Egos 9770 - 60 
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OSMANLI'DAKI BANKALAR: 

PARA 
VAKIFLARI 

Bugünkü katılım bankalarının ilk örneğini 
Osmanlı'nın bankaları kabul edilen Para Vakıfları 
oiuşturuyor. Osmanlı Para Vakıfiarı kitabının 
yazarıDoç. Dr. Tahsin Özcan, Para Vakıfları'mn 
Osmanlı ekonomisinde bir nevi banka 
fonksiyonunu yerine getirdiğini belirtiyor. Doç. 
Özcan, Para Vakıfian'nm Osmaniı'daki gerileyişe 
paralei olarak başlangıçtaki rollerinden 
uzaklaştığını kaydediyor. 

akıf denince günümüzde 

V aklımıza sadece yardım 
faaliyetleri geliyor. Halbuki 
temelleri Osmanlı'ya 
dayanan vakıf geleneğinin 
tarihimizde çok farklı biryeri 
vardı. Vakıflar, sosyal 

sorumluluklarının yanı sıra, ekonominin de 
belkemiğini oluşturuyordu. Örneğin, Para 
Vakıfları diye Türkçeleştirebileceğimiz "Vakf-ı 
nukûd" ya da "Evkâf-ı nukûd", bugünkü katılım 
bankalarının Osmanlı'daki ilkörneği olarak 
tanımlanıyor. Bu bilgi, Osmanlı Para Vakıfları 
adlı doktora tezlnl (TürkTarlh Kurumu 
Yayınları, Ankara 2003) yayınlayarak, bu 
konuda önemli bir boşluğu dolduran Doç. Dr. 
Tahsin Özcan'a ait. 

Öncelikle vakıf nedir sorusunu irdelemek 
gerekiyor. Doç. Dr. Özcan vakfı şu şekilde tarif 
ediyor: "Klasik kaynaklarda yapılan tarifiyle 
vakıf: 'Menfaati ibâdullaha ait olur vechile bir 
aynı, Cenab-ı Hakk'ın mülkü hükmünde olmak 
üzere temlik ve temellükten mahbus ve memnu 
kılmaktır' Tarifi açacakolursak, vakıf, bir malı 
şahsîmülkiyetten çıkarmak suretiyle, alım-
satıma ve mülkiyete konu olması mümkün 
olmayacak şekilde (Allah'ın mülkü hükmünde) 
insanların istifadesine tahsis etmektir. Bu açıdan 
vakıflar kamu ve özel mülkiyetin dışında kendine 
has yapısı ve işleyişi olan üçüncü bir mülkiyet 
kategorisi ve ayrı bir sektör oluşturmaktadır ki 
buna günümüzde üçüncü sektör adı 
verilmektedir." 
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Tarifi Özcan tarafından bu şekilde yapılan vakıflar 
Osmanlı'da birçokfaaliyeti yürütürlerdi. Bir nevi bugünkü 
yerel yönetimlerin fonksiyonlarını yerine getiren vakıflar, 
altyapı ve bayındırlık hizmetleri, din, eğitim, kültürel 
hizmetlerin finansmanı, sağlık hizmetleri ve sosyal 
yardım, sosyal güvenlik ve hayır hizmetlerini yerine 
getirirlerdi. 

Hz. Muhammed kurdu, Osmanlı gellştlrdl 
Doç. Özcan'ın tezine göre vakıfların ilk kuruluşu Hazreti 
Muhammed dönemine kadar gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de 
ve Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerinde yer alan hayır 
ve sadaka gibi konulardaki âmir hükümlerden de ilham 
alınarak Hz. Peygamber döneminden itibaren birtakım 
vakıflar kurulmuş ve yaygınlık kazanmış, buna bağlı 
olarak da vakıf hukuku oluşturulmuş. Osmanlılar ise 
kendilerinden önceki islâm toplumlarının kurduğu vakıf 
sistemini geliştirip zirveye çıkarmışlar. Osmanlı toplumu, 
vakıf sistemini yeni alanlara uygulamış ve faaliyet 
alanını olabildiğince genişletmiş. İşte Para Vakıfları da 
bunlardan biri ve Osmanlı'dan önce buna benzer bir 
vakıf çalışması görülmüyor. 

Para Vakıflannın diğervakrflardan farkı, vakfedilen şeyin 
nakit para olması. Yine bir vakıf var. Fakat bu vakfın 
gelir kaynağı tarla veya dükkân, ev gibi bir gayrimenkul 
değil de nakit para. Yani nakit paravakfediliyor. Anapara 

muhafaza ediliyor, işletiliyor ve işletmeden elde edilen 
nakit gelirler vakfın amacı doğrultusunda kullanılıyor. 
Doç. Özcan, para vakıflarının ilk olarak ne zaman 
başladığını bilmemekle birlikte bazı örneklerine Fatih 
ve II. Bayezid dönemlerinde rastlandığını söylüyor. 
Özcan "Mesela Fatih döneminde İstanbul'a et tedarik 
eden kasapları sübvanse etmek amacıyla oluşturulan 
ve Kasap Akçesi adıyla bilinen bir para vakfı var. 
Osmanlı toplumunda, hem tüketici lehine hem de 
üreticileri korumak amacıyla fiyat istikrarını sağlamak 
için 'Narh' denilen uygulamayla perakende fiyatlar ve 
kâr hadleri sınırlandırılıyordu. Bu çerçevede birçok 
temel üründe olduğu gibi ette de belirlenen fiyatların 
üzerinde satış yapılamıyordu. Tüketici lehine yapılan 
bu uygulamadan kasapların zarar görmemesi için de 
tedbir alınmış ve onların kaybını telafi etmek için 
bahsettiğimiz Kasap Akçesi oluşturulmuştur. Özellikle 
kış aylarında dışarıdan İstanbul'a et tedariki oldukça 
zahmetli bir iş haline gelmekte ve bu da maliyetleri 
artırmakta, çoğu zaman dayapılan iş zararla 
neticelenmekteydi. Narh sebebiyle artan maliyeti 
fiyatlara yansıtamayan esnaf, ancak Kasap Akçesi'nin 
desteğiyle et tedarikini düzenli ve istikrarlı bir şekilde 
sürdürebiliyordu. Benzer bir uygulamanın Kanunî 
döneminde de gerçekleştirildiğini biliyoruz." diyor. 
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16. yüzyılda yaygınlaştı 
Para vakıfları Osmanh'da ilk kurulduğu zamanlar vakıf sistemi içerisindeki yeri pek önemli değilmiş. Sayılarının hızla 
artması ise 16. yüzyıla rast geliyor. Bununla birlikte Osmanlı uleması arasında paranın vakfedilip vakfedilemeyeceği 
konusunda tartışmalar başlamış, yapılan tartışma ve değerlendirmeler sonunda sosyal ve ekonomik şartlar da dikkate 
alınarak paranın vakfedilebileceği neticesine ulaşılmış. Bu dönemden itibaren kurulan ve faaliyet gösteren Para Vakıflan 
Osmanlı vakıf sistemi içerisinde varlığını sürdürmüş ve farklı şekillerde uygulama alanı bulmuş. Para Vakıfları, 
Osmanh'nın son dönemine kadar varlığını devam ettirmiş, hatta Osmanh'dan intikal eden para vakıfları Cumhuriyet 
döneminde de faaliyetlerini Vakıflar Umum Müdürlüğü bünyesinde sürdürmüş ve son olarak 1954'te Vakıflar Bankası'nın 
kurulmasıyla birlikte Vakıflar Bankası'nın sermayesini oluşturmuşlar. 

Para vakıflarının tlcarettekl yerl 
Peki Para Vakıfları Osmanlı ticari hayatında nasıl bir 
fonksiyonu yerine getiriyorlardı. Özcan bunları şu şekilde 
sıralıyor: 
a) Altyapı yatınmlarını gerçekleştirmeleri: Bu suretle esnafın 
elindeki sermayeyi altyapı için harcamayapmadan, 
tamamen doğrudan faaliyet alanlarına yönlendirmeleri 
sağlanmaktaydı. 

b) istihdama katkı sağlanması: Özellikle büyük vakıflar 
bünyelerindeki hizmet kurumlan ve sair işletmeler çok 
sayıda kişiyi istihdam ediyorlardı. Bu şekilde doğrudan 
istihdama, dolaylı olarakda piyasanın işleyişine katkı 
sağlanıyordu. 
c) Yatırım ve işletme harcamaları vasıtasryla ve kimi zaman 
alıcı, kimi zaman da satıcı olarak piyasa istikrarına katkı 
sağlamaları: Vakıflar, özellikle inşaat harcamaları, binaların 
tamirve bakım giderleri, imaretlerde kullanılan erzakvb. 
sarfiyatlarıyla belli iş kollarında sürekli ve düzenli bir hizmet 
ve mal talebi oluşturmak suretiyle piyasanın işleyişine 
önemli bir katkıda bulunmaktaydı. Vakıfların sahip olduğu 
süreklilik ve istikrarlı yapının özellikle kriz dönemlerinde 
piyasanın işleyişine önemli katkılarda bulunduğunu 
söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında vakıfların Osmanlı 
piyasasında krizlere karşı bir emniyet sübabı oluşturduğu 
düşünülebilir. 

d) Kredi ihtiyacının karşılanması ve kredi maliyetlerinin 
istikrara kavuşturulması: Ozellikle gündelik hayatta ve ticari 
faaliyetlerde ihtiyaç duyulan kaynağın temininde para 
vakıflarının oluşturduğu arz önemli bir rol oynamıştır. Bu 
açıdan hem istikrarlı bir kaynak arzı oluşturulmuş, hem de 
kredi maliyetleri belli bir standarda kavuşturulmuş, böylece 
yasadışı ve aşırı faiz oranlanyla yapılan tefeciliğe karşı 
istikrarlı bir kredi piyasasına zemin hazırlanarak düzenleyici 
bir rol üstlenilmiştir. Gayrimenkul vakıflarına göre daha 
esnek ve değişken bir yapı arz eden para vakıfları, vakıf 
sistemi içinde yukarıda vakıflar için saydığımız temel 
fonksiyonların yanında bunlara yenilerini de ekleyerek 
Osmanlı cemiyetinde önemli birer kredi kurumu haline 
gelmiş, birer dayanışma ve sosyal güvenlik müessesesi 
olma özelliği kazanmıştır. Para vakıfları sahip oldukları 
fonları çeşitli usullerle idaneye vererek yani kredi olarak 
kullandırmaksuretiyletoplumun kredi ihtiyacının 
karşılanmasında önemli bir fonksiyon üstlenmiş ve kredi 
piyasasında da düzenleyici rol oynamıştır. 

