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PAYLAŞIMDAN

D
eğişim çok güzel ve 
sihirli bir kelime. Deği-
şim beni hep heyecan-
landırmıştır. Değişim, 

gelişmek demektir. Değişim, 
önümüze çıkan fırsatları değer-
lendirmek demektir. Değişim, 
Türkiye Finans’ta olduğu gibi bir 
başarı hikayesi yazıp, bu başarı 
yolunda yürümek demektir. 

Değişim denince aklıma ‘ha-
yat’ gelir... Hayat denince de 
Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in 
dizeleri… 

“İnsan bu, su misali, kıvrım 
kıvrım akar ya: 

Bir yanda akan benim, öbür 
yanda Sakarya.”

Neden bu iki mısra hayatı an-
latıyor gibi gelir bana? Belki de 
hayatın bir ırmak gibi bazen kıv-
rıla kıvrıla, bazen çağlayan gibi, 
bazen de sessiz ve durağan ak-
tığını düşündüğüm içindir. 

Sadece insan hayatı değil, iş 
hayatı da böyle. Malum ekonomi 
coğrafyası her geçen gün deği-
şiyor. Ekonomi bir şelale gibi, 
gürül gürül, hiç durulmuyor. Bir 
bakmışsınız ihracat rekorlar kırı-
yor, bir bakmışsınız sorunlar ka-
pınıza dayanmış. Her şey süt li-

man derken, dünyanın herhangi 
bir yerinde patlak veren bir olay, 
her şeyi baştan sona değiştiri-
veriyor. Kısacası coğrafya aynı 
coğrafya değil… Irmağın artık 
yön değiştirmesi gerekiyor. 

Türkiye Finans, zaman içinde 
farklı kaynakların katılımıyla, artık 
büyük bir çağlayan oldu. Coğ-
rafya aynı değil, nehir artık aynı 
değil, kısacası “her şey değişti” 
ve değişim şart oldu… Meşhur 
ifadeyle, “değişmeyen tek şey 
değişimdir” dedi bankanız ve 
değerleri aynı kalmak şartıyla 
vizyonunu yeniledi, hedeflerini 
büyüttü… Peki neler değişti? Bu 
büyük değişim hamlesinin, “Atı-
lım Projesi”nin ayrıntılarını Payla-
şım dergimizde, Genel Müdürü-
müz, dolayısıyla değişimin baş 
mimarı Yunus Nacar’dan öğre-
neceksiniz. 

Elbette gördüğünüz gibi, bu 
değişim hamlesi dergimizi de et-
kiledi ve dergimizin yayın yönet-
meni değişti. Benden önce bu 
görevi yürüten Aydın Gündoğdu 
Bey’e yaptığı büyük katkılardan 
dolayı teşekkür ediyorum. De-
ğerlerimizin ve birikimlerimizin 
paylaşıldığı “Paylaşım” dergi-

mizde, paylaşımlarımızı artırmak 
için inşallah daha çok birlikte 
olacağız. 

Peki dergimizin bu sayısında 
neler var? Belki takip ediyorsu-
nuzdur, Taraf Gazetesi ekonomi 
yazarı Süleyman Yaşar, bir süre-
dir çok farklı yazılarla dikkat çe-
kiyor. Birçok ekonomist küresel 
krizde Türkiye’nin durumuyla il-
gili felaket senaryoları yazarken, 
Süleyman Yaşar, felaket tellal-
larının “kriz lobisi” olduğunu ve 
Türkiye’nin durumunun gösteri-
lenden daha iyi olduğunu ısrar-
la anlatıyor. Biz de, Süleyman 
Yaşar’la konuştuk ve bu kriz lo-
bisinin ne olduğunu sorduk.  

Yine bir başarı örneği olarak 
duran, Türkiye’nin dünyaca ünlü 
motor sporcusu Kenan Sofuoğ-
lu ve ünlü müzisyen Kıraç der-
gimizin bu sayısının konukları 
arasında. Dr. Ali Akben’in yaz 
aylarında beslenme konulu ya-
zısı, kişisel gelişim yazıları gibi 
daha birçok faydalı bilgiyi içeren 
konularıyla Paylaşım dergisi, her 
zamanki gibi yine dopdolu… 
Çok şey değişse de, kalite an-
layışımız asla değişmedi, değiş-
meyecek... 

