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İ
şte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008’in muhasebesini 
yaparken, her birimiz de kendimizce geride bıraktığımız yılın muhasebesini 
yapacağız. 2009’a merhaba dediğimiz bugünlerde biz de geçen yılın 
değerlendirmesini yaptık. İşimiz ekonomi olduğu için Paylaşım’da 2008’in 

parasal hafızasını sorguladık. Ekonomi yazarlarına geçtiğimiz yıla damgasını vuran 
5 olayı sorduk. İlk sırayı doğal olarak küresel finansal kriz aldı. Geride bıraktığımız 
yıl, sanırım Amerikan kapitalizminin zor yılları olarak hatırlanacak. Ve tabii ki, 
Barack Obama’nın ABD Başkanlığı’na seçilmesi bu yıla dair unutulmayacak bir 
anekdot olarak kalacak.  

Bunların dışında, dergimizin 2009 yılının ilk sayısının bir hayli iddialı olduğunu 
söyleyebiliriz. Birçok gazetecinin peşinden koştuğu Merkez Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz’la sizler için konuştuk. Kuşkusuz şu an Türkiye’nin en başarılı 
futbolcularından biri Arda Turan… Basının yoğun ilgi gösterdiği, Galatasaray’ı 
sırtlayan bu genç oyuncuyla söyleşi yapmak bize nasip oldu. Kurtlar Vadisi dizisi 
ve son olarak Dinle Neyden filminin oyuncusu Emin Olcay, çok satan kitaplara 
imza atan Prof. Dr. Ahmet Maranki ve yönetim uzmanı İsmet Barutçugil bu sayıdaki 
diğer misafirlerimiz. 

Ama bütün bunlarla birlikte, zevkle okuyacağınız bir Bursa yazısı var. “Bursa’da 
zaman geçirmezsiniz, zamanın içinde bir oyuncusunuzdur” dedik ve “Bir fecrin 
zafer aynası yeşil Bursa”yı dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. 

Malum yeni yıl dedik; yeni hedefler, yeni umutlar… Biz de “Daha iyiye ulaşmak 
için yenilikler yapmak iyidir” dedik ve dergimizin ebadını değiştirdik. Paylaşım’ı 
artık A4 ebadında sizlere sunuyoruz.  Bu değişim sayesinde derginizi daha kolay 
taşıyabilecek ve daha rahat okuyabileceksiniz. 

Ve işte 2009… Hep yaptığımız gibi, yeni yılda da Rabbimiz’den bize hayırlar 
getirmesini diliyoruz. Geleceği değiştirmeye gücümüz yetmeyebilir, ama özellikle 
yeni bir yılın başında iç dünyamızda pozitif devrimler yapabiliriz. “Şans” demeyin, 
dergimizde de okuyabileceğiniz gibi her birey kendi şansını oluşturuyor. Son 
olarak “Moralinizi yüksek tutun, işinize odaklanın.” diyorum.

En içten saygılarımla...

Moralini yüksek tut, işine odaklan
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 Arda Turan:

Galatasaray’a Kaptan 
Olmak İstiyorum

 oğu futbolseverin gözdesi o... 
Yine çok kişiye göre Türkiye’nin 
en yetenekli futbol ayağı. EURO 
2008’de yıldızını daha da parlattı. 
Oynadığı futbol ve attığı gollerle Türk 
Milli Takımı’nın şampiyonada yarı final 
oynamasında büyük pay sahibi olan 

isimlerden biriydi. Belki de ilkiydi. Arda Tu-
ran, Galatasaray’ın gözbebeği. Sarı kırmızılı 
kulübün alt yapısından yetişmiş, olağanüstü 
bir yetenek. Son derece zeki, sosyal ve bir 
o kadar da sevimli bir futbol kişiliği. Zaman 
zaman agresifleştiği anlar da oluyor. Ama 
henüz çok genç. Tanıdığımız Arda eminim 
ki, küçük hatalarından da arınıp çok daha 
mükemmel bir futbol kişiliği haline gelecek. 
Ve diliyoruz ki, daha yıllarca Türk futboluna 
hizmet edecek.

Hala sokakta çocuklarla futbol 
oynuyorum

Arda ile sohbetimize şöyle bir soru ile 
başladık; “Yeteneklerinin farkında mısın?

Kendi yeteneklerimin elbette farkında-
yım. Ama ülkemizin şartlarına göre bunu 
hissetmek çok zor. Ben de bu yüzden his-
sedemiyorum. Genç futbolcuları “aman hata 
yapsın” diye bekleyen ve en küçük hatada 
hemen eleştiren bir yığın kişi var.

Medyada seninle ilgili yer alan haber-
leri okuyunca neler hissediyorsun?

İşime çok saygı duyuyorum. Bazen kötü de 
oynasam sene de 50 maç oynuyorum. Artık 
istikrarlı bir futbolcu oldum. Bunu insanların 
görmesi gerek. Medyadaki eleştirilerde bazı 
etkenleri iyi değerlendirmediklerini düşü-
nüyorum. Artık kulüpler her şeyi geliştirdi. 
Yemeklerimizi doktorlar hazırlıyor. Sağlık 
ve sakatlık durumunda her zaman bilimsel 
yardım alıyoruz. Profesyonel anlamda da 
çağdaş yardımlar alıyorum. Bana artık 
başka birini eleştiriyorlar gibi geliyor. 
Artık kendimi alıştırdım. Formamı soyunma 
odasında bırakıp, özel hayatımda futbolun 
dışına çıkıyorum. Normalde futbolu çok 
seviyorum. Hala sokakta çocuklarla futbol 
oynuyorum. Ama özel hayatında futbolun dı-
şında kalmaya çalışıyorum...  Artık haberler, 
yorumlar beni fazla yormuyor.

Kaptanlık bandını takmak...

Hedeflerine ulaştın mı?

Küçüklüğümden beri kurduğum hayali 
gerçekleştirdim. Ama hayallerim bitmedi. 
Galatasaray ilk amacımdı. Avrupa’da büyük 
bir takımda oynamak ayrı bir idealim. Önce, 
Avrupa’da basamak yapacağım orta ölçekte 
bir takımda, sonra dünya çapında bir kulüp-
te oynamayı hedefliyorum. Küçüklüğümde 
Avrupa’da Juventus’u tutardım. Del 
Piero’ya hayrandım. Hala Del Piero’dan 
dolayı Juventus’un maçlarını ve skorlarını 
takip ederim.

Arda Turan: “Galatasaray’da oynamak hayalimdi. Küçüklüğümden beri kurduğum hayali gerçekleştirdim. 
Ama hayallerim bitmedi. Galatasaray’da kaptan olmak ve önce Avrupa’da orta ölçekli bir takımda, sonra 
dünya çapında büyük bir kulüpte oynamak istiyorum 
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Röportaj: 
Kübra Demir

eder boyutlara ulaşmıştır. Ancak alınan önlem-
lere rağmen kredi piyasalarındaki daralma ve 
bankaların kredi kullandırmaktaki isteksizliği 
devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, 
finansal krizden kredi ve sermaye piyasalarında 
görülen daralma sonucunda sermayenin, krizin 
kaynağı olan ülkeye dönme eğilimi göstermesiy-
le olumsuz etkilenmektedir.

Gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kaldıkları 
resesyon süreci, yatırımcıların gelişmekte olan 
ülkelerdeki pozisyonlarını azaltması sonucunda 
borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, artan fon-
lama maliyetleri ve daralan kredi imkanları kanalı 
ve dış talepteki düşüşle birlikte Türk reel sektörü-
nün ihracatında azalmalara yol açmaktadır.

Artan risk algısı ve küresel krizin, bankaların 
finansman imkanları üzerindeki olumsuz etkileri 
sebebiyle iktisadi faaliyette belirgin bir yavaş-
lama gözlenmektedir. Güncel veriler, ihracatta 
son aylarda, ithalatta ise 2008 yılı başından bu 
yana süregelen belirgin bir yavaşlamaya işaret 
etmektedir. Küresel düzeyde ekonomik faali-
yette beklenen yavaşlamanın özellikle gelişmiş 
ülkelerdeki ithalat talebinde azalışa yol açması, 
Türkiye’nin ihracat performansı açısından bir risk 
unsuru oluşturmaktadır.
Nitekim, ihracat Ekim ayında yıllık bazda yüzde 

3,1 oranında düşüş kaydetmiştir. AB ve ABD 
dışı diğer ülkelere yapılan ihracatın payındaki 
artış, ihracat için alternatif pazar imkânlarının 
genişlemekte olduğuna işaret etse de geçtiğimiz 
yıllarda gözlenen yüksek ihracat performansının 
mevcut dönemde sürdürülmesi mümkün görün-
memektedir. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş 
miktarı beklentileri ve ihracatı sürükleyen ana 
sektörlerdeki Ekim ayı kapasite kullanım oranları 
dikkate alındığında yılın son çeyreğinde ihracatın 
zayıf seyrini sürdüreceği tahmin edilmektedir. 
Diğer yandan, yurt içi talebin zayıf seyrine ve 
YTL’de gözlenen değer kaybına bağlı olarak yılın 
son çeyreğinde ithalatta da belirgin bir yavaşla-
ma olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, 
söz konusu dönemde ithalattaki yavaşlamanın 
ihracattakine kıyasla daha belirgin olacağı ve 
dolayısıyla net ihracatın büyümeye katkısının 
sınırlı da olsa artı yönde gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir.

Para politikası esnek olmalı

Bu durum, para politikaları ile ilgili 
daha önce denenmemiş yeni politikaları 
doğurabilir mi?

Mevcut küresel eğilimler, para politikalarında 
esnek olmayı gerektirmektedir. Serbest dal-

galı kur rejimi uygulayan ülkelerde bu esneklik 
mevcuttur. Nitekim Merkez Bankası, fiyat istikrarı 
temel amacıyla çelişmemek kaydıyla, gerek sis-
teme likidite sağlamak, gerekse faiz indirimleri 
yoluyla küresel kredi krizinin etkilerini yumuşat-
maya çalışmaktadır. Bundan sonraki politika 
kararları aynı doğrultuda küresel piyasalardaki 
gelişmelere ve bunların yurt içine yansımalarına 
göre şekillenecektir. Merkez Bankası, küresel 
ekonomideki belirsizliklerin yüksek seviyelerde 
olduğu bir dönemde, döviz rezervlerini öncelikli 
olarak bankacılık sistemimizin döviz likiditesini 
desteklemek amacıyla kullanma stratejisini 
benimsemiştir. Bu dönemin en az sorunla atla-
tılabilmesi için alınabilecek önlemleri aşamalı bir 
şekilde uygulamaya koymaktadır. Bu doğrultuda 
Merkez Bankası tarafından, 9 Ekim 2008 tarihin-
de Döviz Depo Piyasası’nın tekrar açılmış, 15 
Ekim 2008 tarihinde döviz alım ihalelerine ara 
verilmiş, 23 Ekim 2008 tarihinde bankaların 
döviz depo işlem limitleri artırılmış, 24 Ekim 2008 
tarihinde dalgalı kur rejimi ile uyumlu olarak, 
döviz piyasası likiditesini desteklemek amacıyla 
günlük döviz satım ihalelerine başlanmış, 30 
Ekim 2008 tarihinde döviz satım ihalelerine ara 
verilmiştir. Bunlara ilaveten 20 Kasım 2008 tari-
hinde, bankaların Döviz Depo Piyasası’nda ABD 
Doları ve Euro cinsinden Merkez Bankası’ndan 
alabilecekleri döviz depolarının vadesi 1 hafta-
dan 1 aya yükseltilmiş, söz konusu piyasada 
yüzde 10 olarak belirlenmiş borç verme faiz 
oranları ABD Doları için yüzde 7’ye ve Euro için 
yüzde 9’a düşürülmüş, 5 Aralık 2008 tarihinde 
yabancı para zorunlu karşılık oranı yüzde 11’den 
yüzde 9’a indirilmiş, Yeni Türk Lirası mevduatı 
ve kredileri teşvik etmek amacıyla yabancı para 
zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına 
son verilmiş, Türk parası zorunlu karşılıkların faiz 
oranı ise artırılmıştır.
Banka önümüzdeki dönemde piyasada YTL liki-

dite sıkışıklığı arttığı taktirde teknik faiz indirimini 
erkene alarak operasyonel yapıyı değiştirebile-
cek, likidite sıkışıklığının gelişimine bağlı olarak 
da repo işlemleri ile fonlama vadesinin uzatılma-
sını ve ikinci el piyasadan doğrudan DİBS alım-
larını gündeme alabilecektir. Likidite sıkışıklığının 
kalıcı olarak artması ve diğer önlemlerin yeterli 
olmaması halinde YTL’nin zorunlu karşılıkları da 
sınırlı ölçüde indirilebilecektir.

Merkez Bankası uzun süredir düşük kur, 
yüksek faiz politikası izliyor. Bu politika cari 
açık yarattığı için çok eleştirildi. Söz konusu 
politikanın reel sektörün önünde ciddi engel 
olduğu eleştirisi yapılmasına rağmen devam 
ettirilmesinin nedeni ne idi?
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İnsan topraktan yaratılmıştır. Bitkilerde aynı 
topraktan geliyorlar. Doğru bitkilerle, doğru bir 
şekilde beslenir ve vücudun ihtiyacı olmayan 
toksinleri atarsanız, hasta olmazsınız. 

Ahmet Maranki:

Sağlık için 
kozmik beden 
temizliği yapın

T
amamlayıcı tıp, ya da diğer adıyla 
doğal yöntemlerle tedavi anlayışı, 
toplumda gün geçtikçe daha çok 
rağbet görüyor. Bilimin gelişmesiyle 
birlikte insanlar, çeşitli kimyasallar 
kullanmadan daha sağlıklı, güzel 

ve genç yaşayabileceklerini keşfediyorlar. Bu-
nun için bitkileri araştırıyorlar ve çeşitli detoks 
yöntemleri kullanıyorlar. Böylelikle bıçak altına 
yatmadan, hastane hastane sürünmeden sağlıklı 
ve güzel bir yaşam sürebiliyorsunuz. 
Tamamlayıcı tıp denince son zamanlarda öne 
çıkan bir isim var: Kitapları her zaman çok 
satanlar listesinde olan, tv programlarının ve 
konferansların gözde ismi Prof. Dr. Ahmet Ma-
ranki… Kozmik bilim alanında uzman olan Ma-
ranki, “Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi” 
kitabıyla dikkat çekti. 

Biz de, Maranki’ye hem kozmik bilimi, hem de 
kışın hastalıklara karşı nasıl daha dirençli olabi-
leceğimizi sorduk…

Kirlian fotoğraf tekniği ile 
yiyeceklerin enerji boyutlarını 
ölçtük

Özellikle kozmik bilim ışığında bitkilerle teda-
viye yönelik tavsiyeleriniz çok rağbet görüyor. 
Peki, kozmik bilim nedir? 

Kozmik bilim, kökeni çok eskilere dayanan bir 
bilimdir. Ama yeni gelişen teknolojiler sayesin-
de bir takım şeyleri ispatlamak artık daha kolay. 
Bir zamanlar koca karı ilacı diye dalga geçilen 
birçok uygulamanın, bugün insan sağlığına iyi 
geldiğini ispatlayabiliyoruz. Kozmik bilim akıl 
sahiplerine yani aklını kullananlara ve düşünen-
lere hitap ediyor. “Kozmik Bilinç” kainat kitabını 
ilim ve fen noktasında okumaktır. “Kozmik 
Bilim” ise “Kozmik Bilinç” gözüyle bu gezegen-
leri güneşe cazibe kuvvetiyle bağlayan ve onları 
yüzyıllardır belli bir plan, nizam, intizam içinde 
döndüreni, “İdare Edeni” hatırlatmak ve O’nu 
dikkate alan bir “Bilinç” ortaya koymaktır.
Asrımızın, hem insanımız hem de dünyamız 
için çözülemeyecek hiç bir problemi yoktur. 
Bugün birtakım aletler ve teknik uygulamalarla, 
Yaratıcı’nın ilmî sıfatlarının merhalelerini görme 
imkanı mevcuttur. İlim adamları, kozmosun sır-
larından çoğuna ulaştıklarında gördüler ki, İla-

hi kitaplar, kozmik evrenle uyum halindedir ve 
içinde yazılanlar ölçülerek, deneyler yapılarak 
ispatlanabilmektedir. Bilim adamları dünyada-
ki ilahi kitaplarda bildirilen emir ve yasakları 
makine ile ölçmüşler ve bir seviyeye gelmişler.
İnsanların da her şey gibi bir enerji boyutu var-
dır. Her canlı enerji boyutunda, dalga boyunda 
farklı işleve sahiptir. Örneğin, yağmuru getiren 
ile güneş ışığını bize getiren de canlıdır ama 
bunların cisimleri, cinsleri, boyutları ve ener-
jileri farklıdır. Biz bu enerji boyutlarını “Krilian 
Fotoğraf Tekniği”yle fotoğrafladık. 

Bu durumun insan sağlığıyla nasıl bir 
ilişkisi vardır? 

Her şeyin bir enerji boyutu olduğunu söyledik, yi-
yeceklerin de bir enerji boyutları var. Bakın insan 
topraktan yaratılmıştır. Bitkilerde aynı topraktan 
geliyorlar. Doğru bitkilerle, doğru bir şekilde 
beslenir ve vücudun ihtiyacı olmayan toksinleri 
atarsanız, hasta olmazsınız. 
Yaşam Enerjisi ve Şifalı Bitkiler kitaplarımızda 
bunları ayrıntılarıyla anlattık. Rusya’da bu 
konuda çalıştığım zamanlar, bitkilerin enerji 
haritalarını çıkardık. Kirilian fotoğraf tekniğiyle 
belgelendi bunlar. Örneğin, vücudunuzun kışın 
domatese, yazın portakala ihtiyacı yoktur. Yazın 
portakalın enerji haritasına baktığınızda sönük 
bir şey görürsünüz. Meyvenin turfanda zamanın-
da baktığınızda ise canlı olduğunu görürsünüz. 
Zaten vücudunuzun yazın portakala ihtiyacı 
olsaydı, Allah yaratırdı. Yazın bol sıvıya ihtiyacınız 
var: Karpuzu yaratmış, kışın da C vitaminine 
ihtiyacınız var; portakalı bahşetmiş. 

Detoksu alışkanlık haline getirin

Kış mevsimine girdik. Kışın çok sık hasta olu-
ruz. Daha sağlıklı bir kış sezonu geçirmek için 
nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle biz kozmik beden temizliğini öneririz. 
Kozmik Beden Temizliği ilkbahar ve sonbaharda 
yapılır. Amaç yaz ve kış kirliliğini bedenden atmak-
tır. Bu da bir defada olmaz en az bir dönemde 
dört temizlik yapmak fayda sağlar. Karaciğer, 
safra, kalın bağırsak temizliği. Yani kalın bağırsağı 
alttan temizledikçe bedendeki ve kandaki kirlilikler 
karaciğere, karaciğerdekiler safraya, sonrada 
bağırsaklara düşer. Dolayısıyla son çıkış noktası 
bağırsaklardan her temizlikte belirli miktarlarda 
kirlilikler çıkması çok normaldir. Hele temizliğe ilk 
başladıysanız bu daha bariz görülecektir. Onun 
için bedeninizi bu dönemlerde en az dört defa te-

mizlemeniz önerilir. Bu uygulama sadece kanınızı, 
karaciğerinizi, safrakesenizi ve kalın bağırsağınızı 
temizlemekle kalmaz, bedeninizdeki yedi enerji 
merkezi ve yedi salgı bezinize bağlı organlarınızı 
ve hormon dengenizi de uyararak tesir eder. Yeter 
ki ısrarla ve usanmadan hayatınızın bir parçası 
gibi bu detoks-arınma uygulamalarını bir plan 
dahilinde hayata geçirmeye çalışalım. (Detoks-
ların nasıl yapılacağına dair ayrıntılı bilgiyi: www.
maranki.com sitesinden bulabilirsiniz.) 

İç organlarınız temizse sağlıklı 
olursunuz

Kalın bağırsak, karaciğer ve safra kesesi te-
mizliği ne tür hastalıklar için bir çaredir? 

Şunu belirtmekte yarar var: İnsan vücudu dışarı-
dan aldığı besinlerle yaşamını sürdürüyor. Yani 
aldığınız besinler, kan dolaşımınızdan tutun da, 
karaciğer, mide her organa bir şeyler bırakıyor. 
İç organlarınız temiz olursa, sağlıklı olursa, 
siz de sağlıklı olursunuz. Örneğin; kabızlık, 
gaz oluşumu, polip, hemoroid, tenye, kolit, 
ülser ve boşaltım bozukluğu gibi hastalıklardan 
uzak durursunuz. 
Ayrıca, baş ağrısı, derinin sivilce ile kaplanması, 
ağızda iltihap, gözlerde konünktivit, eklem 
iltihabı, karaciğer hastalıkları, sinüzit, bronşit, 
astım, dudak kabarıklıkları ve değişik oluşumlar, 
ağız ve beden kokusu, ilgisizlik, uykusuzluk, 
alt karın bölge ağırlık, karın şişme, ağrı, ses, 
iştahsızlık, prostatik ve düzensiz adet, karın 
hastalıkları gibi sorunlara çaredir. Kalın bağırsak 
hastalıkları insan üzerinde devamlı bir rahatsızlık 
hissi vermektedir. Kalın bağırsak hastalığının, 
kişilerde iletişim bozukluğu ve karamsal dü-
şüncelere yol açtığı gözlemlenmiştir. Eğer 
bu rahatsızlıkları yaşıyorsanız kalın bağırsağı 
temizlemeye başlayın.
Yine, heatomegaliya (karaciğerde büyüme), he-
patit, karaciğer yağlanma, seröz, safrada çamur, 
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Ahmet 
Maranki İmza 
Günlerinde 
Yoğun İlgi 
Görüyor.
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“Kahkaha”nın müzesi

Karikatür 
             ve 

Mizah Müzesi

oğumuz tatil günlerimizi kültürel 
etkinliklere ayırmak isteriz ama ne 
yapacağımızı pek bilemeyiz. Kültürel 
yerlerin haberleri de pek yapılmadığı 
için her gün defalarca yanından 

geçsek de, Karikatür ve Mizah Müzesi’ni ziyaret 
etmeyiz. Bu sayımızda size, ziyaret etmekten 
zevk alacağınız, şehrin göbeğinde yer alan bir 
kültür mekanını tanıtacağız. Türk Karikatür ve 
Mizah Kültürü’nü yaşatan bir yeri, Karikatür ve 
Mizah Müzesi’ni anlatacağız.  
Müze, Unkapanı’ndan geçen Atatürk Bulvarı’nın 
kenarında. Aksaray’a doğru giderken sağda, 
Bozdoğan Kemeri’nin hemen altındaki Gazan-
ferağa Külliyesi bu müzeye ev sahipliği yapıyor. 
Buraya gelinceye kadar bir hayli yer gezmiş 
karikatürler. Müze, ilk olarak 1875 yılında İstan-
bul Belediyesi tarafından Tepebaşı’nda açılmış. 
Ancak 12 Eylül darbesi ile birlikte kapatılmış. 27 
Şubat 1989’da ise bugünkü yerine, Gazanferağa 
Külliyesi’ne taşınmış. 
Yukarıda değindiğimiz gibi, 12 Eylül darbesi 
Karikatür Müzesi’nin de kapanmasına neden 
olmuş. Karikatür, heykel ve resimden farklı ola-
rak, ilhamını genellikle yaşadığı dönemin sosyal 
olaylarından alır. Etkili bir hiciv sanatı olduğu için, 
her dönemde sivil veya üniformalı yöneticilerin 
tepkisini çekmiştir. Bu yönüyle, çizildiği dönemin 
politik ve sosyal olaylarını günümüze taşır. Geç-
mişimizle ilgili bizi bilgilendirir.

Farklı kültürlerde Nasret-
tin Hoca
İşte Atatürk Bulvarı’nın hemen kenarında yer alan 
Karikatür ve Mizah Müzesi de, bir tarihin aynası 
gibi… Tarihi taş binanın içerisinden girdiğiniz 
vakit, hemen sağınızda öncelikle eşeğine ters 
binmiş Nasrettin Hoca karşılıyor sizi. Hoca sizin 
suratınıza bakarak sanki “hoş geldin” derken, eşe-
ği ilk girmeniz gereken kapıyı gösteriyor. Nasrettin 
Hoca artık dünyaya mal olmuş bir mizah figürü. 
Zaten hocanın maketinin hemen arkasında dün-
yanın Nasrettin Hoca’yı nasıl algıladığını anlatan 
karikatürler var. Arnavutluk’tan Japonya’ya kadar, 
farklı kültürlerden karikatürcüler kendi algılarındaki 
Hoca’yı çizmişler. Türk kültür figürünün yerel kül-
türlerle harmanlanması ortaya çok hoş eserler çı-
karmış. Hoca’yı geçip eşeğinin gösterdiği yönden 
içeri girdiğinizde, sizi bu topraklarda yayınlanan ilk 
karikatür karşılıyor. 
İlk Türk karikatürleri Arif Arifaki’nin çıkardığı 
İstanbul Gazetesi’nde yayınlanmış. Kara kalem 
çalışması gibi duran bu karikatürün yayınlanma 
tarihi 1867… Bilinen ilk siyasi karikatür ise 
hemen onun karşısında yer alan, dönemin vekili 
Garabet Panoysan’ı hicvettiği sanılan bir karikatür. 
Panoysan’ın kulakları uzun çizilmiş ve cin bakışları 
dikkati çekiyor. Tarihimizdeki ilk siyasi karikatür 
dergisi Diyojen’de yayınlanan eserin, jurnalciliğe 
gönderme yaptığı zannediliyor. Dönemin şart-
ları düşünülerek, herhangi bir imza atılmamış. 
Osmanlı dönemine ait karikatürler 1870 ve 1922 

tarihleri arasını kapsıyor ve 
Tanzimat Dönemi, İs-

tibdat Dönemi, 
Meşrutiyet Dö-
nemi ve Kurtu-

luş Savaşı 
Dönemi 

o l a -

rak 4’e ayrılıyor. Garabet Panoysan’ın hicivleri ve 
İstanbul’da çıkan çalışmalar Tanzimat döneminin 
eserleri. Müzede istibdat dönemi eserlerini de 
hemen anlayabiliyorsunuz. Çünkü figüran olarak 
genelde Abdülhamit kullanılmış. Giriş kapısının 
hemen karşısındaki duvarda, Sultan Abdülhamit 
bir bombanın üstünde zıplarken hicvedilmiş. 
Hemen yanı başında Osmanlı Meclisi’nin bir top-
lantısının karikatürize edildiğini görüyorsunuz. Ka-
rikatürlerin altındaki imzalarda genellikle Ermeni ve 
Rum karikatüristlerin isimleri var. Bu imzalar bize, 
Osmanlı’nın son döneminde, kültürel yaşamda 
azınlıkların etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Osmanlı’nın “son dönemi” 
karikatürlerde
Osmanlı dönemi karikatürlerinden, Cumhuriyet 
dönemi karikatürlerinin bulunduğu hole ilerliyoruz. 
Cumhuriyetin ilk yıllarına dair karikatür pek fazla 
yok. O dönemde ülkenin yeniden inşası, medya 
için yeterli sermaye ve ortamın oluşmaması ka-
rikatür kültürünü de etkilemiş. Ama 
özellikle 1940’tan sonra çizilmiş 
karikatürleri müzede görmek 
mümkün. Örneğin “Ra-
miz” imzalı bir karika-
türde, 1940 

Karikatür ve Mizah Müzesi’nde, Anadolu topraklarında yayınlanan ilk karikatürden son dönem kar-
ikatürüne kadar yüzlerce eser var. Bu müze Türk gülme kültürünün tarihi gibi… Oysa her gün yanından 
geçen yüz binlerce insana rağmen Atatürk Bulvarı üzerinde ziyaretçi bekliyor. 
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Tarihimizde Bilinen İlk Siyasi Karikatür

Oğuz Aral İmzası Taşıyan Bir Çalışma

F
utbol maçlarında “Avrupa 
Avrupa duy sesimizi, bu 
gelen Türkiye’nin ayak 
sesleri” diye bağırır taraf-
tarlar toplu halde. Şayet 
yaşam bir tiyatro oyunu 

olsaydı, oyunun en ironik tiratının en 
vurucu cümlesi olurdu bu tezahürat. 
İçinde bir zafer narası, bir güç gös-
terisi, bir meydan okuma taşımasına 

rağmen, aynı zamanda bir aşağılık 
kompleksini de barındıran, tezatlarıyla 
anlamlı olabilen bir tirat olurdu. 
Filhakika, büyük bir imparatorluğun 
mirasçısı olduktan sonra, sanatta, 
edebiyatta, siyasette, ekonomide, 
teknolojide Avrupa’nın gerisinde 
kalmış bir toplumun aynası gibidir bu 
söz. Kabul etsek de, etmesek de, iş 
adamımızdan en sadece vatanda-
şımıza, askerimizden gazetecimize 
kadar bu tezadı ruhumuzun derinlikle-
rinde hissederiz. Bütün imkansızlıkla-
rına karşın iş adamlarımızın dünyanın 
birçok yerinde rekabet etmeleri, 
futbolcularımızın ölümüne çıkardığı 
maçlar, bilim adamlarımızın kötü 
eğitim sistemimize rağmen yurtdışına 
çıkınca gösterdiği başarılar, hep aynı 
kaynaktan beslenirler. Cihana hükme-
den toprakların çocuklarına hep acı 
gelmiştir geride kalmak. 

Güvercin bakışlı sessizlik

Bursa’ya gidince, yaralı bir kartal gibi, 
bu ironinin ruhunuzda yarattığı hasarı 
daha yoğun yaşarsınız. Her yerinde, 
cihana hükmeden dedelerinizin izleri-
ni görür, güçlerini hatırlarsınız. Büyük 
bir imparatorluğun fecrine şahit olan 
bu kent, Türk’ün zafer aynasıdır. Ülke-
nizle ilgili bir şüpheye düştüğünüzde, 
gider Bursa’ya bakarsınız, küçük 
bir beylikten bir fermanla Almanya’ 
daki yasayı değiştiren dedelerinizi 

hatırlar, mücadele için güç toplarsınız. 
Osmangazi’nin, Ertuğrul Gazi’nin tür-
belerini, Yıldırım Camii’ni, Ulu Camii’yi, 
Cumalıkazık köyünü, Yeşil Türbe’yi, 
Osmanlı evlerini ve Osmanlı’nın 
simgesi gibi kabul edilen ulu çınarları 
görünce Bursa’da kim hüzünlenmez ve 
heyecanlanmaz ki?  
Zaten bu manzarayı görüp, dolup şöyle 
yazmamış mı Ahmet Hamdi Tanpınar: 

“Bir zafer müjdesi burda her isim,
Yekpare bir anda gün, saat, mevsim,
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın,
Hala bu taşlarda gülen rü’yanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bu eski zaman vehmiyle...
Gümüşlü: Bir fecrin zafer aynası,
Muradiye: Sabrın acı meyvası,
Ömrümün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı menkıbesi binlerce erin,
Sesi arşa çıkan hengamelerin
Nakleder yadını gelen geçene.”

Ulu Camii’nin matematiği 

Bursa’yı çok defa okudunuz, belki 
gezdiniz, belki de yaşadınız. Biz bu 
yazıda bütün Bursa’yı anlatmak yerine, 
tarihimizle günümüzün kordon kanı 
olan eserlere yer verelim istiyoruz. Tabii 
ki, ilk anlatacağımız yapıt, şehrin tam 
ortasında artık kentle özleşen Ulu Camii 
Bursa’nın bu en büyük camisinin yapı-
mına 1. Murat zamanında başlanmış, 
Yıldırım Bayezıd zamanında devam 
edilmiş ve Çelebi Mehmet zamanında 
bitirilmiştir. Ulu Camii, düz çatılı Selçuk-
lu camilerinin kubbeli düzene çevrilmiş 
ilk örneğidir. Ulu Camii’nin çok kubbeli 
oluğundan başka özellikleri de vardır: 
İçindeki şadırvan ve havuzu, abanoz-
dan çivisiz olarak yapılan ve Türk doğ-
ramacılığının bir şaheseri olan minberi, 
duvarlarını süsleyen ünlü hattatların 
birbirinden güzel yazıları..
Ulu Camii, tarihimizin en geniş kapalı 
namaz kılma alanına sahip olan ve or-
tasında şadırvan bulunan tek camidir. 
Ortadaki kubbenin altında bulunan 
şadırvan 18 köşelidir. Fıskiyeden akan 
sular 3 katlı ve 8 delikli yalakların bi-
rinden öbürüne geçerek, caminin ses-
sizliği İçinde kulağa çok hoş gelen bir 

Bir fecrin 
zafer aynası…

BURSA
Her taşı, toprağı, her ağacı size şanlı tarihinizi hatırlatır. Bursa’da zaman 
geçirmezsiniz, Bursa’da zamanın içinde bir oyuncusunuzdur. Yaralı bir kartalın 
gökyüzüne bakışı gibi, kendi tarihinize bakar, ruhunuzun acıdığını hisseder ve 
rekabet için güç ve cesaret toplarsınız.

Tophane 
Saat Kulesi
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Kurtlar Vadisi’nin sözleriyle, yüreklere dokunan mesajlarıyla en sevilen karakterlerinden biri 
olan Ömer Baba’yı canlandıran Emin Olcay: “Bu dünya çok acımasız bir dünya. “Ömer 

Baba”lara çok ihtiyaç var. Dışarıda onlardan çok var. İnsanlar içlerindeki “Ömer Baba”ları 
çıkarsınlar. Bakın dünya nasıl güzelleşecek” diyor.

“Ömer Baba”lara 
ihtiyacımız var! 

YAŞAM

Çok aç 
kaldığımız oldu. 
O dönemlerde 
özel bir tiyat-
roda oyuncu 
olarak çalışı-
yordum. Yeni 
evlenmiştim. 
Para ödeyemi-
yorlardı. On-
lara telefonda 
“Ekmek alacak 
param yok ce-
bimde” dedim 
bir gün.

müzik anlayışları da değişmişti. Rock müzik 
altyapılı olarak sunuldu bu oyun.

Peki sizin çocukluğunuz nasıl geçti?

Çocukluğum Ankara’da geçti. Bahçelievler’de 
Samanpazarı’nda, şimdiki Hacettepe Hastane-
si’nin bulunduğu yerde doğdum, büyüdüm. 
Babam memurdu, annem ise ev hanımı. Ben-
den iki yaş büyük bir ağabeyim vardı. O mimar 
oldu. Ben de mimar olmayı çok istiyordum 
önceleri. Tiyatroya girince vazgeçemedim bu 
meslekten. Sahnenin tozunu yutan bir daha 
geri dönemez çünkü.

Tiyatro bizim için vazgeçilmez

Tiyatroyla ilgilenen hemen herkes onun büyü-
sünden bahseder. Nasıl bir histir bu?

Dedim ya sahne tozunu yutan bundan vazge-
çemez. 70’lerde dört yıllığına Almanya’ya gidip 
sahne tasarımı üzerine okudum. Kulis kokusunu 
sürekli hissettim. Türkiye’ye döndükten sonra 
Kayseri Şehir Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer 
aldım. Kayseri’ye hem dekoratör hem oyuncu 
olarak gitmiştim. Eşim Hayat Olcay vardı yanım-
da. Biz dört oyun yaptık. Sonra Ankara’ya gittik. 
Ama düşünün, eşimin de benim de rüyalarımıza 
girerdi tiyatro oyunları. Sabahları uyanır birbirimi-
ze hangi oyunlarda oynadığımızı anlatırdık. Daha 
sonra Ankara Deneme Sahnesi’ne girdik. Önemli 
bir gruptur bu. Düşünün, çocuğumuz doğmuş 
daha yeni. Yanında olmamız gereken zamanlar-
da biz kuliste salıncak yapıp tiyatro oynadık. O 
yüzden tiyatro vazgeçilmez bizim için. 

O dönemi biraz anlatabilir misiniz?