Osmanh'da ticari hayat açısından vakıfları ele 
aldığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Osmanlı 
ticari hayatında ihtiyaç duyulan altyapının önemli 
bir kısmını vakıflar kurmuşlardır. Yani çarşılar, 
bedestenler, hanlar, kervansaraylar, köprülerve 
yollar gibi ticareti mümkün kılan yapılar vakıflar 
tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde de varlığını 
sürdüren İstanbul'daki Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı 
gibi Osmanlı'dan bize intikal eden birçok çarşı 
vakıf eseridir. Bu çarşılarla bir yandan ticarete 
organize bir altyapı sunulurken, buralardayer alan 
dükkânların, hanların vb. kiralanması suretiyle elde 
edilen gelirlerle veya paravakıflarının işletilmesinden 
elde edilen kazançla vakıfların kuruluş amacına 
uygun olarakeğitim, sağlık, bayındırlık hizmetleri, 
dinîve kültürel hizmetler ile hayır işleri finanse 
edilmiştir. 
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E v d e k o r a s y o n u n d a s o n y e n l l l k l e r 

Sonbaharla birlikte artık doğa kendini yenilemeye başladı. Yazın 
sıcakgünlerinden sonbaharın romantizmine, yeşilden, sarı ve 
kahverengiye doğru bir dönüş başladı... Doğanın bu döngüsüne 
paralel sizler de biryandan kendinizi bir yandan da evinizi sonbahara 
hazırlayabilirsiniz. Ev dekorasyonunda sizlereyol gösterici olacak 
işteen son yenilikler... 

Gerçek derlnln doğallığı ve şıklığı Modellne'da buluşuyor.... 
İstikbal, gerçek derinin doğallığıyla oturma gruplarında yepyeni bir 
tarzyarattı. Evinde rahat, huzur ve kaliteden ödün vermeyenler için 
tasarlanan Modeline ürün grubu gerçekderi kullanılmasınınyanı sıra 
zengin model seçeneği ile de göz kamaştırıyor. Oturma gruplarında 
sadelikve konfordan hoşlananlar için Modeline, derinin doğallığını 
evleretaşıyor... 

Kaliteli bir uyku herkesin hakkı 
"Sizin de eviniz güzel olacak" sloganı ile mobilya ve evtekstil ürünlerine 
yeni bir anlayış getiren Mondi, kaliteden taviz vermeden ürettiği 
ekonomik yatak altematifieri ile sağlıklı biruykuyu herkesin hakettiğini 
düşünüyor. 

Yepyeni ürün çeşitleri ile beğeni toplayan Mondi, değişimin izlerini 
yatakürünlerinedetaşıyor... Mondi; ergonimik, ortopedikvehijyenik 
yataklarını ekonomikfiyatlarlatüketicinin beğenisine sunuyor... 

Vücut hareketlerine duyarlı ve gelişmiş yay sistemi ile üretilmiş 8 farklı 
yatak altematifi ile ihtiyaca uygun çözümler sunan Mondi, yanlış yatak 
seçiminden kaynaklanan sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor. 
Ergonomik, ortopedik ve hijyenik yatak anlayışını tüm modellerine 
yansıtan Mondi, yatak grubuyla rahat ve kaliteli bir uykunun kapılarını 
aralıyor. 

Bellona'da yenilikler bitmiyor.... 
Bellona'nın son tasarımı Olivia koltuk takımı, şık görüntüsü ve canlı 
renkleri ile evlerin havasını değiştiriyor. Modern çizgisi ile farklılık 
oluşturan Olivia geniş oturma alanı ve rahatlığı ile de dikkat çekiyor. 
Şıklığın yanında fonksiyonelliğinde ön planda sunulduğu Olivia Koltuk 
Takımı'nın ikili koltuğu sandık, üçlü koltuğu iseyatakolmaözelliği ile 
kullanım kolaylığı sunuyor... 



Deco ıle sonbaharda evınızı şımartın! 
Sonbaharda evinizi renklendirmek, yazın çoşkusunu ve renklerini 
evinizde sürekli kılmak için Deco ev dekarosyonunayönelik keyifli 
ürünler sunuyor. 
Günlerin giderek kısalmaya başladığı sonbahar için Deco 
aydınlatma ürünlerinde zevkli tasarımları ile beğeni topluyor... 
Aynadan kırlentlere, mumlardan dekoratif kutulara kadar geniş 
ürün yelpazesi ile dikkat çeken Deco, halıda da canlı renk tercihleri 
ile evleri şenlendiriyor... 

Raylı dolapta estetik tasarımlar, İstikbal Regina'dan 
Klasik çizgiden modern çizgiye farklı birçok modeli portföyünde 
barındıran istikbal Regina, kişiye ve ihtiyaca özel çözümleri ile 
yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. 
Özgün tasarım ve kalite anlayışını mutfak ve banyo ürün grubuna 
yansıtan istikbal Regina raylı dolap sistemlerindeki iddiasını da 
artırarak sürdürüyor. 

Raylı dolaptan beklentiyi yükselten İstikbal Regina Raylı Dolaplar, 
italyan estetiğinin yanı sıra malzeme kalitesi, değişik renk ve 
dizayn seçenekleri ile yatak odalarının havasını değiştiriyor... 

Uyku teknolojisinde son yenilikler... 
Yoğun tempo, stres ve yorgunluktan kaynaklanan uyku sorunların 
çözümü için yatak teknolojisinde Ar-Ge'ye büyük önem veren 
Bellona, mucize bitki Aloe Vera ve ofset yay teknolojisini bir araya 
getirdi. Bellona; vücut hareketlerine en hızlı yanıt veren ofset yay 
sistemi ile yatakta ultra ortopedik bir konforu, Aloe Vera apreli 
kumaşın stresi azaltan etkisi ile ise derin ve sağlıklı bir uykuyu 
vaadediyor. 
Bugüne kadar ağırlıklı kozmetik maddelerinde kullanılan Aloe 
Vera ile üretilen kumaş, yatakta bakteri, mantar, böcek ve ev 
mitelarının oluşumunu engelliyor. Aleo Vera bitkisi ayrıca enzim, 
vitamin, mineral, yağ ve amino asit gibi içerdiği 160 önemli 
biyolojik madde sayesinde uyku problemlerinin minimuma 
indirilmesine yardımcı oluyor. 
Bellona'nın Aleo Vera apreli kumaştan ürettiği Offsetform ve 
Offsetflexyatakları, stresi azaltıcı özelliği ile uyuyan kişi üzerinde 
dinlendirici bir etki bırakıyor. Aloe Vera apresi, kumaşa özel bir 
yumuşaklık da kazandırıyor. Aloe Vera'lı yatak deri üzerinde 
bıraktığı serinletici etki ile de dikkat çekiyor, 



o 
CANAN BOZKURT 

AJLEDE DOĞRU. VE 
NITELIKLI ILETIŞIM 
Her türlü lllşklnln, llstlşlmln mutlak ve büyük gücüyle şeklllendlğl günümüzde, sectlğlmlz 
kelimelerin, kullandığımız ifadelerin hatta vücut dilimizin karşımızdaki insanla aramızda 
en sağlam köprüyü kurduğu reddedllemez blr gerçek. Ancak Insan lllşkllerlnln llk adımının 
ve eğltlmlnln allede başlamasına rağmen evde sesslz duvarlar söz konusu. Pekl, gün 
boyu aktif olan iletişim becerilerimiz, evden içeri adımımızı atar atmaz, ertesi güne kadar 
kendini nadasa mı bırakıyor? 

Ç ocuklar okuldan gelmiş, 
günün sınavve not kaygısını 
üzerlerinden atmadan, yine 
odalarına kapanarak yeni 
kaygılara hazırlanıyorlar... 
Evin babası eve dönüyor ve 
iş stresini paltosu gibi askıya 
asmadan koltuğuna oturup 

gazetesine gömülüyor... 
Anneye gelince... 0 ise her günün rutinliğinden, 
artık sorumluluktan çok birer zorunluluk haline 
gelen ev işlerinden bunalmış, televizyonda 
sevdiği diziyle bulunduğu ortamdan kendini 
soyutluyor. 

Akşam yemeğinde bir araya geliyor bu aile ve 
konuşulan konular yine aynı meseleler: Sınavlar, 
faturalar, işlerin kötü gitmesi, yarının ne kadar 
yoğun ve yorucu olacağı.,, 
Aynı çatı altında geçirilen uzun zamana karşılık, 
kısa ve yüzeysel kelimeler. 
Kabul etmek zor olsa da günümüzde her gün 
yaşanan tablonun göze hoş gelmeyen renkleri 
tüm bunlar. Geleceğe yönelik umutlar, kaygılar, 
her bireyin zihnini meşgul ediyorve dahası, 
bireyi bireyyapan en önemli olgu olan aileyle 
arasına "sessiz" bir duvar örüyor. 

Günlük hayatta sosyal ve mesleki ilişkiler içinde 
bulunduğumuz birçok insanla konuşurken 
kelimelerimizin, üslubumuzun ve ifadelerimizin 
gücü doğrultusunda oluşturacağımız etkinin 
gayet farkındayız. Ancak günün sonunda evimize 
döndüğümüzde tüm bu tutumu kapının eşiğinde 
bırakıyor ve sosyal yaşamın ilk adımı olan ailenin 

aslında hep bizimle ilerlediğini göz ardı ediyoruz. 