Değişim şart!

Mehmet Ali Gökçe
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Katılım Bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) ile özel birer kredi protokolü imzaladı. Kredi protokolüne göre Türkiye Finans 
KOBİ’lere uygun maliyet ve vade seçenekleri ile 200’er milyon TL’lik kredi kullandıracak.  

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Prof.Dr. Sabahattin Zaim 
anısına düzenlediği, “ Katılım Bankacılığı’nın Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu 
bilimsel yarışma sonuçları açıklandı.

11 eserin dereceye girdiği yarışmanın 
ödülleri Swiss Otel’de düzenlenen bir törenle 
sahiplerine teslim edildi.

Toplantı TKBB Genel Sekreteri Osman 
Akyüz’ün konuşmasıyla açıldı. 

Akyüz 25 yıl önce yeni bir bankacılık modeli 
olarak finans sektörüne giren katılım bankaları-
nın, ülkemizdeki atıl kaynakların ekonomimize 
kazandırılmasını sağladığını, ayrıca fon topla-
ma ve kullandırma yöntemlerinde geliştirdikleri 
yeni ürünlerle sektörün çeşitlilik ve derinliğini 
arttırdığını belirtti. 30 milyar liraya yakın kaynağı 
ülke ekonomisine kazandıran ve 11 bin kişiye iş 
imkanı sağlayan katılım bankalarının krizlerden 
daha az etkilenerek bütün dünyanın ilgi ve tak-
dirini kazandığını da sözlerine ekledi.

Konuşmasında birliği bu yarışmayı düzenle-
meye sevk eden nedenlere de değinen Akyüz, 
“bu yarışma öncelikle, faizsiz bankacılığın Türk 
Finans Sistemine dahil olması ve gelişmesinde 
büyük katkıları olan merhum Sabahattin Zaim’ 
e olan minnetimizin bir ifadesidir” dedi ve ya-
rışma ile dünyada giderek yaygınlaşan ve ilgi 
gören faizsiz bankacılığın Türkiye versiyonu 
olan katılım bankacılığının gelişme tempo-
sunu hızlandırmak, ayrıca bu alandaki ürün 
çeşitliliğini geliştirmek amacıyla uygulamacı 
ve akademisyenleri teşvik etmekten duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

Açış konuşmasının ardından Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim’in hayatını anlatan kısa bir 
sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.Daha sonra 
ödül törenine geçildi ve eser sahiplerine ödül-
leri Katılım Bankaları’nın yöneticileri tarafından 
takdim edildi.

Yarışmada birincilik ödülünü  “Katılım 
Bankacılığında İki Yeni Finansal Teknik Önerisi: 
Mudaraba- Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 
ve Mudaraba -Risk Sermayesi Yatırım Fonları” 
eserleriyle Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İ.İ.B.Fakültesi öğretim üyelerinden Yard. Doç. 
Dr. Halil İbrahim Bulut ve Araştırma Görevlisi 
Bünyamin Er kazandı.
İkincilik ödülünün sahibi, “ Katılım Bankacılığı: 

Dünya Uygulamalarına İlişkin Sorunlar- Fırsat-
lar: Türkiye İçin Projeksiyonlar” isimli eseriyle 
bankacı Yard. Doç. Dr. Ali Polat oldu.

Üçüncülük ödülü,  “Portföy Çeşitlendirmesi 
Açısından Katılım Bankaları” isimli eseriyle Fa-
tih Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Bülent Köksal’a verildi.   

Mansiyon ödülleri ise; Doç. Dr. Servet Ba-
yındır ve Yrd. Doç. Dr. Kamil Güngör’e verildi.

Ayrıca 6 kişi de ikinci derece mansiyon 
ödülüne hak kazandı.     