O dönemlerde kriz vardı ve çok zor yıllardı. 
Ekonomik kriz had safhadaydı. Tiyatrolar seyirci 
bulamıyorlardı. Zor günlerimiz oldu

Aç kalmadınız ama değil mi?

Çok aç kaldığımız oldu. O dönemlerde özel 
bir tiyatroda oyuncu olarak çalışıyordum. Yeni 
evlenmiştim. Para ödeyemiyorlardı. Onlara 
telefonda “Ekmek alacak param yok cebimde” 
dedim bir gün. Bu işi bırakmaya karar vermiştim. 
“Yerime adam bulununcaya kadar dekorunuzu 
da yaparım oyununuzu da oynarım” dedim. 
Gereğinin olmadığını çünkü bana ihtiyaçlarının 
kalmadığını söylediler. Tamam, dedim ve bı-
raktım. Dekorumun eskizlerini aldım çıktım. Bir 

hafta sonra evime geldiler. Dekor eskizlerini verir 
misin, biz yapamıyoruz, yetişemiyoruz dediler. 
Ona bile hay hay dedim. Bazıları o dekorla ödül 
aldı ama benim ismimi anmadı bile. Kimse bu 
dekor Emin’in demedi. Bir daha yemin ettim, 
Türkiye’de dekor yapmayacağıma.

O zor yıllarda hayatın size öğrettiği 
neler oldu?

Çok şey oldu. Piştik. Pişmeye de devam ediyo-
ruz. O günlerden ders aldığım olaylarla bugünle-
re geldim. Şimdi hatalarım olmuyor mu? oluyor 
elbette. Dedim ya pişmeye devam ediyoruz.

30 yıl devlet, 15 yıl da özel olmak üzeri toplam 
45 yıl tiyatronun içinde olmanıza rağmen 
bir diziyle çok popülar oldunuz. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kurtlar Vadisi 6 yıldır devam ediyor. Deli Yürek, 
Ferhunde Hanımlar dizilerinde de oynamıştım. 
Ama Kurtlar Vadisi’ndeki Ömer Baba rolüyle 
gerçekten büyük bir hayran kitlem oluştu. 
Bundan rahatsız mıyım, hayır. 6 yıl! Peki benim 
39 senem nerede? Ben devlet tiyatrosunda çok 
önemli roller oynadım. Çok iyi eleştiriler aldım. 
Sevilen bir tiyatrocuydum. Yine de kaybettiğim 
bir şey yok. Ben şöhret peşinde değilim. Çünkü 
şöhreti önemli görmüyorum. Halkın sevgisi 
daha önemli. Her zaman yaptığımın en iyisini 
yapmaya uğraşıyorum. Durduğum anda bıra-
kırım zaten bu işi.

Herkes sizin imamlık yaptığınızı düşünüyor. 
Bu doğru mu?

Hayır. Kurtlar Vadisi’ndeki rolümden dolayı 
birçok insan böyle düşünüyor. Ama imam 
değilim. Tiyatrocuyum. Geçenlere başımdan 
bir şey geçti. Genç bir mühendis geldi yanıma, 
“İki çocuğum var onlara çok nazar değiyor. 
Onlara okur musunuz?” dedi. Bu tür olaylarla 
çok karşılaşıyorum ama dediğim gibi sadece 
bir tiyatrocuyum. Mesnevi’den bir hikaye an-
latayım: Bir köyde inananlarla birlikte dinsizler 
de yaşıyormuş. Kötü sesli bir muezzin varmış. 
Makam falan hiçbir şekilde bilmiyormuş. O ezan 
okumaya başladığı an herkes kulaklarını tıkamak 
zorunda kalıyormuş, yani öyle kötü bir ses… 
Köylülerden biri, bir  dinsizi görmüş yolda. Elinde 
bir şey varmış bu adamın. Köylü nereye gittiğini 
sormuş. Elindeki hediyeyi müezzine vereceğini 
söylemiş. Neden diye sormuşlar. O da bir kızı 
olduğunu ve müslüman olmak istediğini ama 

K
urtlar Vadisi denilince aklınıza ne 
geliyor? Dönen dolaplar, pusular, 
iyi adamlarla kötü adamların 
kapışmaları değil mi? Dizide kul-
lanılan şiddet unsuru 6 yıldır bir 
türlü masadan kaldırılmazken 

Polat Alemdar’ın kötülerle olan mücadelesin-
de bir adam var ki, sözleri ve yaşantısıyla dizi 
kahramanlarının en “babası” olarak biliniyor. 
Kurtlar Vadisi’nin iyilik temalı mesajlarıyla en 
dikkat çeken karakterinden biri olan Ömer 
Baba, Vadi’nin aslında en çelişkili kahramanı. 
Polat Alemdar’ın babası Ömer Baba, yüreklere 
dokunan mesajlarıyla, huzur dolu sesiyle, 
anlattığı kıssadan hisselerle bir hayal karakteri 
olmanın ötesine geçmiş durumda. Mesnevi ve 
Kur’an’dan alıntılayarak yaptığı konuşmaları 
milyonlarca insanı televizyona kilitleyen Ömer 
Baba’yı tiyatro sanatçısı Emin Olcay oynuyor. 
Dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından ger-
çek hayatta imamlık yaptığı düşünülse de bu 
gerçek değil. O sadece bir tiyatrocu. Hatta ti-
yatroya 45 yılını vermiş büyük bir sanatçı. Eğer 
onun yaşamını merak ediyorsanız bu röportajı 
mutlaka okuyun deriz….

Tiyatroya ne zaman başladınız?

1964’te çocuk tiyatrosu ile başladım bu işe. 
Peter Pan isimli bir oyunla açılış yaptım. 30 yıl 
devlet tiyatrosunda çalıştım. Emekli olurken de 
tesadüf eseri Peter Pan oyununu oynadım son 
kez. Hoş bir tesadüf oldu benim için. Ama ilk 
oyun ile son oyun arasında elbette fark vardı. 
Aradan 30 yıl geçtiği için bugünün çocuklarının 
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“Kriz 
Dönemlerinde 
Duyguların 
Yönetimi”
Küresel finansal krizin bütün şirketleri derinden 
etkilediği bir dönemde çalışanların moral ve 
motivasyonlarını korumak zorlaşıyor. İK ve 
Yönetim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof Dr. 
İsmet Barutçugil kriz dönemlerinde yöneticilerin 
duyguları nasıl yönetebileceğini yazdı.

Günümüzde, ekonomik, sosyal, teknolojik 
alanlardaki hızlı değişimlere bağlı olarak 
yaşanan krizler de giderek artıyor. Şirketler, çoğu 
kez bir krizin etkilerini tam olarak kavrayamadan 
kendilerini tümüyle bir başka kriz sürecinin 
ortasında buluyorlar.
Daha önceleri, krizler kısa süreli bir rahatsızlık 
dalgası yaratır, ancak arkasından oldukça uzun 
bir kararlı çalışma dönemi gelirdi. Günümüzde 
artık bu kararlılık dönemleri yaşanmamakta; 
krizlerin yarattığı kaoslar, türbülanslar birbirini 
izlemekte, adeta süreklilik göstermekte ve 
etkileri çok daha büyük olmaktadır. Krizlerle 
baş etme konusunda deneyimi olmayan 
organizasyonlarda daha belirgin bir şekilde 
kendini göstermektedir.
 

Kriz dönemlerinde organizasyon-
lar ve yöneticiler

Krize tepkiler, değişik yönetim basamaklarında 

farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Çoğun-
lukla, üst yöneticiler krizin doğrudan etkilerini 
kontrol altına almakta zorlanırlar. Zamanlarının 
çoğunu stratejik planlama toplantılarına ka-
tılarak, raporları okuyarak ve bilgi toplayarak 
geçirirken krizin çalışanları üzerindeki etkilerini 
tam ve doğru olarak tahmin edemezler. Bu 
yöneticiler, iletişim kurmaktan ve kötü haber 
duymaktan kaçınırlar. Gerçekleri bilmediklerini 
kabul etmek onlar için zordur. Bu nedenle, 
kendilerini bilerek ve isteyerek âdeta “izole” 
ederler. Çalışanların talimatlara “uymalarını” 
beklerler. Direnme ya da şikayetlerle karşılaşır-
larsa orta düzey yöneticileri suçlarlar. Çalışanlar 
olumlu tepki vermedikleri zaman da genellikle 
kendilerini ihanete uğramış hissederler. Orta 
kademe yöneticiler, üst yönetimin arzuları doğ-
rultusunda hızla “organizasyonu değiştirme” 
baskısını duyarlar. Farklı yönlere çekildiklerini 
hissederler. Bu yöneticiler genellikle önceliklere 
odaklanmak için ihtiyaç duydukları bilgiden ve 
liderlikten yoksundurlar. Orta yerde yakalanmış-

lar ve parçalara bölünmüşlerdir. Üst yönetimde 
kararlılık ve destek yoktur. Ayrıca, önceki yönetim 
uygulamalarında hayal kırıklıkları yaşamış, tedirgin 
çalışanlar tarafından kuşatılmışlardır. Kendilerini, 
üstleri tarafından terkedilmiş, suçlanan ve yanlış 
anlaşılan kişiler olarak görürler.
Çalışanlar ise kriz sürecinde yaşanan değişik-
likler nedeniyle kendilerini ihanete veya saldırıya 
uğramış hissederler. Çoğunlukla hazırlıksız 
yakalandıklarını düşünürler ve olanlara inanmak 
istemezler. Bir çok çalışan direnme, kızgınlık, 
hayal kırıklığı veya şaşkınlık ile tepki verir. Risk 
almaktan korkmaya başlarlar. Yenilikçi olmak ve 
yeni şeyleri denemek istemezler. Sürdürdükleri 
ve sağlıklı olduğuna inandıkları ilişkilerini, alışmış 
oldukları yapıyı ve öngördükleri kariyer fırsatlarını 
kaybetme duygusunu yaşarlar.

Kriz sürecinde liderin rolü

Kriz dönemlerinde her yöneticiden kendi gru-
bundaki değişimi yönetmesi istenir. Üst yöne-
timden tüm iş gruplarının değişimini yönetmesi 
beklenemez. Ancak, orta düzey yöneticilerin 
çoğu, liderlerinin kendilerine ne yapmaları ge-
rektiğini söylemelerini bekler. Çoğu kez üst 
ve orta kademe yöneticiler arasındaki iletişim 
zayıftır. Değişimi yönetecek etkili bir strateji 
bulunmamaktadır.
Orta düzey yöneticiler hazır çözümler olma-
dığında genellikle üst yöneticileri kendilerini 
karanlıkta bırakmakla suçlarlar. Bu yöneticilerin 
beklemekten vazgeçip kendi ekiplerinin lider-
leri olmaları gerekir. Krizin yol açtığı değişim 
dalgalarının içinde kaybolmamak için değişimi 
yönetmeyi öğrenmek zorundadırlar. Değişim 
onlar için hem belirsizlik hem de fırsatlar 
içermektedir. Farkı yaratacak olan kendilerini 
ve ekiplerini nasıl yönetecekleridir. Yöneticiler, 
belirli adımları ve stratejileri izleyerek değişimi 
bir fırsata dönüştürmeyi öğrenmeli, üretkenliği 
ve büyümeyi cesaretlendiren bir iklim yara-
tabilmelidirler.
Organizasyonel dönüşüm yavaş, pahalı ve zor-
dur. Değişimin hızlı, acısız ve kolay olabileceği 
konusunda yaygın bir inanç bulunmaktadır. 
Yöneticiler genellikle, yapacakları değişikliklerin 
rahatsız edici olmayacağına, düşük maliyetle 
ve kısa sürede uygulanabileceğine ve yaşanan 
organizasyonel sorunları çözeceğine inanmak 
isterler. Bu yanlış inanışlar, bir çok şirketin kriz 
sürecini yönetmede neden başarısız olduğunu 
veya gerekli değişimlerin zorluğunu göze 
almada neden isteksiz kaldıklarını anlamamıza 
yardım etmektedir.

Çalışanların kriz dönemindeki 
tepkileri

Krizler tehlike ve fırsatları birlikte barındırırlar. 
Ancak, insanların bir krize ilk tepkileri genellikle 
onu bir tehdit veya tehlike olarak algılamaktır. 
Bu nedenle, değişimden korkarlar ve direnme 
gösterirler. Krizin sonuçları bir kez gerçekleşti-
ğinde, bundan etkilenenlerin alışmaya başlama-
sı gecikmez. Bu süreç içinde bazı insanlar krizin 
yeni fırsatlar yaratabileceğini görmeye başlarlar. 
Bu insanların yeni durumun kendilerine farklı öz-
gürlükler ve potansiyel güçler sağladığını kabul 
etmelerinden sonra değişim süreci başarılı bir 
şekilde yaşanacaktır. 
İnsanlar kriz sürecinde genellikle inkar, di-
renme, araştırma ve kabullenme / adanma 
dönemlerini yaşarlar. Bunlardan ilk ikisi, krizin 
tehlike olarak görüldüğü diğer ikisi de krizin 
fırsat olarak görüldüğü aşamalarda yaşanır. 
Birçok insan, kriz sürecinde değişimin bu dört 
aşamasını yaşar. Ancak, bazıları bu aşamaları 
hızla tamamlarken bazıları farklı aşamalardan 
birinde takılıp kalırlar.
Değişim sürecinin başlangıcındaki zorluk, in-
sanların geçmişe odaklanmaları ve değişimi in-
kar etmeleridir. Daha sonra, bu insanlar nerede 
olduklarını merak ettikleri, nasıl etkileneceklerini 
bilemedikleri ve bundan hoşnut olmadıkları bir 
döneme girerler. Bu, normal olarak direnmenin 
ortaya çıktığı aşamadır. Araştırma ve kabullen-
me/adanma aşamalarına geçtiklerinde insanlar 
geleceğe dönük düşünmeye ve değişimin geti-
receği fırsatlara odaklanmaya başlarlar. 

İnkar: değişime ilk tepki

Önemli bir kriz baş gösterdiğinde ilk tepki 
genellikle tepkisizliktir. İnsanlar hiç bir şey 
olmamış gibi her zaman yaptıklarını yapmaya, 
eskiden olduğu gibi çalışmaya devam ederler. 
Çalışanlar, adeta, kendilerini ve geleceklerini 
göz ardı ederek, değişime olan ihtiyaçlarını 
ve nasıl değişebileceklerini araştırmaya ge-
rek görmezler.
İnkar aşaması, eğer insanlar tepkilerini ifade 
etmeye cesaretlendirilmezlerse uzayıp gide-
bilir. Yönetim de çalışanların kendi kendilerine 
değişmeye başlayacaklarını düşünerek kayıt-
sız kalırsa değişime tepkisizlik sürüp gider. 
Bu aşamada çalışanlar genellikle sorunlara 
duyarsız olduğu için yöneticiler de hatalı bir 
şekilde, kriz sürecinin tamamlandığını düşün-
meye başlarlar.Y
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Prof. Dr. İsmet Sabit Barutçugil

Krizin yol açtığı 
değişim dalga-
larının içinde 
kaybolmamak 
için değişimi 
yönetmeyi 
öğrenmek 
zorundadırlar. 
Değişim 
onlar için hem 
belirsizlik hem 
de fırsatlar 
içermektedir. 
Farkı yaratacak 
olan kendilerini 
ve ekiplerini 
nasıl yönete-
cekleridir.

Ahilik felsefesini günümüze taşımak amacıyla düzenlenen “Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı”, İstanbul 
Eminönü’nde bir dizi etkinlikle kutlandı. İstanbul Ticaret Odası ve ESDER öncülüğünde, Türkiye Finans’ın sponsorluğunda 
düzenlenen etkinlik, geleneksel “Şed Kuşanma” töreninin yanı sıra Ahi Pilavı, Osmanlı Şerbeti ve Ahi şekeri ikramı ile 
renkli görüntülere sahne oldu. 

Türkiye Finans Ekonomist Dergisi işbirliği ile düzenlenen Reel sektör buluşmaları Bursa ve Ankara 
Ostim’de düzenlendi. İki organizasyonun da konuşmacısı olan Prof. Dr. Arman Kırım, iş adamlarına 
Türkiye’nin nasıl zenginleşeceğini anlattı. Kırım “Türkiye’nin mutlaka bir ülke stratejisi olmalı. Ne 
ülkesi olacağız, üretim mi? Hizmet mi?” dedi. 

Türkiye Finans ve Ekonomist Dergisi işbirliği 
düzenlenen “Reel Sektör Buluşmaları”, 27 Ekim 
2008 tarihinde Bursa’da ve 23 Aralık 2008’de 
Ankara Ostim’de gerçekleştirildi. “Reel Sektör 
Buluşmaları” kapsamında “Mor İneğin Akıllısı” 
ve “Türkiye Nasıl Zenginleşir?” kitaplarının 
yazarı Prof. Dr. Arman Kırım, iş adamları ile bir 
araya gelerek global ekonomik krizin Türkiye’ye 
etkilerini ve bu etkileri en aza indirgemek amacı 

ile alınabilecek tedbirleri paylaştı. 
 “Dalgalı Ekonomilerde Büyüme Yöntemleri” 

başlıklı sunumun yapıldığı toplantılarda global 
krizi değerlendiren Prof.Dr. Arman Kırım, 
krizden etkilenen büyük finansal kuruluşların 
risk yönetimi konusunda yetersiz kaldıklarını 
belirterek, iş adamlarına bu konuda hazırlıklı ol-
maları konusunda uyarıda bulundu. Türkiye’nin 
bir stratejisi olmadığını belirten Prof. Dr. Arman 
Kırım, “Türkiye’nin mutlaka bir ülke stratejisi 
olmalı. Ne ülkesi olacağız, üretim mi? Hizmet 
mi? Buna karar verilmeli ve bu yönde planlama 
ve düzenlemeler yapılmalıdır” dedi. Prof. Dr. 
Kırım, devlet desteği olmadan kalkınmanın 
gerçekleşemeyeceğini belirtti. 

Çin ve Hindistan örneklerini veren Kırım, 
“Bence Türkiye mutlaka Avrupa Birliği ülke-
leri için fason üretim yapan bir merkez haline 
gelmelidir. Örneğin otomotiv yan sanayiinde 
Avrupa’nın tedarikçisi olmak zorundayız. Çün-
kü Avrupa’ya yakınız” dedi.

“Ahilik Kültürü ve Esnaf Bayramı”, İstanbul 
Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Derne-
ği - (ESDER) öncülüğünde, Türkiye Finans’ın 
sponsorluğuyla İstanbul’da kutlandı. Eminönü 
Yeni Cami Meydanı’nda düzenlenen törene 
çok sayıda esnaf ve zanaatkâr katıldı.

Törende bir konuşma yapan ve Ahilik kav-
ramının özünde “iyi ahlaklı” olmanın yattığını 
vurgulayan İTO Genel Sekreteri Dr. Cengiz 
Ersun; “Ahilik kavramı üretici, tüccar, esnaf 
odaklı olsa da temel hedef tüketicidir, tüketi-
cinin korunmasıdır” dedi. 

Dr. Ersun, “Dünyada küre-
selleşmenin faydalarının yanı 
sıra toplumu bunaltan etkilerini 
bertaraf etmenin yolu  Ahiliğin 
kendine özgü yöntemlerini 
özümseyerek bunlardan yarar-
lanmaktan geçmektedir” dedi. 

Tarih boyunca Ahiliğin, sev-
gi, kardeşlik, üretim ve paylaşım 
kavramları ile özdeşleştiğini 
belirten ESDER Başkanı Mah-
mut Çelikus ise Ahiliğin bugün 
tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu 
bir felsefe olduğunu belirtti. 

Çelikus, ”Ahilik, şu anda dünyada yaşanan 
ekonomik krizin reçetesidir. Ahilik anlayışı 
evrensel bir çaredir” dedi. 
Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Aydın 

Gündoğdu da konuşmasında Ahilik anlayışının 
yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizdi. 
Gündoğdu, “Ekonomik ve sosyal olarak yaşa-
nabilecek tüm sıkıntıların dayanışma, moral, 
iyi ahlak, doğruluk, işbirliği, pozitif yaklaşımlar 
ve yardımseverlikle; kısacası Ahilik anlayışıyla 
aşılabilmesi mümkündür” dedi. Gündoğdu, 
özellikle böyle bir süreçte, bu etkinliğe destek 

vermenin çok anlamlı olduğunu 
belirterek, geçmişte olduğu 
gibi bugün de esnafın yanında 
olduklarını vurguladı. 

Ahilik anlayışının ruhu ne ise, 
Türkiye Finans olarak bankacılık 
anlayışlarını da aynı ruhla dizayn 
ettiklerini söyleyen Gündoğdu, 
“Türkiye’ye faydalı bir tuğla 
koymaya çalışan esnafın, 
KOBİ’nin, herkesin yanındayız. 
Verdiğimiz kredinin öncelikle 
esnafa fayda sağlamasını he-
defliyoruz” dedi. 

Visa Europe Türkiye liderliğinde, 23 Visa 
üyesi bankanın katılımıyla ve TEGV işbirliğiyle 
hayat bulan Renkli Ufuklar Projesi güçlenerek 
devam ediyor. Bu kapsamında yürütülen “Ka-
riyer Yolculuğuma Başlıyorum” projesi çerçe-
vesinde, 25 Aralık Perşembe günü 21 çocuk 
Türkiye Finans’ı ziyaret etti. Türkiye Finans 
Genel Müdür Yardımcısı Aydın Gündoğdu 
misafirlere bankacılık sektöründe kariyer planı 
hakkında bilgiler verdi. Aydın Gündoğdu, 
“Bugünün çocukları yarının büyükleri olacak. 
Sizlerin fikirlerini önemsiyor ve çalışmalarımızı 
bu paralelde şekillendiriyoruz. İlerleyen dö-
nemlerde burada bulunan kardeşlerimizden 
bazıları belki de bizimle çalışacak, bizlerin 
çalışma arkadaşı olacak” dedi. 

Eminönü’nde 
Esnaf Bayramı Kutlandı

Türkiye Finans-Ekonomist 
“Reel Sektör Buluşmaları”

Renkli Ufuklarda Kariyer Yolculuğu

Aydın Gündoğdu Renkli Ufuklar projesi kapsamında Türkiye Finans’ı Ziyaret eden 
çocuklara Genel Müdür Yardımcımız Aydın Gündoğdu Bankacılık 

sektöründe kariyer planı hakkında bilgi verdi

Türkiye küresel krizin etkilerini hissetmeye başladı. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın 
politikalarında. Dergimize konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise 
piyasalara güven veriyor. Yılmaz: “Merkez Bankası önümüzdeki dönemde piyasada YTL likidite sıkışıklığı 
arttığı takdirde teknik faiz indirimini erkene alarak operasyonel yapıyı değiştirebilecektir” diyor. 

K
üresel krizinin Türkiye ekono-
misi üzerindeki etkileri devam 
ediyor. 2009’un ilk çeyreğin-
de, krizin küresel ekonomi 
üzerindeki etkilerini devam et-
tireceği öngörüsü ekonomist-

ler tarafından yapılıyor. Bu durumda piyasalar 
ın gözü sık sık merkez bankalarına çeviriliyor. 
Amerikan Merkez Bankası (FED), piyasalara 
sürekli müdahale edip faiz indirimlerine gidiyor. 
Hakeza Avrupa ülkelerinin merkez bankaları 
da kendi ekonomilerini canlandırmak için arka 
arkaya faiz indirimlerine başvurdular. 

Peki Türk ekonomisi ne durumda? Şimdi 
bütün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın, dolayısıyla Başkan Durmuş 
Yılmaz’ın üzerinde. Son günlerin en popüler 
isimlerinden birisi haline  gelen Durmuş 
Yılmaz’la küresel krizi ve Türkiye’nin duru-
munu konuştuk.

İthalattaki yavaşlama ihracata 
göre daha belirgin olacak

2001, Türkiye’ye has, yerel ölçekli bir 
krizdi. O dönem kurdaki düşüş ihracatı 
desteklemiş ve reel sektörün can simidi 
olmuştu. Bugün ise yoğun ihracat yaptığımız 
ülkelerde de kriz var. Kur bu nedenle avanta-
ja dönüşemiyor. 2001 krizi ile bugünün krizini 
karşılaştırdığınızda Türk reel sektörü için ne 
diyebilirsiniz?

2007 yılının Ağustos ayında konut kredisi 
piyasasında, yüksek riskli konut kredilerine 
ilişkin olumsuz gelişmelere bağlı olarak oluşan 
finansal krizde; Amerika Birleşik Devletleri’nde 
eşik altı konut piyasasında başlayan sorunlar, 
bir süre sonra tüm finans sistemine yayılarak, 
dünyada finansal ve ekonomik istikrarı tehdit 

Likidite Sıkışıklığını 
Aşacak Politikalar Hazır

İthalattaki 
yavaşlamanın 
ihracattakine 
kıyasla daha 
belirgin olacağı 
ve dolayısıyla 
net ihracatın 
büyümeye 
katkısının 
sınırlı da olsa 
artı yönde 
gerçekleşeceği 
tahmin edil-
mektedir



Yaşadığımız krizin adı likidite krizidir.  Likit olamayan, başka bir ifadeyle nakit akışını yönetemeyenler, bu 
krizden ilk etkilenecek olan gruptur. Türkiye Finans krizden önceki dönemlerde de KOBİ’lere sunduğu, yapaca-
ğı mal veya hizmet alımları için “esnek vade ve sabit maliyet avantajıyla” nakit yönetimini disipline etmekteydi.  
Bugün de bu anlayışla desteklerini sürdürmekte ve bunu tüm KOBİ’lere tavsiye etmektedir. 

Şirket bütçe ve planlarının dönemsel yapılması, iş süreçlerinin gözden geçirilerek  hıza ve yenilikçiliğe önem 
verilmesi, sektörde farkındalık oluşturulması, tahsilat açısından kredi kartları başta olmak üzere finansal enstru-
manlarla alternatifler sunulması, stoklara dikkat edilmesi ve maliyet kontrolü sağlanması önemli.  Döviz kuru 
tahminlerine çok itibar etmeden, kur risklerinden ve spekülatif hareketlerden uzak durulmalı  ve en önemlisi 
negatif enerji yaymaktan kaçınılmalıdır.

 
Biraz daha somutlaştıracak olursak, tavsiyelerimiz:

•  Bu büyüklükteki bir kriz ekonominin tüm aktörlerini az ya da çok etkiler. Önemli olan bu süreci iyi  yönet-
mek, krizi fırsata dönüştürebilmek.

•  Panik yok, negatif enerji yaymak yok. Psikolojiyi iyi yönetmeliyiz.
•  Spekülatif hareketlerden kaçınarak, asıl işimize odaklanmalıyız.
•  Bankalara karşı açık olmalı ve onlara bilgi vermeliyiz.
•  Likit kalmak ve müşterilerimizle daha yakın ilişkiler içinde olmak önemli... Bu krizde reel sektör tarafında 

öne çıkan iki başlık; risk yönetimi ve tahsilatları zamanında yapmak olmuştur. Bu iki başlığa dair tavsiyemiz 
müşterilere yakın olmak ve iletişim frekansını yoğunlaştırmaktır. Bu sayede olası bir negatif gelişmede alacak-
larımızı kontrol altında tutmuş, masaya ilk oturan olmuş oluruz.

•  Hammadde fiyatlarının gerilemesinden dolayı daha az stoklu çalışılmalı... Hammadde fiyatlarındaki ani 
hareketlerden dolayı daha az stokla çalışıp mümkün olduğu kadar varlıkların nakit olarak elde tutulmasına 
gayret edilmelidir. Bu sayede girdi maliyetlerini azaltma imkânı da yakalanacaktır. Bu dönemde satış miktarını 
artırmak çok fazla mümkün olmayabilir. Bu nedenle daha önceki dönemlerde arzu edilen kâr oranlarından 
daha azına razı olmak, hatta satılan malın maliyetine kadar iskonto yaparak likiditeyi desteklemek gerekebilir.

•  Nakit pozisyonunda kur riskine dikkat edilmeli, açık pozisyon alınmamalı... İşletmenin faaliyet gösterdiği 
sektör vadeli mal satışı yapılan bir sektör ise bu dönemde tahsilat yönetimini güçlendirmeleri gerekir. Keşide 
edilen veya ciro edilen çeklerin, başka bir müşteri tarafından kullandığı banka kredisine teminat olarak verilme 
ihtimali de vardır. Bu noktada bir sıkıntı işletmenin planlamadığı bir ödeme yapmasına kadar gidebilir. Dolayı-
sıyla tüm alacaklarını yakınen takip etmeli ve erken tedbir alabilecek zamana sahip olmalıdır.

•  Maliyet kontrolü ile üretim maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmalı...  Kriz öncesi yoğun ticaret hacmi nede-
niyle fiyatı oluşturan tüm parametrelerin fiyatları nominal artışlar göstermiştir. Örneğin sabit giderler içinde yer 
alan işletme kiraları ve değişken maliyetlerden navlun ve hammadde (emtia) fiyatları aşırı artmıştır. Krizi fırsata 
çevirmek diye bir kavram türedi bu dönemde. Bu söylemi gerçeğe dönüştürmek için yeni döneme uygun 
maliyetleri oluşturmak ve bunu uygun pazarlıklara girişmek çok yerinde olacaktır. Daha az kira ödemek, daha 
ucuza hammadde almak ve malı daha ucuza nakletmek, üretimleri artırmadan da yeni bir pozisyon almak bu 
dönemin aksiyon planına alınmalıdır.

•  Uzun vadeli yatırımlar yerine, içinde bulunulan döneme odaklanmak daha önemlidir. 

Türkiye Finans Genel Müdürü

Yunus Nacar’dan 

KOBİ’lere Krize 
Karşı Tavsiyeler
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Ahilik felsefesini günümüze taşımak amacıyla düzenlenen “Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı”, 
İstanbul Eminönü’nde bir dizi etkinlikle kutlandı. İstanbul Ticaret Odası ve ESDER öncülüğünde, Türkiye 
Finans’ın sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, geleneksel “Şed Kuşanma” töreninin yanı sıra Ahi pilavı, 
Osmanlı şerbeti ve Ahi şekeri ikramı ile renkli görüntülere sahne oldu. 

Türkiye Finans ve Ekonomist Dergisi işbirliği ile düzenlenen Reel sektör buluşmaları Bursa ve 
Ankara Ostim’de düzenlendi. İki organizasyonun da konuşmacısı olan Prof. Dr. Arman Kırım, iş 
adamlarına Türkiye’nin nasıl zenginleşeceğini anlattı. Kırım “Türkiye’nin mutlaka bir ülke stratejisi 
olmalı. Ne ülkesi olacağız, üretim mi? Hizmet mi?” dedi. 

Türkiye Finans ve Ekonomist Dergisi işbir-
liğiyle düzenlenen “Reel Sektör Buluşmaları”, 
27 Ekim 2008 tarihinde Bursa’da ve 23 Aralık 
2008’de Ankara Ostim’de gerçekleştirildi. “Reel 
Sektör Buluşmaları” kapsamında “Mor İneğin 
Akıllısı” ve “Türkiye Nasıl Zenginleşir?” kitapla-
rının yazarı Prof. Dr. Arman Kırım, iş adamla-
rı ile bir araya gelerek global ekonomik krizin 
Türkiye’ye etkilerini ve bu etkileri en aza indirge-

mek amacı ile alınabilecek tedbirleri paylaştı. 
 “Dalgalı Ekonomilerde Büyüme Yöntemleri” 

başlıklı sunumun yapıldığı toplantılarda global 
krizi değerlendiren Prof.Dr. Arman Kırım, kriz-
den etkilenen büyük finansal kuruluşların risk 
yönetimi konusunda yetersiz kaldıklarını belir-
terek, iş adamlarına bu konuda hazırlıklı olma-
ları konusunda uyarıda bulundu. Türkiye’nin 
bir stratejisi olmadığını belirten Prof. Dr. Arman 
Kırım, “Türkiye’nin mutlaka bir ülke stratejisi ol-
malı. Ne ülkesi olacağız, üretim mi? Hizmet mi? 
Buna karar verilmeli ve bu yönde planlama ve 
düzenlemeler yapılmalıdır” dedi. Prof. Dr. Kırım, 
devlet desteği olmadan kalkınmanın gerçekle-
şemeyeceğini belirtti. 

Çin ve Hindistan örneklerini veren Kırım, 
“Bence Türkiye mutlaka Avrupa Birliği ülke-
leri için fason üretim yapan bir merkez haline 
gelmelidir. Örneğin otomotiv yan sanayiinde 
Avrupa’nın tedarikçisi olmak zorundayız. Çün-
kü Avrupa’ya yakınız” dedi.

“Ahilik Kültürü ve Esnaf Bayramı”, İstanbul 
Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Derne-
ği - (ESDER) öncülüğünde, Türkiye Finans’ın 
sponsorluğuyla İstanbul’da kutlandı. Eminönü 
Yeni Cami Meydanı’nda düzenlenen törene 
çok sayıda esnaf ve zanaatkâr katıldı.

Törende bir konuşma yapan ve Ahilik kavra-
mının özünde “iyi ahlaklı” olmanın yattığını vur-
gulayan İTO Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun; 
“Ahilik kavramı üretici, tüccar, esnaf odaklı olsa 
da temel hedef tüketicidir, tüketicinin korunma-
sıdır” dedi. 

Dr. Ersun, “Dünyada küre-
selleşmenin faydalarının yanı 
sıra toplumu bunaltan etkileri-
ni bertaraf etmenin yolu Ahili-
ğin kendine özgü yöntemlerini 
özümseyerek bunlardan yarar-
lanmaktan geçmektedir” dedi. 

Tarih boyunca Ahiliğin, sev-
gi, kardeşlik, üretim ve payla-
şım kavramları ile özdeşleşti-
ğini belirten ESDER Başkanı 
Mahmut Çelikus ise Ahiliğin 
bugün tüm dünyanın ihtiyaç 
duyduğu bir felsefe olduğunu 

belirtti. Çelikus, ”Ahilik, şu anda dünyada yaşa-
nan ekonomik krizin reçetesidir. Ahilik anlayışı 
evrensel bir çaredir” dedi. 

Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Ay-
dın Gündoğdu da konuşmasında Ahilik anlayı-
şının yeniden canlandırılması gerektiğinin altını 
çizdi. Gündoğdu, “Ekonomik ve sosyal olarak 
yaşanabilecek tüm sıkıntıların dayanışma, mo-
ral, iyi ahlak, doğruluk, işbirliği, pozitif yaklaşım-
lar ve yardımseverlikle; kısacası Ahilik anlayışıy-
la aşılabilmesi mümkündür” dedi. Gündoğdu, 
özellikle böyle bir süreçte, bu etkinliğe destek 

vermenin çok anlamlı olduğu-
nu belirterek, geçmişte olduğu 
gibi bugün de esnafın yanında 
olduklarını vurguladı. 

Ahilik anlayışının ruhu ne ise, 
Türkiye Finans olarak bankacı-
lık anlayışlarını da aynı ruhla 
dizayn ettiklerini söyleyen Gün-
doğdu, “Türkiye’ye faydalı bir 
tuğla koymaya çalışan esnafın, 
KOBİ’nin, herkesin yanındayız. 
Verdiğimiz kredinin öncelikle 
esnafa fayda sağlamasını he-
defliyoruz” dedi. 

Visa Europe Türkiye liderliğinde, 23 Visa 
üyesi bankanın katılımıyla ve TEGV işbirliğiyle 
hayat bulan Renkli Ufuklar Projesi güçlenerek 
devam ediyor. Bu kapsamında yürütülen “Ka-
riyer Yolculuğuma Başlıyorum” projesi çerçe-
vesinde, 25 Aralık Perşembe günü 21 çocuk 
Türkiye Finans’ı ziyaret etti. Türkiye Finans 
Genel Müdür Yardımcısı Aydın Gündoğdu mi-
safirlere bankacılık sektöründe kariyer planı 
hakkında bilgiler verdi. Aydın Gündoğdu, “Bu-
günün çocukları yarının büyükleri olacak. Siz-
lerin fikirlerini önemsiyor ve çalışmalarımızı bu 
paralelde şekillendiriyoruz. İlerleyen dönem-
lerde burada bulunan kardeşlerimizden bazı-
ları belki de bizimle çalışacak, bizlerin çalışma 
arkadaşı olacak” dedi. 