İlişkilerin gerçek misyonunun ve bilincinin, 
insanların daha eleştirel bakış açısı ve 
çözümleyici yaklaşımıyla sorgulandığı 
günümüzde aile içi iletişim, uzmanların titizlikle 
ele aldığı ilk konular arasında. Öyle ki eski 
zamanlardan beri, ilkeğitimin ailede başladığı 
ve toplumun en önemli temel yapıtaşının aile 
olduğu genel kanı olarak kabul edilmektedir. 
Ancakteknolojinin gelişmesi ve insan ilişkilerine 
bir uyuşuklukolarakyansıması, ekonomik 
nedenlerden kaynaklanan gelecek ve kariyer 
kaygısı, bireyin ilkeğitimden itibaren biryarış 
psikolojisine itilmesi ve hayatlatek başına 
mücadele hırsı aile içi iletişimde engeller 
yaratmaktadır, 

Son yıllarda iletişimin önemiyle ilgili, bilhassa 
aile içi iletişimin gerekliliğine dayanan kitaplar 
yayınlanıyor; seminerler, kurslarve grup terapileri 
düzenleniyor, Uzmanların genel görüşü mutlu 
ve sağlam değerlere sahip bir aile için öncelikle 
aile bilincini iyi kavramakve bunu geliştirmek 
gerektiği yönünde. Sadece sosyal imkânlar, 
ekonomik olarak rahat bir yaşam ve saygı-
sevgiye dayalı ilişkilerin yanı sıra, günümüzün 
ömek aile anlayışından daha farklı vizyonlar da 
beklenmektedir, Dr. Zülfikar Özkan, NLP 
Teknikleriyle Aile içi İletişim adlı kitabında "Aile 
bireylerinin takım halinde çalıştığı, birbirlerine 
karşı açıkolduğu; bireysel farklılıklara saygı 
gösterildiğive bireylerin birbirlerini eşsizvarlıklar 
olarak gördüğü aileler örnek aile olarak kabul 
edilmektedir." sözleriyle açıklık getirmektedir. 



Doğru Yaklaşım 
Aile içinde bireyler birbirlerine yakdaşırken, sıklıkla 
doğru iletişim kurmayı zorlaştıran yöntemlerle 
karşı karşıya kalırlar: Aile içi konum. Bunu biraz 
açacak olursak, anne-babaların çocuklarına 
yaklaşırken denetleyici, kontrol edici ya da 
eleştirel birtutumlayaklaşmayaçalışması hemen 
hemen her ebeveynin farkında olmadan 
sergilediği davranışlardan biri. Aynı şekilde 
çocukların da anne ve babalarına mevcut bir 
otoritenin gölgesinde bakmaları karşılıklı olarak 
geri adımlar atılmasına neden olmaktadır. 
Hâlbuki iletişim, temeli dostluğave uyuma 
dayanan bir kavram bütünüdür. Eğer ailedeki 
her birey birbirine, anne/baba/çocukya da eş 
olduğunu unutup dostça yaklaşılırsa etkili bir 
iletişim kurulmasını sağlar. Unutmamakgerekir 
ki uyumlu ve anlayışlı yaklaşımlar, uzlaşmanın 
en sağlıklı yoludur. Ayncayaşamın her alanında 
olduğu gibi aile ile olan ilişkilerde de karşılıklı 
güven, saygı ve sevginin sağlıklı birzeminde 
devamlılığını garantiler. Tabii bunun anahtarı da 
doğru sözcükler. Uzun yıllar birlikte yaşamak 
ve aile doğası gereği birbirinizi koşulsuz 
sevmeniz, bir "lütfen" kelimesinin ya da sevginizi 
belirteceksözcüklerin anlamını hafifletmez, 
aksine aile yaşantınıza nitelik kazandırır. 

Aile, bireye sahip olma değil; birlikteliktir! 
Nikâh memuruna "Evet" demekya da ilk çocuğu 
kucağa almak, hiçbir zaman bir hayata sahip 
olmak anlamında algılanmamalıdır. Bir arada 
yaşamanın getirdiği sorumlulukları hoşgörüye 
dayalı bir şekilde kontrol etmek gerektiğini, aynı 
evde yaşamanın karşınızdakinin hayatına sahip 
olduğuz anlamına gelmediğini bilhassa anne 
ve babalar unutmamalıdırlar. Çocuğunuz 6 ya 
da 28 yaşında olabilir; oluşturduğunuz ebeveyn 
imajı burada herhangi bir üstünlük, otorite ya 
da kontrol edici bir güçten uzakta olmalı. İşte 

karşılıklı güvenin önemi bu noktada büyük önem 
kazanıyor. Ailetarafından sürekli olarak denetim 
ve kontrole dayatılan bir gençte güven, dürüstlük 
ve özsaygı hususlarında çelişkiler söz konusu 
olur. Ancak bunun tam zıttı bir örneği de 
inceleyecekolursak; ailesinin aşırı toleransı, 
rahat ve serbest sosyal yaşama karışmaması 
bireyde önemsenmediği fikrini oluşturur. 

"Mükemmel Alle" 
Her şeyde olduğu gibi "mükemmellik" ailede 
de erişilmesi hedeflenen nokta olarak karşımıza 
çıkıyor. Mükemmel evlat, anne-baba olma, 
ekonomik koşulun en iyisine odaklanma ve 
kusursuzluk kendi isteğimizle ya da aile içi diğer 
bireylerce omuzlarımıza biryük misali bindiriliyor. 
İşte bu noktada kelime seçimi çok önemli. 
Özellikle gelişmiş şehirlerde sıkça düşülen bu 
"mükemmellik" karmaşası beraberinde 
mutsuzluğu da getirebiliyor. Unutmamak gerekir 
ki mükemmelden önce "mutlu aile" olmak 
esastır. 

Çocuklarının en iyi okul derecelerini yapmasını 
istemek her anne babanın hakkı. Ancak büyük 
başanları çocuklarından talep ederken bunun 
altında yatan ebeveyn egosu mu yoksa onların 
iyi bir gelecek kazanması isteği mi, bunu doğru 
saptamak gerekir. Bunu sadece çocuklarve 
akademik başarı olarak kısıtlandırmadan 
belirtecekolursak, ailedeki her bireyden "en 
iyisi"ni değil, "kendilerini en iyi hissetmeleri"ni 
beklemek mutlu ailenin çerçevesini belirler. 

Ayrıca mükemmelliğe odaklı biryaşam, her 
zaman daha fazlasını isteme, daha iyisi için 
sorgulama ve tatminsizlik çevrenizdekilere karşı 
sürekli bir eleştirel tavır yansıtır. Eşlerin statüsü 
ya da çocukların başarıları sorgulamayla değil, 
motivasyonla iyileştirilebilir. Hataları "neden" 
sorusuyla yargılamakyerine, "nasıl'larla 
çözümleme tercih edilmelidir. 



Gözde Yörükoğlu 

Türkiye Finans 
Nerter Şubesi 
tekstil sektörüyle 
iç içe... 
Türklye Flnans; Anadolu Flnans ve Famlly Flnans kurumlarının gönüllü blrleşmesl 
sonucu 2005 sonu ttlbartyle, Türklye'nln en büyük katılım bankası olma gururuyla yola 
çıktı. Birleşmenin Türkiye Finans'a getirdiği avantajları ve büyüme hedeflerini Merter 
Şubesl Müdürü Tuncay Erenler lle konuştuk. 

Merter Şubesi, her ikisi de 2003 
yılında açıları Anadolu Finans 
ve Family Finans şubelerinin 
birleşmesi sonrası, tek çatı 
altında faaliyet göstermeye 
başladı. Merter, Türkiye'nin 
en gelişmiş sektörü olan 

tekstilin simgesi durumunda. İstanbul'un altın 
köşelerinden biri olan Merter, hazır giyim başta 
olmak üzere dört bine yakın firmayı barındınyor. 
Üretim ve imalatta Türkiye'de birinci sırada yer 
alan Merter'in kilit noktasındaki Türkiye Finans 
şubesi, her bankanın en az bir şubesinin 
bulunduğu bu bölgede önemli bir hacmi 
yakalamış durumda. 

Merter Şubesi Müdürü Tuncay Erenler, şubenin 
lokal olarak bankacılığa oldukça elverişli bir 
konumdaolmasına mahsuben geniş bir müşteri 
portföyüne sahip olduklarını söylüyor. Şube, 
%70 gibi büyük bir oranda tekstil, triko, hazır 
giyim, kumaş sektörüne hitap ediyor. 



Tekstil sektörünün resmî ihracatı 2005 yılında 
yaklaşık 19 milyar dolar. Altı milyar dolar da gayrı 
resmi, bavul ticaretiyle elde edilen ihracat geliri 
var. Tuncay Erenler, tekstil sektörünün bu 
sorununa dikkat çekiyor, ithalat ve ihracat 
konusunda müşterileriyle birebir ilişki içerisinde 
oldukları ve önleyici hizmetverdiklerini belirtiyor. 

Türkiye Finans, "Yerel Kaynak, Yerel 
Kalkınma" sloganından yola çıkarak, KOBİ'lere 
destekoluyor. Erenler, bu anlayışla nasıl 
çalıştıklarını şu şeklide dile getirdi: 

"KOBİ'lere destek konusunda riski yenmek birinci 
hedefimizdi. Büyükölçekli kredilerle çalıştığınız 
zaman ciddi risklere giriyorsunuz, büyük 
kredilerde getiri daha az. Büyük firmalarla daha 
rekabetçi daha piyasa şartlarında sıkışmış 

Merter Şubesl Müdürü 
Tuncay Erenler 

' Müşterilerimizin % 707 tekstil 
sektörûnden oluşuyor. Banka 
genelinde ciddi bir 
portföyümüz var, bugüne 
kadar yapılan çalışmalarla 
önemli rakamlara ulaştık. 
İnşallah bundan sonra da 
mevcut 18 çalışanımız ile 
şubemizi çok daha iyi yerlere 
getireceğiz." 

koşullarda çalışıyorsunuz. Malum, piyasadan 
da izlediğimiz gibi artık bankalar kârı bireysel 
bankacılıkta gördü. Plastik bankacılık da 
diyebiliriz. Şu an Türkiye Finans, ciddi bir hacme 
ulaşmış durumda, dolayısıyla artık KOBİ'lere 
destek veriyoruz. Şube için çıkarttığımız krediler 
de var. Rlskl tabana yayıyoruz ve sağlıklı blr 
büyûme gerçekleştlrlyoruz. Çünkü KOBİ'ler 
genelde aile şirketi ve borca karşı çok daha 
duyarlı. 