Toplantıya moderatörlüğünü TKBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Nacar’ın yaptığı bir pa-
nelle devam edildi. Panel, Prof. Dr. Sabahattin 
Zaim’in oğlu, Yard. Doç. Dr. Halil Zaim’in, “ Bir 
Baba ve Aile Reisi Olarak Sabahattin ZAİM” 
başlıklı konuşması ile açıldı. Ardından Prof. Dr. 
Sedat Murat, “İlim Adamı Yönüyle Sabahattin 
ZAİM” ve son olarak  da Prof. Dr. İsmail Özsoy, 
“İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı Yönüy-
le Sabahattin ZAİM” konulu konuşmalarıyla 
hocalarını andılar.  

Törende, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Tür-
kiye Finans ve Bank Asya tüm üst yönetimiyle 
hazır bulundu. Ayrıca finans sektöründen ve 
akademisyenlerden de önemli isimlerin katıl-
dığı törene ilgi büyük oldu.

Yarışmada dereceye giren ilk beş eser, 
TKBB tarafından neşredilen  “Finansal Yenilik 
Ve Açılımları İle Katılım Bankacılığı“ adlı bir 
kitapta toplandı.

Global krizin KOBİ’ler üzerindeki etkisini 
azaltmayı ve KOBİ’lere finansal anlamda 
destek vermeyi amaçlayan Türkiye Finans, 
ATO ve EBSO ile özel birer kredi protokolü 
imzaladı. Protokollere göre, ATO ve EBSO 
üye işletmelerine kullandırılacak olan nakdi 
krediler toplamı 200’er milyon TL olacak. 
Türkiye Finans’ın bir bölgeden topladığı fonları 
aynı bölgede kullandırma ilkesinden hareketle 
imzalanan bu protokoller, ATO ve EBSO 
üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretim 
desteği ve leasing benzeri kurumsal bankacılık 
çözümlerini de içeriyor. 
Protokollerle ilgili bir açıklama yapan Türkiye 

Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, ”Kriz 

psikolojisini iyi yönetmeliyiz, spekülatif hareket-
lerden kaçınarak asıl işimize odaklanmalıyız” 
dedi. Kriz döneminde likidite ihtiyacının reel 
sektör için öneminin altını çizen Nacar, ”Türki-
ye Finans olarak her zaman KOBİ’lerin yanında 
olduk. Bugün de KOBİ’lerimize güveniyor ve 
yanlarında yerimizi alıyoruz. Fon kullandırım 
işlemlerimizde herhangi bir kısıtlama olmadı. 
200’er milyon TL’lik  bu kredi paketlerinin Ada-
nalı ve Egeli iş adamlarımızın kaynak ihtiyacına 
çözüm olmasını umut ediyoruz” dedi.  

Protokollere göre genel kredi koşulları kap-
samı dışında kalan gayrinakdi kredi, dış ticaret 
işlemleri, çek/senet, EFT, POS vb. Kurumsal 
Bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen 
ATO ve EBSO üyelerinin talepleri de Türkiye 
Finans tarafından öncelikli olarak ve en uygun 
maliyetlerle değerlendirilecek.

Uygun kâr payı oranı ile sağlanan özel kredi 
koşullarından yararlanmak isteyen Adanalı ve 
Egeli iş adamlarının 100 bin TL’ye kadar olan 
talepleri 3 gün içinde, 250 bin TL’ye kadar olan 
talepleri ise en fazla 4 gün içinde Türkiye Finans 
şubelerinden yanıtlanabilecek. 250 bin TL üzerin-
deki krediler için değerlendirme Genel Merkez 
tarafından yapılacak. 

Türkiye Finans’tan 
Adanalı ve Egeli Kobi’lere 200’er Milyon TL Kredi  

Prof. Dr. Sabahattin Zaim 
Anısına Düzenlenen Bilimsel Yarışma 
Ödülleri Açıklandı 

T
ürkiye Finans Katılım Bankası gele-
ceğin önemli finansal aktörlerinden 
birisi olmak için yeni bir yapılanmaya 
gitti. McKinsey firmasının danışmanlı-
ğında yürütülen “Türkiye Finans Atılım 
Projesi” ile banka, vizyonunu yeniden 

şekillendirdi. Bütün idari yapı, çalışma şekli değişti 
ve müşteri odaklı yeni bir yaklaşıma geçildi. Peki 
neden yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuldu?