Eminönü’nde 
Esnaf Bayramı Kutlandı

Türkiye Finans-Ekonomist 
“Reel Sektör Buluşmaları”

Renkli Ufuklarda Kariyer Yolculuğu

Aydın Gündoğdu Renkli Ufuklar projesi kapsamında Türkiye Finans’ı ziyaret eden 
çocuklara Genel Müdür Yardımcımız Aydın Gündoğdu bankacılık 

sektöründe kariyer planı hakkında bilgi verdi.
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Türkiye Finans, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile özel bir kredi protokolü imzaladı. Bursalı KOBİ’lerin 
yaşanan krizi en az zararla atlatabilmeleri için 200 milyon YTL’lik kredi, uygun maliyet ve vade seçenekleri 
ile kullandırılacak.

Türkiye Finans’ın sermayesinin 800 Milyon YTL’ye yükseltilmesi BDDK tarafından onaylandı.

Sunduğu kaliteli hizmeti tüm ülkeye ulaştırmayı hedefleyen Türkiye Finans, hizmet ağını 
genişletmeye devam ediyor. Bankamız, yeni açtığı şubelerle 174 şubeye ulaştı.

Global finansal krizin KOBİ’ler üzerindeki 
etkisini azaltmayı ve KOBİ’lere finansal anlam-
da destek vermeyi amaçlayan Türkiye Finans, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile özel bir kre-
di protokolü imzaladı. Protokole göre, BTSO 
üye işletmelerine kullandırılacak olan nakdi 
krediler toplamı 200 milyon YTL olacak. Türki-
ye Finans’ın bir bölgeden topladığı fonları aynı 
bölgede kullandırma ilkesi doğrultusunda im-
zalanan bu protokol, BTSO  üyelerinin ihtiyaç-
ları doğrultusunda üretim desteği ve leasing 
benzeri kurumsal bankacılık çözümlerini de 
içeriyor. 

Protokol imza töreninde bir konuşma ya-
pan Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Na-
car, “Kriz ortamında likidite ihtiyacı reel sek-
tör için çok önemli. Türkiye Finans olarak her 
zaman KOBİ’lerin yanında olduk. Bugün de 
KOBİ’lerimize güveniyor ve onların yanında 
yerimizi alıyoruz. Fon kullandırım işlemlerimiz-
de herhangi bir kısıtlama olmadı. 200 milyon 
YTL’lik  kredi paketinin  Bursalı iş adamlarımızın 
likidite ihtiyacına çözüm olmasını umut ediyo-
ruz. İnanıyoruz ki verilen bu destekler ile ülkemiz 
bu krizi çok yara almadan atlatacak ve istikrarllı 
büyümesini sürdürecektir” dedi.  BTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ise olumsuz 

gelişmelere rağmen küresel krizi en az zararla 
atlatmanın yolunu bulacaklarına olan inancını 
vurguladı. BTSO Başkanı Sönmez, “Bu dönem-
de girişimcimize, üretime, reel sektörün gücüne 
güvenmek ve reel sektöre destek vermek her 
zamankinden daha önemli ve anlamlıdır. 

Dünya finans piyasalarının zor günler ya-
şadığı, bankaların kredi musluklarını kıstıkları 
şu günlerde Türkiye Finans’ın böyle bir kredi 
paketini bizlere sunması, Bursa sanayiine ve 
hizmet sektörüne duyduğu güvenin açık gös-
tergesidir” dedi. 

Güçlü ortaklık yapısı ile 
Türkiye’nin önde gelen 
katılım bankaları arasın-
da yer alan Türkiye Fi-
nans, 18 Temmuz 2008 
tarihinde gerçekleştiri-
len Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısı’nda sermayesini 292 Milyon 
(292.046.704) YTL’den 800 Milyon YTL’ye ar-
tırma kararı almıştı. Türkiye Finans’ın sermaye 
artırımı 20 Kasım 2008 tarihinde BDDK tarafın-

dan onaylandı. Artırılan 
sermayenin 257.665.888 
YTL’si bedelsiz olarak 
Genel Kurul kararınca 
ayrılan yedek akçeden, 
287.408 YTL’si ise bedel-
siz olarak iştirak hissele-
rinin satış kazancından, 
250.000.000 YTL’si ise 
ortaklar tarafından nak-
den karşılandı. 

“Yerel Kaynak, Yerel Kalkınma” ilkesini 
benimseyerek bir bölgeden topladığı fonları 
yine aynı bölgede kullandıran Türkiye Finans, 
bu doğrultuda yeni şubeler açmaya devam 
ediyor. Katılım Bankaları arasında en fazla 
şubeye sahip olan Türkiye Finans, Tekirdağ, 
Silivri, Aydın, Salihli, Ankara, İstanbul Çekme-
köy ve Güngören’de açtığı şubelerle 174 şu-
beye ulaştı. Türkiye Finans’ın öncelik verdiği 

alanlardan birinin şube yatırımları olduğunu 
belirten Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus 
Nacar, “Türkiye Finans’ın kaliteli hizmet an-
layışını tüm Türkiye’ye ulaştırmak için önemli 
yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
bölgesel ihtiyaç ve talepleri değerlendiriyor 
ve zaman kaybetmeden yeni şubelerimizi 
hizmete açıyoruz” dedi. Açılan her bir şubey-
le istihdama katkıda bulunmuş olmanın mut-

luluğunu yaşadıklarını belirten 
Nacar, “Şu anda çalışan sayımız 
3200’e ulaşmış durumda. Aça-
cağımız yeni şubelerle çok daha 
fazla kişiye iş imkânı sunacağız” 
dedi.

36 yeni şube açarak 2008 yı-
lını 174 şube ile kapatan Türki-
ye Finans, 2009 yılında açacağı 
yeni şubelerle toplamda 200 şu-
beye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye Finans’tan 
Bursalı KOBİ’lere Büyük Destek

Türkiye Finans’ın Sermaye 
Artırımına BDDK Onayı

Türkiye Finans’tan 
Yeni Şubeler...

Müşterilerimiz, İnternet Şubesi’nde 
oluşturulan “Hesap İşlemleri / Kredi 
Hesapları / Ödeme Planı / Borç Ödeme” 
adımını kullanarak erken, geç ya da 
kısmî taksit ödemesi yapabilmekte, aynı 
menünün “Otomatik Ödeme” adımını kulla-
narak taksit ödeme tarihlerinde tahsilatların 
otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi için 
talimat verebilmekte, bu talimatların iptalini 
ya da tahsilat hesabı değişiklik işlemlerini il-
gili adımdan yapabilmektedir.

Bireysel Kredi Taksit Ödemelerini 
İnternet Şubesi’nden Rahatça Yapın!

Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar ve BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Celal Sönmez özel kredi protokolü imzaladı.
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Türkiye, küresel krizin etkilerini hissetmeye başladı. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın 
politikalarında. Dergimize konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise 
piyasalara güven veriyor. Yılmaz: “Merkez Bankası önümüzdeki dönemde piyasada YTL likidite sıkışıklığı 
arttığı takdirde teknik faiz indirimini erkene alarak operasyonel yapıyı değiştirebilecektir” diyor. 

2
009’un ilk çeyreğinde, krizin küre-
sel ekonomi üzerindeki etkilerini 
devam ettireceği öngörüsü eko-
nomistler tarafından yapılıyor. Bu 
durumda piyasaların gözü sık sık 
merkez bankalarına çeviriliyor. 

Amerikan Merkez Bankası (FED), piyasalara 
sürekli müdahale edip faiz indirimlerine gidiyor. 
Hakeza Avrupa ülkelerinin merkez bankaları da 
kendi ekonomilerini canlandırmak için arka ar-
kaya faiz indirimlerine başvurdular. 

Peki Türk ekonomisi ne durumda? Şim-
di bütün gözler Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası’nın, dolayısıyla Başkan Durmuş 
Yılmaz’ın üzerinde. Son günlerin en popü-
ler isimlerinden birisi haline  gelen Durmuş 
Yılmaz’la küresel krizi ve Türkiye’nin durumu-
nu konuştuk.

İthalattaki yavaşlama ihracata 
göre daha belirgin olacak

2001, Türkiye’ye has, yerel ölçekli bir 
krizdi. O dönem kurdaki düşüş, ihracatı des-
teklemiş ve reel sektörün can simidi olmuş-
tu. Bugün ise yoğun ihracat yaptığımız ülke-
lerde de kriz var. Kur bu nedenle avantaja 
dönüşemiyor. 2001 krizi ile bugünün krizini 
karşılaştırdığınızda Türk reel sektörü için ne 
diyebilirsiniz?

2007 yılının Ağustos ayında konut kredisi pi-
yasasında, yüksek riskli konut kredilerine ilişkin 
olumsuz gelişmelere bağlı olarak oluşan finan-
sal krizde; Amerika Birleşik Devletleri’nde eşik 
altı konut piyasasında başlayan sorunlar, bir 
süre sonra tüm finans sistemine yayılarak, dün-
yada finansal ve ekonomik istikrarı tehdit eder 
boyutlara ulaşmıştır. Ancak alınan önlemlere EK
O

N
O

M
İ

rağmen kredi piyasalarındaki daralma ve ban-
kaların kredi kullandırmaktaki isteksizliği devam 
etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, finansal 
krizden kredi ve sermaye piyasalarında görülen 
daralma sonucunda sermayenin, krizin kaynağı 
olan ülkeye dönme eğilimi göstermesiyle olum-
suz etkilenmektedir.

Gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kaldıkları re-
sesyon süreci, yatırımcıların gelişmekte olan 
ülkelerdeki pozisyonlarını azaltması sonucunda 
borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, artan fon-
lama maliyetleri ve daralan kredi imkânları kanalı 
ve dış talepteki düşüşle birlikte Türk reel sektörü-
nün ihracatında azalmalara yol açmaktadır.

Artan risk algısı ve küresel krizin, bankaların 
finansman imkânları üzerindeki olumsuz etkileri 
sebebiyle iktisadi faaliyette belirgin bir yavaş-
lama gözlenmektedir. Güncel veriler, ihracatta 
son aylarda, ithalatta ise 2008 yılı başından bu 
yana süregelen belirgin bir yavaşlamaya işaret 
etmektedir. Küresel düzeyde ekonomik faali-
yette beklenen yavaşlamanın özellikle gelişmiş 
ülkelerdeki ithalat talebinde azalışa yol açması, 
Türkiye’nin ihracat performansı açısından bir 
risk unsuru oluşturmaktadır. Nitekim, ihracat 
Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,1 oranında dü-
şüş kaydetmiştir. AB ve ABD dışı diğer ülkele-
re yapılan ihracatın payındaki artış, ihracat için 
alternatif pazar imkânlarının genişlemekte oldu-
ğuna işaret etse de geçtiğimiz yıllarda gözlenen 
yüksek ihracat performansının mevcut dönemde 
sürdürülmesi mümkün görünmemektedir. Gele-
cek üç aydaki ihracat sipariş miktarı beklentileri 
ve ihracatı sürükleyen ana sektörlerdeki Ekim 
ayı kapasite kullanım oranları dikkate alındığın-
da yılın son çeyreğinde ihracatın zayıf seyrini 
sürdüreceği tahmin edilmektedir. Diğer yandan, 
yurt içi talebin zayıf seyrine ve YTL’de gözlenen 
değer kaybına bağlı olarak yılın son çeyreğinde 
ithalatta da belirgin bir yavaşlama olacağı düşü-
nülmektedir. Bu doğrultuda, söz konusu dönem-
de ithalattaki yavaşlamanın ihracattakine kıyasla 
daha belirgin olacağı ve dolayısıyla net ihracatın 
büyümeye katkısının sınırlı da olsa artı yönde 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Para politikası esnek olmalı

Bu durum, para politikaları ile ilgili daha 
önce denenmemiş yeni politikaları doğurabi-
lir mi?

Mevcut küresel eğilimler, para politikaların-
da esnek olmayı gerektirmektedir. Serbest dal-
galı kur rejimi uygulayan ülkelerde bu esneklik 
mevcuttur. Nitekim Merkez Bankası, fiyat istikrarı 

temel amacıyla çelişmemek kaydıyla, gerek siste-
me likidite sağlamak, gerekse faiz indirimleri yo-
luyla küresel kredi krizinin etkilerini yumuşatmaya 
çalışmaktadır. Bundan sonraki politika kararları 
aynı doğrultuda küresel piyasalardaki gelişmele-
re ve bunların yurt içine yansımalarına göre şekil-
lenecektir. Merkez Bankası, küresel ekonomideki 
belirsizliklerin yüksek seviyelerde olduğu bir dö-
nemde, döviz rezervlerini öncelikli olarak banka-
cılık sistemimizin döviz likiditesini desteklemek 
amacıyla kullanma stratejisini benimsemiştir. Bu 
dönemin en az sorunla atlatılabilmesi için alına-
bilecek önlemleri aşamalı bir şekilde uygulama-
ya koymaktadır. Bu doğrultuda Merkez Bankası 
tarafından, 9 Ekim 2008 tarihinde Döviz Depo 
Piyasası’nın tekrar açılmış, 15 Ekim 2008 tarihin-
de döviz alım ihalelerine ara verilmiş, 23 Ekim 
2008 tarihinde bankaların döviz depo işlem limit-
leri artırılmış, 24 Ekim 2008 tarihinde dalgalı kur 
rejimi ile uyumlu olarak, döviz piyasası likiditesini 
desteklemek amacıyla günlük döviz satım ihale-
lerine başlanmış, 30 Ekim 2008 tarihinde döviz 
satım ihalelerine ara verilmiştir. Bunlara ilaveten 
20 Kasım 2008 tarihinde, bankaların Döviz Depo 
Piyasası’nda ABD Doları ve Euro cinsinden Mer-
kez Bankası’ndan alabilecekleri döviz depolarının 
vadesi 1 haftadan 1 aya yükseltilmiş, söz konusu 
piyasada yüzde 10 olarak belirlenmiş borç verme 
faiz oranları ABD Doları için yüzde 7’ye ve Euro 
için yüzde 9’a düşürülmüş, 5 Aralık 2008 tarihinde 
yabancı para zorunlu karşılık oranı yüzde 11’den 
yüzde 9’a indirilmiş, Yeni Türk Lirası mevduatı 
ve kredileri teşvik etmek amacıyla yabancı para 
zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına 
son verilmiş, Türk parası zorunlu karşılıkların faiz 
oranı ise artırılmıştır.

Banka önümüzdeki dönemde piyasada YTL 
likidite sıkışıklığı arttığı taktirde teknik faiz indirimi-
ni erkene alarak operasyonel yapıyı değiştirebile-
cek, likidite sıkışıklığının gelişimine bağlı olarak da 
repo işlemleri ile fonlama vadesinin uzatılmasını 
ve ikinci el piyasadan doğrudan DİBS alımlarını 
gündeme alabilecektir. Likidite sıkışıklığının kalıcı 
olarak artması ve diğer önlemlerin yeterli olma-
ması halinde YTL’nin zorunlu karşılıkları da sınırlı 
ölçüde indirilebilecektir.

Merkez Bankası uzun süredir düşük kur, 
yüksek faiz politikası izliyor. Bu politika cari 
açık yarattığı için çok eleştirildi. Söz konusu 
politikanın reel sektörün önünde ciddi engel 
olduğu eleştirisi yapılmasına rağmen devam 
ettirilmesinin nedeni ne idi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanu-
nunda, bankanın temel amacı fiyat istikrarını 

Likidite Sıkışıklığını 
Aşacak Politikalar Hazır

10

İthalattaki 
yavaşlamanın 
ihracattakine 
kıyasla daha 
belirgin olacağı 
ve dolayısıyla 
net ihracatın 
büyümeye kat-
kısının sınırlı da 
olsa artı yönde 
gerçekleşeceği 
tahmin edil-
mektedir.
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sağlamak ve sürdürmek olarak belirlenmiştir. 
Fiyat istikrarını sağlamak ise sürdürülebilir bü-
yüme ve istihdam artışına Merkez Bankası’nın 
yaptığı ve yapacağı en büyük katkı olacaktır. 
Son yıllarda uluslararası ekonomik konjonk-
türde yaşanan dalgalanmalar, dünya gene-
linde enflasyon seviyelerinin yükselmesine ve 
enflasyon beklentilerinin bozulmasına neden 
olmuştur. 2006 yılında yaşanan dalgalanma 
sırasında Türk Lirası’nın hızla değer kaybetme-
si, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin 
bozulmasına neden olmuş ve dolayısıyla da 
ikincil etkilerin oluşma riskini getirmişti. Do-
layısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
enflasyonun orta vadede tekrar hedefe yakın-
laşması için hızlı ve güçlü bir parasal sıkılaş-
tırma uygulayarak tepki vermiştir. Takip eden 
dönem içerisinde enflasyonun orta vadede 
hedefe yakınlaşması için, enflasyon seviyesin-
deki gelişmelere ve beklentilere paralel olarak 
Merkez Bankası politika faiz oranlarında gere-
ken ayarlamaları yapmıştır. Enflasyon hedefle-
mesi rejimi çerçevesinde uygulanmakta olan 
politika; “düşük enflasyon için gereken faiz 
politikası”dır. Dolayısıyla zaman zaman basın-
da yer alan “yüksek faiz, düşük kur” şeklindeki 
bir politika uygulaması söz konusu değildir. Bi-
lindiği üzere 2001 yılında yaşanan krizden son-
ra Türkiye’de dalgalı kur rejimi uygulanmaya 
başlanmıştır. Söz konusu kur rejimi, enflasyon 
hedeflemesi rejiminin temel dayanak noktala-
rından birini oluşturmaktadır.  Bu rejimde döviz 
kuru içsel bir değişkendir. Dolayısıyla kurun 
değeri, piyasa koşulları altında belirlenmekte, 
ekonomik ve siyasi tüm politika uygulamaları 
ile beklentilerin sonucunu yansıtmaktadır. Ayrı-

ca döviz kuru, küresel döviz likiditesi, yatırımcı 
davranışları, farklı beklentiler gibi sebeplere 
bağlı olarak hareket edebilmektedir.

Konjonktür 2001’e göre farklı
Merkez Bankası’nın finansal krizlerde ge-

nelde faiz oranlarını yükselttiğine şahit olur-
duk. Oysa bu krizde faiz oranlarını düşürdü-
nüz. Neden? Ve bu Türk ekonomisi için neyin 
göstergesi?

Merkez Bankası’nın almış olduğu para po-
litikası kararlarının anlaşılabilmesi için, ekono-
minin maruz kaldığı şokların niteliğinin doğru 
analiz edilmesi gerekmektedir. 2006 Mayıs-
Haziran döneminde yaşanan sermaye çıkışına 
karşı beklenmeyen ve güçlü bir parasal sıkılaş-
tırma tepkisi verilirken, 2008 yılının son çeyre-
ğinde yaşanan sermaye çıkışları sonrasında 
tam tersine genişletici bir para politikası stra-
tejisi uygulanmıştır. Bu iki tepkinin zıt yönde 
olmasının temel nedeni; söz konusu iki dönem 
arasında iktisadi konjonktür ve şokların kayna-
ğı açısından önemli farklılıklar olmasıdır.

2006 yılı Mayıs ayında, küresel likidite ko-
şullarında meydana gelen bozulmayla birlik-
te, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algı-
lamalarında önemli bir farklılaşma yaşandı. 
Enflasyon üzerinde arz yönlü şokların etkisini 
hissettirmeye başladığı dönemde, aynı zaman-
da Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesi, orta 
ve uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki bo-
zulmayı ve dolayısıyla ikincil etkilerin oluşma 
riskini beraberinde getirdi. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası bu gelişmelere hızlı ve güçlü 
bir parasal sıkılaştırma uygulayarak tepki verdi. 
Alınan bu tedbirler kısa sürede etkisini göster-
di. Enflasyondaki yükseliş eğilimi 2006 yılının 
3. çeyreğinde yerini durağan bir görünüme bı-
raktı. 

Mayıs 2006 ile bugün arasında farklar bu-
lunmakradır. Mayıs 2006’da enflasyon dina-
miklerinde bozulma yaratan temel unsurların 
başında; iç talebin hızla büyüdüğü bir dönem-
de, risk algılamalarında bozulma sonucu Türk 
Lirası’nın yüksek oranda değer kaybetmesi, 
döviz kurundan fiyatlara geçiş etkisi ve o dö-
nemde işlenmemiş gıda fiyatlarında yaşanan 
yüksek oranlı artışlar gelmekteydi. Bu dönem-
de uygulanan hızlı ve güçlü parasal sıkılaştır-
ma ile enflasyon bekleyişlerinde bozulmanın 
önüne geçilmesi amaçlanmış, böylece iktisadi 
birimlerin fiyatlama davranışlarında hedeflenen 
enflasyon rakamlarını referans almaya devam 
etmeleri sağlanmıştır.Özetle 2006 yılında hem 

iç talep hem de dış talep güçlü konumda ol-
duğundan, sermaye çıkışlarının yol açtığı dö-
viz kuru hareketleri enflasyon ve enflasyon 
beklentilerini hızla bozma potansiyeli taşı-
maktaydı. 2008 yılına gelindiğinde ise küresel 
resesyon ve zayıf iç talep koşullarının enflas-
yonu düşürücü yöndeki etkisinin daha baskın 
olduğu gözlenmektedir. İçinde bulunduğumuz 
dönemde iç ve dış talepteki belirgin yavaşla-
ma nedeniyle, döviz kurundaki gelişmelerin 
enflasyon üzerindeki etkisinin, geçmiş dönem 
ortalamalarına kıyasla daha sınırlı olması bek-
lenmektedir. Son gelişmeler çerçevesinde ik-
tisadi faaliyetteki yavaşlamanın öngörülenin 
de ötesinde gerçekleşebileceği dikkate alındı-
ğında, döviz kurlarındaki hareketlerin fiyatlara 
geçişinin sınırlı kalma olasılığının arttığı görül-
mektedir. 

Nitekim enflasyondaki düşüşün önceki tah-
minlere göre daha hızlı olacağını öngören Ku-
rul, 19 Kasım 2008 tarihli toplantısında gecelik 
borçlanma faizlerinin 50, gecelik borç verme 
faizlerinin 100 puan; 18 Aralık tarihli toplantı-
sında ise her iki faiz oranında da 125’er baz 
puan indirilmesine karar vermiştir.

Piyasayı canlı tutmak isteyen şirketler cid-
di indirimlere gidiyorlar. Deflasyon riski ile 
karşılaşma ihtimalimiz var mıdır?

Finansal istikrarı tehdit etmesi dolayısıyla 
deflasyon, merkez bankaları için tedirgin edici 
bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Def-
lasyonun derinleşmesi ve beklentilerin sabit-
leşmesi halinde, para politikasının toplam talep 
üzerindeki etkinliği azalmaktadır. Dolayısıyla da 
merkez bankasının konjonktür karşıtı politika 
uygulama yetisi sınırlanmaktadır. Nitekim 2003 
yılında Avrupa Merkez Bankası’nın fiyat istikra-
rı tanımını “yüzde 2’nin altında bir seviye”den 
“yüzde 2’nin altında ancak yüzde 2’ye yakın bir 
seviye” olarak değiştirmesi, merkez bankalarının 
deflasyon riskine gereken önemi gösterdikleri-
ne işaret etmektedir. Mevcut küresel ekonomik 
konjonktür altında bazı ekonomilerin resesyo-
nun eşiğinde olmaları ve son dönemde emtia 
fiyatlarının yüksek oranda gerilemesi, bazı ülke-
lerin deflasyon riski ile karşı karşıya kalma ola-
sılıklarını daha belirgin hale getirmiştir. Türkiye 
için şu anda böyle bir risk söz konusu değildir.

Basiretli politikalarla kriz aşılır

Küresel krizin 2001’deki gibi istihdam 
üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olmasını 
bekliyor musunuz? 

Son dönemde açıklanan veriler, uluslararası 
finans piyasalarında yaşanan sorunların, bütün 
dünyada reel kesim üzerindeki olumsuz etkileri-
nin belirginleştiğini göstermektedir. Uluslararası 
kuruluşların son tahminleri, 2009 yılında büyü-
me hızlarının gerileyeceğine, gelişmiş ülkelerin 
uzun süreli bir resesyon dönemine gireceğine, 
gelişmekte olan ülkelerin ise büyüme hızların-
da sert düşüşler yaşanacağına işaret etmekte-
dir. Enflasyona ilişkin kaygıların bütün dünya-
da azaldığı bu dönemde, finansal sistemdeki 
akışkanlığın ve kredi piyasalarının etkin biçimde 
çalışmasının sağlanması temel öncelik halini 
almıştır. Türkiye ekonomisinde yaşanan geliş-
meleri bu çerçevede değerlendirmek uygun 
olacaktır. 

Artan risk algısı ve küresel krizin bankaların 
finansman imkânları üzerindeki olumsuz etkileri 
sebebiyle iktisadi faaliyette belirgin bir yavaş-
lama gözlenmektedir. Küresel krizin, ülkemiz 
ekonomisi üzerindeki etkilerini iç ve dış talep 
göstergelerine bakarak daha sağlıklı bir analiz 
yapabiliriz. Sanayi sektöründeki gelişmeler ince-
lendiğinde, toplam sanayi ve imalat sanayi üre-
timlerinin, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 6,4 oranların-
da gerilediği görülmektedir. Zayıflayan iç tale-
be bağlı olarak, 2006 yılı ortalarından itibaren 
ithalatın artış hızı yavaşlamış, 2007 yılı Temmuz 
ayında ise tekrar yükselişe geçmiştir. Sermaye 
malı ithalatının artış hızı, 2006 yılı Mayıs ayından 
bu yana toplam ithalat büyümesinin altındadır. 
Kredi koşullarındaki sıkılaşma ve döviz kurların-
da son dönemde gözlenen gelişmeler ithalatta 
yavaşlama ihtimalini güçlendirmektedir. Küre-
sel ekonomik faaliyetin yavaşlaması, Türkiye’nin 
ihracat pazarlarını da olumsuz etkilemektedir. 
Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ihracat ar-
tış hızında hem fiyat hem de miktar bazında bir 
yavaşlama beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerin 
ekonomilerinde yavaşlama beklentisi, önümüz-
deki dönemde ihracat performansı açısından 
aşağı yönlü bir risk oluşturmaktadır.

Sonuç olarak tüm resmi incelediğimizde 
Türkiye’nin diğer ülkelerdeki gelişmelerden ba-
ğımsız olmadığını, diğer ekonomiler ile beraber 
hareket ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle 2009 yılı-
nın ilk iki çeyreğinde krizin ekonomimiz üzerin-
deki etkisi daha derinden hissedilecektir. Bu ne-
denle büyüme bir miktar yavaşlayacak, bununla 
beraber istihdam bu gelişmeye paralel bir trend 
izleyecektir. Ancak basiretli para ve maliye poli-
tikaları ile ülkemiz bu dönemden en az istihdam 
kaybıyla çıkabilecek kapasiteye sahiptir.

EKONOMİ

Likidite sıkı-
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“Krizlerde her zaman ilk 

önce bankacılık sektörü 

mercek altına alınır. 

Bu krize bankacılık 

sektörü oldukça sağlam 

girdi. Piyasadaki 

güven ve istikrarın 

güçlendirilmesi için 

sektörü rahatlatıcı ve 

tüketicinin güvenini 

artırıcı düzenlemeler 

yapılmalıdır.”

Temel Dayanak Noktamız 
Açıklık ve Dürüstlük

Bankalarımız 
mevcut döviz 
pozisyonları ile 
herhangi bir kur 
riski taşımamak-
tadırlar. Bankacı-
lık sektörümüzün 
sermaye yapısı 
oldukça güçlü-
dür. Sektörün or-
talama sermaye 
yeterlilik rasyosu 
%17.2 dir. 

T
ürkiye Finans Katılım Bankası Ha-
zine Müdürü Ali Güney, Hazine 
Müdürlüğü’nün iş temposu, tele-
fon trafiği ve stres bakımından en 
yoğun olan birimlerden biri oldu-
ğunu söylüyor. Güney, ciddi risk-

lerin üstlenildiği bu iş ortamını mümkün oldu-
ğu kadar eğlenceli ve zevkli bir hale getirmeye 
çalıştığını belirtiyor. 

ABD’de de başlayan ve yavaş yavaş diğer 
ülkelere sıçrayan ekonomik krizin iş stresini artır-
dığına da değinen Güney, “Krizlerde her zaman 
ilk önce bankacılık sektörü mercek altına alınır. 
Bu krize bankacılık sektörü sağlam girdi” diyor. 
Peki ama nasıl? Bankalar ekonominin canlan-
ması için ne gibi görevler üstleniyorlar? Güney 
bu ve bunun gibi pek çok soruya, krize rağmen 
her defasında gülümseyerek verdi. 

Ali Bey, görevinizi nasıl tanımlayabilirsiniz?

Hazine departmanının temel fonksiyonu; 
bankanın kambiyo kârlılığını arttırmak, döviz 
pozisyonunu ve kur riskini yönetmek ve ayrıca 
bankanın likit varlıklarını en iyi şekilde değerlen-
direrek kâr maksimizasyonunu sağlanmasına 
yardımcı olmaktır. Bu amaçla, bankanın kur po-
litikalarını Hazine Müdürlüğü belirler. Yabancı 

para cinsinden her türlü enstrüman için gerekli 
kur fiyatlaması Hazine Müdürlüğü tarafından 
yapılır. Ayrıca para piyasalarının yakından takip 
edilmesi, yabancı para ve YTL mevcutlarının 
para piyasalarında en verimli şekilde değer-
lendirilmesi veya bankaya fon sağlamak için 
emtia piyasalarında işlem yapılması Hazine’nin 
görevleri arasındadır. Hazine Müdürlüğü bu 
fonksiyonlarını yerine getirirken; sukuk işlem-
leri, menkul kıymet işlemleri, kâr elde etmek 
amacıyla ya da  bankanın kur risklerinin hedge 
etmek için spot/forward fx işlemleri gerçekleş-
tirir. İlgililere para piyasaları hakkında her türlü 
bilgilendirmenin ve raporlamanın yapılması da 
hazinenin görevlerindendir.

Bir banka için Hazine departmanı neden 
önemlidir?

Yukarıdaki görev tanımlarından da anlaşıla-
cağı gibi Hazine departmanı, bankaların faaliyet-
lerini sürdürürken karşı karşıya kaldığı en önemli 
risklerden biri olan kur riskini ve döviz pozisyo-
nunu yönetmekle sorumludur. Tek başına bu 
fonksiyon bile Hazine Müdürlüğü’nün önemini 
ortaya koymaya yeter diye düşünüyorum.

Ayrıca Hazine departmanı gerek banka müş-
terilerine yaptığı işlemlerde, gerekse para piya-

salarında yaptığı işlemlerde  bankanın  ge-
tirisini maksimize ederek kâr merkezi olarak 
çalışırken, diğer yandan yaptığı detaylı risk 
yönetimi çalışmaları ile banka bilançosunun 
aktif-pasif yönetiminin en etkin biçimde yürü-
tülmesini sağlar. 

2009’da bizi neler bekliyor?

Biliyorsunuz, şu sıralar dünya ekono-
mik krizle çalkalanıyor. Uzmanlar 2009 
yılının kaybedilmiş bir yıl olacağını söylü-
yor. Hazine Müdürü olarak buna katılıyor 
musunuz? 

Ekonomik kriz ile ilgili sorunların kısa va-
dede çözümlenmesi pek mümkün görünmü-
yor. 2009 yılında da etkileri sürecektir. FED, 
ABD ekonomisinin 2008’in ikinci ve 2009’un 
ilk yarısında küçülmesini beklediğini belirtti. 
Avrupa’da da büyüme tahminleri aşağıya çe-
kildi. Kısaca global bir resesyonun yaşana-
cağı ekonomik aktivitelerin yavaşlayacağı ve 
işsizliğin önemli bir sorun oluşturacağı zorlu 
bir sürece giriyoruz. Bu gelişmelerin 2009 
yılında diğer gelişmekte olan ülkeler gibi 
Türkiye’yi de olumsuz yönde etkilemeyi sür-

düreceği görünüyor. Ancak Türkiye ekono-
misinin makro temelleri, bu krizde geçmişe 
göre daha güçlü ve  sağlam, ayrıca  güçlü bir 
sermaye yapısı olan bankacılık sektörü var. 
Eğer bu kriz iyi yönetilebilinirse 2009 yılında 
ekonomi yavaşlasa bile, krizin etkilerinin azal-
maya başladığı süreçte Türkiye daha hızlı bir 
toparlanma ile krizi avantaja çevirebilir diye 
düşünüyorum. 

Krizle ilgili bankacılık sektöründe şu 
anda ne gibi önlemler alınıyor? 

Krizlerde her zaman ilk önce bankacılık 
sektörü mercek altına alınır. Bankacılık sektö-
rünün krize nasıl tepki verdiği, nasıl önlemler 
aldığı oldukça önemlidir. Bankacılık sektörü-
nün aldığı aksiyonların diğer sektörler üzerin-
de sonradan  belirgin bir etkisi olur.

Krize bankacılık sektörümüz oldukça sağ-
lam girdi. Bankalarımız mevcut döviz pozis-
yonları ile herhangi bir kur riski taşımamak-
tadırlar. Bankacılık sektörümüzün sermaye 
yapısı oldukça güçlüdür. Sektörün ortalama 
sermaye yeterlilik rasyosu %17.2’dir. Bu di-
ğer ülkelerin rasyoları ile mukayese edildi-
ğinde oldukça yüksek bir orandır. Bankacılık 
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sektörü krizin başından beri mevcut likiditesini 
artırmaya gayret ediyor. Özellikle, geri ödeme-
leri önümüzdeki döneme gelen sendikasyon 
kredileri için hazırlık yapıldı.

Bu arada bazı yüksek meblağlı sendikasyon 
kredilerinin büyük oranda tekrar yenilenmiş ol-
ması bu konudaki stresin azalmasını sağladı. 
Ayrıca maliyet azaltıcı önlemler alınırken, mev-
cut kredi portföyleri, riskleri açısından gözden 
geçirilerek olası risklere karşılık ek tedbirler alın-
maya gayret ediliyor. 

Kriz dönemlerinde bankalar faaliyetlerine 
risk odaklı olarak devam ederler. Bunun doğal 
sonucu; verilen kurumsal ve bireysel kredilerde 
daralma olur. Krizin başından bu yana banka 
bilançolarına baktığımızda verilen kredi portföy-
lerinde daralma olduğu anlaşılmaktadır.

Bankacılık sektörü özellikle Hazine, kriz-
den etkilendi mi? Olduysa nasıl bir etkilen-
meden bahsediyoruz?  

Global krizin üzerimizdeki en büyük etki-
si global likidite koşullarının bozulması sonu-
cu Türkiye’ye son yıllarda büyük meblağlarda 
gelen yabancı sermaye akışının yavaşlaması 
olacaktır. Likiditenin azalması nedeniyle ban-
kaların kaynaklarının maliyeti artacak, bunun 
kredi aktarım kanalına yapacağı olumsuz etki  
ekonomik  büyümenin yavaşlamasına neden 
olacaktır. Böyle bir ortamda bankaların geçmiş 
5 senede sürekli artan kredi hacimleri azalacak 
ve sorunlu kredilerin sayısında artışlar gerçek-
leşebilecektir. Ancak son günlerde gelişmiş 
ülkelerde açıklanan ekonomik destek paket-
leri ve genişleyici maliye politikalarının etkisini 
2009’un ikinci çeyreğinden itibaren görmeye 
başlarız ve özellikle yılın ikinci yarısında ciddi 
bir toparlanma yaşanabilir diye umut ediyoruz. 
Sürece Hazine perspektifinden bakacak olur-
sak, bankamızın döviz kuru riskini ve likiditesini 
yöneten Hazine’nin, piyasalarda volatilitenin ve 
belirsizliklerin oldukça artığı böyle süreçlerde 
işlem hacimleri ve yönetmek zorunda olduğu 
riskler artmaktadır. Global krizin zirve yaptı-
ğı Eylül ayından günümüze kadar elde edilen 
verilere baktığımda Müdürlüğümüz’ün bu yükü 
kaldırmakta sıkıntı çekmediğini, bankamız için 
en müspet sonuçlara vesile olacak kararlar al-
dığını ve riskleri iyi yönettiğini  söyleyebilirim.