"Bankamız hepimiz için" ilkesi, Türkiye Finans 
Katılım Bankası'nın ana sloganı. Merter şubesine 
yaptığımız ziyarette bu ilkenin hayata geçirildiğini 
gözlemleme fırsatımız oldu. Bireysel ve kurumsal 
müşteri hizmetleri konusunda sıcak bir ilişki 
yürütmeyi ilke edinmiş on sekiz çalışanı ile Merter 
şubesi, faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 

- İsminizi öğrenebilir miyiz? 
- İsmail Hakkı Yazıcı 
- Ne işle uğraşfyorsunuz İsmaii Bey? 
- Matbaa malzemeleri ticareti yapan bir firmada 
çalışıyorum. 
- Türkiye Finans'ın devamlı müşîerisi misiniz? 
- Birleşmeden önce de çalışıyordum, şimdi de 
çalışmaya devam ediyorum, 
- Türkiye Finans'ı tercih etmenizin nedenleri 
nelerdir? 
- Şirket prensiplerimiz ve çalışma stilimizle Türkiye 
Finans'ın çalışma şeklinin uygun olması, tercih 
nedenimiz. İkincisi, diğer bankalara göre kredi 
oranları çok daha uygun. 
- Merter şubesi iie çalışan birmüşteri olarak, 
müşteriye yaklaşımlarını nasıi 
değeıiendiriyorsunuz? 
- Çok memnunum, hem birebir görüşüyoruz 
hem de şirket ve kurum olarak ilişkilerimiz çok 
sağlam. Bu durum da karşılıklı güveni getiriyor 
tabii ki. 

Merter'de bir müşteri 



Dr.AUAkben 

Çocuğu emzirme 
sadece çocukiçin değii 
anne Içln de çok 
sağlıklı. Anne sütü ile 
heslenen çocuklarda 
koroner kalp 
hastalıklannın gelişmesi 
önlenebilirken, 
çocuğunu emziren 
kadınlarda meme 
kanseri riski azalıyor. 
Ayrıca Dünya Sağlık 
Örgütü ve UNİCEF anne 
sütünü tavsiye ediyor. 

Tıbbın yeni keşfettiği harika: 

ANNE SÜTÜ 

A nne sütü, çocuğun kolay 
sindireceği, kolay kullanacağı, 
eksiklik veya fazlalık hallerine 
yol açmayacak bir gıdadır. 
Anne sütü, çocuğun ihtiyacına 
göre ayarlanmıştır. Bileşimi de 

yine çocuğa uygun değişmeler gösterir; şöyle 
ki, emzirmenin başlangıcında, anne sütü laktoz 
ve su bakımından zengin; yağ bakımından ise 
nisbeten fakirdir. Emzirme süresinin sonuna 
doğru ise bu oranlaryağ lehine değişir. Bu 
değişiklik, çocukta doyma hissini kolaylaştırır. 
Bu sebeple, her süt verişte anne bir göğsünü 
sonuna kadar boşaltmalıdır, sonra diğerine 
geçmelidir. Bu işlem aynı zamanda süt salgısının 
devamını sağlar. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 
dünyada her yıl 1 milyondan fazla çocuk, anne 
sütü ile beslenemediği için ishal, solunum yolu 
ve diğer enfeksiyonlardan ölüyor. Bu yüzden 
Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, her bebeğin 
doğumdan sonra ilk yarım saatle bir saat içinde 
emzirilmeye başlanmasını ve dört-altı aya kadar 
yalnız anne sütü ile beslenmesini öneriyor. 

Anne sütünün mükemmel besin içeriği, kolay 
hazmedilir olmasının en önemli özelliği olarak 
biliniyor. Anne sütü, sadece ideal besleyici değil, 
çocuğu enfeksiyonlardan koruma özelliği de 
gösterir. Anne sütüyle beslenmenin sağlığa 
olumlu etkileri, sadece verildiği süreyle de kısıtlı 
değildir. Anne sütüyle beslenen çocuklarda 
şişmanlıkve koroner kalp hastalıklarınının 
gelişmesinin önlenebildiği düşünülmektedir. 
Ayrıca, bu çocuklarda konuşma problemlerine 
daha az rastlanır ve zekalarında ortalama sekiz 
puanlık artış sözkonusudur. Avustralya Brishane 
Üniversitesi'ndeki 20 yıllık kapsamlı araştırma 
sonucunu Prof. Jake Najman şöyle açıklamakta: 

'Anne sütüyle beslenen bebeklerin anneyle daha 
güçlü biryakınlığı oluyor. Algılaması daha hızlı 
gelişiyor. Anne sütündeki omega yağ asitleri 
bebeğe entelektüel bir avantaj sağlayabilir. Anne 
sütünün bağışıklığa karşı daha fazla direnç veren 
maddeler içerdiği ve böylece bu bebeklerin 
daha az hastalandıkları, daha hızlı geliştikleri de 
söylenebilir." 

Emzlrme annenln vücudunu bozar mı? 

Emziren kadınlar, aksine emzirmeyenlere oranla 
gebelik öncesi kilolanna daha çabuk kavuşurlar. 
Çünkü emziren kadının rahmi ve kamındaki yağ 
dokusu kısa zamanda eski şeklini alır. Memelerin 
sarkması ise emzirmekten değil, bebeği 
erkenden memeden kesmekten kaynaklanır. 
Çünkü gebelik döneminde memelerin 
büyümesiyle süt bezleri emzirme görevine 
hazırlanır. Kadın, ne kadar uzun süre bebeğini 
emzirirse, memeler o kadar rahat ve çabuk eski 
haline kavuşur. 

Emzirme bebeğin sağlığına çok iyi gelmesinin 
yanısıra anneyi de olumlu etkiler ve anneleri 
kansergibi hastalıklara karşı korur. Annelerin 
emzirme süresi arttıkça meme kanserine 
yakalanma riski de azalır. 

Ayrıca göğüsten emen bebek, annede uterus 
(rahim) kasılmalarınayol açar. Bu da annenin 
daha az kanama geçirmesi ve uterusun doğum 
öncesi haline daha çabuk dönmesini sağlar. 

Anne sütü bebekleri doyurur 

Anne sütü, bebek mamalarından daha çabuk 
sindirildiği için, memeemen bebekler mamayla 
beslenenlere oranla daha çabuk acıkırlar. Ama 
bu hiçbir vakit onların doymadığı anlamına 
gelmez. En az altı ay, bebeklerin anne sütüne 
ve içindeki vitaminlere, minerallere ihtiyaçları 
vardır. 

Anne sütünün üstünlükleri saymakla bitmez. 
Başlıcaları: Kolay elde edilir ve her an bebek 
için hazırdır. Isıtma, soğutma problemi yoktur. 
Gece yataktan kalkmadan emzirebilmek 
mümkündür. Bebek beslenirken, anneden ona 
geçen antikorlar, hastalıklara ve alerjilere olan 
direncini artırır. Hazmı kolaydır. Annelerin, 
bebeklerinin susuz kaldığı konusunda endişe 
etmelerine gerekyoktur. Anne sütü, onlara ihtiyaç 
duydukları her şeyi sağlamaktadır. 



Anne sütü ve çocuğun ruhi gelişimi 
Çocuk ilkyaş sonuna kadar dış dünya ile 
ilişkisini (uyarıları almak-cevap vermek) bütün 
beden yüzeyi ve odaklaşmış olarak da ağız ile 
sürdürür. Ağız yolu ile açlığını giderdiği gibi; 
annenin duygu ve düşüncelerini de alır. 
Psikologlara göre ilkyıl esnasında anne ile 
çocuk arasındaki mevcut hissî ilişkiler, 
gelişmenin esasını teşkil eder. Annenin 
çocuğunu kendi sütü ile beslemesi, bu 
gelişmeyi etkileyen faktörlerden biridir. 

ABD'nin önceki yıllarda Japonlar'a iade ettiği 
Okinova adasında, ruh hastalıklarının son 
derece az görülmesi "kadınların belirli bir süre 
içinde çocuklarına düzenli bir şekilde süt 
vermeleri ve onları tam bir anne şefkatiyle 
sevmeleri"ne bağlanmıştır. 

Anne sütünün öneml artıyor mu? 
Evet, BM Çocuklara Yardım Fonu, yani UNICEF, 
bu konu üzerinde ısrarla duruyor. Bu teşkilatın 
daha2000yılındaki hedefinde; "Bütün annelerin, 
bebeklerini başarıylaemzirebilmeleri için 
bilgilendirilmesi ve kendilerine bu konuda 
yardımcı olunması" yer alıyordu. 

Gelişmekte olan ülkelerde gitgide azalan, 
bebekleri anne sütüyle besleme alışkanlığı 
yeniden kazanılırsa, her yıl yaklaşık 1.5 milyon 
bebeğin hayatının kurtulabileceği hesaplanryor. 
Steril olmayan biberonlardan, aşırı ölçüde 
sulandırılmış süttozuyla beslenen bebeklerin 
ölme ihtimalleri, diğerlerinden daha yüksektir. 
Anne sütü ise tam bir besleyicidir; güvenilir, 
temiz ve masrafsızdır. Ayrıca yaygın 
enfeksiyonlara karşı mücadelesinde 

bebeğe yardımcı olur 
Ne var ki aileler şehirlere yerleştikçe, kadınlar 
giderek çalışma hayatına atıldıkça ve nihayet 
daha çok kadın bebek maması reklamlarının 
etkisinde kaldıkça, çocuğu biberonla besleme 
annelerce modern bir metod sanılmakta; buna 
karşılık emzirme eski, modası geçmiş ve 
zahmetli bir iş olarak görülmektedir. 

Geçmişte sanayileşmiş ülkelerde bebeklerin 
beslenmesinde anne sütü aleyhinde bir gelişme 
görülmüşken, bugün bu durum değişmekte, 
anneler bebeklerini emzirmeyi tercih 
etmektedirler. Eğer geçmişte bu ülkelerde 
görülen temayül, bugün gelişmekte olan 
ülkelerde de ortaya çıkar ve anneler bebeklerini 
biberonla beslemeyi tercih ederlerse daha çok 
risktaşıyan bu durum, milyonlarca bebeğin 
ölümüne yol açacaktır. 

Bu yüzden bütün anneler aşağıdaki beş temel 
gerçeği bilmeli, ayrıca bunların uygulanmasında 
annelere yardımcı olunmalıdır: 
1 - Yalnız ve tek başına anne sütü: İlk dört ile 
altı ayda bebeğe verilebilecek en iyi yiyecek ve 
içecektir. 

2- Hemen hemen her anne bebeğini emzirebilir. 
Bebekler, doğumdan sonra mümkün olan en 
kısa sürede anne sütü almalıdırlar. 
3- Sık emzirme, bebeğin ihtiyacı olan sütün 
gelmesi için gereklidir. 