“Değişmeyen tek şey değişimdir” ve “Bugünü 
dünle eşit olan ziyandadır” felsefesini benimse-
diklerini söyleyen Türkiye Finans Genel Müdürü 
Yunus Nacar, yeniden yapılanmanın “nedenini” 
anlattı. Nacar, Atılım Projesi’ni anlatırken, çalışan-
lara ve müşterilere mesajlar vermeyi de unutmadı. 

Neden Atılım Projesi’ne ihtiyaç duyuldu?

Genel anlamıyla yönetim bilimlerinde kul-
lanılan bir ifade vardır: “değişmeyen tek şey 
değişimdir.” Bu bizim kültürümüzde de “Bir 
günü diğerine eşit olan ziyandadır” diye kabul 
görür… Yani sürekli değişmemiz ve kendimizi 
geliştirmemiz gerekir. 
Şayet bizim çevremiz, dünya değişmeseydi, 

bizim de değişen koşullara kendimizi yeniden 
yapılandırmamıza hiç gerek kalmazdı. Ama 
gördüğüm kadarıyla çevremizdeki tüm her şey 
değişiyor ve gelişiyor.  

Bir işletme, bir şahıs, bir yapı, bu değişim 
durumuna ne kadar kendisini uygun hale 
getirmişse, yani değişim onun için bir kültür 
haline gelmişse, gelişen yeni şartlara o kadar 
hızlı uyum sağlayabiliyor. Yeni durumlar onun 
için sürpriz olmaktan çıkıyor ve yeni duruma 
göre kendini adapte edebilecek bir yapıyı oluş-
turmuş oluyor. Dolayısıyla değişim, hem bireyler, 
hem de kurumlar için günümüzün vazgeçilmez 
prensiplerinden birisidir. 

 Düşünün ki, 2008’in ilk yarısında her şey düz-
gün gidiyordu, herkes işinde gücündeydi, hiçbir 
problem yoktu. Ama, 2008’in ikinci yarısından iti-
baren her şey hızlı bir şekilde değişmeye başla-
dı. Finansal sektörde hızlı bir kötüleşme başladı. 
Bu da bir değişim… Değişim illa ki, çevremizdeki 
olayların pozitif gelişimi değil. Şayet çevremizde-
ki olaylar negatif bir değişim içerisindeyse, buna 
karşı da tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Çevre-
mizdeki olaylar ister pozitif, ister negatif yönde 
değişsin, kültürel yapımızı, bedensel ya

 

2009’dan önce bizim hazine birimlerimizin kulla-
nabileceği bir enstrüman yoktu. Fakat 2009’daki 
küresel kriz likiditeyi önemli hale getirdi. Bizim 
kredide kullanmadığımız paramız oluştu. Bu pa-
raların kârlı alanlarda kullanılması lazımdı ve likit 
olması lazımdı. Dolayısıyla katılım bankalarında 
yeni dönemde, likidite yönetimi çok önemli hale 
geldi. Bu biriken likiditenin bir yerde kullanılması 
gerekiyordu. Yurtdışı murabaha işlemlerinde kul-
lanılabilirdi, ama dünya düzeyinde bu işi yapan 
bankalarda risk söz konusu oldu. “Bu banka 
sağlam, bu bankada benim param duruyor” 
denebilecek bir durumsöz konusu olmadı. Bütün 
bunların sonucunda 2009’da hazineyle yapmış 
olduğumuz çalışmada, ilk dilim olarak üç yıl 
vadeli gelire endeksli faizsiz senetler çıkarıldı. Bu 
senetlerden o dönemde Türkiye Finans olarak 

biz 200 milyon TL’lik aldık. (O günkü şartlarda 
450 milyon satılmıştı, biz yarısını aldık.) Hemen 
arkasından Mart ayında Hazine ikinci tertip se-
netler çıkardı. Bu senetler de bir yıl vadeli oldu. 
Diğer katılım bankalarıyla birlikte 750 milyon 
dolar (350 milyon dolarını Türkiye Finans aldı) 
üzerinde satış oldu. 