Krize karşı öneriler

Peki, ekonominin canlanması için bankalara 
özellikle Hazine’ye ne gibi görevler düşüyor? 

Ekonominin canlanması için alınacak en 
önemli tedbir, Bankacılık sektörünün reel sek-
töre tesis etmiş olduğu kredi kanallarının açık 
tutulmasını ve işlemesini sağlamaktır. Zaten 
önümüzdeki dönemde yurtdışı finansman kay-
naklarına ulaşması pek mümkün görülmeyen 
reel sektörün, yerli bankalardan sağlayabile-
ceği finansman imkânlarının da daralması so-
nucunda yatırım kararları olumsuz etkilenecek, 
bunun sonucunda krizin derinleşmesi ile büyü-
mede ciddi daralmalar yaşanabilecek, işsizlik 
artacaktır.

Bu sorunla ilgili olarak aşağıdaki önlemler 
alınabilinir:

•  Bankalardan reel sektöre kredi akışını ko-
laylaştıracak “kredi garanti fonu” tarzı bir yapı-
nın oluşturulması,

•  MB tarafından vade ve faiz oranlarında ya-
pılacak düzenlemeler ile döviz piyasasında ban-
kalar için döviz likidite akışının kolaylaştırılması,

•  Mevduat güvencesinin artırılması  ve borç-
ların yeniden yapılandırılması hususunda gerek-
li yasal düzenlemelerin çıkarılması,

•  Bankaların yurtdışından finansman sağ-
lamalarını kolaylaştırmak amacıyla, gerekirse 
sendikasyon kredilerine geçici olarak devlet gü-
vencesi verilmesi,

•  Bankaların aracılık maliyetlerini azaltarak 
daha uygun oranlardan kredi verebilmeleri sağ-
lanabilir.

•  Bankaların fonlama maliyetlerini azaltacak 
düzenlemelerle reel sektöre daha uygun oran-
larla kredi verebilmelerinin sağlanması, 

•  Kamu bankalarının piyasadaki etkinliğinin 
artırılarak piyasa için yönlendirici olmalarının 
sağlanması,  

•  Yatırımları teşvik etmek amacıyla yapılan 
yatırımı karşılığında yatırımcıya bazı vergisel in-
dirimler ve avantajlar sağlanabilir.

Ayrıca piyasadaki güven ve istikrarın güç-
lendirilmesi, bütçe disiplininden uzaklaşmadan 
reel sektörü rahatlatıcı ve tüketicinin güvenini 
artırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda 
risk algılanmasını azaltmak amcıyla IMF ile bir 
anlaşma yapılması  piyasalarda “güvenin” art-
masına yardımcı olabilir.

Bankalarımızın da fırsatçılık yapmayarak 
müşterileri ile olan kredi ilişkilerini daha  uzun 
bir perspektifle değerlendirip, kredibil olan 
müşterilerine piyasa rayiçlerinde uygun finans-
man desteklerini sürdürmeleri, ekonomik faali-
yetlerin sürdürülebilmesi  açısından önem arz 
etmektedir.

Ekip çalışmasının önemi

Uzmanlar, krizin atlatılması için olması 
gereken en önemli özelliklerden  birinin bir-
lik ve beraberlik duygusu olduğunu söylüyor. 
Hemen akabinde sormakta fayda var. Sizin 
ekibinizle nasıl bir çalışma şekliniz var?

Ekibimiz toplam 11 kişiden oluşuyor. Her 
sabah piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi-
ğimiz ve bankamızın günlük stratejilerini belir-
lediğimiz bir toplantı yaparız. Ayrıca piyasaların 
hareketli olduğu zamanlarda gün içinde  fikir alış 
verişi  ve değerlendirmeler anlık olarak  devam 
eder. Hazine Müdürlüğü iş temposunun, telefon 
trafiğinin ve stresin yoğun olduğu bir birimdir. 
Ekibimle birlikte anlık kararların alındığı, ciddi 
risklerin üstlenildiği bu iş ortamını, mümkün ol-
duğu kadar eğlenceli ve zevkli bir hale getirme-
ye çalışıyoruz. Ekibimle her zaman iç içe olmaya 
gayret ederim, benim de ekibin bir parçası ol-
duğumu ve  hep beraber bir takım olduğumuzu 
hissetmelerine gayret gösteririm. Tam bir takım 
çalışması ve dayanışması içindeyiz. Hayatımızın 
önemli bir bölümünü geçirdiğimiz  iş ortamını 

mümkün olduğu kadar huzurlu kılmanın, başa-
rılı ve verimli bir çalışma için en önemli unsur 
olduğunu düşünüyorum. 

Başarılı bir işin arkasında iyi bir ekip olma-
sı gerektiğini düşünüyor musunuz? 

Günümüzde global piyasalar hızla değişir-
ken rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek 
ve ayakta kalabilmek amacıyla değişimleri 
yakından takip etmenin ve meydana gelen bu 
değişimlere hızlı bir biçimde adapte olabilme-
nin gerekliliği, takımınızın önemini ortaya çıkı-
yor. Takımınızı güven duygusuna dayalı olarak 
kurmalısınız. Ekibinizdeki bütün üyelerinizin 
becerilerini, deneyimlerini, duygularını, ilgileri-
ni rahatça paylaşmalı ve takımımızın amacına 
ulaşmasında birbirleriyle olan uyumlarını sü-
rekli incelemeniz gerekiyor. Açıklık ve dürüstlük 
temel dayanak noktanızı oluşturmalıdır.Kişisel 
gelişime önem veren, kendini sürekli değerlen-
diren, yeniliklere açık ve gelişmeleri takip edip 
uyum sağlamak için zaman ayırmaya istekli bir 
ekiple çalışmak, en kısa yoldan başarıya ulaş-
mayı sağlayacaktır.
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 Arda Turan:

Galatasaray’a Kaptan 
Olmak İstiyorum

 oğu futbolseverin gözdesi o... Yine 
çok kişiye göre Türkiye’nin en ye-
tenekli futbol ayağı. EURO 2008’de 
yıldızını daha da parlattı. Oynadı-
ğı futbol ve attığı gollerle Türk Milli 
Takımı’nın şampiyonada yarı final 
oynamasında büyük pay sahibi olan 

isimlerden biriydi. Belki de ilkiydi. Arda Tu-
ran, Galatasaray’ın gözbebeği. Sarı kırmızılı 
kulübün alt yapısından yetişmiş, olağanüstü 
bir yetenek. Son derece zeki, sosyal ve bir 
o kadar da sevimli bir futbol kişiliği. Zaman 
zaman agresifleştiği anlar da oluyor. Ama 
henüz çok genç. Tanıdığımız Arda eminim 
ki, küçük hatalarından da arınıp çok daha 
mükemmel bir futbol kişiliği haline gelecek. 
Ve diliyoruz ki, daha yıllarca Türk futboluna 
hizmet edecek.

Hâlâ sokakta çocuklarla futbol 
oynuyorum

Arda ile sohbetimize şöyle bir soru ile 
başladık; “Yeteneklerinin farkında mısın?

Kendi yeteneklerimin elbette farkında-
yım. Ama ülkemizin şartlarına göre bunu 
hissetmek çok zor. Ben de bu yüzden his-
sedemiyorum. Genç futbolcuları “aman hata 
yapsın” diye bekleyen ve en küçük hatada 
hemen eleştiren bir yığın kişi var.

Medyada seninle ilgili yer alan haber-
leri okuyunca neler hissediyorsun?

İşime çok saygı duyuyorum. Bazen kötü 
de oynasam senede 50 maç oynuyorum. Ar-
tık istikrarlı bir futbolcu oldum. Bunu insan-
ların görmesi gerek. Medyadaki eleştirilerde 
bazı etkenleri iyi değerlendirmediklerini dü-
şünüyorum. Artık kulüpler her şeyi geliştirdi. 
Yemeklerimizi doktorlar hazırlıyor. Sağlık ve 
sakatlık durumunda her zaman bilimsel yar-
dım alıyoruz. Profesyonel anlamda da çağ-
daş yardımlar alıyorum. Bana artık başka 
birini eleştiriyorlar gibi geliyor. Artık kendimi 
alıştırdım. Formamı soyunma odasında bıra-
kıp, özel hayatımda futbolun dışına çıkıyo-
rum. Normalde futbolu çok seviyorum. Hala 
sokakta çocuklarla futbol oynuyorum. Ama 
özel hayatımda futbolun dışında kalmaya 
çalışıyorum...  Artık haberler, yorumlar beni 
fazla yormuyor.

Kaptanlık bandını takmak...

Hedeflerine ulaştın mı?

Küçüklüğümden beri kurduğum hayali 
gerçekleştirdim. Ama hayallerim bitmedi. 
Galatasaray ilk amacımdı. Avrupa’da bü-
yük bir takımda oynamak ayrı bir idealim. 
Önce, Avrupa’da orta ölçekte bir takımı 
basamak yapıp, sonra dünya çapında bir 
kulüpte oynamayı hedefliyorum. Küçüklü-
ğümde Avrupa’da Juventus’u tutardım. Del 
Piero’ya hayrandım. Hala Del Piero’dan do-
layı Juventus’un maçlarını ve skorlarını takip 
ederim.

Arda Turan: “Galatasaray’da oynamak hayalimdi. Küçüklüğümden beri kurduğum hayali gerçekleştirdim. 
Ama hayallerim bitmedi. Galatasaray’da kaptan olmak ve önce Avrupa’da orta ölçekli bir takımda, sonra 
dünya çapında büyük bir kulüpte oynamak istiyorum 
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Bu durumda Avrupa’ya transfer için ne ka-
dar bekleyeceksin?

Kulübümle sözleşmem var. Bu konular kulüple 
menajerim arasında konuşulur. Şu anda transferi 
düşünmüyorum. Galatasaray’daki hedeflerim bit-
medi. Galatasaray’da kaptanlık bandını takmayı 
çok istiyorum. İnşaallah nasip olur. Ayrıca yeni 
stadımızda Aslantepe’de oynamayı da hayal edi-
yorum. Galatasaray bence Türkiye’nin en büyük 
kulübü. Yeni stad Galatasaray’ı çok daha iyi yer-
lere taşıyacak. O stadda sahaya çıkmak en büyük 
hayallerimden biri, çünkü taraftarımızın desteği 
daha da artacak.

Dünyanın en sempatik adamlarından birisin. 
Ama bazı maçlarda kontrolü kaybedip, sinirli 
görüntüler sergiliyorsun.

Dışarıdaki Arda ile futbolcu Arda çok başka 
kişiler. Kazanmak için ne gerekiyorsa takımıma 
vermeye çalışıyorum. Takımın kazanması için de-
fansa yardım gerekiyorsa defansa yardım ederim. 
Atağa çıkmam gerekiyorsa atağa çıkarım. Bazen 
hata yapıyorum, kabul ediyorum. Daha dikkatli ol-
mam gerek.

Futbolcu olmasan ne olurdun?

Okulda derslerim çok iyiydi. Okulda seçme 
öğrencilerden biriydim. Eğitimimi sürdürebilir-
dim. Futbol ağır bastı. İstanbul Üniversitesi Spor 
Akademisi’ne kayıtlı öğrenciyim. Ayrıca pilot olma 
hayalim vardı. Gözlerim bozuk; sol 2,5 derece. Kı-
saca körüm.

Peki gözünün bozukluğu etkiliyor mu seni? 
Etkilemiyor. Topu görüyorum, o da bana yetiyor.

Geçen yıl futbol kariyerinde ilk şampiyonlu-
ğu yaşadın neler hissettin?

Şampiyonluk anlatılamaz. Anormal bir mutlu-
luk. Bazen geçen yılki maçları izliyorum. Hakika-
ten çok iyi işler yapmışız. Hele teknik direktörümüz 
Feldkamp ayrıldıktan sonra yaşadığımız 6 hafta 
inanılmazdı. Hayatım boyunca unutmayacağım. 
Şampiyonluğa tam sevinemedik biraz şaşırdık.

Avrupa Futbol Şampiyonası senin futbola 
bakış açını değiştirdi mi?

Avrupa Şampiyonası benim düşüncelerimi 
onayladı. Futbol; şov, görsel zevk. İyi zemin, iyi 
atmosfer olması futbolun yarısı. Türkiye’de her 
statta iyi zemin ve atmosfer olsa, çok daha geli-
şiriz. Bizim sahalardaki zeminlerde tek harekette 
düzelteceğiniz topu ancak üç harekette düzelte-
biliyorsunuz. Çek Cumhuriyeti maçındaki golümü 
Türkiye’deki bir sahada atmak imkânsız. Bizim 
sahalarımızdaki zeminler benim gibi futbolcuların 
aleyhine.

Kimi örnek aldın?

Orhan Ak’ın karakterini örnek aldım. Emre, Arif, 
Okan, Bülent ve Hakan Şükür abilerim benim idol-
lerimdi. Hepsinin kişiliklerini ve sahadaki mücade-
lelerini kendime örnek aldım.

En beğendiğin spor yorumcuları kimler?

Hakan Ünsal, Rıdvan Dilmen, Şansal Büyüka, 
Ergün Penbe ve Selim Soydan.

Galatasaray’ın geçen yıl şampiyon olan kad-
rosu daha da güçlendirildi ama şu an oynanan 
futbol geçen yılı aratıyor. 

Galatasaray takımının her zaman mücadele 
ruhu, potansiyeli vardır. O ruhta bu sene eksiklik 
var ama tamamlayacağız. Yine düzeleceğiz. Hiçbir 
takımın yaşamadığı sakatlıkları yaşadık. Bazen 13, 
14 futbolcu sakattı. Üç cephede birden mücadele 
ediyoruz. Bunlar bu sezon daha fazla zorladı bizi.

Olympiakos maçını kazandıktan sonra 
Skibbe’nin elini kaldırdın. Taraftara götürdün, 
niye yaptın?

Olympiakos maçı öncesinde yardımcıları gön-
derilmiş bir teknik adamdı. Zor günler yaşıyordu, 
çok eleştiriliyordu. Bir şeyler paylaştığımız insan. 
Mutsuzdu ve o gün mutluluğu en çok hak eden 
insandı. O yüzden elini kaldırdım. Sevgi ve saygıyı 
hak eden çok düzgün bir insan. Birlikte çalışmak 
çok keyifli. Türkiye’de ön yargı çok fazla. Skibbe’ye 
zaman tanımadan hemen eleştiri başladı. Skor yo-
rumculuğu devam ediyor.

Seni en çok etkileyen teknik adam kim?

Ersun Yanal beni en çok etkileyen teknik adam, 
Feldkamp ve Skibbe’ye göre. Gerets nedendir bil-
miyorum, önceleri bana soğuk bakıyordu. Ama 
O’nun fikrini değiştirmek benim elimdeydi. Ben de 
O’nu yanıltıp, fikrini değiştirdim.

En beğendiğin oyuncular kimler?

Emre Belözoğlu, Serdar Özkan, Selçuk İnan’ı 
çok beğenirim. Selçuk’un Galatasaray’a gelmesi-
ni çok istedim. Ayrıca Bursasporlu Mustafa Sarp 
ve Ayhan Akman ağabeyim gençlerin örnek ala-
cağı futbolcular. Her yeni hoca geldiğinde Ayhan 
ağabey sezona yedek başlı-
yor, sonra takımın vazgeçil-
mezi olduğunu her hocaya 
inandırıyor. Örnek alınacak 
bir profesyonel. Değişik 
mevkilerde hep aynı azimle 
mücadele ediyor. Zor anlar 
yaşadığımda Ayhan ağabe-
yi aklıma getiriyorum. Stoper 
olarak Emre Aşık en beğen-
diğim oyuncu. Yabancılardan 
Alex ve Yattara.

Ünlü olunca insanların 
sana ilgisi artıyor. Bu ilgiyi 
nasıl karşılıyorsun?

Ünlü olunca herkese 
ulaşmak daha kolay oluyor. 

Bunun bazen faydasından çok zararı oluyor. Bazı 
duyguları yaşayamıyorsun. Karşındakinin sami-
miyetinden şüphe duyuyorsun. Ben Galatasaraylı 
Arda Turan olmasaydım aynı şekilde bana yaklaşır 
mıydı diye?

Forma numaran 66, anlamı ne?

Arif Erdem ağabey karekterini örnek aldığım 
harika adamlardan biri. Arif ağabey ve benim for-
ma numaralarımın birleşimi iki 6 yan yana gelip 66 
oluyor.”

Şampiyonluk şansınızı nasıl değerlendiriyor-
sun?

Şu anda 3-4 maç seri galibiyet alan takım öne 
çıkıyor. Böyle bir seri yakaladığımız anda en büyük 
favori biz oluruz.

UEFA Kupası finali Şükrü Saraçoğlu 
Stadı’nda. Bu sizi nasıl etkiliyor?

Final kendi ülkemizde. Bu yüzden bunu çok is-
tiyoruz. Başarabilecek güçteyiz. Biz orada kupayı 
kaldırırsak, eminim Fenerbahçeliler de sevinir. Ül-
kemiz için bu kupayı hedefliyoruz.

Çok rahat, sosyal birisin. Acun Ilıcalı’nın 
“Var mısın, Yok musun” programında bunu gös-
terdin. TV yıldızı olmayı düşünür müsün?

Doğal biriyim. Sokakta nasılsam, televizyonda 
da öyleyim. Herkes gerçek yüzünü, samimiyetini 
göstermeli. Asla televizyon yıldızı olmayı düşün-
medim. Futbolculuk harika bir meslek.

Arda ve Kardeşi Okan Turan
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2008 yılında dünya ekonomisinin gündemi neydi? Ekonomi yazarlarına bu soruyu sorduk ve ilk beşlerini 
sıralamalarını istedik. Doğal olarak ilk sırayı Amerika’dan tüm dünyaya yayılan finansal kriz aldı.

irketler bir yılı geride bırakınca durum 
analizi yaparlar. Biz de Paylaşım olarak 
2008 yılını geride bırakırken, geçtiğimiz 
yıla bir bakalım istedik ve ekonomi uz-
manı yazar ve akademisyenlere 2008’i 
sorduk. Acaba geçtiğimiz yıl ekonomi 

gündemini oluşturan beş önemli olay neydi? 
Capital ve Ekonomist dergileri koordinatörü 
Rauf Ateş, Habertürk Ekonomi Koordinatörü 
Güntay Şimşek, Akşam Gazetesi yazarı ve aka-
demisyen Deniz Gökçe, Vatan Gazetesi yazarı 
ve akademisyen Asaf Savaş Akad, Zaman Ga-
zetesi yazarı Kadir Dikbaş 2008’de ekonomiye 
damgasını vuran ilk beşlerini oluşturdular. Liste-
lerin başında doğal olarak Amerika’da başlayan 
ve dünyayı etkileyen ekonomik kriz var. Kuşku-
suz bu ekonomik kriz sadece ekonominin değil, 
dünyanın bir numaralı olayı oldu. 2008’de hepi-
mizin yaşamını deriden etkilendi. 

Zaten yazarların bir sonraki maddelerini de 
yine ekonomik krizin tetiklediği olaylar oluştu. 
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, faiz oranları ve 
resesyon gibi... İşte yazarların 2008 ekonomi 
olayları listesi: 

Asaf Savaş Akad
Vatan Gazetesi Ekonomi Yazarı ve Akademisyen

1. Lehman Brothers’ın 
batmasıdır.

2. Petrol fiyatının 150 
dolardan 40 dolara inme-
sidir.

3. Amerikan faizlerinin 
sıfıra düşmesidir.

4. FED’in, bilançosunun 
900 milyar dolardan  3 
trilyon dolara çıkmasıdır.

5. Küresel reseasyondur. 

Kadir Dikbaş
Zaman Gazetesi Ekonomi Yazarı

1. Lehman Brothers 
ve Kriz: ABD kapitalizmi-
nin sembol isimlerinden 
biri olan 158 yılık Lehman 
Brothers’ın batışı. Ve arka-
sından patlak veren mali 

kriz. Dalga dalga bütün dünyaya yayılan kriz, 
1929 Büyük Buhranı’ndan bu yana dünyanın en 
büyük mali ve ekonomik krizi. 2008’e de dam-
ga vuran en önemli olay. Muhtemelen 2009’da 
da bu krizin doğurduğu sorunlarla boğuşacak 
dünya.

2. Obama: ABD’de ilk defa zenci bir isimin; 
Barak Obama’nın Başkan seçilmesi.

3. Petrol: Kısa sürede 150 dolara dayanan 
petrol fiyatlarının krizin patlak vermesiyle 40 do-
lar civarına inmesi.

4. Madoff Skandalı: Wall Street’in yatırım 
danışmanı ve Nasdaq Borsası’nın eski başkanı 
Bernard Madoff’un adının karıştığı 50 milyar do-
larlık yolsuzluk skandalı.

5. Yunanistan: Küresel kriz ve işsizlik sonucu 
Avrupa’da sosyal patlama: Yunanistan’daki öğ-
renci olayları.

2008’de Dünya Ekonomisini
Etkileyen 5 olay

Ş

Deniz Gökçe
Akşam Gazetesi Ekonomi 

Yazarı- Akademisyen

1. Amerika’da, Eylül ve 
Ekim ayında finans sektö-
rünün tamamen çökmesi 
ve dünyayı peşinden sü-
rüklemesi.

2. Petrol fiyatlarının ta-
rihindeki en yüksek reel 
değere tırmanması, bunu 

takiben de tekrar aşağaya düşmesi.
3. Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomiler-

de globalleşme nedeniyle artan gelirin, dünyada 
gıda ve her türlü emtiaya (sanayi aramalı) talebi 
artırması, ancak bu talebin yıl sonunda düşerek 
fiyatların yeniden aşağıya inmesi ve enflasyon 
tehlikesinin ortadan kalkması.

4. Eylül ve Ekim ayındaki finans krizinin, Ka-
sım ayından itibaren tüm dünyada reel sektörü 
dramatik şekilde aşağıya çekmesi.

5. Bu gerçekleşmelerin dünyadaki ekonomi 
politikalarını (sıkı para politikası ve sıkı bütçe po-
litikası) tamamen değiştirerek, dünya çapında 

devlet eliyle kurtarma ope-
rasyonlarını gündeme 
sokması… 

Güntay Şimşek
Habertürk Ekonomi Koordinatörü

1. Lehman Brothers’ın 
batmasıyla tescillenen kü-

resel krizin büyük sıkıntılara sebep olması.
2. Petrolün Temmuz’da 147 USD seviyesine 

ulaşması.
3. Türkiye’de Nükleer teknolojiye geçiş hazır-

lığı ve ilk ihalenin yapılması. 
4. Küresel ısınma sebebiyle başta pirinç ol-

mak üzere gıda ve diğer emtialarda fiyat hare-
ketliliği.

5. Finans sektöründeki kırılmalarla ortaya çı-
kan küresel krizin ABD’de otomotiv sektörünü 
iflasa sürüklemesiyle reel sektöre sıçraması.

 

M. Rauf Ateş
Capital & Ekonomist & PCNet 

Dergileri Yayın Direktörü

1. Hiç şüphesiz bir 
numara global ekonomik 
kriz.

2. Lehman Brothers’ın 
batışı.

3. Gelişmiş ülkelerin ardı 
ardına faiz indirimleri yap-
ması.

4. Türkiye’nin, ‘kriz bizi teğet geçer’ düşünce-
si, ardından IMF ile anlaşmaya gitmesi.

5. Dünyanın, CEO’ların yüksek kazanç aldık-
larını yeni fark etmesi.

Yunus Nacar
Türkiye Finans Genel Müdürü

1. Batan şirketlerle 
birlikte reyting/derecelen-
dirme şirketlerinin de ya-
ra alması.

2. Türkiye’nin Birleş-
miş Milletler Güvenlik 
Konseyi geçici üyeliğine 
seçilmesi.

3. Kapitalist ekonomilere, hazırlanan paket-
lerle devlet müdahalesi.

4. Faiz indirimleri.
5. Emtia ve türev piyasalarındaki yüksek kâr 

iştahı ve spekülasyonlarla gelen ekonomik kriz.

Petrolün varil fiyatının 
önce 140 dolara kadar 

çıkması, sonra da 40 
dolara kadar düşmesi 
2008 yılının en önemli 

olaylarından birisi 
olarak gösteriliyor.
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İnsan topraktan yaratılmıştır. Bitkiler de aynı 
topraktan geliyorlar. Doğru bitkilerle, doğru bir 
şekilde beslenir ve vücudun ihtiyacı olmayan 
toksinleri atarsanız, hasta olmazsınız. 

Ahmet Maranki:

Sağlık İçin 
Kozmik Beden 
Temizliği Yapın

T
amamlayıcı tıp, ya da diğer adıyla 
doğal yöntemlerle tedavi anlayışı, 
toplumda gün geçtikçe daha çok 
rağbet görüyor. Bilimin gelişmesiyle 
birlikte insanlar, çeşitli kimyasallar 
kullanmadan daha sağlıklı, güzel ve 

genç yaşayabileceklerini keşfediyorlar. Bunun 
için bitkileri araştırıyorlar ve çeşitli detoks yön-
temleri kullanıyorlar. Böylelikle bıçak altına yat-
madan, hastane hastane sürünmeden sağlıklı ve 
güzel bir yaşam sürebiliyorsunuz. 

Tamamlayıcı tıp denince son zamanlarda 
öne çıkan bir isim var: Kitapları her zaman çok 
satanlar listesinde olan, tv programlarının ve 
konferansların gözde ismi Prof. Dr. Ahmet Ma-
ranki… Kozmik bilim alanında uzman olan Ma-
ranki, “Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi” 
kitabıyla dikkat çekti. 

Biz de, Maranki’ye hem kozmik bilimi, hem 
de kışın hastalıklara karşı nasıl daha dirençli ola-
bileceğimizi sorduk…

Kirlian Fotoğraf Tekniği ile 
yiyeceklerin enerji boyutlarını 
ölçtük

Özellikle kozmik bilim ışığında bitkilerle te-
daviye yönelik tavsiyeleriniz çok rağbet görü-
yor. Peki, kozmik bilim nedir? 

Kozmik bilim, kökeni çok eskilere dayanan 
bir bilimdir. Ama yeni gelişen teknolojiler saye-
sinde bir takım şeyleri ispatlamak artık daha ko-
lay. Bir zamanlar koca karı ilacı diye dalga geçi-
len birçok uygulamanın, bugün insan sağlığına 
iyi geldiğini ispatlayabiliyoruz. Kozmik bilim akıl 
sahiplerine yani aklını kullananlara ve düşünen-
lere hitap ediyor. “Kozmik Bilinç” kainat kitabını 
ilim ve fen noktasında okumaktır. “Kozmik Bi-
lim” ise “Kozmik Bilinç” gözüyle bu gezegenle-
ri güneşe cazibe kuvvetiyle bağlayan ve onları 
yüzyıllardır belli bir plan, nizam, intizam içinde 
döndüreni, “İdare Edeni” hatırlatmak ve O’nu 
dikkate alan bir “Bilinç” ortaya koymaktır.

Asrımızın, hem insanımız hem de dünyamız 
için çözülemeyecek hiç bir problemi yoktur. 
Bugün birtakım aletler ve teknik uygulamalarla, 
Yaratıcı’nın ilmî sıfatlarının merhalelerini görme 
imkânı mevcuttur. İlim adamları, kozmosun sır-
larından çoğuna ulaştıklarında gördüler ki, İla-
hi kitaplar, kozmik evrenle uyum halindedir ve 
içinde yazılanlar ölçülerek, deneyler yapılarak 
ispatlanabilmektedir. Bilim adamları dünyada-
ki İlahi kitaplarda bildirilen emir ve yasakları 

makine ile ölçmüşler ve bir seviyeye gelmişler.
İnsanların da her şey gibi bir enerji boyutu var-
dır. Her canlı enerji boyutunda, dalga boyunda 
farklı işleve sahiptir. Örneğin, yağmuru getiren 
ile güneş ışığını bize getiren de canlıdır ama 
bunların cisimleri, cinsleri, boyutları ve ener-
jileri farklıdır. Biz bu enerji boyutlarını “Kirlian 
Fotoğraf Tekniği”yle fotoğrafladık. 

Bu durumun insan sağlığıyla nasıl bir iliş-
kisi vardır? 

Her şeyin bir enerji boyutu olduğunu söyle-
dik, yiyeceklerin de bir enerji boyutları var. Ba-
kın insan topraktan yaratılmıştır. Bitkiler de aynı 
topraktan geliyorlar. Doğru bitkilerle, doğru bir 
şekilde beslenir ve vücudun ihtiyacı olmayan 
toksinleri atarsanız, hasta olmazsınız. 

Yaşam Enerjisi ve Şifalı Bitkiler kitaplarımızda 
bunları ayrıntılarıyla anlattık. Rusya’da bu konu-
da çalıştığım zamanlar, bitkilerin enerji haritaları-
nı çıkardık. Kirlian Fotoğraf Tekniğiyle belgelendi 
bunlar. Örneğin, vücudunuzun kışın domatese, 
yazın portakala ihtiyacı yoktur. Yazın portakalın 
enerji haritasına baktığınızda sönük bir şey gö-
rürsünüz. Meyvenin turfanda zamanında baktığı-
nızda ise canlı olduğunu görürsünüz. Zaten vü-
cudunuzun yazın portakala ihtiyacı olsaydı, Allah 
yaratırdı. Yazın bol sıvıya ihtiyacınız var; karpuzu 
yaratmış, kışın da C vitaminine ihtiyacınız var; 
portakalı bahşetmiş. 

Detoksu alışkanlık haline getirin

Kış mevsimine girdik. Kışın çok sık hasta 
oluruz. Daha sağlıklı bir kış sezonu geçirmek 
için nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle biz kozmik beden temizliğini öne-
ririz. Kozmik beden temizliği ilkbahar ve sonba-
harda yapılır. Amaç yaz ve kış kirliliğini beden-
den atmaktır. Bu da bir defada olmaz en az bir 
dönemde dört temizlik yapmak fayda sağlar. Ka-
raciğer, safra, kalın bağırsak temizliği. Yani kalın 
bağırsağı alttan temizledikçe bedendeki ve kan-
daki kirlilikler karaciğere, karaciğerdekiler safra-
ya, sonra da bağırsaklara düşer. Dolayısıyla son 
çıkış noktası bağırsaklardan her temizlikte belirli 
miktarlarda kirlilikler çıkması çok normaldir. Hele 
temizliğe ilk başladıysanız bu daha bariz görüle-
cektir. Onun için bedeninizi bu dönemlerde en 
az dört defa temizlemeniz önerilir. Bu uygulama 
sadece kanınızı, karaciğerinizi, safrakesenizi ve 
kalın bağırsağınızı temizlemekle kalmaz, bedeni-
nizdeki yedi enerji merkezi ve yedi salgı bezinize 

bağlı organlarınızı ve hormon dengenizi de uya-
rarak tesir eder. Yeter ki ısrarla ve usanmadan 
hayatınızın bir parçası gibi bu detoks-arınma 
uygulamalarını bir plan dahilinde hayata geçir-
meye çalışalım. (Detoksların nasıl yapılacağına 
dair ayrıntılı bilgiyi  www.maranki.com sitesinden 
bulabilirsiniz.) 

İç organlarınız temizse sağlıklı 
olursunuz

Kalın bağırsak, karaciğer ve safra kesesi 
temizliği ne tür hastalıklar için bir çaredir? 

Şunu belirtmekte yarar var: İnsan vücudu 
dışarıdan aldığı besinlerle yaşamını sürdürüyor. 
Yani aldığınız besinler, kan dolaşımınızdan tutun 
da, karaciğer, mide her organa bir şeyler bırakı-
yor. İç organlarınız temiz olursa, sağlıklı olursa, 
siz de sağlıklı olursunuz. Örneğin; kabızlık, gaz 
oluşumu, polip, hemoroid, tenye, kolit, ülser ve 
boşaltım bozukluğu gibi hastalıklardan uzak du-
rursunuz. 

Ayrıca, baş ağrısı, derinin sivilce ile kaplanma-
sı, ağızda iltihap, gözlerde konünktivit, eklem ilti-
habı, karaciğer hastalıkları, sinüzit, bronşit, astım, 
dudak kabarıklıkları ve değişik oluşumlar, ağız ve 
beden kokusu, ilgisizlik, uykusuzluk, alt karın bölge 
ağırlık, karın şişme, ağrı, ses, iştahsızlık, prostatik 
ve düzensiz adet, karın hastalıkları gibi sorunlara 
çaredir. Kalın bağırsak hastalıkları insan üzerinde 
devamlı bir rahatsızlık hissi vermektedir. Kalın ba-
ğırsak hastalığının, kişilerde iletişim bozukluğu ve 
karamsal düşüncelere yol açtığı gözlemlenmiştir. 
Eğer bu rahatsızlıkları yaşıyorsanız kalın bağırsağı 
temizlemeye başlayın.

Yine, heatomegaliya (karaciğerde büyüme), 
hepatit, karaciğerde yağlanma, seröz, safrada 
çamur, kum ve küçük taşları, iltihap ve safra ke-
sesi yolları bozuklukları, akciğer hastalıkları, böb-
rek, mesane, dalak ve pankreas ile ilgili hastalıklar 
bu detoks sayesinde sorun olmaktan çıkacaktır. 
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Ahmet 
Maranki, 
imza 
günlerinde 
yoğun ilgi 
görüyor.
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Bahsettiğiniz tedavi yönteminin bilimsel bir 
yönü var mı?

Bugün bütün dünyada, bilhassa Amerika’da 
ve Avrupa’da çok özel merkezlerde enstitü se-
viyesinde bu uygulamalar yapılmaktadır. İnsan-
ların bu arınma metotlarıyla şifa buldukları bir 
gerçektir. Eski Orta Asya’da Türk kavimlerinden 
Selçuklu, Osmanlı dönemine kadar şifa evleri-
nin (Darüşşifa) insanlar tarafından istila edildiği 
görülmektedir. Avrupa 18. yüzyılda başlayan 
suyla tedavi ve şifa evleri modelini Türk töresin-
den ve İslam kültüründen almıştır. Türkiye’deki 
tıp fakülteleri ve sağlıkla ilgili araştırma birimle-
rine alternatif veya tamamlayıcı tıptan bilimsel 
bir örnek verirsek, konunun ehemmiyetini daha 
iyi anlamış oluruz. Sebastian Kneipp Enstitüsü 
1800’lü yılların sonunda Almanya’da bir araş-
tırma merkezi olarak kurulmuştur.(http://www.
kneippus.com) Sadece bugün Almanya’da 
100’e yakın araştırma merkezinde; Avrupa’da 
ve Amerika’da uzantıları olan şubelerinde mil-
yonlarca kişi suyla tedavi ve arınma metotlarıyla 
tedavi edilmektedir.

 

Ahmet Maranki’den pratik öneriler 
Halsizlik için bir bitki var mı?

Halsizliğin nedenine bakmak lazım. Adam 
vardır 120 kilo, nedeni başkadır, adam vardır 
cılız, nedeni başkadır. Bir arkadaş var kilolu 
bir arkadaş, bana geldi. Dedi ki, “Ben gün-
de iki öğün yemek yemezsem başım ağrıyor.” 
Zaten sizin başınızın ağrımasının nedeni aç 
kalan toksinler. Bakın siz oruca başladığınız 
da başınız ağrımaya başlar. Neden? Aç ka-
lan aslında siz değilsiniz. Aç kalan, bakteriler, 

virüsler, bir hücreliler… Bir, 
iki, üç gün böyle olabilir, 
daha sonra düzelirsiniz. 
120 kiloysanız, bedeniniz 
toksin dolmuştur, o virüsler 
aç kaldığı için halsiz olu-
yorsunuzdur. Mutlaka o vi-
rüslerin öldürülmesi lazım. 
Toksinler bedenden atıl-
malıdır. Ama zayıf birisiyle 
onun tedavisi daha farklı. 
Biz zayıf kişilere, başkaları 
gibi et, süt tüketin demi-
yoruz. Onun yerine sebze 
yesinler; ıspanak, keriviz, 
enginar tüketsinler.