4- Biberonla besleme, hastalıklarave ölümlere 
yol açabilir. 

5- Çocuğa anne sütü vermeye, bebek bir yaşını 
doldurduktan sonra da devam edilmelidir. 



Ali Karaçam I alikaracam@gmail.com 

AYTMATOV 
ÖĞRETMEN 
DUYŞEN 

*2* En Güzel 24 Kasım Hediyesi 
Oğretmen Duyşen,Cengiz Aytmatov, 
Da, 72 s. 

Cengiz Aytmatov, dünyaya mal olmuş bir Kırgız yazar. 
Kitapları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ilgi 
gördü. Yazarın Öğretmen Duyşen'i ise eğitim-öğretim 
sezonunun yeni başladığı şu günlerde öğretmenler için 
son derece faydalı bir eser. Oğretmen olsaydım, öğretmen 
olmayı düşünen öğrencilerime bu kitabı okuttururdum. 
Okul müdürü olsam, öğretmenlerimden daha fazla verim 
almak için, bu kitabı okuttururdum. Milli Eğitim Bakanı 
olsam, geleceğin dünyasını inşa edecek nesilleri yetiştiren 
öğretmenlerime, bu kitabı okuttururdum... 

700 Yıldır Geliştiren Mevlana 
Ben Rüzgarım Sen Ateş, A. Schimmel, 
Ötüken, 236 s. 

Mevlana, Mesnevi ile yüzyıllardır insanların hayata 
tutunmasını sağlayan büyük bir düşünür. Bu düşünürle 
ilgili çok kitaplar yazıldı, yazılıyor ve yazılacak. Ancak bu 
büyük düşünürü, yıllarını doğu felsefesine ve bu çerçevede 
Mevlana'ya harcayan Alman akademisyen Schimmel'den 
okumak bir ayrıcaîık olacaktır. Kitapta; Mevlana'nın hayatı, 
Allah ve dünya görüşü, miraç, dua, ibadet, müzik ve sema 
gibi konular işlenmiş. 

Çalışan Kadınlara Öyküler 
Tavuk Suyuna Çorba/Çalışan Kadınların Yüreğini 
Isıtacak Öyküler, Kolektif, HYB, 288 s. 

Günlük yaşam ve iş dünyası arasında mekik dokuyan kadınlar için 
hazırlanan kitap, kadınların yetenek, azim, zamanı iyi değerlendirme 
becerilerinden örnekler sunan öykülerden oluşuyor. Öyküler kadınlar 
tarafından, kendi deneyimlerinden yola çıkılarakyazılmış. Öyküler, 
çalışan kadınların, zorlukların üstesinden gelebilmesi için 
cesaretlendirilecek bir içeriği sahip. Öykü okumayı seviyorsanız ve 
çalışma performansınızı yükseltmek istiyorsanız serviste, otobüste 
okuyacağız bir kitap. 

"Çok Kazanmalı mı?"nın Cevabı Bu Kitapta 
İnsan Ne ile Yaşar, Tolstoy, Şule, 125 s. 

Karakutu Yayınları'ndan çıkan Hz. Muhammed kitabına göre 
Müslüman olduğu söylenen ünlü Rus yazar Tolstoy'un en güzel 
eserlerinden biri insan Ne ile Yaşar'dır. Özellikle çok kazanmak 
isteyen birisinin sonunun ölüm olduğunu anlattığı hikâyesi her iş 
adamının bir değil defalarca okuması gereken türden. Kitabın türünün 
hikâye olması, kitabın okunmasını inanılmaz derecede kolaylaştırıyor, 
Ben iş adamı olsam hem kendim okurum, hem de çalışanlarıma 
okuturum bu kitabı. 

mailto:alikaracam@gmail.com
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Masaüstlerinin Evrimi 
Grafik orayüzlerin ve mouse'ın kullonıldığı ilkzamanlordon günümüze 
kadar işleîim sistemlerinin arayüzlerinin nasıl evrimleştiğini görmek 
isterseniz http/A-l 01 .blogspot.com/2006708/evolution-of-desktops.htinl 
adresinden ayrıntılı fotoğraflara ulaşabilîrsînîz. 

Osmanlıca Karakter Seti 
700 yıllık Osmanlı torihimize ait belgeler, Osmanlıca karakter seti olmadığı igin 
bilgisayar ortamına bugüne kodar aktarılamadılar. Bunu öğrenen Ulusal İşletim 
Sistemimiz Pardus'un geliştiricileri Osmanlıca karakter seti içjn kolları sıvadı. 
Osmanlıca karakter setinin oluşum sürecine Pardus Ekibinden Ali Işıngör'e ait 
httpjVburkinafasafiso.com/ adresli web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Microsoft'tan Yeni Taktik: Vista'yı Hackerlar Test Edecek 
Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, geçmiş yıllardaki güvenlik açjğını gelecek yıl piyasnya çıkarmayı planladığı yeni işjetim sistemi 
Vista'da ortadan kaldırmak içjn yeni bir taktik geliştirdi. 

Bilgisayar korsanlarından ve dünyanın en iyi tanınan bilgisayar uzmanlarından yeni kuşak îşletim sistemindeki açıkları bulmalarını isteyen 
Microsoft, Vista'nın özellikle banka hesap numaraları ve diğer hassas bilgilere karşı saldırılara dayanıklı olabilmesi amacıyla 3 bin güvenlik 
profesyoneline yeni işletîm sisteminin deneme versiyonunu dağıttı. Microsoft'un güvenlik direktörlerinden Andrevv Cushman, Black Hat isimli 
bilgisayar güvenliği konferansında yaptığı konuşmada, "Vista'yı göstermek için buradayız, ona dokunmanız, hissetmeniz gerek." dedi. 

Güvenlik açjkları konusunda sürekli eleştiriye uğrayan ve ürünlerini destekleyecek yeterli kaynak koymamakla suçjanan Microsoft, bu kez 
işlerin değiştiği ve herkesle işbirliği yapacağı mesajını vermeye çalışjyor. Güvenlik yazılımlan üreten PGP şjrketinin teknoloji bölümü başkanı 
John Callas ise "Microsoft, doğrudan ayı inine giriyor. Sevmedikleri insanlara gidiyorlar ve yanlış yaptıkları şeyleri bulmaları içjn onları teşvik 
ediyorlar." diye konuştu. 

Trafik Yoğunluğu Haritası 
http://tkm.ibb.gov.tr web adresinden ulaşabileceğiniz İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Tra Kontrol Merkezi'nin web sitesinden 7 gün 24 
saat anlık, ana arterlerdeki trafik hızını öğrenebilir, kameralarla yol 
durumunu izleyebilir, hava durumu bilgilerini görebilirsiniz. £ ^ . 

256 KBit ADSL Kullanıcılarına Müjde 

TürkTelekom ADSL Destek Hattı'nı (444 0 375) arayıp 4 ve 2 tuşjarına bastıktan 
sonra alınan bilgiye göre, 256 KBps limitsiz ADSL kullanıcıları, 1 MBps hızını yine 

limitsiz olarak 6 ay süreyle kullanabilecekler. 

Dileyen 256 Kbps limitsiz ADSL tarifesine 
sahip kullonıcılar, aynı fiyato 1 Eylül 2006 
itibariyle 1024 Kbps hıza safıip ve 6 GB 
limitli tarifeye geçiş yapabiliyorlar. ADSL 
Destek Hattı'ndaki ses kaydı şöyle diyor: 

"Yükseltilmis hızve limitli ADSL paketini aynı 
fiyatla kullanan kullanıcılar 6 ay boyunca limit aşım 

ücreti ödemeyecekler ve istedikleri takdirde eski paketleri 
olan 256 Kbps erişjm paketlerine geri dönebileceklerdir." 

http://blogspot.com/2006708/evolution-of-desktops.htinl
http://httpjVburkinafasafiso.com/
http://tkm.ibb.gov.tr


TASARIMIN GELECEGI 

Istanbul! 
I s t a n 

Yılın tasarım ödülü 
"LİNE" tasarımı ile 
Aykut Erol'un oldu 

b u l T a s a r ı m H a f t a s ı ' n d a n n o t l a r 

İstanbul Desîgn Week, eski Galata köprüsünün tarihi 
dokusu ve muhteşem manzarası eşliğinde, İstanbul'un 
gençlik ve yaratıcılık enerjisini buluşturdu. 12-19 Eylül 
tarihleri arasında etkinliklerle dolu bir hafta geçiren Desing 
VVeek'in katılımcılan, yılın tasarımcısı ve yılın genç 
tasarımcısına da ödüllerini verdi. 

İDW 2006 Yılın Tasarımı ve İDW 2006 Yılın Genç Tasanmcısı 
olarak iki kategoride verilen ödül jürisi için Brigitte Borja 
de Mozota, Sertaç Ersayın, Oya Akman Şenocak, Ali Bakova 
ve Levent Özler bir araya geldi. Aykut Erol, yılın "Lİne" 
adlı çalışmasıyla yılın tasarımı ödülünü alırken; Seza Yeğin 
de Yılın Genç Tasarımcısı ödülüne layık görüldü. 

Görselliğin giderek önem kazanmasıyla günlük konuşma 
dilimize önce konuk bir kelime olarak giren tasarım 
şimdilerde mobilyadan mimariye, tekstilden teknolojiye, 
yayıncılıktan gıda sektörüne uzanan sonsuz bir çizgiyi 
kontrolüne almış durumda. Hayatın her alanında yenilikçi 
fikirlerin ve özgün tasarımların ihtiyacının duyulması, her 
alanda yeniliği yakalamak isteyen günümüz insanının 
profilini yansıtıyor. 

İstanbul bizatihi olarak kültürel yapısı ve tarihten aldığı 
mirasla çok kültürlülüğün, farklılıkların buluşmasının 
tasarımlanmış hali iken; bu kentte düzenlenen tasarım 
haftasının da aurası farklı oluyor elbette. Kendilerine yeni 
soluklar, yeni heyecanlar arayan dünya kreatif çevreleri 
için, bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Design Week, 
yenilikçi tasarımcılarıyla konuklarını ağırladı. 

Sektörel anlamda bölümlere ayrılan Tasarım Haftası'nda; 
endüstriyel tasarım, mimari tasarım, grafik tasarım, moda 
tasarım, basılı yayın tasarım, multimedya tasarım bölümleri 
yer alıyordu. 