Artık katılım bankaları da yatırım bankacılığı 
enstrümanlarını hem kendi likiditesini kullana-
bilmek, hem de müşterilerine bu enstrümanları 
pazarlayabilmek için Hazine enstrümanlarını 
kullanabilecek. Özellikle de Körfez ülkelerinde 
kullanılan Sukuk benzeri ürünleri pazarlamak 
üzere Hazine’nin daha fonksiyonel hale getiril-
mesini sağlamış oldu. Önümüzdeki dönemde, 
katılım bankaları da hazine araçlarında etkin bir 
rol üstlenmiş olacaklar. 

 Artık Türkiye Finans müşterileri de hazine enstrümanlarından faydalanacak

Dünya, Türkiye, finans sektörü, kısacası her şey değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak, 
geleceğin güçlü finans oyuncularından birisi olmak isteyen Türkiye Finans, değişim projesi olan 
“Atılım Projesi”ni hayata geçirdi. Müşteri odaklı, kaliteyi ön plana alan yeni yapı ile Türkiye Finans 
artık daha güçlü. “Değişmeyen tek şey değişimdir” sloganıyla yeni yapıyı anlatan Türkiye Finans 
Genel Müdürü Yunus Nacar,  Paylaşım dergisi okurlarına şu mesajı veriyor: “Bu yapı yarın yine 
değişecek. Yarınki koşullara göre, yeniden revize edilecek. Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir. “

Şayet bizim 
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dünya 
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Misyon Aynı Kaldı 
Strateji Değişti

 Yunus 
Nacar

Pistlerin Altın Çocuğu İddialı;

“Şampiyonluğu Yeniden 
Ülkeme Getireceğim”
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diye bir şey yoktur” 

Yamaha takımı beni çok 
şaşırttı

Artık, Avrupa’nın önemli takımlarının peşinde 
koştuğu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda 
birbiri ardına yarış kazanan yıldız bir sürücü 
Kenan Sofuoğlu, ancak o ilk dönemler yaşadığı 
zorlukları unutmuş değil, “Önceleri sadece ai-
lemin desteği ile ayakta durmaya çalışıyordum. 
Sonra Motosa’nin verdiği ödünç karavanla 
yarışlara gitmeye başladım. Sadece bu karavan 
ve üç kişiden oluşan bir ekibe sahibim. Yamaha 
takımını gördüğümde inanın çok büyük bir şok 
yaşadım çünkü mutfağı, büroları bulunan üç 
TIR kamyonunla gelmişlerdi yarışa.  Oysa ben 
maddi olanaksızlıklar nedeniyle yarışlar ara-

sındaki sürede ülkeme dönmektense Avrupa 
şehirleri arasındaki otoyollarda karavanımla 
seyahat ediyorum, çünkü uçak seyahatlerini 
karşılayacak bir bütçem yok” diyerek o dönem 
yaşadığı sıkıntıları paylaşıyor. 

Babamın fedakârlığı beni 
çok duygulandırdı

“Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez” 
der Jean de La Fontaine, sanki yaşadığı onca 
sıkıntıya rağmen bıkıp usanmadan zirveye 
doğru adım adım ilerleyen Kenan Sofuoğlu’nu 
desteklercesine.  Türkiye şampiyonu olduktan 
sonra ailesinin desteğiyle ilk kez Avrupa’ya 
giden ve hiçbir sponsoru olmayan Sofuoğlu, 
o dönemlerde ailesinin verdiği desteği bakın 
nasıl anlatıyor, “ Geriye dönüp baktığımda 
o yıllara ait içimi en çok acıtan ayrıntı nedir 
biliyor musunuz,  babam beni Avrupa’ya 
yollayabilmek için, dükkânındaki bütün moto-
sikletleri sattı ve 50 bin Avro topladı. Böylesi 
bir fedakârlığa benim verebileceğim en güzel 
yanıt ise kazandığım şampiyonluklar ve kupalar 
tabi ki! Ailemin imkânlarıyla ancak 1 yıl yarışlara 
katılabildim. Aslına bakarsanız bütün umudumu 
kaybetmek üzereydim.”