Saç dökülmesini etkileyen bir ürün var mı?

Benim kendi ürünüm var. Lakin siz evde 
de bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela sarımsak 
yağı… Hiç kokmaz. Ve çam yağı…Bunları 
tek süremezsiniz. Bunlar ana maddeler. İçine 
mutlaka badem yağı, havuç yağı, buğday yağı 
katın. Bunlar saçı yumuşatır. Denenmiştir bu… 
Saçınıza yatmadan, 10 parmağınızla, arkaya 
doğru tarıyormuş gibi süreceksiniz. Aşağıdan 
yukarıya çekeceksiniz. 10 defa, 12 defa yedire-
ceksiniz. Kesinlikle saçların kökünü kırmayın. 
Bir bone takıp, gece bununla yatabilirsiniz. İki 
saat durması da yeterlidir. 3 haftada saçınız 
biraz dökülecektir. Ardından saçınızın çıktığını 
göreceksiniz. 

İşte denir; saç dökülmesi ırsidir diye. Böy-
le bir şey yok. Babanın iç bünyesi kirli, anne 
de kirliyse, bu ikilinin ilişkiden kirlilik çocuğa 
da geçer. Halbuki beden temizliği yapılsa, bu 
kötü gen çocuğa geçmeyecek. Benim ailemde 
herkes kel, benim saçlarım gür. Bu; bakımla 
ilgili bir şey. 

Sebze püresiyle cildinizi 
güzelleştirebilirsiniz

Cildin pürüzsüz, bebek teni gibi olması 
için bir bitki var mı?

 Elbette var. Ama ben bilim adamıyım. Şunu 
söylemeliyim, şayet kanınızı temizlemezseniz, 
yani iç temizliğinizi yapmazsanız, cildin üstü-
nü temizlemek kısa süreli bir şeydir. Evde ye-
mek yapıyorsunuz. Patateslerin, salatalıkların, 
havuçların kabuklarını atmayın. Püre yapın ve 
sütle yüzünüze sürün. Bir diğeri gül suyu. Hij-

yenik, içilecek gül suları. Bunu cildinize 7 gün 
sürün. Ama makyaj yapmadan. Yapsanız da 
hemen silin… Yaptıktan sonra bakın cildiniz 
ne kadar pürüzsüz ve temiz olacak. Ama, bun-
lar geçicidir. Şayet sizin karaciğeriniz kanınızı 
temizleyemiyorsa, 7 gün sonra yeniden çıka-
caktır. Hani güzellik uzmanları düzeltiyorlar, 
yeniden bozuluyor. Neden? Çünkü karaciğeri-
niz bozuk. Onu düzelttiğiniz zaman ne saçınız 
dökülür, ne de yüzünüzde sorunlar oluşur. 

Strese dair önerebileceğiniz neler var?

Bugün stresle ilgili bir çok hastalıktan bah-
sediliyor… Migren gibi, baş ağrıları gibi birçok 
hastalık var. Bunlar için ilaçlar alınıyor. 

Ama bu hastalıklar kesinlikle başla ilgili de-
ğil. Bizim kozmik bilimde yaptığımız çalışmaya 
göre bunlar, karaciğer, safra kesesi ve kalın ba-
ğırsakla ilgili problemler. Şimdi, siz bedeninizi, 
normal temizliğini yapmazsanız, orada biriken-
ler, başınızı ağrıtabilir. Çünkü bu toksinlerle ilgili 
bir konudur. 

Ama ben birkaç tane pratik bilgi vereyim. 
Mesela çay içiyoruz. Yeşil çay veya normal çay 
da olabilir. İçine karanfil atın. Bakın ne kadar 
rahatlayacaksınız. Olmadı bunu içemiyorsunuz. 
Evde kedisi olanlar bilir. Kediyi çağırdığınızda 
kızgındır, “miyav” der… Çıkarırsınız onu dışarı, 
gider ot yer, rahatlamıştır. Ona biz “kedi otu” 
deriz. İşte siz kedi otunu alın, 500 gr suyun içine 

koyun. Sabah akşam için… O insanı sinirlendir-
meniz mümkün değildir. Çok daha depresyonik 
bir şeyiniz varsa eğer, İbni Sinâ’nın kitabında 
kayıtlıdır. Bir litre suya, tane kimyonu (5 gr), sarı 
kantolon (5 gr) koyup demlesinler, iki üç bardak 
içsinler. İsteseniz de o kişiyi sinirlendiremezsi-
niz. Ayrıca her gün badem yesinler. 5 tane… 
Badem yağını sabah çıktıklarında yüzüne sür-
sünler, o insanı sinirlendiremezsiniz. Hiç birinin 
yan etkisi de yoktur. 

Ahmet Maranki Kimdir? 
Prof. Dr. Ahmet Maranki, 1956 yılında 

Kastamonu’da doğdu. Kozmik alandaki ça-
lışmaları ile bilinen Maranki, Azerbaycan´da 
BM Teşkilatı bünyesinde yaptığı ilmi çalış-
maların ardından ABD’de bir dizi akademik 
çalışmada bulunmuş. Ahmet Maranki, Mo-
zaik Yayınları’ndan çıkan “Kozmik Bilim ve 
Bilinçle Yaşam Enerjisi” kitabıyla tanındı. 
Bu kitapların arkasından eşi Elmas Maran-
ki ile birlikte kaleme aldığı “Kendi Kendine 
Noktalarla Mucizevi Tedaviler” ve “Kendi 
Kendine Masajla Mucizevi Tedaviler” ki-
taplarını çıkardı. Son olarak piyasaya çıkan 
“Kozmik Bilim Işığında Şifalı Bitkiler” kita-
bıyla gündeme gelen Maranki, evli ve üç 
çocuk babası. 
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“Kahkaha”nın Müzesi:

Karikatür 
             ve 

Mizah Müzesi

oğumuz tatil günlerimizi kültürel etkin-
liklere ayırmak isteriz ama ne yapaca-
ğımızı pek bilemeyiz. Kültürel yerlerin 
haberleri de pek yapılmadığı için her 
gün defalarca yanından geçsek de, 

Karikatür ve Mizah Müzesi’ni ziyaret etmeyiz. Bu 
sayımızda size, ziyaret etmekten zevk alacağınız, 
şehrin göbeğinde yer alan bir kültür mekanını 
tanıtacağız. Türk Karikatür ve Mizah Kültürü’nü 
yaşatan bir yeri, Karikatür ve Mizah Müzesi’ni an-
latacağız.  

Müze, Unkapanı’ndan geçen Atatürk Bulvarı’ 
nın kenarında. Aksaray’a doğru giderken sağda, 
Bozdoğan Kemeri’nin hemen altındaki Gazan-
ferağa Külliyesi bu müzeye ev sahipliği yapıyor. 
Buraya gelinceye kadar bir hayli yer gezmiş 
karikatürler. Müze, ilk olarak 1875 yılında İstan-
bul Belediyesi tarafından Tepebaşı’nda açılmış. 
Ancak 12 Eylül darbesi ile birlikte kapatılmış. 27 
Şubat 1989’da ise bugünkü yerine, Gazanferağa 
Külliyesi’ne taşınmış. 

Yukarıda değindiğimiz gibi, 12 Eylül darbe-
si Karikatür Müzesi’nin de kapanmasına neden 
olmuş. Karikatür, heykel ve resimden farklı ola-
rak, ilhamını genellikle yaşadığı dönemin sosyal 
olaylarından alır. Etkili bir hiciv sanatı olduğu için, 
her dönemde sivil veya üniformalı yöneticilerin 
tepkisini çekmiştir. Bu yönüyle, çizildiği dönemin 
politik ve sosyal olaylarını günümüze taşır. Geç-
mişimizle ilgili bizi bilgilendirir.

Farklı kültürlerde Nasrettin Hoca
İşte Atatürk Bulvarı’nın hemen kenarında yer 

alan Karikatür ve Mizah Müzesi de, bir tarihin 
aynası gibi… Tarihi taş binanın içerisinden gir-
diğiniz vakit, hemen sağınızda öncelikle eşeğine 
ters binmiş Nasrettin Hoca karşılıyor sizi. Hoca 
sizin suratınıza bakarak sanki “hoş geldin” der-
ken, eşeği ilk girmeniz gereken kapıyı gösteri-
yor. Nasrettin Hoca artık dünyaya mal olmuş bir 
mizah figürü. Zaten hocanın maketinin hemen 
arkasında dünyanın Nasrettin Hoca’yı nasıl al-
gıladığını anlatan karikatürler var. Arnavutluk’tan 
Japonya’ya kadar, farklı kültürlerden karikatür-
cüler kendi algılarındaki Hoca’yı çizmişler. Türk 
kültür figürünün yerel kültürlerle harmanlanması 
ortaya çok hoş eserler çıkarmış. Hoca’yı geçip 
eşeğinin gösterdiği yönden içeri girdiğinizde, sizi 
bu topraklarda yayınlanan ilk karikatür karşılıyor. 

İlk Türk karikatürleri Arif Arifaki’nin çıkardığı İs-
tanbul Gazetesi’nde yayınlanmış. Karakalem ça-
lışması gibi duran bu karikatürün yayınlanma ta-
rihi 1867… Bilinen ilk siyasi karikatür ise hemen 
onun karşısında yer alan, dönemin vekili Gara-
bet Panoysan’ı hicvettiği sanılan bir karikatür. 
Panoysan’ın kulakları uzun çizilmiş ve cin bakış-
ları dikkati çekiyor. Tarihimizdeki ilk siyasi karika-
tür dergisi Diyojen’de yayınlanan eserin, jurnal-
ciliğe gönderme yaptığı zannediliyor. Dönemin 
şartları düşünülerek, herhangi bir imza atılma-
mış. Osmanlı dönemine ait karikatürler 1870 ve 
1922 tarihleri arasını kapsıyor ve Tanzimat Döne-

mi, Meşrutiyet Dönemi 
ve Kurtuluş Savaşı 

Dönemi olarak 
4’e ayrılıyor. 

Garabet 

Panoysan’ın hicivleri ve İstanbul’da çıkan ça-
lışmalar Tanzimat döneminin eserleri. Müzede 
Meşrutiyet dönemi eserlerini de hemen anlayabi-
liyorsunuz. Çünkü figüran olarak genelde Abdül-
hamit kullanılmış. Giriş kapısının hemen karşısın-
daki duvarda, Sultan Abdülhamit bir bombanın 
üstünde zıplarken hicvedilmiş. Hemen yanı ba-
şında Osmanlı Meclisi’nin bir toplantısının kari-
katürize edildiğini görüyorsunuz. Karikatürlerin 
altındaki imzalarda genellikle Ermeni ve Rum ka-
rikatüristlerin isimleri var. Bu imzalar, Osmanlı’nın 
son döneminde, kültürel yaşamda azınlıkların et-
kili olduğunu ortaya koyuyor.

Osmanlı’nın “son dönemi” 
karikatürlerde

Osmanlı dönemi karikatürlerinden, Cum-
huriyet dönemi karikatürlerinin bulunduğu hole 
ilerliyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarına dair karikatür 
pek fazla yok. O dönemde ülkenin yeniden inşası, 
medya için yeterli sermaye ve ortamın oluşmaması 
karikatür kültürünü de etkilemiş. Ama 
özellikle 1940’tan sonra çizilmiş 
karikatürleri müzede görmek 
mümkün. Örneğin “Ra-
miz” imzalı bir ka-
rikatürde, 1940 

Karikatür ve Mizah Müzesi’nde, Anadolu topraklarında yayınlanan ilk karikatürden son dönem kari-
katürüne kadar yüzlerce eser var. Bu müze Türk gülme kültürünün tarihi gibi… Oysa her gün yanından 
geçen yüz binlerce insana rağmen Atatürk Bulvarı üzerinde ziyaretçi bekliyor. 

Haber: 
Hasan Dede
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Tarihimizde bilinen ilk siyasi karikatür. 
Jurnalciliğe gönderme yapıyor.

Oğuz Aral imzası taşıyan bir çalışma
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Ahilik Kültürü üzerine 
çizilmiş modern zaman 
karikatürlerinden bir tanesi

1940’lı yıllara damgasını vuran Marko Paşa ve Kara Kedi 
dergileri Karikatür ve Mizah Müzesi’nde sergileniyor. 
Derginin üzerinde tarih bulunmuyor, lakin “Cuma günleri 
yayınlanır, toplatılmadığı zamanlar çıkar” yazıyor.

Yine Ahilik kültürünü anlatan bir karikatür görüyorsunuz. 
İnanç ve ticaret iklimi üzerinde duruyor. Ahilikteki ticari 
ahlakı ön plana çıkartıyor.

Karikatür ve Mizah Müzesi’nin girişinin hemen sağında 
Nasrettin Hoca köşesi var. Bu köşede farklı ülkelerden 
sanatçıların Nasrettin Hoca karikatürlerini göreceksiniz. 

Ahmet Erkanlı tarafından çizilmiş bir karikatür. 
Ege’de dostluk için öncelikle Türk ve Yunanlı 
düşünür gazetecilerin barışa inanması gerektiğini 
anlatıyor.

Abdulhamit’e düzenlenen 
bombalı suikasti hicveden 
Osmanlı dönemi 
karikatürlerinden bir tanesi.

yazılı yatakta yatan bir ihtiyar, eskimiş ve yıpranmış 
bir dünyayı, tişörtünde 1941 yazan bir sabiye bırakı-
yor. 2008’in yerini 2009’a bıraktığı bu yıllarda, kari-
katüristin 1941’i bıyıkları terlememiş bir çocuk olarak 
çizmesi, yaşamın garip bir oyunu gibi… 

Toplatılmazsa Cuma’ları 
yayınlanır

Salonun tam ortasında, Marko Paşa ve Kara 
Kedi mizah dergileri sergileniyor. Marko Paşa’ya 
dikkat ettim üzerinde bir tarih yazmıyordu. Yanlış 
hatırlamıyorsam 1940’ların ortalarında Aziz Nesin 
ve Sabahattin Ali tarafından çıkarılmıştı. Bir aralar 
Nazım Hikmet’in de bu dergide yazmış olması da 
gerekir. (Tabi hafızam beni yanıltıyor da olabilir.) 
Üzerinde “Cuma günleri yayınlanır, toplatılmadığı 
zamanlarda” yazıyor. 

Müzede aynı zamanda, tanınmış karikatürist-
lerimizin özel eşyaları da sergileniyor. 60-70’li 
yıllara damgasını vurmuş ünlü karikatürist Altan 
Erbulak’ın gözlüğü, kalemi, Semih Balcıoğlu’nun 
daktilosu, kalemleri ve bazı özel eşyaları burada 
sergileniyor. Yakın dönem mizah kültürümüze 
damgasını vurmuş Oğuz Aral’ın tiplemeleri ve gü-
nümüz karikatüristleri Latif Demirci, Ramize Erer 
gibi sanatçıların ilk eserleri Karikatür ve Mizah 
Müzesi’nin duvarlarını süslüyor. 

Simit restaurant, afiyet olsun
Karikatürler arasında gezerken çok ilginç ürün-

lere de rastlıyorsunuz. Örneğin Cafer Zorlu’ya ait 
“Simit Restaurant” karikatürü bunlardan bir tane-
si. Bugün Simit Sarayları ile gerçekleşen bir ön-
görü… Cafer Zorlu’nun 1950-60’lı yılların karika-
türisti olduğunu düşünürseniz, karikatürün sosyal 
adaletsizliğe vurgu yaptığını anlarsınız. Nereden 
bilebilirdi ki Cafer Zorlu, bir gün gariban simidi-
nin fastfood olarak kapitalizme geçiş yapacağını? 

Cumhuriyet dönemi karikatürlerini bitirdikten son-
ra bir kapıdan yeniden Gazenferağa Külliyesi’nin 
avlusuna çıkıyorsunuz. İki dişini çıkartarak gü-
lümseyen “Avni”yi (Oğuz Aral tiplemesi) geçtik-
ten sonra, karşınıza gelen kapıdan yeniden içeri 
giriyorsunuz. Burada ise ekonomi ağırlıklı modern 
karikatürler sergileniyor. Ahilik Kültürü üstüne çok 
sayıda karikatür var. Bunlardan bir tanesinde, li-
monata satıcısının önünde “kredi kartı geçerlidir” 
yazıyor. 

Bu anlatımın ne kadar soğuk olduğunu fark 
etmişsinizdir. Karikatür üstadlarının eserlerini yazı 
diliyle anlatmak bir hayli zor bir iş. Karikatürleri 
anlatamayacağımızın farkındayız. 

O yüzden biz size kısaca Karikatür ve Mizah 
Müzesi hakkında bilgi verelim istedik. Siz en iyisi 
gidin ve görün. Gözünüzün önünden ülkenizin kısa 
tarihi geçecek. Zaten yanından haftada bir gün de 
olsa muhakkak geçiyorsunuzdur. Unutmayın, Un-
kapanı Atatürk Bulvarı üzerinde, Aksaray’a doğru 
giderken sağda… Nasrettin Hoca, Avni, Keloğlan; 
güldürmek, güldürürken de düşündürmek için sizi 
bekliyor. 
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F
utbol maçlarında “Avru-
pa Avrupa duy sesimizi, 
bu gelen Türkiye’nin ayak 
sesleri” diye bağırır taraf-
tarlar toplu halde. Şayet 
yaşam bir tiyatro oyunu 

olsaydı, oyunun en ironik tiratının en 
vurucu cümlesi olurdu bu tezahürat. 
İçinde bir zafer narası, bir güç gös-
terisi, bir meydan okuma taşımasına 

rağmen, aynı zamanda bir aşağılık 
kompleksini de barındıran, tezatlarıyla 
anlamlı olabilen bir tirat olurdu. 

Filhakika, büyük bir imparatorlu-
ğun mirasçısı olduktan sonra, sanat-
ta, edebiyatta, siyasette, ekonomide, 
teknolojide Avrupa’nın gerisinde kal-
mış bir toplumun aynası gibidir bu 
söz. Kabul etsek de, etmesek de, iş 
adamımızdan en sadece vatanda-
şımıza, askerimizden gazetecimize 
kadar bu tezadı ruhumuzun derinlik-
lerinde hissederiz. Bütün imkânsızlık-
larına karşın iş adamlarımızın dünya-
nın birçok yerinde rekabet etmeleri, 
futbolcularımızın ölümüne çıkardığı 
maçlar, bilim adamlarımızın kötü eği-
tim sistemimize rağmen yurtdışına 
çıkınca gösterdiği başarılar, hep aynı 
kaynaktan beslenirler. Cihana hük-
meden toprakların çocuklarına hep 
acı gelmiştir geride kalmak. 

Güvercin bakışlı sessizlik

Bursa’ya gidince, yaralı bir kartal 
gibi, bu ironinin ruhunuzda yarattığı 
hasarı daha yoğun yaşarsınız. Her 
yerinde, cihana hükmeden dedele-
rinizin izlerini görür, güçlerini hatırlar-
sınız. Büyük bir imparatorluğun fec-
rine şahit olan bu kent, Türk’ün zafer 
aynasıdır. Ülkenizle ilgili bir şüpheye 
düştüğünüzde, gider Bursa’ya bakar-
sınız, küçük bir beylikten bir fermanla 
Almanya’daki yasayı değiştiren de-

delerinizi hatırlar, mücadele için güç 
toplarsınız. Osmangazi’nin, Ertuğrul 
Gazi’nin türbelerini, Yıldırım Camii’ni, 
Ulu Camii’yi, Cumalıkazık köyünü, 
Yeşil Türbe’yi, Osmanlı evlerini ve 
Osmanlı’nın simgesi gibi kabul edilen 
ulu çınarları görünce Bursa’da kim hü-
zünlenmez ve heyecanlanmaz ki?  

Zaten bu manzarayı görüp, dolup 
şöyle yazmamış mı Ahmet Hamdi Tan-
pınar: 

“Bir zafer müjdesi burda her isim,
Yekpare bir anda gün, saat, mevsim,
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın,
Hâlâ bu taşlarda gülen rü’yanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bu eski zaman vehmiyle...
Gümüşlü: Bir fecrin zafer aynası,
Muradiye: Sabrın acı meyvası,
Ömrümün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı menkıbesi binlerce erin,
Sesi arşa çıkan hengamelerin
Nakleder yadını gelen geçene.”

Ulu Camii’nin matematiği 

Bursa’yı çok defa okudunuz, belki 
gezdiniz, belki de yaşadınız. Biz bu ya-
zıda bütün Bursa’yı anlatmak yerine, ta-
rihimizle günümüzün kordon kanı olan 
eserlere yer verelim istiyoruz. Tabii ki, 
ilk anlatacağımız yapıt, şehrin tam or-
tasında, artık kentle özleşen Ulu Camii. 
Bursa’nın bu en büyük camisinin yapı-
mına 1. Murat zamanında başlanmış, 
Yıldırım Bayezıd zamanında devam 
edilmiş ve Çelebi Mehmet zamanında 
bitirilmiştir. Ulu Camii, düz çatılı Selçuk-
lu camilerinin kubbeli düzene çevrilmiş 
ilk örneğidir. Ulu Camii’nin çok kubbeli 
oluğundan başka özellikleri de vardır: 
İçindeki şadırvan ve havuzu, abanoz-
dan çivisiz olarak yapılan ve Türk doğ-
ramacılığının bir şaheseri olan minberi, 
duvarlarını süsleyen ünlü hattatların 
birbirinden güzel yazıları...

Ulu Camii, tarihimizin en geniş ka-
palı namaz kılma alanına sahip olan 
ve ortasında şadırvan bulunan tek ca-
midir. Ortadaki kubbenin altında bulu-
nan şadırvan 18 köşelidir. Fıskiyeden 
akan sular 3 katlı ve 8 delikli yalakların 
birinden öbürüne geçerek, caminin 

Bir fecrin 
zafer aynası…

BURSA
Taşı, toprağı, her ağacı size şanlı tarihinizi hatırlatır. Bursa’da zaman 

geçirmezsiniz, Bursa’da zamanın içinde bir oyuncusunuzdur. Yaralı bir kartalın 
gökyüzüne bakışı gibi, kendi tarihinize bakar, ruhunuzun acıdığını hisseder ve 
rekabet için güç ve cesaret toplarsınız.

Fotoğraflar:
Cemali Akangün

Tophane 
Saat Kulesi
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sessizliği içinde kulağa çok hoş gelen bir şırıltı ile 
havuza dökülür. Yazının girişinde atalarımızın sa-
nat ve bilimde ne kadar ileri olduklarından bah-
settik. Yapıldığı devir göz önüne alındığında Ulu 
Camii’nin özgün bir sanat eseri olduğu ortadadır. 
Lakin bu camimizin fark yaratan başka ayrıntıla-
rı da mevcuttur. Örneğin caminin 
minberinin doğu yakasında (mihra-
ba bakan yüz) Güneş Sistemi, batı 
yakasında ise Galaksi Sistemi yer 
alırken, evrenin kül olarak tasvir 
edildiği ileri sürülmüştür. 602 yıl-
lık tarihi minberdeki şekillerin, bu 
tespiti doğruladığı iddia ediliyor. 

Minberin her iki yüzünde de şaşırtıcı şekilde bi-
rer evren krokisi var. İlginç şekillerle ilgili iddia-
yı ortaya atan Araştırmacı Fevzi Ülgü Alsancak 
motifleri dikkatlice incelediğinde minberin mih-
raba bakan yüzünde güneş sistemini keşfettiğini 
söylüyor. Ulu Camii’nin başka bir mimari harikası 
tel kubbesidir. Hemen hemen eşit büyüklükte-
ki 20 kubbesinin ortasındaki kubbe açık olarak 
yapılmıştır. Telle örtülü bu orta kubbeden giren 
yağmur damlaları havuzda toplanır, ışık ise ca-
miyi aydınlatırdı. Günümüzde kubbe, camekanla 
kaplı olduğunda yağmur suyu toplama işlevini 
gerçekleştirememekte ama aydınlatma görevi 
devam etmektedir.Öte yandan Ulu Camii deyin-
ce tarihimizin tanınmış birçok ismi akla gelir. Ri-
vayete göre, Emir Sultan caminin yapımını teklif 
etmiş, ilk namazı da Somuncu Baba kıldırmıştır. 
Haliyle Camii’nin ilk cemaatinde Molla Fenârî ve 
Yıldırım Bayezıd gibi isimler vardır. Ulu Camii’nin 
ilk imamı ise Mevlit’in yazarı Süleyman Çelebi’dir. 
Yıldırım Bayezıd tarafından imamlık görevine ge-
tirilmiş olan Süleyman Çelebi, ömrü boyunca Ulu 
Camii’de imamlık yapmıştır. (Halen mezarı Bursa 
Çekirge Yolu üzerindedir.)

Yıldırım Külliyesi
Ulu Camii’nin hikâyesinden de anlayacağınız 

gibi Bursa’da Yıldırım Bayezıd’ın izleri yoğun gö-
rünür. Bayezıd şehrin mimarisine önem vermiş, 
şehre kent kimliği kazandırmıştır. Bu şanlı padi-
şahın mirası bugün Yıldırım ilçesinde, kendi adıy-
la anılan Külliye’de yaşar. Yıldırım Külliyesi içinde 
Yıldırım Camii, Yıldırım Türbesi, Yıldırım Medrese-
si, Yıldırım Hamamı ve Yıldırım Darüşşifası vardır. 
Bu yapılardan Yıldırım Camii, şehrin doğusunda, 
Yıldırım semtindeki tepe üzerine inşa edilmiştir. 
Yıldırım Bayezıd tarafından XIV. yüzyılın sonların-
da yaptırılmıştır. (Maalesef bu camimizin iki mi-
naresi deprem ve lodos nedeniyle yıkılmış, yakın 
tarihte aslına uygun olmayan betondan minare 
yapılmıştır.)

Yıldırım Türbesi ise padişahın oğlu Süley-
man Han tarafından 1406 yılında yaptırılmıştır. 
Yine külliye içinde bulunan Yıldırım Darüşşifa-
sı ecdadımızın tıp ilminde geldiği yerin kanıtı-
dır. İlk Osmanlı hastanesi olarak kabul edilen 
Darüşşifa’da sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa 
da tedavi görüp şifa bulmuştur. Yine Yıldırım 
İlçesi’nde bulunan Yeşil Türbe, Kültür Bakan-
lığı tarafından Bursa’nın simgesi olarak kabul 
görmüştür. Türbe, Bayezıd’ın oğlu Çelebi Sul-
tan Mehmet tarafından 1421’de yaptırılmıştır 
ve içinde 8 sanduka bulunmaktadır. Dış duvar-
ları turkuaz çinilerle kaplı olan Yeşil Türbe’nin 
içinde de İznik çiniciliğinin nadide örnekleri 
mevcuttur. Gerek çinileri, gerekse mihrab, du-
var, cephe kaplamaları şaheser olarak göste-
rilmektedir. 

Evliya Çelebi ve Emir Sultan 

Emir Sultan ise Bursa’da yoğun olarak zi-
yaretçi akınına uğrayan yerlerden bir tanesidir. 
Bu mekan (biraz da batıl inançların da karış-
ması ile birlikte) bugün Bursa’da kutsal mekân 
muamelesi görmektedir. Bursa’da sünnet me-
rasimleri, evlilikler gibi birçok özel günde in-
sanlar dua için soluğu burada almaktadırlar. 

Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin de hoş bir ha-
tırası vardır burasıyla ilgili… Evliyâ Çelebi 1640 
yılında babasından habersiz Bursa’ya gider. 
Eve dönüşünde olanları şöyle anlatır:  O gün, 
üzüntü içindeki evimize varıp babam ile anne-
min mübarek ellerinden öptüm. Huzurlarında 
el bağlayıp durduğumda, aziz babam buyurdu 
ki: “Safa geldin, Bursa seyyahı! Safa geldin!” 

Hâlbuki ne tarafa gittiğimden kimsenin ha-
beri yoktu. Babama: “Sultanım, Bursa’da ol-
duğumu nereden bildiniz?”. “Aşure günü kay-
bolduğun mübarek gecede dua ettim. O gece 
rüyamda seni gördüm. Bursa’da Emir Sultan 
Hazretleri’ni ziyaretle seyahat rica edip ağlıyor-
dun. O gece benden nice evliyalar rica edip 
seyahate gitmen için izin talep ettiler. Ben dahi 
o gece cümlenin rızasıyla sana izin verdim.”

İpek böceğinin izleri Koza Han’da… 

Ulu Camii ve Orhan Gazi tarafından yaptı-
rılan Orhan Camii’nin arasında ise Koza Han 
mevcuttur. Koza Han, 1491’de II. Bayezid ta-
rafından dönemin mimarlarından Abdül ula 
bin Pulat Şah’a İstanbul’daki eserlerine vakıf 
olarak yapılmış. Eskiden ipek böceği kozala-
rının satışının yapıldığı bir yer olan Koza Han, 
yıllar içerisinde Bursa’da ticaretin kalbinin attı-

ğı merkez olmuş. Bu yönüyle kent ekonomisi-
nin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bugün 
Koza Han’ın odalarında tekstilciler, kuyumcu-
lar, hediyelik eşya satıcıları faaliyet göstermek-
tedir. Bu tarihi yapının mimarisi de bir hayli il-
ginçtir. Hanın içinde geniş, dikdörtgen bir avlu 
mevcuttur. Avluyu çevreleyen iki katlı yapının 
95 odası vardır. Avlunun tam ortasında ise kü-
çük bir mescit ve altında bir şadırvan vardır. 
Doğu tarafında ise genellikle at ve eşeklerin 
bağlandığı ahır ve depoların bulunduğu Dış 
Kozahan denilen ikinci bir avlu mevcuttur. 

Günümüzde ise ana avludaki mescit işle-
vini devam ettirirken, Şadırvanın etrafı ve avlu-
nun bazı yerleri çay ocağı ve cafe olarak işle-
tilmektedir.

 

Çınarın altında yatan “Koca Çınarlar”

Yazımızı yukarıda imarethanelerinden, kül-
türünden, yaşamından ve hatta duyguların-
dan bahsettiğimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kurucularını anarak bitirelim. Osmanlı hep bir 
çınar olarak resmedilir. Küçük bir ağaçken, 
dallar ve yapraklarla gelişerek gövdesi ve 
kökeni büyüyen dev bir çınar… İşte bu çı-
narın kurucuları, bugün şehri tepeden gören 
Tophane’de ulu bir çınarın altında uyumak-
tadırlar. Bursa’nın panoramik görüntüsünün 
en iyi izleneceği yer olan Tophane Parkı’nın 
girişinde kurucu Osman Bey ile devletin ikinci 
sultanı Orhan Bey’in türbeleri yan yana dur-
maktadır. Görkemli bir tarihin kurucuları, hayli 
mütevazi sayılabilecek türbelerinde ziyaret-
çilerini beklerler. Size gurur duyacağınız bir 
miras bırakan bu iki büyüğün tek beklentileri 
bir fatihadır. Onu okur, ulu çınarlarını geride 
bırakır, Bursa’dan ayrılırsınız. Artık ekonomi, 
spor, sanat ve siyasette dünyayla yarışmak 
için muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınız-
daki asil kanda mevcuttur…

MEKAN

Koza Han

Koza Han’ın 
içindeki 
Mescit

Ulu 
Camii
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müzik anlayışları da değişmişti. Rock müzik alt-
yapılı olarak sunuldu bu oyun.

Peki sizin çocukluğunuz nasıl geçti?

Çocukluğum Ankara’da geçti. Bahçelievler’ 
de Samanpazarı’nda, şimdiki Hacettepe Has-
tane-si’nin bulunduğu yerde doğdum, büyü-
düm. Babam memurdu, annem ise ev hanımı. 
Benden iki yaş büyük bir ağabeyim vardı. O 
mimar oldu. Ben de mimar olmayı çok istiyor-
dum önceleri. Tiyatroya girince vazgeçemedim 
bu meslekten. Sahnenin tozunu yutan bir daha 
geri dönemez çünkü.

Tiyatro bizim için vazgeçilmez

Tiyatroyla ilgilenen hemen herkes onun 
büyüsünden bahseder. Nasıl bir histir bu?

Dedim ya sahne tozunu yutan bundan vaz-
geçemez. 70’lerde dört yıllığına Almanya’ya 
gidip sahne tasarımı üzerine okudum. Kulis ko-
kusunu sürekli hissettim. Türkiye’ye döndükten 
sonra Kayseri Şehir Tiyatrosu’nun kuruluşunda 
yer aldım. Kayseri’ye hem dekoratör hem oyun-
cu olarak gitmiştim. Eşim Hayat Olcay vardı ya-
nımda. Biz dört oyun yaptık. Sonra Ankara’ya 
gittik. Ama düşünün, eşimin de benim de rüya-
larımıza girerdi tiyatro oyunları. Sabahları uyanır 
birbirimize hangi oyunlarda oynadığımızı anla-
tırdık. Daha sonra Ankara Deneme Sahnesi’ne 
girdik. Önemli bir gruptur bu. Düşünün, çocu-
ğumuz doğmuş daha yeni. Yanında olmamız 
gereken zamanlarda biz kuliste salıncak yapıp 
tiyatro oynadık. O yüzden tiyatro vazgeçilmez 
bizim için. 

O dönemi biraz anlatabilir misiniz?

O dönemlerde kriz vardı ve çok zor yıllardı. 
Ekonomik kriz had safhadaydı. Tiyatrolar seyirci 
bulamıyorlardı. Zor günlerimiz oldu.

Aç kalmadınız ama değil mi?

Çok aç kaldığımız oldu. O dönemlerde özel 
bir tiyatroda oyuncu olarak çalışıyordum. Yeni 
evlenmiştim. Para ödeyemiyorlardı. Onlara tele-
fonda “Ekmek alacak param yok cebimde” de-
dim bir gün. Bu işi bırakmaya karar vermiştim. 
“Yerime adam bulununcaya kadar dekorunuzu 
da yaparım oyununuzu da oynarım” dedim. 
Gereğinin olmadığını çünkü bana ihtiyaçlarının 
kalmadığını söylediler. Tamam dedim ve bırak-

tım. Dekorumun eskizlerini aldım çıktım. Bir haf-
ta sonra evime geldiler. Dekor eskizlerini verir 
misin, biz yapamıyoruz, yetişemiyoruz dediler. 
Ona bile hay hay dedim. Bazıları o dekorla ödül 
aldı ama benim ismimi anmadı bile. Kimse bu 
dekor Emin’in demedi. Bir daha yemin ettim, 
Türkiye’de dekor yapmayacağıma.

O zor yıllarda hayatın size öğrettiği neler 
oldu?

Çok şey oldu. Piştik. Pişmeye de devam edi-
yoruz. O günlerden ders aldığım olaylarla bu-
günlere geldim. Şimdi hatalarım olmuyor mu? 
Oluyor elbette. Dedim ya pişmeye devam edi-
yoruz.

30 yıl devlet, 15 yıl da özel olmak üzere 
toplam 45 yıl tiyatronun içinde olmanıza rağ-
men bir diziyle çok popüler oldunuz. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kurtlar Vadisi 6 yıldır devam ediyor. Deli Yü-
rek, Ferhunde Hanımlar dizilerinde de oynamış-
tım. Ama Kurtlar Vadisi’ndeki Ömer Baba ro-
lüyle gerçekten büyük bir hayran kitlem oluştu. 
Bundan rahatsız mıyım? Hayır. 6 yıl! Peki benim 
39 senem nerede? Ben devlet tiyatrosunda çok 
önemli roller oynadım. Çok iyi eleştiriler aldım. 
Sevilen bir tiyatrocuydum. Yine de kaybettiğim 
bir şey yok. Ben şöhret peşinde değilim. Çün-
kü şöhreti önemli görmüyorum. Halkın sevgisi 
daha önemli. Her zaman yaptığımın en iyisini 
yapmaya uğraşıyorum. Durduğum anda bırakı-
rım zaten bu işi.

Herkes sizin imamlık yaptığınızı düşünü-
yor. Bu doğru mu?