Üniversitelerin de endüstriyel tasarım, görsel iletişim 
tasarımı, grafik tasarımı ve moda tasarımı bölümünde 
okuyan öğrenciler İDW'de tasarımlarını sergileme şansına 
sahip oldu. 

Yılın genç tasarımcısı 
SezaYeğin 

Anadolu Universitesi Standı 



Içindeki çocuğu uyandır 
Bosch, IDVV'de açtıgı stantta, yeni projesini duyurdu. 
Üniversiteler Arası tasarım Yarışması duzenleyen Bosch 
firması mimarlık, endüstri tasarımı ve güzel sanatlar 
fakülteleri glan tüm üniversitelerin ilgisini çekmek 
niyetinde. Ozgün tasarımlarla katılan üniversjte 
ögrencileri bireysel olarak da yarışabilecek. "İçindeki 
çocuğu uyandır" sloganıyla yarışmanın duyurusunu 
yapan Bosch, yarışmaya Ekım ayında başlıyor. 

Cam Sanatı 
Cam sanatı sloganıyla yola çıkan Füzyon Teknik, Galata 
Köprüsü'nden îlham alarak, İDW'de sergiledikleri 
koleksiyonlarının adını "İstanbul" koymuş. Füzyon 
Teknik'ın İDVV'de sergilediği aydınlatma tasarımları 
oldukça ilgi çekici idi. 

İTÜİEEE 
"Bîz en iyisini yapana kadar en iyi ikisi bu" diyecek 
kadar iddialı oldukları güneş.enerjili arabalarını,.İDW'de 
meraklılarına sergilediler. TÜBİTAK tarafından İzmir'de 
6-7-8 Temmuz'da düzenlenen ilk "Formula G" güneş 
enerjili elektrikli araba yarışına çoğu üniversite 
öğrencilerinden oluşan birçok takım katılmış ve İTÜ 
İEEE, arabalarıyla etrafta madalya bırakmamıştı. İstanbul 
Tasarım Fuar'ında en çok ilgi gören tasarımdan biri de 
bu arabalar oldu. 

Ofîs dedîğin böyie oiurî 
1950'li yıllardan 6u yana ofis mobilyaları sektöründe 
öncü rol üstlenen firmalardan birolan Alparda Holding, 
İstanbul Design Week'e Aziz Sarıyer imzalı 2007 Arc 
koleksiyonu ile katıldı. Yenilikçi ve özgün tasarım 
anlayışını ofis mobilyalarına aktaran Alparda'nın 2007 
koleksiyonu, ofis dekorasyonu anlayışını değiştirecek 
nitelikte özgün bir çalışma. Koleksiyon, IDW'nin ardından 
24-28 Ekim 2006 Köln Orgatec ofis mobilyaları fuannda 
dünya tasarım izleyicilerinin beğenisine sunulacak. 

LEVENT OZLERİN FOTOĞRAFLARI KULLANILMIŞTIR. 
www.dexlgner,com'dan alınmıştır. 

http://www.dexlgner,com'dan


Alnının akıyla 
bankacılık yapmak... 

Bugünlerde televizyon, radyo, basın ve açık hava mecralarında, kaynak 
yapan, seramik fabrikasında çalışan ya da tarla süren bankacılar görüyoruz. 
Onlar, Türkiye Finans'ın yeni reklam kampanyasının kahramanları... 
Altıncı Duyu Reklam Ajansı tarafından, hazırlanan kampanya ile ilgili olarak, 
ajans yetkilileri şunları söyledi: "Türkiye Finans, Türkiye'nin en büyük katılım 
bankası. Yeni bir banka olmasına rağmen, Ülker ve Boydakgibi sektörünün 

lideri iki büyükgrubun gönüllü birlikteliğinden doğduğu için, köklü bir geçmişe 
ve uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip. 

Türkiye Finans'ın bankacılık anlayışında bizi etkileyen ilk nokta da bu oldu: Yılların tecrübesiyle 
Türkiye için çalışması, üretime katılması ve hayata katkıda bulunması... Hazırladığımız 
reklam kampanyasında, Türkiye Finans'ın nasıl çalıştığını; birikimleri, ülke ekonomisine 
katkıda bulunacakşekilde değerlendirdiği sembolik bir dille anlattık. 

Reklam filminde kaynakyapan, seramik fabrikasında çalışan, traktörü tamir edip tarla 
süren; kazancı, üreterek çoğaltan Türkiye Finans çalışanları var. Bankalarından çıkıp kaynak 
gözlükleri, alet çantalan, şapkaları, dosyalarıyla hizmet verdikleri müşterilere geliyor; Türkiye 
için alın teri döküyorlar. Filmde, tarla süren adamın traktörü bozulup da üstüne yağ 
damladığında, gömleğini ya dayüzünü silmekyerine, rozetindeki yağ damlasını siliyor. 
Çünkü hepsi, Türkiye Finans çalışanı olmaktan gurur duyuyor. Dumandan kararan yüzlerine, 
çamurlanan ellerine ya da yağ damlamış kıyafetlerine aldırmadan; "alınlarının akıyla" 
bankacılıkyapıyorlar." 

Filmin çekimlerindeyaşananları ise, ekip şöyle özetledi: "İki gün süren filmin çekimleri, 
İstanbul'un çeşitli mekanlarında gerçekleşti: Tuzla Tersanesi, Bakırköy'de bir seramik 
fabrikası, Çatalca'da bir mısırtarlası ve Türkiye Finans'ın Genel Müdürlük binası. Filmin 
Türkiye Finans'ın hizmetleri gibi "gerçek" olması için, tüm oyuncular, yapacakları işlerle ilgili 
eğitim aldı ve kaynakyapmayı, çamuru şekillendirmeyi ve traktör kullanmayı öğrendiler. 
Yorucu ama son derece keyifli bir çekimdi." 

Reklam filminde ve radyo spotlarında duyulan etkiyici müzik ise, Türkiye'nin en önemli 
müzisyenlerinden biri olan, Attila Özdemiroğlu'naait 

Türkiye Finans Kurumsal Kampanya Künyesi 
Reklam Ajansı: Altıncı Duyu 

Reklam veren: Türkiye Finans Katılım Bankası 
Yapım Şirketi: Daylight Films 

Yönetmen: Kağan Erturan 
Müzik: Attila Özdemiroğlu 

Fotoğraf: Feyyaz Yalçın 
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Ş U B E A D I 

ADANA ŞUBESİ 

ADAPAZARIERENLER ŞUBESİ 

ADIYAMAN ŞUBESİ 

AHL SERBEST BÖLGE ŞUBESİ 

AKSARAY ŞUBESİ 

ALAADDİN ŞUBESi (KONYA) 

ALTUNİZADE ŞUBESİ 

ANKARA ŞUBESİ 

ANTALYA ŞUBESİ 

BAĞCILAR ŞUBESİ 

BAHÇELİEVLERŞUBESİ 

BALGAT ŞUBESİ 

BATMAN ŞUBESİ 

BAYRAMPAŞA ŞUBESİ 

BAYRAMYERİ ŞUBESİ (DENİZLİ) 

BEŞYÜZEVLERŞUBESİ 

BOLU ŞUBESİ 

BORNOVA ŞUBESİ 

BURSA ŞUBESİ 

CADDEBOSTAN ŞUBESİ 

ÇAĞLAYAN ŞUBESİ 

ÇARŞIŞUBESİ (ÜMRANİYE) 

ÇİĞLİ ŞUBESİ 

ÇORUM ŞUBESİ 

DENİZLİ ŞUBESİ 

DESŞUBESİ 

DİYARBAKIRŞUBESİ 

DUDULLU ŞUBESİ 

ELAZIĞ ŞUBESİ 

EMİNÖNÜ ŞUBESİ 

ERENKÖY ŞUBESİ 

ERZİNCAN ŞUBESİ 

ERZURUM ŞUBESİ 

ESENLER ŞUBESİ 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ 

ETLİK ŞUBESİ 

FATİH ŞUBESİ 

FINDIKZADE ŞUBESİ 

GAZİANTEP ŞUBESİ 

GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ 

ŞUBE BİLGİLE 
ADRES 

Tepebağ AAah. Abidinpaşa Cad. No: 13-15 SEYHAN- ADANA 

Erenler Mah. Sakarya Cad. No: 266 Erenler/ADAPAZARI 

SümerMah. Harıkcı Cad. No: 55 ADIYAMAN 

AHL Serbest Bölge İsbi Plaza A Blok No: 53 Yeşilkoy/ ISTANBUL 

Mesih Paşa Mh.M.Kemal P. Cad. Sait Efendi Sk. No: 1/1 Aksaray/ İST. 

Mevlana Cad. No: 1KONYA 

Mahir İz Cd. No: 48 Altunizade - Üsküdar/ İSTANBUL 

Zıyo Gökolp Cadidakale Sok.No:27/A Kızılay/ANKARA 

Tahıl Pazarı Mnhidnan Menderes Cad. A Blok-7 Daire: 2 ANTALYA 

ÇınarMah.OsmangaziCad. 5/2 Sok. No: 1/B Bağcılar/İSTANBUL 

Nacı Kasım sok. No:7 BAHÇEÜEVLER/İSTANBUL 

Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 9 2 / A Balgat/ANKARA 

Şirinevler Mah.Turgut Özal Bulv. Demir Apartman altı No:8 BATMAN 

Abdi ipekçj Cad. No: 41 Bayrampaşa/İSTANBUL 

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 54-A DENİZLİ 

Eski Edirne Asfaltı No:313 Bayrampaşa/İSTANBUL 

İzzet Baysal Cad. No: 82 BOLU 

Kazım DirikMah. Mustafa Kemal Cad. No: 39/ C Bornovo/ İZMİR 

Şehreküstü Mah. Ahmet Hamdi Tanpınar Cad. No: 25 Fomaro Meydonı Osmcngazi/BURS/ 

Boğdat Cd. No: 258 Daire 3-4 Göztepe/İSTANBUL 

VotanCad.No:42/C Çağlayan/İSTANBUL 

AtatürkMah. Alemdağ Cad. No:82 Ümraniye/İSTANBUL 

Anadolu Caddesi No: 937 Çğli/izmir 

İnönü Cad. No: 41 ÇORUM 

CumhuriyetCad. No: 18 DENİZLÎ 

1. Esenşehir Mh. Des Sannyi Sitesi B Blok Ümraniye/ İSTANBUL 

GaziCod.No:31/C DİYARBAKIR 

içerenköyYolu Üzeri Keresteciler SitesiNo:2 Y.Dudullu-İSTANBUL 

icadiyeMah. Hürriyet Cad.No:23 ELAZIĞ 

Aşir Efendi Cod. No: 38 Eminönü/İSTANBUL 

Şemsettin Gönoltoy Caddesi No: 222 A/4-5 Erenköy/İSTANBUL 

KaraağaçMah. Fevzi Paşa Cad. No:24 ERZİNCAN 

Topçuoğlu Mah.Orhan Şerifsoy Cad.No: 4 ERZURUM 

Fevzi ÇakmakMah. Atışolanı Cad. No: 14 Esenler/İSTANBUL 

CumhuriyetMah. Sakarya Cad. No: 27/A ESKİŞEHİR 

incirliMoh.General Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 76 No: 18 Etlik/ANKARA 