Yamaha Almanya Fabrikası’ndan gelen bir 
teklif hayatının akışını değiştirir genç sporcu-
nun ve yeni bir başlangıcın da müjdeleyicisidir 
adeta, “Firma yetkilileri yarışlarda elde ettiğim 
başarıları takip etmişler. Bana ‘yarışmadaki 
bütün masraflarını karşılarız ama bizim adımı-

K
enan Sofuoğlu 2002’de Avrupa 
pistlerine adım attığında 17 yaşında 
bir delikanlıydı. Güçlü ve tecrübeli 
rakipleri karşısında yeteneği, ce-
sareti ve umutlarından başka hiçbir 
silahı yoktu. Türkiye dışına ilk kez 

çıkan, yabancı dil bilmeyen Sofuoğlu ailesinin 

parasal desteğiyle yarışlara katılabiliyordu. İçin-
de bulunduğu zor koşullara ve yaşadığı tüm 
sıkıntılara rağmen dünya çapında bir motosiklet 
yıldızına dönüşme rüyasından hiç vazgeçmedi. 
İnandı ve başardı, belki de hayalinin peşinden 
koşma cesaretine ve gücüne sahip olmayan 
milyonlarca insana da bir mesaj verdi, “İmkânsız 

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 
Motor sporlarına başlamasında etkili 
olan iki ağabeyini trafik kazasında 
kaybetti. Buna rağmen hayata dört 
elle sarıldı ve kaskının üzerinde 
taşıdığı Ay-Yıldız’ın sorumluluğuyla, 
şöyle dedi. “Hedefim başarılarımın 
devamını getirmek ve daha da 
iyi dereceler almak. İnşallah 
şampiyonluğu yeniden Türkiye’ ye 
getireceğim.” 

kaldırıyor. Ben sadece üniversitede ders veriyorum ve 
Taraf gazetesinde yazıyorum. Herhangi bir 
bağımlılığım olmadığı için, iktisadi değişkenle-
re bulunduğum pozisyona göre değil, objektif 
olarak bakıyorum. Bir de benim bürokrasi de 
bir geçmişim oldu. Hem hazinede çalıştım, 
hem de Özelleştirme İdaresi’nde dairenin baş-
kanvekilliğini yaptım. Aşağı yukarı 14 yıl üst 
düzey bürokrat olarak devlette, 10 yılda özel 
sektörde çalıştım. Bazı zengin iş adamlarının 
hazineyi soymak için nasıl çalıştıklarını çok iyi 
bilirim.  Krizi fırsat bildiklerini bürokrasi tecrü-
belerimden biliyorum. Tabii bunu gazetelerde 
köşe yazanlar bilmedikleri için yazamazlar. 

Hazine deki göreviniz neydi?

1980 yılında, şimdiki Hazine Müsteşarlığı, 
o zaman Maliye Bakanlığı Hazine Genel 
Müdürlüğü ve Milletler Arası İktisadi İşbirliği 
Teşkilatı’ydı, onun sınavını kazanarak girdim. 
Ondan sonra bir iki sene hazine de çalıştım. 
1984 yılında da Hazine ve Dış Ticaret Müste-
şarı oldu. Turgut Özal talebiyle Özelleştirme 
İdaresi’ne Daire Başkanı olarak geçtim. 
Özelleştirme İdaresi’nde Özelleştirmeden So-
rumlu Başkan Yardımcılığı ve idarenin başkan 
vekilliği görevlerini yürüttüm. O zaman Baş-
bakan beni yurtdışına da göndermişti. Londra 
da 9 ay kadar özelleştirme programlarına 
katıldım. Washington ve NewYork’ta özelleş-
tirme eğitimleri aldım. 1992 yılında ayrıldım ve 
özel sektörde çalıştım. 7-8 yıldır da İstanbul 
Üniversitesi’nde dersler veriyorum ve Ticaret 
Üniversitesi’nde de Makro Ekonomi yönetimi 
dersi veriyorum. 

“Back to back” krediyle 
şirketlerinin içlerini 
boşalttılar

Siz ısrarla, “Kriz Lobisi”ni ve bu lobinin 
Türkiye’deki krizi olduğundan daha da derin 
göstermeye çalıştığını yazdınız. Nedir bu 
“Kriz lobisi”?