Hayır. Kurtlar Vadisi’ndeki rolümden dolayı 
birçok insan böyle düşünüyor. Ama imam de-
ğilim. Tiyatrocuyum. Geçenlerde başımdan bir 
şey geçti. Genç bir mühendis geldi yanıma, “İki 
çocuğum var onlara çok nazar değiyor. Onlara 
okur musunuz?” dedi. Bu tür olaylarla çok kar-
şılaşıyorum ama dediğim gibi sadece bir tiyat-
rocuyum. Mesnevi’den bir hikaye anlatayım: Bir 
köyde inananlarla birlikte dinsizler de yaşıyor-
muş. Kötü sesli bir muezzin varmış. Makam fa-
lan hiçbir şekilde bilmiyormuş. O ezan okumaya 
başladığı an herkes kulaklarını tıkamak zorunda 
kalıyormuş, yani öyle kötü bir ses… Köylüler-
den biri, bir  dinsizi görmüş yolda. Elinde bir 
şey varmış bu adamın. Köylü nereye gittiğini 
sormuş. Elindeki hediyeyi müezzine vereceğini 
söylemiş. Neden diye sormuşlar. O da bir kızı 

Kurtlar Vadisi’nin sözleriyle, yüreklere dokunan mesajlarıyla en sevilen karakterlerinden biri 
olan Ömer Baba’yı canlandıran Emin Olcay: “Bu dünya çok acımasız bir dünya. ‘Ömer 

Baba’lara çok ihtiyaç var. Dışarıda onlardan çok var. İnsanlar içlerindeki ‘Ömer Baba’ları 
çıkarsınlar. Bakın dünya nasıl güzelleşecek” diyor.

“Ömer Baba”lara 
İhtiyacımız Var! 

K
urtlar Vadisi denilince aklınıza ne 
geliyor? Dönen dolaplar, pusu-
lar, iyi adamlarla kötü adamla-
rın kapışmaları değil mi? Dizide 
kullanılan şiddet unsuru 6 yıldır 
bir türlü masadan kaldırılmazken 

Polat Alemdar’ın kötülerle olan mücadelesin-
de bir adam var ki, sözleri ve yaşantısıyla dizi 
kahramanlarının en “babası” olarak biliniyor. 
Kurtlar Vadisi’nin iyilik temalı mesajlarıyla en 
dikkat çeken karakterinden biri olan Ömer 
Baba, Vadi’nin aslında en çelişkili kahramanı. 
Polat Alemdar’ın babası Ömer Baba, yürekle-
re dokunan mesajlarıyla, huzur dolu sesiyle, 
anlattığı kıssadan hisselerle bir hayal karakteri 
olmanın ötesine geçmiş durumda. Mesnevi ve 
Kur’an’dan alıntılayarak yaptığı konuşmaları, 
milyonlarca insanı televizyona kilitleyen Ömer 
Baba’yı tiyatro sanatçısı Emin Olcay oynuyor. 
Dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından ger-
çek hayatta imamlık yaptığı düşünülse de bu 
gerçek değil. O sadece bir tiyatrocu. Hatta ti-
yatroya 45 yılını vermiş büyük bir sanatçı. Eğer 
onun yaşamını merak ediyorsanız bu röportajı 
mutlaka okuyun deriz…

Tiyatroya ne zaman başladınız?

1964’te çocuk tiyatrosu ile başladım bu işe. 
Peter Pan isimli bir oyunla açılış yaptım. 30 yıl 
devlet tiyatrosunda çalıştım. Emekli olurken de 
tesadüf eseri Peter Pan oyununu oynadım son 
kez. Hoş bir tesadüf oldu benim için. Ama ilk 
oyun ile son oyun arasında elbette fark vardı. 
Aradan 30 yıl geçtiği için bugünün çocuklarının 

YAŞAM
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olduğunu ve müslüman olmak istediğini ama 
bu müezzinin kötü sesinden dolayı müslüman 
olmaktan vazgeçtiğini söylemiş. Şimdi ben de 
burada kötü sesli müezzin olmak istemem. Ben 
hoca, imam değilim. Sadece rolüme iyi hazır-
landığımı söyleyebilirim. 

Ömer Baba olmak için nasıl bir hazırlık 
gerekiyor?

Farkındaysanız insanlara güzellikler anlatıyo-
rum. İnsanların tavırlarında, hareketlerinde ya-
şama nasıl bakmaları gerektiğini anlatan bilgiler 
veriyor Ömer Baba. Kitap okur gibi veya bir maç 
anlatır gibi oynanacak bir rol değil. Mesnevi’den 
yararlanıyorum. 

İnsanın özüne dair ne varsa anlatan bir ki-
tap Mesnevi, değil mi?

Evet. Kesinlikle. İnsan sevgisini, hoşgörü-
yü o kadar güzel anlatan başka bir kitap yok. 
Kur’an-ı Kerim insanlara yapmaları gereken 
bilgiler veriyor. İnsanlar bunu çözemiyor. Hz. 
Mevlana “Ben çok perdeyi kaldırdım. Onun 
için Allah beni affetsin” demiştir. İnsanlara ger-
çekleri, yapmaları gerekenleri anlatır Mesnevi. 
Buna rağmen hâlâ insanların gözlerinde perde 
var. Bir müezzini bile anlatırken gözünde perde 
vardır. “Bilmediğin bir şeyi anlatma” der, çünkü 
yanlış yola sevkedersin. 

Terazinin doğru kefesi Ömer Baba

Dizide kurduğunuz cümleler içinde sizi en 
çok hangisi etkiledi?

Açıkçası dizideki Ömer Baba’nın söylediği 
her şeyden çok etkilendim. Yine kötü müezzin 
olmak istemiyorum. Onun için bu soruyu yanıtla-
mak istemiyorum. Terazinin doğru kefesi Ömer 
Baba. İşte adam budur diye gösterebilecek bir 
adam. Ömer Baba, nesli tükenmek üzere olan 

doğru insan. Ondan ör-
nek alınması gerekirken 
maalesef hep öbür taraf 
örnek gösteriliyor. Ben 
sadece Ömer Baba ro-
lünü dillendirmeye çalı-
şıyorum. 

Ömer Baba’nın fel-
sefesini, dünya görü-
şünü aktarırken Emin 
Olcay’ ın dünyaya bakı-
şı değişti mi?

 
Dünyaya, insanlara 

çok daha başka bakma-
ya, başka şeyler görme-
ye başladım. Çünkü ora-
da söylediğim herhangi 
bir şey beni etkilediği 
zaman, eve gittiğimde 
o sözün arkasını araştır-
maya başladım. Genel-
de senaryo, çekim sıra-
sında elimize ulaşıyor. 
Ömer Baba’nın ağzından 
dökülen birçok söz beni 
derinden etkilemiştir. O 
sözlerin arkasını eve gi-
dince çok araştırdım. O 
kadar çok şey öğrendim 
ki… Seyircinin de bunu 
yapmasını, araştırmasını 
isterim. Ömer Baba’nın ne söylediğinin arkasını 
araştırsın insanlar. Eğer mutlu olmak istiyorlarsa, 
diğer insanlarla iletişimlerine dikkat etmek istiyor-
larsa Ömer Baba’nın söylediklerine dikkat etsinler. 
“Birbirinizi sevin” diyor Ömer Baba, daha başka 
ne diyecek… 

Bugünkü dünyayı nasıl görüyorsunuz?

Çok acımasız bir dünya, bunu görüyorum. 
İnsanlar çok acımasız. “Ömer Baba”lara çok ihti-
yaç var. “Ömer Baba”lar dışarıda mevcut. İnsan-
lar içlerindeki “Ömer Baba”ları çıkarsınlar. Bakın 
dünya nasıl güzelleşecek. Krizler, şunlar bunlar 
vız gelip gidecek. İnsanlar birbirlerine hoşgörüy-
le bakarlarsa, birbirlerini severlerse dünya daha 
güzel olacak. Bir deneseler görecekler.

Polat Alemdar karakterini nasıl buluyorsu-
nuz?

Ben birçoklarının aksini düşündüğüm için 
şunu söylemek istiyorum: Polat Alemdar örnek 

bir karakter aslında. Dikkat edin, dışarıda bü-
tün o vurdu kırdıların arasında evine geldiğinde 
anne ve babasının elini öpen, onlara son dere-
ce saygılı davranan bir tip. 

Hele son bölümlerde annesinin sözünden 
çıkmıyor. O kadar işi gücü arasında ailesi çağır-
dı diye eve gidiyor. Vatanını seven, bu topraklar 
için canını vermeye hazır bir karakter. Bence 
olumlu bir karakter.

Polat gibi bir oğlunuzun olmasını ister 
miydiniz?

İki oğlum var. Biri zaten oğluma bu soruyu 
sormuştu. “Polat’ı kıskanıyor musun?” diye. O 
da “Evet kıskanıyorum, ama babamı ayrıca çok 
seviyorum” dedi. Necati ile arası çok iyidir oğlu-
mun. Oğullarım Polat gibi bir tür teşkilatın içinde 
değiller. Ikisi de sanatçı. Böyle bir oğlum olma-
sını ister miydim, evet isterdim. 

Öyle düzgün bir insanı neden istemeyeyim 
ki oğlum olarak?

Şiddetin içinde olacaktı ama oğlunuz… 

Bu tür cümleleri çok duyuyoruz ama size bir 
şey soracağım. Size şiddetle gelen bir etkiye 
nasıl tepki gösterirsiniz?

Bazen şiddetle karşılık vererek!

Polat da bunu yapıyor. “Gelsinler vursunlar 
beni” diyemezsin, karşı tedbirini alırsın. Şiddet 
yanlısı bir adam annesine babasına böyle mi 
davranır. Hiç kimseyi dinlemez, çünkü şiddete 
aşıktır ve şiddetle yaşamını sürdürür. Ben o tür 
eleştirilere katılmıyorum. Bakış açılarının yanlış 
olduğunu düşünüyorum.  

Günlük hayatta televizyon seyrediyor mu-
sunuz?

Film ve açık oturumları seyrediyorum. Kurt-
lar Vadisi için çok vurdulu kırdılı insanları yanlış 
yöne sevk eden bir dizi diyorlar. Ama inanın o 
açık oturumlarda daha çok şiddet var. 

İnsanlar 
içlerindeki 

“Ömer 
Baba”ları 

çıkarsınlar. 
Bakın 

dünya nasıl 
güzelleşecek. 
Krizler, şunlar 

bunlar vız 
gelip gidecek. 
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Buna 
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ürkiye’nin bağımsızlığı için binlerce 
insanın şehit düştüğü, genç-yaşlı, 
kadın-erkek demeden  düşmana 
karşı tek vücut direndiği Kurtuluş 
Savaşı’nın son tanıkları, Gazi Ömer 
Küyük, Gazi Yakup Satar ve Gazi 

Veysel Turan’ın günlük yaşamları ve savaş 
yıllarına dair anıları SON BULUŞMA’da gözler 
önüne seriliyor. Çorumlu Gazi Ömer Dede, 
önce Anıtkabir’i ardından son kalan diğer iki 
gazi, Yakup Satar ve Veysel Turan’ı ziyaret 
ediyor. Savaş yıllarına dair anılarını paylaşıp 
birbirleriyle helalleşiyorlar. Tarihe tanıklıklarını 
kendi ağızlarından dinlediğimiz bu üç kahraman 
gazi, gerçek sinema türündeki belgesel yapım ile 
ölümsüzleşiyor.

Nişancı Er Ömer:  
Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çat-

kara Köyü’nden Ömer Küyük SON BU-
LUŞMA filmi çekildiği sırada 108 yaşın-
daydı. Bir hayat ve doğa adamı olarak 
tanımlanıyor. İlerleyen yaşına rağmen 
her işini kendi yapan hareketli ve yaşam 
dolu biriydi. 

“Geçen yıllarda bir ağaca çıkmış ama 
inememiş. Ahali de uzaktaymış, bağıra 
bağıra bitap düşmüş, ‘Karılar beni indirin’ 
diye! Son üç dört yıla kadar ava çıkan, 
odun kesen bir insandı.” diye bahsediyor 
Gazi Ömer Dede’nin yakınları. Film bo-
yunca, Gazi Ömer Dede’nin etrafındaki-
lerle olan samimi diyalogları ve sempatik 
tavırları ile saygı duyulan sevilen biri ol-
duğunu görüyoruz.

İstiklal Savaşı gazilerinden Ömer Kü-
yük 12 Ocak 2006’da vefat etti. Filmin 
yönetmeni Çölgeçen, Küyük için: “Ya-
şamı boyunca her yıl Zafer Haftası’nda 
memleketinden kalkıp Ankara’ya gelerek 
Anıtkabir’i, Gaziler Derneği’ni ziyaret et-
miş. O, kahramanlığını hayatı boyunca 
devam ettirdi, bu filmde de bir kahra-
manlık yaptı.” diyor.

Süvari Yakup Çavuş:
Film çekildiği sırada 110 yaşında olan ve kı-

zıyla birlikte Eskişehir’de yaşayan Satar “en yaşlı 
gazi” unvanına sahip oldu. 1895 yılında Kırım’da 
doğan ve daha sonra ailesiyle birlikte Eskişehir’e 
göç eden Satar, 1. Dünya Savaşı’nın başlama-
sıyla Basra Cephesi’nde savaştı. Daha sonra 
Mustafa Kemal’in askeri olma şerefini elde eden 
Satar, Sakarya Meydan Muharebesi’nde de düş-
mana karşı savaştı. Savaşın sonunda Eskişehir’e 
döndü ve uzun süre çiftçilik yaptı. 2008’in Nisan 
ayında kaybettiğimiz Yakup Satar’ı Çölgeçen, 
şöyle tanımlıyor: “Tam bir asker. Kalpağıyla do-
laşıyor. Kızlarıyla yaşıyor ve bütün evi her şeyiyle 
hâlâ o yönetiyor, her şey ondan soruluyor. Bir 
komşusu var, her gün gelip günlük gazeteleri 
okuyor kulağına. Birinci Dünya Savaşı’na da ka-
tılmış birisi aynı zamanda.”

Sıhhiye Onbaşı Veysel:
Konya’da yaşayan Veysel Turan ise 20 yıl önce 

romatizmasının kireçlenmeye dönmesi nedeniyle 
günlerini yatakta geçiriyordu. Turan, çocuk yaşta 
at arabasıyla Ankara’da Mustafa Kemal’in or-
dusuna katılarak, 1. Tümen Hücum Taburu’nda 
süvari olarak Dumlupınar, Sakarya ve II. İnönü 
savaşlarında düşmanla mücadele etti.

SON BULUŞMA filmi çekildiği sırada 108 ya-
şında olan Turan’dan şöyle bahsediyor, filmin 
yönetmeni: “Başucunda bayrakla yaşıyor. Ya-
talak kendisi. Radyodan sürekli haberleri takip 
ediyor… 

Veysel Gazi, 15 yaşında, çağrılmadığı halde 
gönüllü olarak savaşa katılan biri. Yanına da at 
arabasını alıyor ihtiyaç olur diye. Oluyor da nite-
kim. Sıhhiyeci yapıyorlar onu. İlk görevi, at araba-
sıyla şehit toplamak.”

Nesli Çölgeçen’le film üzerine
Uzun yıllardır filmini yapmayı düşündüğüm 

bir Kurtuluş Savaşı gazisi hikâyem vardı. 2004 
yılında bu proje üzerinde tekrar çalışmaya baş-
ladığımda Kurtuluş Savaşı gazilerinin çok azının 

hayatta olduklarını öğrendim. Drama projesini 
erteleyip yaşayan son gazilerin gerçek yaşamla-
rını çekmeye başladım. 

Çekimler 2005 yılının Temmuz ayında başladı 
ve Eylül ayında bitti. Film yaklaşık 3 aylık bir peri-
od içinde belirli aralıklarla çekildi. Birden fazla ka-
mera kullanıldı. Bazı sahneler aynı anda çalışan 
ve kasetleri bitene kadar kesintisiz kayıt yapan 4 
kamerayla çekildi. 

SON BULUŞMA “gerçek sinema” türünde bir 
filmdir. Bütün planlar ve sahneler hiç prova ve 
tekrar çekim yapmadan bire bir çekilmiştir. Öykü, 
kahramanların kendilerini yaşayarak anlattıkları, 
bir anlamda çekimlerle birlikte kendi öykülerini 
oluşturdukları bir yaklaşımla ortaya çıkarılmıştır. 
Filmde görünen ve söylenen her şey önceden ta-
sarlanmış ve uygulanmış mizansenler değil o an 
yaşanan ve bir daha tekrar yaşanmayacak olan 
gerçek anlardır. Planların bir çoğu soru-cevap 
şeklinde değil, birlikte bir anı yaşamak ve sohbet 
etmek anlayışıyla çekilmiştir. 

Çekimler sırasında bütün ekip olarak hem 
çok güldük hem de çok ağladık. Bizim yaşadı-
ğımız bu duyguyu, olduğu gibi filme yansıtmak 
ve onları birer insan olarak ölümsüzleştirmek ana 
çabamız oldu. Seyircinin de aynı duygularla filmi 
seyredeceğine inanıyoruz. 

Çekimler sırasında gaziler ve aileleri çok mut-
lu ve memnun oldular, bizlere ellerinden geldiği 
kadar yardımda ve destekte bulundular. Bugüne 
kadar kendilerini birçok ekibin çektiğini ancak ilk 
defa bu kadar farklı ve ayrıntılı bir çekim yapan 
ekiple karşılaştıklarını söylediler. Hatta Konya’lı 
gazi Veysel Turan kızına “Her azaları ayrı ayrı mı 
alıyor ya…? “ diye espri yaptı biz de bu planı film-
de kullandık. Çorum’lu Gazi Ömer Küyük’ü Gazi-
ler Vakfı Ankara’ya davet etmiş. Bir araba gönde-
rip aldırtmak istemişler. O da “İstanbul’dan gelen 
filmciyi çağırın, o götürsün beni” demiş. Torunu 
aradı beni “Dede Ankara’ya gidecek ama senin 
götürmeni istiyor gelebilir misin?” dedi. Telefonu 
kapatır kapatmaz yola çıktım.

Yönetmen Nesli Çölgeçen
1955 yılında Manisa’da doğdu. A.Ü. Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu 
1976 yılında bitirdikten sonra film üretiminde ça-
lışmaya başladı. “Selamsız Bandosu”, “Züğürt 
Ağa” gibi Türk sinemasının başarılı filmlerinin 
yönetmenliğini yapan ve bugüne kadar imza at-
tığı filmleri ve belgeselleri ile Türk Sineması’nın 
yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Nesli 
Çölgeçen, 1979 yılından itibaren yönetmenlik 
yapmaktadır. 

İzleyici tepkileri
Filmin Konya ve Eskişehir’de yapılan gösteri-

lerinden izleyici yorumları:
- “…Böyle tarihi bir değeri bizlere kazandır-

dıkları için çok teşekkür ediyoruz…Onlar bizim 
için bir elmas birer pırlanta, gençlerimizin mutla-
ka izlemesini istiyorum…”

- “…7’den 70’e herkesin seyretmesi gerekir, 
bu topraklar öyle kolay alınmadı.”

- “…Örnek bir çalışma. Size, tarihinizle ilgili 
yaşadığınız, doğrudan sorun olarak kalbinizin 
tam ortasında hissettiğiniz, saklanması ve de-
ğerlendirilmesi gereken bir belge bırakıyorum 
diyen bir çalışma.” 

- “...Muhteşem bir film. Oyuncu gözüyle bak-
tığımızda burada üç tane gazi, Atatürk’ün silah 
arkadaşı, yaşlarına baktığınızda 100 yaşının üze-
rinde, sağlık sorunları var, ezberlenen bir senar-
yo yok ama bir trajedi ve traji komik oynuyorlar. 
Bunun en güzel reaksiyonunu da alkış ve gül-
melerle izleyiciden aldılar. Şemsi İnkaya –Tiyatro 
Oyuncusu

-“…Duygulu anlar yaşadık. Çok sıcak, çok 
güzel.” / Janset – Sinema Oyuncusu

ZAMAN

Kurtuluş 
Savaşı’nın son 
tanıkları, Gazi 
Ömer Küyük, 
Gazi Yakup 
Satar ve Gazi 
Veysel Turan’ın 
günlük 
yaşamları 
ve savaş 
yıllarına dair 
anıları SON 
BULUŞMA’da 
gözler önüne 
seriliyor.

Gerçek Bir 
Kahramanlık Öyküsü
SON BULUŞMA
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Neden bazı insanlara talih hep güler de 
bazılarının yanına bile yaklaşmaz? 

Yaptığı araştırmalar sonunda bu sualin ce-
vabını bulduğunu iddia eden, Hertfordshire Üni-
versitesi Psikoloji profesörlerinden Richard Wi-
seman, ortaya çıkardıklarını “Luck Factor - Şans 
Faktörü” adlı bir kitapta yayımlamış. Aşağıda, bu 
kitabın ve profesörün yaptığı araştırmaların bir 
özetini bulacaksınız. 

“Bundan on sene önce şansı araştırmak üze-
re yola çıktım. Bu araştırmada maksadım, neden 
bazı insanların hep doğru zamanlarda doğru 
yerde olduklarını bulmanın yanında, 
neden bazılarının da başına de-
vamlı kötü şeyler geldi-
ğini ortaya çı-
karmaktı.

İngiltere’de yayımlanan gazetelere ilan verip 
kendilerinin hep şanslı veya şanssız olduklarına 
inanan insanların benimle irtibata geçmelerini 
istedim. Yüzlerce kadın ve erkek müracaat etti. 
Seneler boyunca, bu gönüllülerle mülakatlar 
yaptım; hayatlarını yakından takip ettim ve onla-
rın üzerinde bazı deneyler gerçekleştirdim. İlk or-
taya çıkan netice, bu insanların, şanslarının veya 
şanssızlıklarının sebeplerini bilmemekle bera-
ber, davranış ve düşünce tarzlarının, 
hayatlarındaki iyi veya kötü 
talihe yol açtık-
larıydı. 

“Hayatta amaçlanacak iki şey vardır: Önce istediğine ulaşmak, sonra onun keyfini çıkarmak. Sadece 
en akıllılar ikinciye ulaşır.”

            Logan Pearsall Simith 
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Şanslılar hep fırsatları yakalarken, şansı ol-
mayanlar bu fırsatları kaçırırlar. Bunun sebebinin 
insanların fırsatları görebilme kabiliyetlerindeki 
farklılıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını an-
lamak için de basit bir deney yaptım. Şanslı ve 
şanssız insanlara bir gazete verdim ve gazete-
de kaç adet resim olduğunu bulmalarını istedim. 
Gazetenin sayfalarından birine de ‘Bunu gördü-
ğünüzü, deneyi yapan insana söyleyin ve 250 
Sterlin kazanın’ diye bir ilan koydum. Bu, yarım 
sayfa büyüklüğünde ve çok iri puntolarla dizil-
miş bir ilandı. Buna rağmen, genel olarak şanslı 
insanlar bu ilanı gördüler; ama şanssız insanlar 
görmediler.

Kötü şans, iyi şansa çevrilebilir

Şanssız insanlar, şanslı insanlara nazaran 
daha endişelidirler ve bunun yarattığı gerginlik, 
beklenmedik şeylerin farkına varmalarına mani 
olur. Netice olarak, başka bir şeyi düşündükleri 
için fırsatları kaçırırlar. Mesela, bir partiye gidip 
kendilerine mükemmel bir eş bulmaya çalışırken, 
iyi insanlarla arkadaş olma fırsatını kaçırırlar. Ga-
zete ilanlarından belli bir iş ararken, başka çeşit 
iş ilanlarını görmezler. Şanslı insanlar ise daha 
rahat ve açıktırlar. Onun için de her şeyi görebilir-
ler. Araştırmalarım, şanslı insanların dört prensip 
neticesinde şanslı olduklarını ortaya çıkardı: 

• Bu insanlar, fırsat yaratmak ve fırsatların far-
kına varmak konusunda ustalaşmışlardır. 

• İç güdülerine kulak verip şanslı kararlar ala-
bilirler. 

• Müspet düşünerek kendi kehanetlerini ger-
çekleştirebilirler. 

• Esnek davrandıkları için de kötü şansı, iyi 
şansa çevirebilirler.

Deneyimin sonlarına doğru, yukarıdaki dört 
prensibi kullanarak talihin değiştirilip değiştiri-
lemeyeceğini bulmaya çalıştım. Bir grup gönül-
lüye, bir ay boyunca, kendilerini şanslı hisset-
melerini ve şanslı insanlar gibi davranmalarını 
sağlayacağına inandığım egzersizler yaptırdım. 
Bu egzersizler, onlara şans fırsatlarını görebil-
melerini, iç güdülerine kulak vermelerini, şanslı 
olmayı beklemelerini ve kötü talih karşısında es-
nek olmayı öğretti. Bir ay sonra, gönüllüler gelip 
neler olduğunu anlattılar.

Neticeler, hakikaten şaşırtıcıydı. Gönüllülerin 
% 80’i, şimdi daha mesut, hayatlarından daha 
memnun ve en mühimi, daha şanslı olduklarını 
beyan ettiler. Zaten şanslı olanlar daha şanslı, 
eskiden şanssız olanlar da şimdi şanslı olmuş-
lardı. Nihayet, şans faktörünü bulmuştum.

Aşağıdaki dört tavsiye, sizleri de şanslı veya 
daha şanslı yapacaktır: 

• İçgüdünüze kulak verin; içinizden gelen ses 
umumiyetle doğrudur. 

• Yeni tecrübelere açık olun. Her zamanki ha-
yatınızın, alışkanlıklarınızın biraz dışına çıkın. 

• Her akşam, o gün içinde iyi giden işleri, 
meydana gelen iyi hadiseleri düşünün. 

• Beklediğiniz bir toplantı, telefon konuşması 
gibi şeylerden önce kendinizi şanslı hissedin. 

Unutmayın; şans, umumiyetle kendi kehane-
tinizin gerçekleşmesidir. Siz de hayata gülümse-
meyi öğrenin. 

Makale : 
Adil Maviş

adilmavis@hotmail.com42

Yaşamda Şans Faktörü

Şanslı 
insanlar 
daha 
rahat ve 
açıktırlar. 
Onun için 
de her şeyi 
görebilirler.
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ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi gelişmiştir. 
Metal ve tekstil sanayi de gelişmiştir, fakat ana 
unsur otomotiv üzerine kurulmuştur. Öte yandan 
reel sektöre malzeme ve hammadde alımında bü-
yük kolaylıklar sağlayan katılım bankaları, faiz has-
sasiyeti olan kesimin mevduatlarını da ekonomiye 
kazandırarak büyük bir katma değer yaratıyor. 

Reel sektörün ihtiyacı olan malzeme, ham-
madde gibi alımları finanse etmek, müşteri adına 
‘peşin alıp vadeli satmak’ esasına dayalı çalışan 
katılım bankalarının, Bursa ekonomisindeki ağırlığı 
giderek artıyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası da firmaların 
ihtiyaç duydukları hammadde, malzeme gibi mal 
ve hizmetlerin alımına aracılık ediyor. Müşterimizin 
ihtiyaç duyduğu malı peşin olarak alıyoruz, daha 
sonra müşterilerimize uygun vadelerde taksitlen-
dirme yapıyoruz. Yani peşin alıp vadeli satıyoruz. 
Müşterimiz peşin alım sayesinde önemli indirim 

elde etmiş oluyor.  Hizmet 
alımları sayesinde ekono-
miye katma değer kazan-
dırılıyor.

Küresel kriz Bursa’yı 
etkiledi mi?

Kriz Türkiye ayağından 
daha çok yurtdışındaki 
mali piyasalarda ortaya 
çıkan kriz. Onun getirdi-
ği etkilerin reel sektöre 
yansımasıyla birlikte böl-
genin iş hacmini etkiledi. 
Nilüfer bölgesi daha çok 
Avrupa’ya ihracat yapan 
bir bölge konumunda ol-
duğu için, buradaki yan 
sanayiye üretim yapan irili 

ufaklı firmaların taleplerinin azal-
masına yol açtı ve olumsuz etki-
lendiler. Bu da firmalarımızın hem 
cirolarını olumsuz etkiliyor hem de 
daha önce yapmakta oldukları ya-
tırımlarının finansmanında bir takım 
sıkıntılar oluşturuyor. Onun dışında 
burada termik plana bağlanmış 
birçok şirket var. Dolayısıyla par-
ça özelliği çok olan, birçok yere 
yaygın portföyü olan firmalar daha 
çok etkileniyor. Reel ekonomiyle 
katılım bankacılığı arasında oluşan 
ticari ilişki  çok farklı. Biz müşterile-
rimize destek vererek küresel eko-
nomik gelişmelerin ortaya çıkardığı 
sorunları aşmaya çalışıyoruz, aşa-
cağımıza da inanıyoruz.

Türkiye’nin 4. büyük ekonomisine sahip Bursa, küresel krizle mücadele ediyor. Türkiye Finans Nilüfer 
Şubesi, kriz ortasında reel sektöre desteğini kesmeyerek Bursa ekonomisine arka çıkıyor. 

Adem Kurt
Şirket Sahibi

Bütün işlerini 
Türkiye 
Finans’a getirdi
Adem Kurt
Nilüfer’de ikamet ediyor, 
1953 doğumlu.
“Adem Kurt İnş. San. 
Ticaret Ltd. Şirketi”nin 
sahibi.

Adem Kurt, 2005’ten beri 
Türkiye Finans Nilüfer 
Şubesi ile çalışıyor. Adem 
Kurt İnş. San. Ticaret Ltd. 
Şti’nin sahi olan Kurt, 
sürekli ithalat ve ihracat 
yaptığı için bankalarla 
yoğun işi oluyor. 14 
yıl boyunca farklı bir 
banka ile çalışmış. 2003 
yılından beri Türkiye 
Finans ile çalışmaya 
başlamış. 2005’te ise 
Nilüfer şubesinin açılışıyla 
birlikte işlemlerine burada 
devam etmiş. Daha 
önce banka işlemlerinin 
büyük çoğunluğunu diğer 
bankalarda gerçekleştirir 
iken şu anda %90 
Türkiye Finans ile işlem 
yapıyorlarmış. Adem Kurt 
ilk geldiği günden beri 
Türkiye Finans’ta farklı bir 
sıcaklığın olduğunu, banka 
çalışanlarının kendisini 
güleryüzle karşıladıklarını, 
hiçbir zaman sorun 
yaşanmadığını belirtiyor. 
Ayrıca Nilüfer şubesinin ilk 
müşterilerinden olan Adem 
Bey, bu şubeyi bu kadar 
çok sevmesinde Zekeriya 
Başyiğit’in etkisinin 
olduğunu söylüyor.

Zekeriya Başyiğit Kimdir?
1970 Kütahya doğumlu, ilk ve orta öğ-
renimini Kütahya’da tamamladı. İlkokul 
ve ortaokul dönemlerinde Kütahya Kü-
çük Sanayii Sitesi’nde amcasının oldu-
ğu dükkana giderek kaynak yapardı. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra ise sanayi 
ile bağlantısını koparmadı ve bu sefer 
farklı bir konumda şube yöneticisi ola-
rak devam etti. 1994’te İstanbul Üniver-
sitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nü bitirdi. 2005 yılında Organi-
ze Sanayi Şube yöneticiliği yapmakta 
iken Bursa Küçük Sanayii içerisinde yer 
alan Nilüfer Şubesi’nin açılışıyla birlikte 
Türkiye Finans  bünyesine katıldı. 

Türkiye Finans,
İhracat Şampiyonu Bursa’nın Destekçisi

Türkiye Finans Nilüfer Şubesi

Türkiye Finans 
Nilüfer Şubesi 

personeli şu 
isimlerden 

oluşuyor. Gürhan 
Toros, Burak 

Yalın, Halil Yaman, 
Ekrem Falay, 
Mürsel Zabit, 

M.Orkut Köroğlu, 
Murat Dersin, 

Zekeriya Başyiğit, 
Ümit Kaşif, 

Selva Gürpınar, 
Burcu Kis, Musa 

Sancakoğlu, 
Nurşeref Mert, 

Servet Bulut, 
Remzi Mandalı

C
ihan İmparatorluğu’nun temeli-
nin atıldığı kent olma hasebiy-
le o kadar ön plana çıkmıştır ki 
Bursa, iş dünyasındaki başarı-
sı, büyük bir tarihsel geçmişin 
gölgesinde kalır. Oysa Bursa, 

yıllardır Türkiye’nin ihracat şampiyonu kentleri 
arasında önde gelir. Tekstilin yanı sıra, demir 
çelik, gıda ve otomotiv alanında dünya çapında 
şirketler bu kentimizde bulunur. Ülke ekonomi-
sine sağladığı katma değer açısından İstanbul, 
Kocaeli ve İzmir’den sonra 4. sırada yer alan 
Bursa, imalat sanayiinde ise Türkiye katma de-
ğerinin (GSMH’tan aldığı pay) % 8-9’unu tek 
başına sağlıyor. 

Son zamanlarda bazı şirketler küresel kriz 
nedeniyle kapılarına kilit vurmak zorunda kalsa 
da, farklı iş kolları da şehirde gün geçtikçe ge-
lişiyor. Kentin Gemlik limanına yakınlığı, ham-
madde temininin kolaylığı ve arazinin yatırım 
için elverişli olması özellikle ihracat yapan şir-
ketler için büyük bir avantaj demek. Ekonomik 
açıdan Türkiye’nin 4. büyük kentinin ticari kalbi 
ise ağırlıklı olarak Nilüfer bölgesinde atıyor. Biz 

de bu sayımızda Bursa Nilüfer Şubemizi size 
tanıtalım istedik. 2005 yılında açılan Türkiye Fi-
nans Nilüfer Şubesi’nde 16 personel çalışıyor. 
Şube Müdürü Zekeriya Başyiğit ile Nilüfer’i ve 
Bursa’yı konuştuk. 

Şubeniz ne zaman açıldı ve ne kadar per-
sonel çalışıyor? 

Şubemiz 2005 yılında açıldı. Şubede çalışan 
16 personelin 6’sı pazarlamada, diğerleri ope-
rasyonel birimlerde çalışıyor. 6 pazarlamacının 
4’ü kurumsal, 2’si bireysel olarak görevlerini 
sürdürmekte.

Nilüfer’den bahsedebilir misiniz ve böl-
genizin iş yoğunluğu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Adını Orhangazi’nin eşi Nilüfer Hatun’dan 
alan ilçemiz, son yıllarda yoğun bir sanayileş-
me sürecine girdi. Beşevler, Görükle, Akçalar, 
Çalı, Hasanağa, Kayapa sanayi siteleri ile bir-
çok şirketi bünyesinde barındırıyor. Bu bölgede ŞU

B
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“Kriz 
Dönemlerinde 
Duyguların 
Yönetimi”
Küresel finansal krizin bütün şirketleri derinden 
etkilediği bir dönemde çalışanların moral ve 
motivasyonlarını korumak zorlaşıyor. İK ve Yönetim 
alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmet 
Sabit Barutçugil kriz dönemlerinde yöneticilerin 
duyguları nasıl yönetebileceğini yazdı.

G
ünümüzde, ekonomik, sosyal, 
teknolojik alanlardaki hızlı de-
ğişimlere bağlı olarak yaşanan 
krizler de giderek artıyor. Şirket-
ler, çoğu kez bir krizin etkilerini 
tam olarak kavrayamadan ken-

dilerini tümüyle bir başka kriz sürecinin ortasında 
buluyorlar.
Daha önceleri, krizler kısa süreli bir rahatsızlık dal-
gası yaratır, ancak arkasından oldukça uzun bir 
kararlı çalışma dönemi gelirdi. Günümüzde artık 
bu kararlılık dönemleri yaşanmamakta; krizlerin 
yarattığı kaoslar, türbülanslar birbirini izlemekte, 
adeta süreklilik göstermekte ve etkileri çok daha 
büyük olmaktadır. Krizlerle baş etme konusunda 
deneyimi olmayan organizasyonlarda daha be-
lirgin bir şekilde kendini göstermektedir.
 