Macor Kardeşjer Cad. Ata Mehmet Han No: 82 Fotih/ İSTANBUL 

Molla EşrefMah. Millet Cd. No: 78 Fındıkzode - Fotih/ İSTANBUL 

Muammer Aksoy Bulvarı No: 34 Şehitkamil / GAZİANTEP 

Halitpaşa Cad. NO: 35 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL 

Rİ 
TELEFON FAKS 

Tel: (0322) 359 55 35 Fax:(0322)359 56 73 

Tel: (0264) 276 99 81 Fax: (0 264) 276 99 26 

Tel: (0416) 213 34 34 Fax: (0416) 2131098 

Tel: (0212) 465 04 47 Fax: (0212) 465 06 36 

Tel: (0212) 518 83 84 Fax:(0212)518 71 50 

Tel: (0332) 350 7215 Fax:(0332)35063 94 

Tel: (0216) 651 87 90 Fax:(0216)65187 99 

Tel: (0312) 430 50 50 Fax:(0312)433 93 94 

Tel: (0242) 244 53 57 Fax: (0 242) 243 78 86 

Tel: (0212) 462 92 28 Fax:(0212)433 5902 

Tel: (0212) 555 28 20 Fax:(0212)555 6819 

Tel: (0312) 284 87 07 Fax:(0312)2848714 

Tel: (0488) 21415 06 Fax:(0488)21314 86 

Tel: (0212) 612 24 20 Fax:(0212)6122427 

Tel: (0258) 265 06 03 Fax:(0258)2650607 

Tel: 0212 479 71 66 Fax:(0216)649 70 98 

Tel: (0374) 217 61 31 Fax:(0374)2177123 

Tel: (0232) 339 57 07 Fax:(0232)339 93 97 

Tel: (0224) 221 33 00 Fax:(0224)22133 02 

Tel: (0216) 355 70 07 Fax:(0216)355 7012 

Tel: (0212) 291 5525 Fax:(0212)2347092 

Tel: (0216) 316 85 85 Fax:(0216)34470 71 

Tel: (0232) 329 54 60 Fax:(0232)329 5818 

Tel: (0364) 225 31 82 Fax: (0 364) 224 81 47 

Tel: (0258) 241 67 00 Fax:(0258)26190 74 

Tel: (0216) 420 38 00 Fax:(0216)4203082 

Tel: (0412) 229 00 03 Fax:(0412)2290001 

Tel: (0216) 540 70 70 Fax:(0216)5405487 

Tel: (0424) 236 43 74 Fax:(0424)2182129 

Tel: (0212) 514 0154 Fax:(0212)514 0159 

Tel: (0216) 478 54 02 Fax:(0216)478 5403 

Tel: (0446) 223 39 39 Fax: (0 446) 223 33 83 

Tel: (0442) 213 5010 Fax:(0442)213 5018 

Tel: (0212) 56810 80 Fax:(0212)5681023 

Tel: (0222) 230 02 98 Fax:(0222)2201413 

Tel: (0312) 322 04 06 Fax:(0312)32214 64 

Tel: (0212) 631 04 90 Fax:(0212)6310496 

Tel: (0212) 491 20 40 Fax:(0212)4912043 

Tel: (0342) 215 35 31 Fax:(0342)215 3532 

Tel: (0212) 614 40 46 Fax:(0212)61669 69 
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ŞUBE ADI 

GEBZE ŞUBESİ 

GİMAT ŞUBESİ 

GÜLTEPE ŞUBESİ 

GÜNEŞLİ ŞUBESİ 

HADIMKÖY ŞUBESİ 

ISPARTA ŞUBESİ 

İKİTELLİ ŞUBESİ 

İNEGÖLŞUBESİ 

İSKENDERUN ŞUBESİ 

İSTOÇ ŞUBESİ 

İZMİR ŞUBESİ 

İZMİT SANAYİ ŞUBESİ 

İZMİTŞUBESİ 

KADIKÖY ŞUBESİ 

KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ 

KARABAĞLAR ŞUBESİ 

KARAKÖY ŞUBESİ 

KARAMAN ŞUBESİ 

KARTAL ŞUBESİ 

KAYAPINAR ŞUBESİ 

KAYSERİ ŞUBESİ 

KAYSERİ OSBŞUBESİ 

KEÇİÖREN ŞUBESİ 

KIRIKKALE ŞUBESÎ 

KIZILAYŞUBESİ 

KONYA SANAYİ ŞUBESİ 

KONYA ŞUBESİ 

LEVENT SANAYİ ŞUBESİ 

MALATYA ŞUBESİ 

MALTEPE ŞUBESİ 

MANAVGAT ŞUBESİ 

MANİSA ŞUBESİ 

MECİDİYEKÖY ŞUBESİ 

MERKEZŞUBE 

MERSİN ŞUBESİ 

MERTER ŞUBESİ 

MEVUNAŞUBESİ 

NEVŞEHİR ŞUBESİ 

NİLÜFER ŞUBESİ 

ORDUŞUBESİ 

?UBE BİLGİLERİ 
A D R E S 

Hacı Halil mh. Afatürk cd. No: 24 Gebze-İZMİT 

T E L E F O N FAKS 

Tel: (0262) 644 71 36 Fax:(0262)644 67 71 

Macun Gimaf Bağdat Cad. AAoh.Ömer Kemik iş Mer. B Blok 395/5 Y.malıalle/ANKARA Tel: (0312) 397 22 77 Fox: (0312) 397 22 85 

Talafpaşo Cad. No: 9 0 / B (Evkur Yanı) Kağıfhane/İSTANBUL 

Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 14 Güneşli/İSTANBUL 

Sanayi 1. Bul. Alkent 2000 Evleri Karşısı 34900 B.Çekmece/İSTANBUL 

Kültur Sit. B Blok No: 2 ISPARTA 

Atatürk Bulvarı No: 137 Ikitellı- ISTANBUL 

Cuma Mah.Nuri Doğrul Cad.No: 5 inegöl/BURSA 

Şehit Pamir Cad. No: 11ÎSKENDERUN 

İstoçTic. Merkezi 3. Ada ATipi No: 5-7 Mahmutbey/ İSTANBUL 

Fevzi Paşa Bulvarı No: 53-55 Çankaya/ İZMİR 

Tel: (0212) 280 20 42 Fax:(0212)28019 71 

Tel: (0212) 602 03 30 Fax:(0212)6020325 

Tel: (0212) 886 22 82 Fax:(0212)88622 92 

Tel: (0246) 233 00 21 Fax: (0246) 233 00 29 

Tel: (0212) 671 21 00 Fax:(0212)549 6514 

Tel: (0224) 7119080 Fax:(0224)713 9009 

Tel: (0326) 6131615 Fax:(0326)6121002 

Tel: (0212) 659 58 00 Fax:(0212)659 5654 

Tel: (0232) 445 5175 Fax:(0232)445 5171 

Eski GölcükYolu Üzeri Kocaeli San. Sit. Mer. İdare Binası 7.Cadde İZMİT Tel: (0262) 335 60 35 Fax: (0262) 335 60 40 

Demiryolu Cad.No: 136 İzmît/KOCAELİ 

Rıhtım Cad.No: 44 Kadıköy/İSTANBUL 

Yenişehir Mah. Trabzon Bulvarı No: 2 / A KAHRAMANMARAŞ 

KarabağlarAAh. YeşîllikCd. No: 419 İZAAİR 

Bankalar Cad. No: 75 80030 Karaköy/İSTANBUL 

Yukarı Mah. Bağdat Cad. No:14/l Kartal/İSTANBUL 

Kirîşçi Mah.Yunus Emre Cad. No: 5 KARAMAN 

Urfa Yolu Üzeri l.Km Ekinciler Sitesi A Blok Altı 80/C DİYARBAKIR 

Bankalar Cad. No: 29 KAYSERİ 

Organize Snnayi Bölgesi 8.Cad. No: 62 KAYSERİ 

Şenlik AAah.Kızlarpınarı Cad.No: 107/C Keçiören/ANKARA 

Hüseyin Kahya Mah. Barbaros Hayrettin cad. No: 28 KIRIKKALE 

Atatürk Bulvarı No: 60 Kızılay/ANKARA 

Fevzi ÇakmakMah. Kosgeb Cad. No: 5/2 KONYA 

Ankara Cad.No: 89/C KONYA 

Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 37 Levent/ İSTANBUL 

Hüseyinbey Mh. Özel idare İş Merkezi No: 33 MALATYA 

BağdatCad. No: 145 Maltepe/İSTANBUL 

Bahçelievler Mah. Demokrasi Bulvarı No: 8 Manavgat/ ANTALYA 

1 .Anafartalar Mah. M. Kemeal Paşa Cad. No: 64 MANİSA 

BüyükdereCad. No: 89/1 Mecidiyeköy/İSTANBUL 

YakacıkMevkii Adncın Kahveci Cad.No: 139 Kartal/ İSTANBUL 

Camişerif Mah. istiklal cd. No: 52 33060 MERSİN 

Keresteciler Sitesi Fatih Cd. No:29 D: 3-5-7 Merter/ İSTANBUL 

Mevlana Cad.No: 16 Meram/KONYA 

Atatürk Bulvan No: 31 NEVŞEHÎR 

izmir Yolu ÜzeriÜçevler Mah. Kûçük Sanoyi Girişi Nilüfer Cad. No: 4/5 NilOfer/ BURSA 