Kriz dönemlerinde organizasyonlar 
ve yöneticiler

Krize tepkiler, değişik yönetim basamak-
larında farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

Çoğunlukla, üst yöneticiler krizin doğrudan 
etkilerini kontrol altına almakta zorlanırlar. Za-
manlarının çoğunu stratejik planlama toplan-
tılarına katılarak, raporları okuyarak ve bilgi 
toplayarak geçirirken, krizin çalışanları üze-
rindeki etkilerini tam ve doğru olarak tahmin 
edemezler. Bu yöneticiler, iletişim kurmaktan 
ve kötü haber duymaktan kaçınırlar. Gerçekle-
ri bilmediklerini kabul etmek onlar için zordur. 
Bu nedenle, kendilerini bilerek ve isteyerek 
âdeta “izole” ederler. Çalışanların talimatlara 
“uymalarını” beklerler. Direnme ya da şika-
yetlerle karşılaşırlarsa orta düzey yöneticileri 
suçlarlar. Çalışanlar olumlu tepki vermedikleri 
zaman da genellikle kendilerini ihanete uğra-
mış hissederler. Orta kademe yöneticiler, üst 
yönetimin arzuları doğrultusunda hızla “organi-
zasyonu değiştirme” baskısını duyarlar. Farklı 
yönlere çekildiklerini hissederler. Bu yöneticiler 
genellikle önceliklere odaklanmak için ihtiyaç 
duydukları bilgiden ve liderlikten yoksundurlar. 
Orta yerde yakalanmışlar ve parçalara bölün-
müşlerdir. Üst yönetimde kararlılık ve destek 
yoktur. Ayrıca, önceki yönetim uygulamaların-

da hayal kırıklıkları yaşamış, tedirgin çalışanlar 
tarafından kuşatılmışlardır. Kendilerini, üstleri 
tarafından terkedilmiş, suçlanan ve yanlış an-
laşılan kişiler olarak görürler.

Çalışanlar ise kriz sürecinde yaşanan de-
ğişiklikler nedeniyle kendilerini ihanete veya 
saldırıya uğramış hissederler. Çoğunlukla ha-
zırlıksız yakalandıklarını düşünürler ve olanlara 
inanmak istemezler. Bir çok çalışan direnme, 
kızgınlık, hayal kırıklığı veya şaşkınlık ile tepki 
verir. Risk almaktan korkmaya başlarlar. Yeni-
likçi olmak ve yeni şeyleri denemek istemezler. 
Sürdürdükleri ve sağlıklı olduğuna inandıkları 
ilişkilerini, alışmış oldukları yapıyı ve öngör-
dükleri kariyer fırsatlarını kaybetme duygusunu 
yaşarlar.

Kriz sürecinde liderin rolü
Kriz dönemlerinde her yöneticiden kendi 

grubundaki değişimi yönetmesi istenir. Üst yö-
netimden tüm iş gruplarının değişimini yönet-
mesi beklenemez. Ancak, orta düzey yönetici-
lerin çoğu, liderlerinin kendilerine ne yapmaları 
gerektiğini söylemelerini bekler. Çoğu kez üst 
ve orta kademe yöneticiler arasındaki iletişim 
zayıftır. Değişimi yönetecek etkili bir strateji bu-
lunmamaktadır.

Orta düzey yöneticiler hazır çözümler ol-
madığında genellikle üst yöneticileri kendilerini 
karanlıkta bırakmakla suçlarlar. Bu yöneticilerin 
beklemekten vazgeçip kendi ekiplerinin lider-
leri olmaları gerekir. Krizin yol açtığı değişim 
dalgalarının içinde kaybolmamak için değişi-
mi yönetmeyi öğrenmek zorundadırlar. Deği-
şim onlar için hem belirsizlik hem de fırsatlar 
içermektedir. Farkı yaratacak olan kendilerini 
ve ekiplerini nasıl yönetecekleridir. Yöneticiler, 
belirli adımları ve stratejileri izleyerek değişimi 
bir fırsata dönüştürmeyi öğrenmeli, üretkenliği 
ve büyümeyi cesaretlendiren bir iklim yarata-
bilmelidirler.

Organizasyonel dönüşüm yavaş, pahalı ve 
zordur. Değişimin hızlı, acısız ve kolay olabi-
leceği konusunda yaygın bir inanç bulunmak-
tadır. Yöneticiler genellikle, yapacakları deği-
şikliklerin rahatsız edici olmayacağına, düşük 
maliyetle ve kısa sürede uygulanabileceğine ve 
yaşanan organizasyonel sorunları çözeceğine 
inanmak isterler. Bu yanlış inanışlar, bir çok şir-
ketin kriz sürecini yönetmede neden başarısız 
olduğunu veya gerekli değişimlerin zorluğunu 
göze almada neden isteksiz kaldıklarını anla-
mamıza yardım etmektedir.

Kriz dönemindeki tepkiler
Krizler tehlike ve fırsatları birlikte barındırır-

lar. Ancak, insanların bir krize ilk tepkileri ge-
nellikle onu bir tehdit veya tehlike olarak algı-
lamaktır. Bu nedenle, değişimden korkarlar ve 
değişime direnme gösterirler. Krizin sonuçları 
bir kez gerçekleştiğinde, bundan etkilenenlerin 
alışmaya başlaması gecikmez. Bu süreç içinde 
bazı insanlar krizin yeni fırsatlar yaratabileceğini 
görmeye başlarlar. Bu insanların yeni durumun 
kendilerine farklı özgürlükler ve potansiyel güç-
ler sağladığını kabul etmelerinden sonra deği-
şim süreci başarılı bir şekilde yaşanacaktır. 

İnsanlar kriz sürecinde genellikle inkâr, di-
renme, araştırma ve kabullenme/adanma dö-
nemlerini yaşarlar. Bunlardan ilk ikisi, krizin 
tehlike olarak görüldüğü diğer ikisi de krizin 
fırsat olarak görüldüğü aşamalarda yaşanır. 
Birçok insan, kriz sürecinde değişimin bu dört 
aşamasını yaşar. Ancak, bazıları bu aşamaları 
hızla tamamlarken bazıları farklı aşamalardan 
birinde takılıp kalırlar.

Değişim sürecinin başlangıcındaki zorluk, 
insanların geçmişe odaklanmaları ve değişimi 
inkâr etmeleridir. Daha sonra, bu insanlar ne-
rede olduklarını merak ettikleri, nasıl etkilene-
ceklerini bilemedikleri ve bundan hoşnut olma-
dıkları bir döneme girerler. Bu, normal olarak 
direnmenin ortaya çıktığı aşamadır. Araştırma 
ve kabullenme/adanma aşamalarına geçtikle-
rinde insanlar geleceğe dönük düşünmeye ve 
değişimin getireceği fırsatlara odaklanmaya 
başlarlar. 

İnkâr: değişime ilk tepki
Önemli bir kriz baş gösterdiğinde ilk tepki 

genellikle tepkisizliktir. İnsanlar hiç bir şey ol-
mamış gibi her zaman yaptıklarını yapmaya, 
eskiden olduğu gibi çalışmaya devam ederler. 
Çalışanlar, adeta, kendilerini ve geleceklerini 
göz ardı ederek, değişime olan ihtiyaçlarını 
ve nasıl değişebileceklerini araştırmaya gerek 
görmezler.

İnkâr aşaması, eğer insanlar tepkilerini 
ifade etmeye cesaretlendirilmezlerse uzayıp 
gidebilir. Yönetim de çalışanların kendi kendi-
lerine değişmeye başlayacaklarını düşünerek 
kayıtsız kalırsa değişime tepkisizlik sürüp gi-
der. Bu aşamada çalışanlar genellikle sorun-
lara duyarsız olduğu için yöneticiler de hatalı 
bir şekilde, kriz sürecinin tamamlandığını dü-
şünmeye başlarlar.YÖ
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Prof. Dr. İsmet Sabit Barutçugil

Yöneticiler, 
krizin yol 
açtığı deği-
şim dalgala-
rının içinde 
kaybolmamak 
için değişimi 
yönetmeyi 
öğrenmek zo-
rundadırlar. 
Değişim onlar 
için hem be-
lirsizlik hem 
de fırsatlar 
içermektedir. 
Farkı yara-
tacak olan 
kendilerini 
ve ekiplerini 
nasıl yönete-
cekleridir.
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Direnme 

Direnme, insanların inkârın tepkisizliğini bıra-
kıp, değişim nedeniyle kendilerinden şüphe etme, 
kızgınlık, hayal kırıklığı, depresyon, endişe, korku 
ve belirsizlik gibi duyguları yaşadıklarını kabul et-
meleriyle başlar. Direnme aşamasında, üretkenlik 
çarpıcı bir biçimde dibe vurur. İnsanlar tedirgin 
ve olumsuzdurlar. İş kazaları, hastalıklar ve işe 
devamsızlıklar katlanarak artar. Bir organizasyon-
da olumsuz duyguları açıklıkla yaşamak zordur. 
Ancak, duyguların açık ifade edilmesine ortam 
sağlanması, o zorluğun etkisini azaltır. İnsanlara 
duygularını ifade etmeleri ve paylaşmaları için fır-
sat verildiğinde bu aşamanın daha hızlı atlatılması 
sağlanır. Kendilerinin belirli bir duyguyu yaşayan 
tek kişi olduğunu düşünen insanlar, paylaşma yo-
luyla başkalarının da aynı duyguları yaşadığını öğ-
rendikleri zaman kendilerini daha iyi hissederler. 
Bu tür tepkilerin paylaşılamadığı kapalı kurumsal 
kültürlerde direnme aşaması uzayacaktır. Duy-
guları açık ifade etmek, çalışanların değişmesine 
yardım eder. 

Sonunda, herkes bir dip noktaya ulaşır ve 
krizle ilgili karamsarlık dağılmaya başlar. Açıklıkla 
görülen, ancak herkeste farklı olan bu olumlu duy-
gulara doğru geçiş işlerin iyiye gittiğini gösterir. İş 
grupları, işe yeniden ilginin uyandığını ve yaratıcılı-
ğın geri döndüğünü hissederler. 

Araştırma ve adanma: 
Son aşamalar

Araştırma aşamasında, insanlar dikkatleri-
ni geleceğe ve dış çevreye doğru bir kez daha 
odaklandırdıklarında enerji serbest kalır. İnsanlar 
yeni sorumluluklarını anlamaya çalışırlar, birbir-
leri ile ilişkiler geliştirmek için yeni yollar ararlar, 
kendi gelecekleri hakkında daha fazla öğrenmek 
isterler ve yeni organizasyonun nasıl çalışacağı-
nı merak ederler. Birçok konuda cevaplanması 
gereken sorular vardır. Bu aşamada belirsizlikler 
ve yoğun stres yaşanır. Birçok konunun açıklığa 
kavuşması gerekmektedir. İnsanlar, gelecekte 
kullanacakları yolları belirlemek için içlerindeki 
yaratıcı enerjilerine dayanma eğilimi içindedirler. 
Bu aşama, heyecanlı olacağı gibi canlandırıcı ve 
coşku yaratıcı da olabilir. Güçlü yeni ilişkiler ve 
bağlılıklar yaratabilir. Araştırma, deneme, yaşama 
ve derinliğine incelemeden sonra yeni bir tutum 
ortaya çıkmaya başlar. Birey kendini adamaya 
hazırdır. Bu aşamada çalışanlar bir plan üzerinde 
odaklanmaya başlar. Kendi misyonlarını yeniden 
yaratmak ve gerçekleştirmek için eylem planla-
rı hazırlamaya isteklidirler. Bu aşama, başka bir 
büyük kriz nedeniyle yeni bir değişim döngüsü 
başlayana kadar devam eder.

Değişim sürecinde neler olur?

Kriz, bir şeylerin bitmesi, yeni veya farklı bir 
başka şeyin başlamasıyla ortaya çıkar. Bu iki nok-
ta arasındaki dönem değişim sürecidir. Bu süreç 
içinde insanlar eskiyi unutmak ve yeniyi sahiplen-
meyi öğrenmek zorundadırlar. Bu, bilinen ve alı-
şılmış olandan bilinmeyene doğru bir yolculuktur. 
Değişim olumlu bile olsa bu psikolojik süreç in-
sanları etkiler ve genellikle tepki ile karşılanır. En 
güçlü tepki kaybetme duygusundan kaynaklanır. 
İnsanların geride bırakacakları, onları kaybettik-
leri duygusunu yaratır. Terfi, büyüme, yeni ürün 
ve yeni pazarlar gibi olumlu değişiklikler bile bir 
kaybetme duygusunu beraberinde getirir. Deği-
şim dönemlerinde kişinin bir şeylerin sona erdiği 
duygusunu yaşaması yaygın görülen bir durum-
dur. Yöneticiler, değişimin beraberindeki kayıpları 
anlamakta ve bunun insanlar üzerindeki duygusal 
etkilerini görmekte çoğunlukla zorluk çekerler. De-
ğişimin ne kadar tedirgin edici bir durum olduğunu 
ve insanların uyum sağlamak için zamana ihtiyaç 
duyduklarını akıldan çıkarmamak gerekir. Kaybet-
me duygusunu anlamayan yöneticiler, insanları 
kazanamaz ve yeni bir yöne doğru götüremezler.

Bir organizasyonda köklü bir değişim yaşan-
dığında, çalışanların yaşadığı kaybetme duygusu 
belirli bazı başlıklar altında toplanabilir:

•	Güvenlik: Kontrol duygusunu kaybe-
den insanlar gelecekte ne olacağını ve nerede 
olacaklarını bilmedikleri için kendilerini güvensiz 
hissederler.

•	Uzmanlık: Çalışanlar artık ne yaptıklarını 
veya işlerini nasıl yöneteceklerini bildiklerinden 
emin değillerdir. Yeni görevlerde yetersiz kala-
caklarını düşünür, utanır ve sıkılırlar. Bu görevleri 
nasıl yapacaklarını bilmediklerini kabul etmeleri 
ve söylemeleri kolay değildir.

•	İlişkiler: Kendilerini rahat ve güvenli his-
settikleri ilişkiler azaldığında insanlar bir takıma, 
gruba ya da organizasyona ait olma duygusunu 
yitirebilirler.

•	Yön duygusu: Çalışanlar nereye ve niçin 
gittikleri konusundaki anlayışı kaybedebilirler. İş-
lerinin anlamı ve misyonu belirsiz olabilir.

•	Alan: Çalışanlar, daha önce kendilerine 
ait olduğunu bildikleri iş alanı, görev-sorumluluk 
veya benzeri bir alanın belirsizleştiği veya yok ol-
duğu duygusuna kapılabilirler. 

Her kaybedilenin bir maliyeti vardır ve insan-
da hüzne benzer bir duygusal tepkiyi ateşler. Bir 
insanın değişim sürecinde kaybetme duyguları-
nı yaşaması onun zayıf ya da eski kafalı olduğu 
anlamına gelmez. Bu değişimin normal bir par-
çasıdır. Kaybetme tepkisi göstermeyen insan-
lar gerçekte, bu duyguyu içlerinde bastırmakta, 
ancak daha sonra daha küçük bir değişimde 
yenik düşmektedirler. Ortaya çıktığında bir kaybı 

kabullenmek sağlıklı davranıştır. Böylece, geçiş 
süreci daha kolay ve hızlı atlatılır. Her şeyin eskisi 
gibi olduğu şeklinde davranmak ve kayıpları gör-
mezden gelmek genellikle değişimin ileri aşama-
larında direnmeye ve sorunlara yol açacaktır.

Değişimi anlatmak 

Bir yönetici kriz sürecinde değişimle ilgili 
olarak az veya çok bilgiye sahip olabilir ya da 
elinde hiçbir bilgi olmayabilir. Ancak yine de 
kendi iş biriminde değişimi başarma sorumlu-
luğunu taşır. Değişimle ilgili mesajı çalışanları-
na verme biçimi yöneticinin sonuçta elde ede-
ceklerini belirler. Değişim duyurusu, genellikle, 
inkar aşamasında yapılır ve bazen varması 
gereken insanlara ulaşmaz. Mesaj alındığında 
grup çok hızlı bir şekilde inkar aşamasından 
direnmeye geçer. 

Bir yöneticinin çalışanlarına değişim 
hakkında bilgi vermek ve onların duygusal 
tepkilerini azaltmak için dikkat edeceği bazı 
kritik noktalar vardır:

•	 Değişimin neden gerekli olduğu açık-
lıkla söylenmelidir.

•	 Çalışanlarla kişisel olarak, yüz yüze 
konuşulmalıdır.

•	 Yalnızca gerçekler söylenmelidir.
•	 Duygular açıklıkla ifade edilmelidir.
•	 Yeni durum için çalışanlar cesaretlen-

dirilmelidir. 
•	 Kriz dönemlerinde iletişimin açıklığı-

nı korumak dedikoduları, endişeyi ve hataları 
önlemeye yardımcı olacaktır. Yöneticiler, ge-
nellikle “çok meşgul ve baskı altında” olduk-
larını söyleyerek toplantılara zaman ayırmak 
istemezler. Ancak, krizin başlangıcında iletişim 
için zaman ayrılmadığında daha sonra çıkacak 
sorunları çözmek için çok daha fazla zaman 

ayırmak gerekecektir. Bir değişimi duyurmak 
için bir toplantı yapmak grubu bilgilendirmek 
için en iyi yoldur. Toplantılar, planlama, uy-
gulama ve izleme içinde en temel araçlardır. 
İnsanların bir şeyler yapmak için birlikte bir ta-
kım olarak çalışabilecekleri fikrini güçlendirir. 
Herkesin ne olup bittiğini öğrenmesini sağlar 
ve geribildirim için fırsatlar yaratır. Değişim sü-
recinin aşamalarında ilerledikçe her toplantının 
özel amacı değişmekle beraber genel amaç 
herkesin bilgilendirilmesini sağlamaktır. Top-
lantıların; bir değişimi duyurmak, yeni bilgileri 
açıklamak, çalışanlara duygularını ifade etmek 
için uygun ortam sağlamak, çalışanların deği-
şimin planlanmasına ve uygulanmasına aktif 
olarak katılımını sağlamak ve işlerin nasıl git-
tiği hakkında geribildirim sağlamak gibi özel 
amaçları olabilir.

•	 Bir toplantının değişim sürecinden ge-
çen insanlara en önemli yararları; değişimin 
nedenlerini öğrenmek, sağlıklı, güncel bilgi al-
mak, sorular sormak için bir fırsat bulmak, ken-
di duygularını ifade etme şansını elde etmek ve 
kişisel güvenceler almak şeklinde belirtilebilir. 
Kriz sırasında bir yönetici genellikle, başkala-
rının ne yapılacağını anladığını varsayar. Artan 
baskı nedeniyle, bazen talimatları kısaltma ve 
iletişimi azaltma şeklinde bir eğilim gözlenir. 
Ancak, değişim sırasında daha az değil daha 
çok bilgiye ihtiyaç duyulur. Herkes kendisinin 
bu değişimle nasıl ilişkilendirileceğini tahmin 
etme ihtiyacı içindedir. Yeni bir organizasyon, 
yeni bir görev veya bir yeni teknoloji ile karşıla-
şıldığında insanlar birlikte farklı bir şekilde nasıl 
çalışacaklarını öğrenme ihtiyacını duyacaklar-
dır. iş yerinde ilişkilerin nasıl değişeceğini an-
lamak isteyeceklerdir. Birbirlerinden ne bekle-
yeceklerini anlamaya çalışacaklardır. Bazen bu 
çabayı defalarca tekrarlamaları gerekecektir. 
Değişim sırasında her zaman her şey değişe-
bilir.  

İsmet Sabit
Barutçugil 
Kimdir?
1950 yılında 
Gaziantep’de 
doğdu. 1971 
yılında İstanbul 
Üniversitesi 
İktisat Fakültesi 
Maliye-Siyasal 
Bilgiler 
Bölümü’nü 
bitirdi. 1987 
yılında Uludağ 
Üniversitesi’nde 
Profesörlüğe 
atanan 
Barutçugil, 
1990-1995 yılları 
arasında Yıldız 
Üniversitesi’nde 
ve Marmara 
Üniversitesi’nde 
Yönetim ve 
Pazarlama 
dersleri verdi. 
Barutçugil 
yazdığı çok 
sayıda kitabın 
yanı sıra 
1983-1990 
dönemimde 
ikisi Enka 
Vakfı, diğerleri 
İstanbul Ticaret 
Odası ve Milliyet 
Gazetesi olmak 
üzere 4 bilimsel 
eser yarışması 
ödülü kazandı.

Değişim 
olumlu 
bile olsa 
bu psiko-
lojik süreç 
insanları 
etkiler ve 
genellikle 
tepki ile 
karşılanır. 
En güç-
lü tepki, 
kaybetme 
duygusun-
dan kay-
naklanır. 
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Sık sık hapşırıyorsanız, burnunuz tıkanıyor, gözleriniz kaşınıyorsa dikkat edin allerjik nezle olabilirsiniz. 
Prof. Dr. Fatih Özkaragöz, allerjik nezlenin belirtilerini ve etkilerini anlattı. 

Allerjik Nezle 
Akciğer Hastalıklarına 
Davetiye Çıkarır

Kışın en sık rastlanan hastalıklardan bir ta-
nesi nezledir… Etrafınızda sık sık hapşıran ve 
burnunu çeken insanlar görürsünüz. Pek bilin-
mese de, birçok insanın nezle olmasının temel 
sebeplerinden bir tanesi alerjik vakalardır. Alerji 
Hastalıkları konusunda uzman Prof. Dr. Fatih 
Özkaragöz’e allerjik nezleyi sorduk:

Allerjik nezle nedir?

Allerjik nezle; tekrarlayan burun akıntısı, bu-
run tıkanıklığı veya aksırık nöbetleri ile seyreden 
bir hastalıktır. Burun mukozasında oluşan alerjik 
reaksiyonlar sık ve uzun süren aksırık nöbetleri, 
çok miktarda sulu burun akıntısı ve burun ka-
şıntılarına neden olur. Burun akıntısı olmadığı 
zamanlarda hasta burun tıkanıklığından şikayet 
eder. Allerjik nezle belirli mevsimlerde ortaya çı-
kabildiği gibi bütün yıl boyunca da devam ede-
bilir. 

Allerjik nezle belirtileri nelerdir?

Allerjik nezle belirtileri; sulu burun akıntısı, 
burun tıkanıklığı ve doluluğu, sık ve uzun süre-
li aksırıklar, geniz akıntısı, burun, damak kulak 

göz kaşıntıları, koku alma duyusun-
da azalma olarak sıralanabilir. 

Bu hastalığın insana ne gibi 
zararları vardır?

Allerjik nezle sonucu ortaya çı-
kan burun tıkanıklığından, burun bu 
işlevleri yerine getiremez. Sonuçta 
ağız yolu ile akciğerlere alınan hava 
süzülmeden, ısıtılıp nemlendirilme-
den bronşlara gittiği için çeşitli ak-
ciğer hastalıklarına zemin oluştura-
bilir. Üst solunum yollarının havayı 
temizleme mekanizmalarından biri 

de aksırık refleksidir. Aksırık, solunum yollarının 
irritan (tahriş edici) maddelere karşı savunma 
sistemidir. Aksırık refleksi, trigeminus’un (yüzün 
duyu siniri) uyarılması ile oluşan derin bir solu-
numu takiben glottis (nefes borusu ağzı) kapalı 
iken, şiddetli bir ekspirasyon (soluk verme) şek-
linde ortaya çıkar.  

Ayrıca burun, koku ve yenen besinlerin lez-
zetini hissetmemizi sağlar. Bunlardan mahrum 
kalırsınız. 

İnsanlar arasında allerjik nezlenin görülüş 
oranı nedir?

Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalara göre 
her ülke nüfusunun yüzde 5-20’sinin allerjik 
nezleli olduğu rapor edilmektedir. Bu durum ül-
kelerin iklim ve meteorolojik şartlarında yetişen 
bitki cins ve miktarlarına göre değişmektedir. 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişen 
bir cins ot (ragweed) sebebiyle bu oran yüzde 
20-30 seviyesindedir. 

Ülkemizde 6-11 yaşlar arasında 1163 ço-
cuk üzerinde yaptığımız bir araştırmada 235 
atopik bünyeli çocuk teşhis edilmiş bunların 
202’sinin (yüzde 17) allerjik nezleli olduğu 
tespit edilmiştir. 

Hastalığın sebepleri nelerdir?

Allerjik nezlenin oluşmasında çeşitli alerjen-
ler ve faktörler rol oynamaktadır. Polenler, küf 
mantar sporları, toz akarları, hayvan tüy ve deri 
döküntüleri, besinler ve çeşitli ilaçlar allerjik 
nezlenin sebepleri olarak bilinir. Ayrıca genetik 
nedenler, hava kirliliği ve çalıştığınız işin şartları 
sebepler arasında olabilir. Enfeksiyonlar ve hor-
monal etkenler de tetikleyiciler arasındadır. 

Kaç çeşit allerjik nezle vardır?

Mevsimsel (saman nezlesi), peranial ve mes-
leğe bağlı allerjik nezle olarak üçe ayırabiliriz. 
Mevsimsel allerjik nezle 150 yıl önce Amerika’da 
ilk tarif edildiğinde yanlış bir ifadeyle ‘saman 
ateşi’ anlamına gelen ‘hay fever’ olarak isimlen-
dirilmiş. Fakat hastalığın saman ile ilgisi olma-
dığı gibi, hastalık seyrinde ateş de bulunmadı-
ğı anlaşılmasına rağmen bu terim hala yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bizim tıp literatürümüze 
saman nezlesi olarak geçmiş olup halen bahar 
nezlesi veya mevsimsel allerjik nezle olarak da 
adlandırılmaktadır. 

Saman nezlesi daha çok ilkbahar aylarında 
başlar. Sebep olan alerjen genellikle bir veya 
birkaç çayır grubu polenidir. Hasta şikayetleri 
mevsim başında başlar ve sonunda kendiliğin-
den geçer. Bazı hastalar şikayetlerini takip ede-
rek allerjik olduğu polenin havada yayılmaya 
başladığı ve bittiği günleri tahmin edebilir. Sa-
dece ilkbaharda değil, nadir olarak sonbaharda 
da çayır ve ot polenleri saman nezlelerine se-
bep olabilir. 

Bu türün belirtileri, burun akıntısı, uzun süreli 
aksırık nöbetleri, burun tıkanıklığı ile burun, ku-
lak damak ve genizde kaşıntıdır. 

Bazı kişilerde zamanla gözlerde sulanma, 
kanlanma, kaşıntı, öksürük ve nefes darlığı şika-
yetleri de eklenebilir. 

Peranial allerjik nezle ise tüm yıl boyunca de-
vam ettiğinden senelik allerjik nezle manasında 
gelen peranial allerjik nezle veya kısaca allerjik 
nezle olarak da adlandırılabilir. Bu hastaların şi-
kayetleri bütün yıl boyunca azalarak veya çoğa-
larak devam eder. Şikayetler arasında burun tı-
kanıklığı daha belirgindir. Sebep olan alerjenler 
polenler başta olmak üzere küf mantar sporları 
ve ev tozu akarlarıdır. 

Mesleki allerjik nezle de ise hasta şikayetleri 
işyerinde başlaması ve işyeri dışında geçmesi 
ile kolayca teşhis edilebilir. Bu allerjik nezleye 
işyerindeki kimyasal maddeler veya küf mantar 
sporları, toz akarları ve hamamböceği parçaları 
gibi alerjenler sebep olabilir. İşyerinde nezleye 

neden olan alerjenler, yapılan işin cinsine göre 
değişir. Bunlar yün, pamuk, kuş tüyü veya elyaf 
tozları, parfüm, sigara dumanı, yağlı boya ko-
kuları, ozon, amonyak, klorür, böcek öldürücü 
spreyler gibi çeşitli toz veya kimyasal madde-
lerdir. 

Bu hastalar devamlı burun akıntısı veya bu-
run tıkanıklığından şikayet ederler. Bu şikayet-
lerin bazıları, iş yerine konan özel hava temiz-
leyiciler veya özel maskeler kullanılarak kısmen 
önlenebilir. 

Sinüzit ve allerjik nezle arasındaki fark ne-
dir?

Yüz sinüslerinin enfeksiyonu ‘sinüzit’i olan 
hastalarda burun tıkanıklığı ve akıntı, belirleyici 
allerjik nezle ile karışabilir. Sinüzitlerde yüksek 
ateş, yüz ağrıları olabilir ve burun akıntısı koyu 
sarı, yeşil görünümlüdür. Teşhis için yüz sinüs-
lerinin radyolojik tetkiki yardımcı olur. 

Allerjik nezle olduğunu fark eden kişilere 
ne önerirsiniz?

Elbette ki, öncelikle bir hekime başvurmaları-
nı tavsiye ediyorum. Hastalığın teşhisinden son-
ra uygun tedavi hekim gözetiminde yapılmalı…

Bununla ilgili bitkisel önerileriniz var mı?

Bitkisel ilaçlar asırlardan beri birçok hasta-
lığın tedavisi olarak kullanılagelmektedir. Aslın-
da ilaçların bazıları doğrudan bitkilerden elde 
edilmektedir. Journal of Allergy and Clinical 
İmmunology dergisinde yayınlanan bir araştır-
mada maydanozun, histaminin etkisini azalttığı 
rapor edilmiştir. Bunun için 250 ml kaynatılmış 
su içine, iki tatlı kaşığı kurutulmuş maydanoz 
karıştırarak günde 2-3 bardak içilmesi tavsiye 
edilmektedir. Allerjik nezlede tavsiye edilen 
diğer bir bitki, ısırgan otu çayıdır. Maydano-
za benzer sonuçtan bahsedilmektedir. Çin’de 
binlerce senedir astım tedavisinde kullanılan 
botanik adı ‘ephedra sinica’ olan bir bitkiden 
bahsedilmektedir. Çok kullanılırsa efedrinin 
yan etkileri, çarpıntı, tansiyon yükselmesi, kalp 
çarpıntısı, uykusuzluk olarak görülmektedir. 

Bu tip ilaçlar için araştırmacıların genel 
yorumu; bitki çayları bazı hastalıkların semp-
tomlarını kontrol edip fayda veriyorsa bunların 
içinde mutlaka bir farmakolojik etkin madde-
si vardır ve bu sebeple bunlar da bir ilaçtır. 
Bunların dozunun bilinmesi, tespit edilmesi ve 
ayarlanması gerekir. Onun için siz yine de bir 
hekime danışın. A
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Güldeste 2 Türk Sanat Müziği Koleksiyonu
Kanaltürk Radyo, Odeon Müzik ile işbirliği yaparak Türk Sanat Müziği sevenler için ben-
zersiz bir albüm daha çıkardı.
İlki Aralık 2006’da yeni yıl hediyesi olarak piyasaya sürülen ‘Güldeste’ serisinin ikinci 
albümü olan ‘Güldeste 2’ müzik marketlerin raflarında yerini aldı. 92.9 frekansından 
Türk Sanat Müziği ağırlıklı yayını yapan ‘Kanaltürk Radyo’ dinleyicilerinin istekleri de göz 
önüne alınarak hazırlanan ‘Güldeste 2’, dört ünlü sanatçının 4 ayrı albümünün bir araya 
gelmesiyle oluşturuldu. 
Mediha Demirkıran’ın ‘Odeon Yılları’, Perihan Altındağ Sözeri’nin ‘Anısına Saygı’, Musta-
fa Sağyaşar’ın ‘Mustafa Sağyaşar 2’ ve Yaşar Özel’in ‘Yaşar Özel 2’ albümleri ‘Güldeste 
2’ ambalajının içinde bulunuyor. Tam dört CD ve 57 tane birbirinden güzel Türk Sanat 
Müziği şarkısının yer aldığı albüm kaçırılmayacak türden.

Yönetmen: Tolga Örnek
Oyuncular: : Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Halit Ergenç, Sait Genay, Altan Gördüm, 
Vahide Gördüm, Seçil Mutlu, Uğur Polat, Serhat Tutumluer, Onur Ünsal, Selçuk Yöntem,  
Haluk Bilginer

16 Haziran 1961. Devlet Başkanı Cemal Gürsel tümüyle yerli üretim bir otomobil yapılmasını 
emreder ve görevin TCDD işletmesine verildiği bildirilir. O gün orada bulunan 23 mühendis 
bu emri “Türk insanının makûs talihine karşı bir meydan okuma” olarak algılarlar. En küçük 
bir tereddüt ya da endişe sergilenmeksizin derhal işe başlanır. Çalışma mekanı olarak 
Devlet Demiryolları’nın Eskişehir’deki Cer Atölyesi seçilir. 
Zaman oldukça dardır. Ekibin Cumhuriyet Bayramı’na kadar yalnızca 130 günü vardır. 
Bu dar zamanda mühendisler olağan üstü bir performansla çalışır. Peki sonuç ne olur? 
Hikayenin gerisini filmde izleyin.

10 Örnek İnsan Hayatım
Yazar Adı : Ayşe Çokçevik
Türü   : Biyografi
Yayınevi : Bilge 

Yazar  : Kazım Karabekir
Türü  : Biyografi
Yayınevi : Yapı Kredi

Sahabeler arasında bazı derecelendirmeler vardır ve on 
sahabe diğerlerinden “umumi derece” bakımından yük-
sek görülmüştür. Ayşe Çokçevik, İslami literatürde “Aşe-
re-i Mübeşşere“ diye isimlendirilen bu mübarek insanları 
“Asr-ı Saadet’ten On Örnek İnsan” isimli bu eserinde 
akıcı üslubuyla yeniden kaleme aldı ve okuyucuların isti-

fadesine sundu.
Bu on örnek insan şunlardır; 
1. Hazret-i Ebû Bekir, 2. Haz-
ret-i Ömer, 3. Hazret-i Os-
man, 4. Hazret-i Ali, 5. Haz-
ret-i Abdurrahman bin Avf, 6. 
Hazret-i Ubeyde bin Cerrah, 
7. Hazret-i Said bin Zeyd, 8. 
Hazret-i Sa’d bin Ebî Vakkas, 
9. Hazret-i Ubeydullah bin 
Talha, 10. Hazret-i Zübeyir bin 
Avvâm’dır. 

Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanlarından Ka-
zım Karabekir, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 
çok tartışıldı. Onun tarafından yazılan kitaplar bazen 
yakıldı ve yakılan kitap olarak yeniden piyasaya çık-
tı. Yakın tarihimizin önemli komutanlarından Kazım 

Karabekir’in hayatını kendi 
kaleminden okumak isterse-
niz Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıkan “Hayatım” kitabını ala-
bilirsiniz. Kitabın arka kapa-
ğında Karabekir’in şu söz-
lerine yer verilmiş: Herkesin 
hayatı, mükemmel bir tarih 
parçasıdır. Hele çocukların 
ibret alacağı güzel bir kitap-
tır. Ne idik, ne olduk? Mutlak 
bilinmelidir. 

Vangelis
Dünyaca ünlü Yunanlı besteci Vangelis, Newage türünün en tanınmış isimlerinden. 
Aslında hiç bize yabancı bir isim değil. Onun bestelerinden birisini ya bir organizasyon 
da, ya da bir tv programında duymuşsunuzdur. Yunanlı olduğunu öğrenip burun 
kıvıranlara hemen hatırlatalım… Vangelis, birçok Türk’ün hafızasına kazınmış parçalara 
da imza atmıştır. Örneğin, “Türkiye için çalışıyoruz” olarak Türkçe söz yazılan, 80’lerin 
sonu ve 90’ların başında, TRT’de Özal reformlarının anlatıldığı müzik ona aittir. Yine 
bir zamanlar TRT’de yayınlanan efsane haber programı Anadolu’dan Görünüm’ün 
müzikleri Vangelis imzası taşıyor. 2002 FİFA Dünya Kupası marşı bestesi de onun. 
Heaven & Hell, Chariots of Fire, Antarctica, Themes, Confuest of Paradise, Oceanic 
isimli albümlere imza atan Vangelis’in 92’de yaptığı Confuest of Pradise en çok satan 
ve bilinen albümüdür. 