Şarkiye Mah. Süleyman Felek Cd. No: 88 ORDU 

Tel: (0262) 325 25 20 Fax:(0262)32192 87 

Tel: (0216) 414 56 76 Fax:(0216)414 5623 

Tel: (0344) 224 00 32 Fax: (0344) 224 00 74 

Tel: (0232) 253 66 86 Fax: (0232) 254 83 25 

Tel: (0212) 297 09 09 Fax:(0212)2374017 

Tel: (0338) 214 70 70 Fax:(0338)213 7171 

Tel: (0216) 387 21 51 Fax:(0216)3870120 

Tel: (0412) 252 24 54 Fax:(0412)2522494 

Tel: (0352) 222 34 88 Fax: (0352) 222 34 96 

Tel: (0352) 32216 70 Fax:(0352)32216 78 

Tel: (0312) 356 00 70 Fax:(0312)35600 76 

Tel: (0318) 218 89 89 Fax:(0318)21803 83 

Tel: (0312) 417 44 40 Fax:(0312)41744 43 

Tel: (0332) 345 31 00 Fax:(0332)345 3110 

Tel: (0332) 238 06 66 Fax: (0332) 238 72 72 

Tel: (0212) 278 58 34 Fax:(0212)278 5883 

Tel: (0422) 325 94 49 Fax: (0422) 325 94 59 

Tel: (0216) 442 80 05 Fax:(0216)442 8009 

Tel: (0242) 743 23 94 Fax: (0242) 743 23 95 

Tel: (0236) 239 84 84 Fax: (0236) 232 07 00 

Tel: (0212) 356 0315 Fax:(0212)3560320 

Tel: (0216) 452 86 43 Fax:(0216)452 5525 

Tel: (0324) 238 20 24 Fax:(0324)2390524 

Tel: (0212) 637 26 09 Fax:(0212)6376148 

Tel: (0332) 353 61 03 Fax: (0332) 353 61 02 

Tel: (0384) 214 36 00 Fax:(0384)214 3217 

Tel: (0224) 443 43 00 Fax: (0224) 443 43 33 

Tel: (0452) 223 27 47 Fax: (0452) 223 44 49 



ŞUBE BİLGİLERİ 

ŞUBEADI ADRES TELEFON FAKS 

81 OSMANAĞA ŞUBESİ (KADIKÖY) Osmanağa Mah. Bnşçavuş Sk. No: 45 Kadıköy/ ISTANBUL Tel: (0216) 348 2819 Fax: (0216) 348 82 27 

82 OSMANBEY ŞUBESİ CumhuriyetMah. Halaskargazi Cd. No: 283 Osmanbey- İSTANBUL Tel: (0212) 2311812 Fax: (0212) 231 20 52 

83 OSMANİYEŞUBESİ Rahime Hatun Mah. Cevdet Sunay Cad. No: 37/39 OSMANİYE Teh (0328) 813 56 26 Fax:(0328)813 59 90 

84 OSTÎM ŞUBESİ lOO.Yıl Bulvarı Bosna İşMerkezi No: 35/E Ostim/ANKARA Tel: (0312) 385 68 23 Fax:(0312)385 6826 

85 PENDİKŞUBESİ Doğu Mah. Ankara Cad. No: 163 Pendik/ İSTANBUL Tel: (0216) 483 64 05 Fax:(0216)483 6409 

86 PERPA ŞUBESİ Peıpa Tic. Mer. A Blok Eloktrokent Kat: 4,5,6 No: 290/ B Okmeydanı-Şişl'ı/İSTANBUL Tel: (0212) 222 6616 Fax: (0212) 222 42 14 

87 POLATLIŞUBESİ CumhuriyetMah.Ankara Cad.No:35/C Polatlı/ANKARA Tel: (0312) 62111 33 Fax: (0312) 621 06 96 

88 RAMİŞUBESİ ToptanGıdaSitesiRBlokNo: 15RamiİSTANBUL Tel : (0212)4173840 Fax:(0212)5632600 

89 RİZE ŞUBESİ Cumhuriyet Cad. No: 152 RİZE Tel: (0464) 213 21 08 Fax: (0464) 214 01 65 

90 SAHRAYICEDİT ŞUBESİ AtatürkCad. No: 3 Sahrayicedit Erenköy/ İSTANBUL Tel: (0216) 41114 94 Fax: (0216) 41114 98 

91 SAKARYA ŞUBESİ Cumhuriyet Mah. Doktor Kamil Sk. No: 20 Sakarya/ADAPAZARI Tel: (0264) 274 01 91 Fax: (0264) 274 01 90 

92 SAMSUN ŞUBESİ Kale mh. Kaptanağa cd. Şems Geçidi Ortaklar îş merkezi no: 1 SAMSUN Tel: (0362) 435 86 04 Fax: (0362) 432 35 89 

93 SANAYİ ŞUBESİ Hacısaki Mah.Osman Kavuncu Cad. No: 102 KAYSERİ Tel: (0352) 336 45 28 Fax: (0352) 336 45 68 

94 SERBEST BÖLGE ŞUBESİ İst. Deri Serbest Bölg. Hakkı Matraş Cad.No: 14 Kat: 2 Tuzla/İSTANBUL Tel: (0216) 394 09 42 Fax: (0216) 394 08 84 

95 SEYHAN ŞUBESİ (ADANA) Caknıak Cad. Çukurova işhanı No: 85 ADANA Teh (0322) 363 0711 Fax: (0322) 363 06 32 

96 SİNCAN ŞUBESİ AtatürkMah.Öncü Sok.No: 12 Sincan/ANKARA Tel: (0312) 276 77 47 Fax: (0312) 276 77 46 

97 SİTELER ŞUBESİ Karacakaya cd .Jo : 73/12 Siteler-ANKARA Tel: (0312) 34810 90 Fax: (0312) 348 34 02 

98 SİVAS ŞUBESİ Eski Kale Mah. Sîrar Cad. NO: 18 SİVAS Tel: (0346) 225 72 00 Fax: (0346) 224 30 72 

99 SUBURCU ŞUBESİ Düğmeci Mah. Karagöz Cad. No: 2 0 / A Şahinbey/GAZİANTEP Tel: (0342) 231 2010 Fax: (0342) 231 20 70 

100 SULTANBEYLİ ŞUBESİ M. Akif Ersoy Mah. Fatih Bulvarı No: 183 Sultanbeyli/İSTANBUL Teh (0216) 49612 22 Fax:(0216)4961757 

101 SULTANHAMAM ŞUBESİ Sultanhamam Cad. No: 25/27 Sultanhamam/İSTANBUL Teh (0212) 514 02 98 Fax:(0212)51416 77 

102 ŞANUURFAŞUBESİ Köprübaşı Mevkî No: 131 TicaretOdası Karşısı ŞANLIURFA Teh (0414) 215 54 21 Fax:(0414)215 5424 

103 ŞİRİNEVLERŞUBESİ Mahmutbey Cad. No: 1/4 Bahçelievler/ İSTANBUL Tel: (0212) 551 7313 Fax:(0212)654 2017 

104 TARSUS ŞUBESİ ŞehitMustafa Mah.Atatürk Bulvarı No: 7/ATarsus/MERSİN Tel: (0324) 613 95 01 Fax:(0324)6143049 

105 TELSİZ ŞUBESİ Seyit Nizam Cad.. Akevler Sitesi No: 51/5 B Blok 14-15 Z.burnu/İST. Teh (0212) 416 26 09 Fax:(0212)41625 96 

106 TOPÇULAR ŞUBESİ Topçular Mah. Kışja Cad.Gündoğar San. Sit. 1 No: 115-116 Eyüp/İST.L Teh (0212) 61213 00 Fax:(0212)612 2434 

107 TOPHANE ŞUBESİ Kemeraltı Cad. No: 46Tophane/İSTANBUL Teh (0212) 251 65 20 Fax: (0212) 245 56 32 

108 TOPKAPIŞUBESİ Davutpaşa Cad. No: 107 Topkapı/ İSTANBUL Teh (0212) 674 33 36 Fax:(0212)674 3316 

109 TRABZON ŞUBESİ Kahramanmaraş Cad. Ticaret Mektep Sok. 9/A- B-l. TRABZON Teh (0462) 326 01 36 Fax:(0462)322 3748 

110 ULUCAMİ ŞUBESİ Taşkapı Cad. Bademli Sok. No: 16 BURSA Teh (0224) 223 48 40 Fax: (0224) 223 48 46 

111 ULUSŞUBESİ AnafartalarCad.No:45/C Ulus/ANKARA Teh(0312)3092741 Fax:(0312)3092746 

112 UŞAK ŞUBESİ Kurtuluş Mah. İsmet Paşa Cad. No: 54/1 UŞAK Teh (0276) 22711 10 Fax: (0276) 227 74 76 

113 ÜMRANİYE ŞUBESİ Alemdağ Cad.No:58 ÖMRANİYE/İSTANBUL Teh (0216) 52313 63 Fax:(0216)52313 70 

114 ÜSKÜDARŞUBESİ AhmediyeMeydanıÇpkKatlıOtoparkYanıNo:6 Üsküdar/İSTANBUL Teh(0216)391 0070 Fax :(0216)391 0077 

115 VAN ŞUBESİ Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 52 VAN Teh (0432) 215 62 62 Fax: (0432) 214 44 45 

116 YALOVA ŞUBESİ Cumhuriyet Cad. No: 14 YALOVA Teh (0226) 811 2150 Fax: (0226) 811 21 58 

117 YAVUZSELİM ŞUBESİ Fevzîpaşa Caddesi No: 147 Fatih -İSTANBUL Teh (0212) 631 93 53 Fax: (0212) 631 71 37 

118 YILDIRIM ŞUBESİ (BURSA) Şükraniye Mah. Ankara Cad. No: 240 Yıldırım/ BURSA Teh (0224) 36152 22 Fax: (0224) 360 0818 

119 ZEYTİNBURNU ŞUBESİ Kazlıçeşme Mah. 58. Bulvar No: 49/C Akşemseth'n TramvayYanı Zeytinburnu/ İSTANBUL Teh (0212) 665 00 23 Fax: (0212) 665 02 61 

ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ Münchener Str 12; 60329 Frankfurt/ALMANYA Tel: 0049 (069) 23 4120 Faıt 0049 (069) 23 03 28 

http://Sok.No