M
Ü

Z
İK

K
İT

A
P

Dinle Neyden
Yönetmen: Jacques Deschamps
Oyuncular: Ahu Türkpençe, Alican Yücesoy, Emin Olcay, Metin Hara, Lale Mansur, 
Jean Benguigui, Burhan Öçal, Altuğ Yücel, İsmail Hakki, Taner Ertürkler, Jean Gabriel 
Nordmann

“Dinle Neyden”, 1798 Osmanlı-Fransız savaşının yaklaştığı günlerde, İstanbul’da barış 
arayan bir avuç insanın çabalarıyla, iki genç Saray mensubu arasında yaşanan duygusal 
ilişkinin tanığı olan genç bir Mevlevi dervişinin mistik dünyasını anlatıyor;
Mevlevihane defterlerini tutmakla görevli Derviş, aynı zamanda eski bir Osmanlı 
Paşası olan Nuri Dede Efendi’nin hizmetindedir. Dede Efendi ve onun eski dostu olan 
bazı Fransız diplomatlar yaklaşan harbi önlemeye çalışmaktadır. Gayriresmi olarak 
sürdürülen bu çalışma, Sultan III.Selim’in kızkardeşi Beyhan Sultan’a ait Sahilsaray’da 
gerçekleştirilmektedir.

Kirazın tadı
Yazan ve Yöneten : Abbas Kiarostami 
Oyuncular : Homayon Ershadi, Abdolrahman Bagheri, Afshin Khorshid Bakhtiari, 
Safar Ali Moradi

Bu sayıda bir değişiklik yapalım, garp filmleri yerine bir tane şark filmi tanıtalım. İran 
sinemasından hep övgüyle söz edilir. Orijinal adı “Ta’m e Guilass” olan film Türkçe’ye “Kirazın 
Tadı” olarak çevrilmiş. İranlı usta sinemacı Abbas Kiarostami’nin yönettiği, anlatımıyla pek çok 
izleyiciye sıkıcı gelebilen ama belki de finali ile sabredenlere müthiş bir sinemasal tat sunan 
bir film Kirazın Tadı... Film, intihar etmek isteyen orta yaşlı bir adamın, kendisini gömmek 
için birisini ararkenki yolculuğunu ve iç çatışmalarını, hayatı sorgulamasını anlatıyor. Cannes 
Film Festivali’nden Altın Palmiye ile dönen bu başyapıt, özellikle kendinden bir şeyler vererek 
film izlemeyi seven sinemaseverler için inanılmaz bir ziyafet... 

Devrim Arabaları
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2009 Yazında 3G 
Üçüncü nesil haberleşme sistemi 3G, Danıştay onayının da 

yapılmasıyla 2009 yaz aylarında kullanıma açılacak. Operatörlerin 
de teknik alt yapı çalışmalarını bu sürede tamamlamaları bekle-
nirken, 3G teknolojisinin yaz aylarında kullanılmaya başlanılacağı 
duyuruldu. Üçüncü Nesil İhalesi sonrasında açıklama yapan Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, ihale ile 
mobil sektörünün yeni bir ivme kazanacağını, içerik yönünden pek 
çok servisin verilmeye başlanacağını belirterek, yapılan ihalenin iyi 
ve şeffaf bir ihale olduğunu kaydetti. Yeni tesis edilecek sistemde 
gerek yazılım gerekse donanım olarak en az yüzde 40 oranında 
yerli üretimin esas olduğunu ifade eden Acarer, üç sene sonunda 

bu lisansı alacak operatörlerin kademeli olarak 500 Ar-Ge elemanı 
çalıştırmak zorunda olduğunu söyledi. Danıştay’ın ihaleyi onaylamasının ardından yaz ayları içinde 
hizmetin verilmeye başlanacağının altını çizen Acarer, operatörlerin teknik alt yapı çalışmalarını da 
yapacaklarını kaydetti.

Melatoninize Dikkat! 
Vücudun biyolojik saatini koruyup, doğal ritmini ayarlayan 

melotonin hormonu, ancak gece siz uyuduğunuz saatlerde ve 
karanlıkta salgılanabiliyor. Melotonin, kişiyi çeşitli hastalıklara karşı 
korumasının yanısıra; kansere karşı da kalkan görevi görüyor.  

Işığın insan fizyolojisi ve davranışları üzerine geniş etkileri 
olduğunu kaydeden uzmanlar, ışığın bu etkileri etkilediğini ve 

düzenlediğini belirtiyorlar. Bu nedenle, uygunsuz bir zamanlama ile insan fizyolojisini değiştirebiliyor. 
Işığın tetiklediği bozulmalara bir örnek; günlük vücut organizasyonlarının etkilenmesidir. (Hormonların 
üretim ritminin değişmesi gibi) Işık ve karanlığa maruz kalma saatlerindeki değişiklikler, vücut 
organizasyonlarının zamanlamalarında kaymalara neden olabilir. İnsanın içindeki ritimlerin, dış çevreyle 
uyumu kaybolabilir. Uyku ve uyanık kalma saatlerinde etkilenme olabilir. Gece çalışan kadınlarda 
meme kanseri gelişiminin çok daha fazla olduğunu aktaran uzmanlar, düzenli ve yeterli melatonin 
salınımı için karanlık ortamda uyumanın önemini vurgulayarak, gece çalışmaları mümkünse gündüze 
kaydırmak gerektiği üzerinde birleşiyor.

Windows 7’nin Beta Sürümü Halka Açık
Şimdiye kadar geliştirdiği bütün yazılımlarda kapalı beta sürecini 

takip eden Microsoft, Windows 7’nin beta sürümünü halka açık olacağını 
duyurdu. Microsoft, 2009’un başında Vista halefi Windows 7’nin beta 
sürümünü yayımlayacak. Geçmişte Microsoft kapalı beta süreçlerini 
tercih ederdi ve bu betalara sadece seçilmiş testçiler erişebilirdi. 
Berlin’de gerçekleşen Microsoft konferansı Technical Summit 2008’de 
firma, Windows 7’de bu yolu izlemeyeceğini bildirdi.

Windows 7’nin beta sürümü, final sürümünde bulunacak olan tüm fonksiyonları sunacak. Bu 
yüzden 7’nin beta sürümü, yeni fonksiyonların test edilmesi yerine sadece hata arama / düzeltme 
sürecine hizmet edecek. Beta testinden sonra, 2009’un sonuna doğru ise RC sürümü (ya da 
sürümleri) yayımlanacak. 2010’un başında da Windows 7’nin nihai sürümü piyasaya sürülecek. Ayrıca 
konferansta Microsoft’un Windows XP’den Windows 7’ye yükseltme seçeneği sunmayacağı da ortaya 
çıktı. Sadece Windows Vista kullanıcıları daha ucuz bu tedarik imkânından faydalanabilecek.

TÜBİTAK’tan Arama Kurtarma Radarı
İstanbul’da beklenen büyük deprem, herkeste korku oluştururken, uzmanlar 

depremle ilgili her gün farklı bir buluş gerçekleştiriyor. Son buluş ise TÜBİTAK’tan 
geldi. Kurumun araştırmacıları, depremde göçük altında kalanların kalp atışlarını 
algılayabilen ‘’Arama kurtarma radarı’’ geliştirdi. Radar, baygın da olsa yaralının 
göğüs kafesi hareketlerinden yerini tespit edebiliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi (MAM) Türkiye-Ukrayna Ortak Araştırma Laboratuvarı araştırmacılarından 
Atilla Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Arama-kurtarma radarının” olası 
bir depremde kullanılmak üzere birkaç yıl önce geliştirildiğini ve radar üzerindeki 
çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Atilla Ünal, geliştirdikleri yer altı radarı sisteminin 

ise yaralının kalp atışı ile göçük altındaki yerini belirleyebildiğini kaydetti. Ünal, ‘’Sistem, göçük altındaki 
kişi baygın ya da ses çıkaramayacak durumda dahi olsa, eğer yaşıyorsa kolaylıkla tespit etmeye 
imkân veriyor’’ diye konuştu. Elektromanyetik alan kullanan radarın insan sağlığına zararlı bir etkisinin 
bulunmadığı da belirtildi. 

BM’den Küresel Isınma Açıklaması Manyetik Hafıza Sistemleri Yaygınlaşacak
Çin’in başkenti Pekin’de konuşan BM Çevre Programı Başkanı Achim Steiner, “Hava kirliliği 

sorunu, sanayiden karbondioksit salımının dünya atmosferini ısıtmada (sera etkisi) etkisinin tam 
anlaşılmasını da kötü biçimde örtebiliyor” dedi. Kirli hava katmanı, güneş ışığını yaklaşık yüzde 75 
oranı gibi anormal ölçüde keserek, sıcaklığı 2 derece düşürebiliyor. Başta fabrikalar ve otomobille-
rin yarattığı karbondioksit emisyonu ve hava kirliliği, canlıların yaşamı için çok önemli olan su kay-
naklarını besleyen buzulları da erimeye ve kirlenmeye itebiliyor. Dünya hava kirliliği Kuzey Amerika, 
Amazon Havzası, Afrika ve Avrupa’nın yanında en çok Asya’nın büyük 
kentlerinden kaynaklanıyor. Kirli hava katmanı, kaynaklandığı alandan 
başka temiz alanları da kirletebiliyor. Asya’nın kirli hava katmanı Arap 
Yarımadası’ndan Büyük Okyanus kıyılarına dek uzanıyor. BM’nin At-
mosfer ve İklim Değişikliği Kurulu’nun baş uzmanı Hint asıllı Prof. Dr. 
Virabhadran Ramanathan, “Eskiden hava kirliliği katmanının yalnız ait 
olduğu kent üzerinde asılı kaldığını düşünürdük. Oysa bugün biliyoruz 
ki bu kötü katman başka alanlara taşınarak oraları da kirletiyor” dedi.

Bir konferans için Eskişehir’e gelen Alman fizikçi Prof. Dr. Peter Grünberg, 
gelecekte manyetik hafıza sistemlerinin yaygınlaşacağını ve çevre dostu 
yeni enerji sistemlerinin kullanılmaya başlanacağını söyledi. 2007 Nobel 
Fizik Ödülü’nün sahibi olan Grünberg, “Yakın gelecekte bilgisayar alanında 
manyetik hafıza sistemleri oldukça yaygınlaşacak” dedi. Prof. Dr. Grünberg, 
daha da önemlisi çevre dostu yeni enerji sistemlerinin yaygın olarak ortaya 
çıkacağını sözlerine ekledi. 

Alman fizikçi Prof. Dr. Grünberg, 1988 yılında manyetik alandaki küçük 
değişimlerin elektrik direncinde büyük değişimlere neden olduğu “dev 
manyetik direnci” - Giant-Magnetoresistance Effect (GMR) keşfetti. GMR’nin keşfi, yeni nesil sabit 
disk depolama alanında çığır açmış ve bilgisayarlardan mobil eğlenceye kadar günlük hayatın pek 
çok alanında etkisini göstermeye başlamış, hafif, minyatür sabit disklerin ortaya çıkması, MP3 çalar 
ve dijital kamera gibi mobil aygıtlar için de öncü olmuştu.
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Kredi kartıyla araba alınır mı?

Eğer Türkiye Finans kredi kartı kullanıyorsanız, bu sorunun cevabı: “Evet!”

Otomatik Tahsilat Sistemi iş başında.

Çocuğunuz var ve eğitim masraflarını ödemek mi istiyorsunuz? Eve doğalgaz tesisatı kurdur-
sam da kışın rahat etsem mi diyorsunuz? Hatta kredi kartınızla araba mı almak istiyorsunuz? 
Türkiye Finans kredi kartınızla tüm bu düşündüklerinizi hayata geçirebilirsiniz.. 

Otomatik Tahsilat Sistemi kapsamında temin edeceğiniz Türkiye Finans kredi kartı, anlaşmalı 
üye işyerlerinde bu işlemleri otomatik yapmanızı sağ-
lıyor. Üstelik “tutar fazla, kart limitim yetmez” diye 
düşünmenize gerek yok. Otomatik Tahsilat sis-
temi ile  hayallerinizi peşin peşin size sunuyor, 
ödemelerini taksitlere bölüyoruz. Bunun için 
ekstra bir ücret de talep etmiyoruz..

Hayallerinizi hayal olmaktan çıkarmak istiyor-
sanız sizi şubelerimize bekliyoruz.

Türkiye Finans, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) meslek grubu içerisinde 
yer alan müşterilerine çok özel bir hizmet paketi hazırladı.

Vergi, SSK ve diğer kurum tahsilatlarının 
bankamız üzerinden yapılmasına yönelik özel 
avantajlar, hoşgeldin katpuan hediyeleri, pos 
kullanımlarında uygun koşullar ve özel imkanlar, 
tasarruflarınız için cazip imkan ve istisnalar... 
Hepsi bu paketin içinde.

“Mali Müşavir Paketi” detaylarını ve diğer 
imkanlarımızı öğrenmek için sizi şubelerimize 
bekliyoruz.

Türkiye Finans’tan TÜRMOB 
üyelerine özel “Mali Müşavir Paketi”

Ev ve İş Yerlerine Kira Paketi

01 Kasım 2008 tarihinde konut ve işyeri kiralama işlemlerinde tahsilat ve ödemelerin banka-
lar aracılığıyla yapılmasına yönelik 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye Finans bu doğrultuda ev ve iş yeri sahiplerine özel “Kira Paketi”ni hayata geçirdi.

Ev ve İş Yeri Sahiplerine Paket Çerçevesinde Sunulacak Hizmet ve Avantajlar:
• Hesap İşletim Ücreti alınmayacaktır,
• İlgili hesaba kiracı tarafından yapılacak kira bedeli yatırma işleminde Havale Ücreti 

alınmayacaktır, (Kiracının yapılan işlemde kira bedeli açıklaması yazdırması gerekmektedir.)
• İlgili müşterilerin İnternet şubesinden yapacağı tüm EFT  ve havaleler ücretsiz olacaktır. 
• Bireysel ve kurumsal kredi oranlarında güncel tabela oranları üzerinden  %10 özel indirim 

yapılabilecektir,
  Ev ve İş Yeri Sahiplerinin Yapması Gerekenler:

•  Paketten yararlanmak isteyen müşteriler için, konut ve işyeri kirala-
ma işlemlerinde tahsilat ve ödemelerin yapılabilmesi için bankamızda bir 
cari hesap açtırması ve kira bedellerinin bu hesaba yatırılmasını temin 
etmesi gerekmektedir. Kira bedelleri bankamıza yattığı süre boyunca 
yukarıda bahsedilen  hizmet ve avantajlardan faydalanabileceklerdir.
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Bankamız ile Faturavizyon arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Faturavizyon bayile-
rinde yapacağınız fatura ödeme, havale, EFT, kredi kartı borç ödeme gibi birçok işlemi 
artık Türkiye Finans güvencesiyle yapabilirsiniz. 

Yapılan anlaşma çerçevesinde müşterilerine sunduğu hizmet ağını genişleten Türkiye Finans, 
yaklaşık 200 civarında Faturavizyon bayisini hizmet ağına katmış oldu.

Fatura ödemelerinizi Türkiye Finans güvencesiyle gönül rahatlığıyla 
yapabileceğiniz Faturavizyon hakkında daha fazla bilgi almak 
ve size en yakın Faturavizyon bayisini öğrenmek için www.
faturavizyon.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Faturavizyon’da faturalarınızı 
Türkiye Finans güvencesiyle ödeyin
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Tarım Sigortası, tarımsal ve hayvansal ürünlerin 1 yıl içerisinde oluşabilecek risklere karşı 
korunmasını sağlayan bir sigortadır. Müşterilerimize, ürünlerinin güvence altına alınmasını ve Gülen 
Çiftçi Tarım Paketi kapsamında kredi kolaylığı sağlar.

Tarım Sigortası Hizmetimiz Başladı

Bitkisel ürün sigortaları: 
Tüm bitkisel ürünleri (meyve, sebze, tarla 

ürünleri, yem bitkileri), dolu (ana teminat), yan-
gın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, don (sade-
ce yaş meyvelerde) gibi risklere karşı koruyan, 
Çiftçi Kayıt Sistemi’nin güncelliğine bakılarak tüm 
türkiye genelinde yapılan bir sigorta türüdür.

Sera sigortaları: 
Cam ve plastik seraları (konstrüksiyon, örtü 

malzemesi, teknik donanım, ürün) dolu, yangın, 
fırtına, hortum, heyelan, deprem, taşıt çarpması 
gibi risklere karşı koruyan, örtü altı kaydı ve se-
ranın teknik şartlar uygunluğuna bakılarak tüm 
Türkiye genelinde yapılan bir sigorta türüdür.

Hayvan hayat sigortaları: 
Süt sığırlarını, her türlü hayvan hastalıkları ve 

gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, her türlü 
kazalar, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır ot-
ları ve yeme bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal 
afetler ve güneş çarpması, yangın veya infilak 
sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu 
kesimler, teknik şartlar çerçevesinde yavru atma 
gibi risklere karşı koruyan, ön soy kütüğü ve soy 
kütüğü kayıtlarına bakarak tüm Türkiye genelin-
de yapılan bir sigorta türüdür.

Kümes hayvanları sigortaları: 
Kapalı sistemde üretimi yapılan kümes hay-

vanlarının, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, 
her türlü kazalar, zehirlenmeler, her türlü doğal 
afetler, yangın veya infilak sebebiyle meydana 
gelen ölümler ve zorunlu kesimler gibi risklere 
karşı koruyan, bio-güvenlik önlemleri ve hijyen 
kurallarına uygunluğuna bakılarak tüm Türkiye 
genelinde yapılan bir sigorta türüdür.

Su ürünleri sigortası:
 Her türlü hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışın-

daki kirlenme ve zehirlenmeler; her türlü doğal 
afet ve kazalar nedeniyle meydana gelen ölümler 
ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan 
doğruya uğradığı maddi zararları karşılayan bir 
sigorta türüdür.

Başvuru şartları:
1.  Sigorta sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne 

kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması,
2.  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na kayıtlı ol-

ması,
3.  Tarım Sigortası başvuru ormu.

Bursa’da Zaman
Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su,
Orhan zamanından kalma bir duvar,
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar,
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rü’yadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden
Sanki bir hatıra serinliğinden:
Ovanın yeşili, göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahisi.
Bir zafer müjdesi burda her isim,
Yekpare bir anda gün, saat, mevsim,
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın,
Hala bu taşlarda gülen rü’yanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bu eski zaman vehmiyle...
Gümüşlü: Bir fecrin zafer aynası,
Muradiye: Sabrın acı meyvası,
Ömrümün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı menkıbesi binlerce erin,
Sesi arşa çıkan hengamelerin

Nakleder yâdını gelen geçene.
Bu hayalde uyur Bursa her gece
Her sabah onunla uyanır, güler,
Gümüş aydınlıkta serviler, güller,
Serin hulyasiyle bahçelerinin.
Başındayım sanki bir mucizenin,
Su sesi ve kanat şakırtısından 
Billur bir avize Bursa’da zaman.
Yeşil Türbe’sini gezdik dün akşam
Duyduk bir musikî gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur’an sesini
Fetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle.
İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa uyumak son uykumuzu
Bu hayal içinde... Ve ufkumuzu
Çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran bu uhrevi ahenk.
Bir ilah uykusu olur elbette
Ölüm, bu tılsımlı ebediyette
Belki de rüyası eski cedlerin
Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Ahmet Hamdi Tanpınar
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“Real Sector Meetings” jointly organized by 
Türkiye Finans and the magazine Ekonomist 
were held in Bursa on October 27, 2008 and at 
Ostim, Ankara on December 23, 2008. During 
the “Real Sector Meetings”, Prof. Dr. Arman Kı-
rım, writer of the books Mor İneğin Akıllısı (Wise 
Purple Cow) and Türkiye Nasıl Zenginleşir? 
(How will Turkey get prosperous?), met busi-
nesspersons and shared with them the effects 
of the global economic crisis on Turkey and the 
measures to be taken to minimize such effects. 

While assessing the global crisis at the 

meetings where a presentation entitled “Met-
hods of Growth in Fluctuating Economies” was 
made, Prof. Dr. Arman Kırım noted that large 
financial institutions struck by the crisis had 
been inadequate in risk management, warning 
businesspersons that they should be ready in 
that respect.

 “Turkey must definitely have a country stra-
tegy. What kind of a country will we become, 
one focusing on manufacturing or on service? 
This should be decided and planning and ar-
rangements should be made accordingly,” 
said Mr. Kırım. He added, “Development could 
not be accomplished without support from the 
state”. 

He also drew China and India as examples. 
“In my opinion, Turkey must definitely turn into a 
center of sub-contracted manufacturing for the 
European Union member states. For example, 
we have to become an automotive parts supp-
lier for Europe, as  we are close to Europe.”

•  A crisis of this magnitude will affect all actors of 
the economy more or less. The important thing is 
to manage this process successfully and to turn 
the crisis into opportunity 
•  We shall not panic, we shall not disseminate 
negative energy. We shall display good psychol-
ogy management 
•  We shall avoid speculative moves and focus on 
our main business  
•  We shall be open to banks and provide them 
with information  

•  It is of utmost importance to stay liquid and to 
maintain closer relationships with our customers 
•  We shall keep less stocks since prices of raw 
materials are declining  
•  We shall be beware of the currency risk in cash 
position and no short positions shall be taken  
•  We shall endeavor to reduce production costs 
through cost control  
• It is more important to focus on the current pe-
riod rather than long term investments 

Türkiye Finans-Ekonomist “Real Sector Meetings”

Recommendations by Yunus Nacar, 
the CEO of Türkiye Finans to SME’s for combating the crisis

The increase by Türkiye Finans of its capital to YTL 800 million was authorized by BRSA.

Being one of the leading participation 
banks in Turkey thanks to its powerful part-
nership base, Türkiye Finans had resolved at 
its Extraordinary General Assembly Meeting 
held on July 18, 2008 to increase its capital 
from YTL 292 million (292,046,704) to YTL 800 
million. This capital increase by Türkiye Finans 

was authorized by BRSA on November 20, 
2008.Of the capital increase, YTL 257,665,888 
was funded internally by the reserves made 
pursuant to the General Assembly resolution, 
YTL 287,408 again internally by profits derived 
from the sale of participation stocks, and YTL 
250,000,000 in cash by the stockholders.

BRSA Authorization To 
The Capital Increase By Türkiye Finans

All eyes are set on the Central Bank of the Republic of Turkey, therefore on the Chairman Durmuş 
Yılmaz. We had a talk with Mr. Yılmaz, having become one of most popular figures on recent days, on 
the global crisis and the current situation of Turkey. He says that, although the global crisis is recognized 
to have some impact on Turkey, necessary preparations have been made and Turkey will recover, with 
minimum damages, from the crisis. 

Imports will have a slowdown more mar-
ked than that of exports 

What would you say about the Turkish real 
sector, comparing the crisis in 2001 with the 
one today?

In the financial crisis triggered in August 2007 by 
unfavorable events involving high-risk loans in the 
mortgage market, problems that broke out in the 
US subprime mortgage market have soon spread 
over the entire finance system, amounting to ex-
tents threatening the global financial and econo-
mic stability. Despite measures put in place since 
then, however, the reduction in loan markets and 
the unwillingness of banks to extend loans conti-
nue. Developing countries are being unfavorably 
influenced by the financial crisis as capital tends to 
return to the source country of the crisis as a result 
of the reduction in loan and capital markets. The re-
cession facing developed countries, increased bor-
rowing costs as a result of investors lowering their 
positions in developing countries, increased costs 
of funding, and shrunk loan facility opportunities, 
combined with the decline in external demands, 
have caused decreases in exports from the Turkish 
real sector. A marked slowdown is being observed 
in economic activities due to increased risk per-
ceptions and the unfavorable effects of the global 
crisis on financing means of banks. Current data 
point to a marked slowdown going on in exports 
in recent months and in imports since the begin-
ning of 2008. It creates a risk factor against Turkey’s 
exports performance that the expected slowdown 
in global economic activities is causing a drop in 
particular import demands from developed coun-
tries. In fact, exports dropped by 3.1% in October 
this year vs. previous October. Although the rise in 
the share of exports to countries other than the EU 
member states and the USA indicates an expan-
sion of alternative market opportunities for exports, 
the continuation of the high export performance ob-
served in recent years does not seem possible in 
the current period. In view of expectations for the 
quantity of export orders for the next quarter, and 
the capacity utilization rates in October of the main 

sectors driving exports, are expected to keep on a 
weak performance in the last quarter of the year. 
Besides, a marked slowdown is thought to occur 
also in imports in the last quarter of the year in asso-
ciation with weak domestic demand and the ongo-
ing devaluation of YTL. Consequently, it is expected 
that the slowdown in imports will be greater than 
that in exports and therefore net exports will make a 
positive contribution, though limited, to growth.

Are we likely to face a risk of deflation?
Some economies being on the verge of a reces-

sion and sharp drops recently occurring in commo-
dity prices in the current global economic conjun-
cture have made the risk of facing deflation more 
evident for some countries. This is presently not the 
case for Turkey.

 Do you expect the global crisis to have se-
rious unfavorable effects on employment? 

Recently announced data show that unfavo-
rable effects of ongoing problems in international 
finance markets on the real sector throughout the 
world are becoming more evident. Latest estimates 
by international organizations indicate that in 2009, 
growth rates will fall, developed countries will enter 
a prolonged period of recession, and developing 
countries will suffer sharp drops in their growth ra-
tes. In this period when concerns about inflation are 
lower over the world, it has become a main priority 
to ensure mobility in the financial system and the ef-
fective operation of loan markets. It would be proper 
to consider developments in the economy of Turkey 
with these in mind. Considering the whole picture, I 
could say Turkey is not independent of what is going 
on in other countries, but moves together with other 
economies. The impact of the crisis on our eco-
nomy would be felt deeper in particular in the first 
two quarters of 2009, leading to some slowdown 
in growth and a consequent trend of employment. 
With cautious monetary and fiscal policies, howe-
ver, our country has the capability to recover, with 
minimum loss of jobs, from such period. 

Policies To Get Over Liquidity 
Shortage Are Ready…
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EDİRNE

ELAZIĞ 

ERZİNCAN

ERZURUM 

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

GAZİANTEP SUBURCU

GAZİANTEP GATEM

GİRESUN

HATAY

İSKENDERUN

ISPARTA

İSTANBUL AHL SERBEST BÖLGE

İSTANBUL AKSARAY

İSTANBUL ALTUNİZADE

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 

İSTANBUL BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 

İSTANBUL BEŞYÜZEVLER

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL CADDEBOSTAN 

İSTANBUL ÇAĞLAYAN 

İSTANBUL ÇAMLICA

İSTANBUL ÇARŞI 

İSTANBUL ÇEKMEKÖY

İSTANBUL DES

İSTANBUL DUDULLU 

İSTANBUL EMİNÖNÜ 

İSTANBUL ERENKÖY 

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL ESENYURT

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL FINDIKZADE

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 

İSTANBUL GİYİMKENT KOOP.

İSTANBUL GÜLTEPE 

İSTANBUL GÜNEŞLİ

İSTANBUL GÜNGÖREN

İSTANBUL HADIMKÖY 

İSTANBUL HALKALI

İSTANBUL İKİTELLİ

    (0 284) 214 92 40 

    (0 424) 236 43 74 

    (0 446) 223 39 39 

    (0 442) 213 50 10 

    (0 222) 230 02 98

    (0 342) 215 35 31

    (0 342) 231 20 10 

    (0 342) 238 42 30

    (0 454) 212 04 90

    (0 326) 225 36 12

    (0 326) 613 16 15 

    (0 246) 233 00 21 

     (0 212) 465 04 47  

    (0 212) 518 83 84

    (0 216) 651 87 90 

    (0 212) 593 34 44

    (0 212) 462 92 28 

    (0 212) 555 28 20 

    (0 212) 612 24 20 

    (0 212) 236 69 59

    (0 212) 479 71 66 

    (0 212) 876 68 00

    (0 216) 355 70 07

    (0 212) 291 55 25 

    (0 216) 461 00 06

    (0 216) 316 85 85 

    (0 216) 640 01 05

    (0 216) 420 38 00 

    (0 216) 540 70 70  

    (0 212) 514 01 54 

    (0 216) 478 54 02 

    (0 212) 568 10 80 

    (0 212) 596 00 76

    (0 212) 631 04 90 

    (0 212) 491 20 40 

    (0 212) 614 40 46 

    (0 212) 438 35 61 

    (0 212) 280 20 42 

    (0 212) 602 03 30

    (0 212) 539 91 11

    (0 212) 886 22 82 

    (0 212) 698 15 01

    (0 212) 671 21 00
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ADANA CEYHAN

ADANA KURTTEPE

ADANA SEYHAN

ADIYAMAN

AFYON

ANKARA

ANKARA BALGAT 

ANKARA BAŞKENT KURUMSAL

ANKARA DEMETEVLER

ANKARA ETLİK

ANKARA GİMAT

ANKARA KEÇİÖREN

ANKARA KIZILAY

ANKARA OSTİM

ANKARA POLATLI 

ANKARA SİNCAN 

ANKARA SİTELER 

ANKARA ULUS

ANKARA YILDIZ

AMASYA 

ANTALYA 

ANTALYA ALANYA

ANTALYA AKDENİZ

ANTALYA MANAVGAT

AYDIN

BALIKESİR

BATMAN

BOLU 

BURSA

BURSA İNEGÖL 

BURSA NİLÜFER 

BURSA ULUCAMİ 

BURSA YILDIRIM 

BURSA YALOVA YOLU

BİNGÖL

ÇANAKKALE

ÇORUM

DENİZLİ

DENİZLİ BAYRAMYERİ 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR KAYAPINAR

DÜZCE

    (0 322) 359 55 35

    (0 322) 611 52 64  

    (0 322) 247 24 04

    (0 322) 363 07 11
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    (0 272) 213 06 07

    (0 312) 430 50 50

    (0 312) 284 87 07
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    (0 312) 322 04 06 

    (0 312) 397 22 77  

    (0 312) 356 00 70 
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    (0 312) 385 68 23
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    (0 312) 276 77 47 

    (0 312) 348 10 90 

    (0 312) 309 27 41 

    (0 312) 441 36 11

    (0 358) 212 98 48

    (0 242) 244 53 57

    (0 242) 512 90 06

    (0 242) 345 09 12

    (0 242) 743 23 94 

    (0 256) 213 70 02 

    (0 266) 244 12 55

    (0 488) 214 15 06 

    (0 374) 217 61 31 

    (0 224) 221 33 00 

    (0 224) 711 90 80

    (0 224) 443 43 00 

    (0 224) 223 48 40 

    (0 224) 361 52 22 

    (0 224) 211 29 79

    (0 426) 214 14 24

    (0 286) 214 33 10

    (0 364) 225 31 82 

    (0 258) 241 67 00

    (0 258) 265 06 03 

    (0 412) 229 00 03 

    (0 412) 252 24 54

    (0 380) 514 78 37 
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İZMİT SANAYİ

KAHRAMANMARAŞ

KARAMAN              

KAYSERİ

KAYSERİ  OSB 

KAYSERİ SANAYİ 

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KONYA

KONYA ALAADDİN

KONYA EREĞLİ 

KONYA SANAYİ

KONYA MEVLANA

KASTAMONU 

KÜTAHYA

LÜLEBURGAZ 

MALATYA

MANİSA

MANİSA TURGUTLU

MANİSA SALİHLİ

MARDİN

MERSİN 

MERSİN TARSUS

NEVŞEHİR

ORDU 

ORDU FATSA

OSMANİYE 

RİZE 

SAKARYA

SAKARYA/ADAPAZARI ERENLER

SAMSUN

SAMSUN BAFRA 

SİVAS

ŞANLIURFA

SİİRT

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ ÇORLU

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY

TRABZON

UŞAK 

VAN 

YALOVA

YOZGAT

ZONGULDAK KARADENİZ 
EREĞLİ

    (0 262) 335 60 35 

    (0 344) 224 00 32 

    (0 338) 214 70 70 

    (0 352) 222 34 88 

    (0 352) 322 16 70 

    (0 352) 336 45 28 

    (0 318) 218 89 89 

    (0 386) 212 32 62

    (0 332) 238 06 66

    (0 332) 350 72 15 

    (0 332) 710 10 15 

    (0 332) 345 31 00 

    (0 332) 353 61 03 

    (0 366) 212 97 90

    (0 274) 216 40 81 

    (0 288) 412 05 55 

    (0 422) 325 03 25 

    (0 236) 239 84 84 

    (0 236) 314 70 60

    (0 236) 715 20 89

    (0 482) 212 32 87

    (0 324) 238 20 24 

    (0 324) 613 95 01 

    (0 384) 214 36 00 

    (0 452) 223 27 47 

    (0 452) 424 24 06

    (0 328) 813 56 26 

    (0 464) 213 21 08 

    (0 264) 274 01 91 

    (0 264) 276 99 81

    (0 362) 435 86 04

    (0 362) 542 54 74

    (0 346) 225 72 00 

    (0 414) 215 54 21 

    (0 484) 224 69 30

    (0 282) 260 40 04

    (0 282) 673 57 26

    (0 282) 726 48 58

    (0 462) 326 01 36 

    (0 276) 227 11 10 

    (0 432) 215 62 62 

    (0 226) 811 21 50 

    (0 354) 212 45 62

    (0 372) 323 53 23

İSTANBUL İSTOÇ

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL KARAKÖY

İSTANBUL KARTAL

İSTANBUL KAVACIK

İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY

İSTANBUL KÜÇÜKYALI

İSTANBUL KOZYATAĞI

İSTANBUL LEVENT SANAYİ

İSTANBUL MALTEPE 

İSTANBUL MALTEPE ECZACIBAŞI

İSTANBUL MECİDİYEKÖY

İSTANBUL MEGA CENTER 

İSTANBUL MERKEZ 

İSTANBUL MERTER

İSTANBUL OSMANAĞA

İSTANBUL OSMANBEY

İSTANBUL PENDİK 

İSTANBUL PERPA  

İSTANBUL RAMİ

İSTANBUL SAHRAYICEDİT

İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ 

İSTANBUL TUZLA SERBEST BÖLGE

İSTANBUL SULTANBEYLİ 

İSTANBUL SULTANHAMAM

İSTANBUL SİLİVRİ

İSTANBUL ŞİRİNEVLER 

İSTANBUL TELSİZ 

İSTANBUL TOPÇULAR

İSTANBUL TOPHANE

İSTANBUL TOPKAPI

İSTANBUL TUZLA

İSTANBUL TÜMSAN

İSTANBUL ÜMRANİYE

İSTANBUL ÜSKÜDAR

İSTANBUL YAVUZ SELİM 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU

İZMİR 

İZMİR BORNOVA 

İZMİR ÇİĞLİ

İZMİR KARABAĞLAR

İZMİR PINARBAŞI

İZMİT 

İZMİT GEBZE 

    (0 212) 659 58 00

    (0 216) 414 56 76 

    (0 212) 297 09 09

    (0 216) 387 21 51

    (0 216) 680 38 60

    (0 216) 469 74 80 

    (0 216) 518 50 30 

    (0 216) 463 55 60

    (0 212) 278 58 34 

    (0 216) 442 80 05 

    (0 216) 441 74 75

    (0 212) 356 03 15 

    (0 212) 640 06 75

    (0 216) 452 86 43 

    (0 212) 637 26 09 

    (0 216) 348 28 19 

    (0 212)231 18 12 

    (0 216) 483 64 05 

    (0 212) 222 66 16 

    (0 212) 417 38 40 

    (0 216) 411 14 94

    (0 212) 475 36 00 

    (0 216) 394 09 42 

    (0 216) 496 12 22 

    (0 212) 514 02 98 

    (0 212) 728 96 01

    (0 212) 551 73 13 

    (0 212) 416 26 09 

    (0 212) 612 13 00 

    (0 212) 251 65 20 

    (0 212) 674 33 36 

    (0 216) 493 13 82

    (0 212) 486 16 39

    (0 216) 523 13 63 

    (0 216) 391 00 70 

    (0 212) 631 93 53 

    (0 212) 665 07 27

    (0 232) 445 51 75 

    (0 232) 339 57 07 

    (0 232) 329 54 60 

    (0 232) 253 66 86 

    (0 232) 479 90 82

    (0 262) 325 25 20 

    (0 262) 644 71 36 
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