Bu yeni bir lobi değil. Türkiye’deki bütün 
krizlerde bu lobi ortaya çıkar. Genelde rant 
kollarlar ve büyük sermayedar gruplarıdır. 
Şirketlerinin içini boşaltırlar ve devlete finanse 
ettirirler. Daha doğrusu vatandaşın vergileriyle 
şirketlerinin finansmanını sağlarlar. 
Bunlar bu kriz döneminde de hemen ortaya 

çıktılar. Nasıl çıktılar? Lehman Brothers yatırım 
bankası batınca, Türkiye’deki bazı iş adam-
larının da parası battı. Özellikle yurtdışındaki 
fonlarda bu paralar batınca, bunlar hemen 
medya vasıtasıyla Türkiye’de bir gürültü çıkar-
dılar. Batırdıkları paraları Ankara’dan istediler. 
Amerika’da başlayan, Türkiye’nin olmayan 
küresel krizi, Türkiye’nin krizi olarak lanse 
etmeye çalıştılar. Buradan hükümeti siyasal an-
lamda da sıkıştırıp, kendi kaybettikleri paraları 
hazineden almak istediler. Hükümet ilk şokun 

K
üresel krizin ülkemiz üze-
rindeki etkileri artık yavaş 
yavaş geçmeye başladı. Bu 
kriz Türkiye’nin krizi olmama-
sına rağmen, belirli bir grup 
sanki kriz Türkiye’de çıkmış 

gibi gürültü çıkardı. Medya üzerinde etkili 
olan bu kriz lobisi, krizle mücadele etmek 
yerine, olumsuz senaryolar ve sürekli siyasi 
açıklamalarla ortamı bir hayli gerdi ve Türk 
halkının harcamaları kısmasına neden oldu. 
En iyimserlerin bile kötümser rüzgara ken-

disini kaptırdığı bir zamanda, sadece bir kişi 
ısrarla bu krizin Türkiye’nin krizi olmadığını ve 
Türkiye’yi derinden etkilemeyeceğini söylüyor-
du. Kamuoyunda yaratılan kötümser havanın 
kriz lobisinin işi olduğunu, bu lobinin yıllardır 
krizlerden nemalandığını, bu kez onları dinle-
mememiz gerektiğini söyleyen kişi Taraf Gaze-
tesi ekonomi yazarı Süleyman Yaşar’dı. Bu lobi-
nin, IMF’den para alınıp kendilerine verilmesi ve 
sonra da bu borcu halkın sırtına yüklenmesi için 

çalıştığını söyledi Yaşar ısrarla… Gelinen nokta 
Yaşar’ı haklı çıkarırken, yazılarıyla da dikkat 
çekmesini sağladı. Henüz Taraf’taki köşesi bir 
yılını belki yeni doldurdu ama Süleyman Yaşar 
arka arkaya ödüller almaya başladı. Kısacası 
Yaşar, küresel krizi fırsata çevirdi. Biz de bu 
sayımızda Süleyman Yaşar’a Kriz Lobisi’nin 
Türkiye ile nasıl bir derdi olduğunu sorduk. 

Özelleştirme de çalıştım, 
bunları iyi tanırım

Şimdiye kadar sizi bilmiyorduk. Taraf 
Gazetesi’nde yazdığınız yazılarla dikkat 
çektiniz. Nasıl olduda farklılaştınız?

Türkiye’de bir banka veya holdingte çalışan 
çok sayıda köşe yazarı olduğu ve onlar 
bağımsız olmadıkları, bulundukları pozisyona 
göre yazdıkları için benim yazılarım farklılaştı. 
Bulundukları pozisyon bağımsızlıklarını ortadan 

Kriz Lobisi 
“Sahtekarlar 
Çetesi”dir 

2008 yılının ilk altı ayında özel sektör 
40 milyar dolar dış borç almış. Hâlbuki o 
dönemde Türkiye’de riskler yüksekti, Ak 
Parti’ye kapatma davası açılmış, dünya 
ekonomisinde daralma var, kriz dalga 
dalga bütün dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla 
böyle bir ortamda Türkiye’deki özel şirketlerin 
40 milyar dolar dış borç alması normal değil. 
Bu durum bu şirketlerin “Back to back” kredi 
yöntemine başvurdukları ortaya çıkarıyor. Ödenmez 
denen kredilerin, tıkır tıkır ödenmesi de bu gerçeği 
onaylıyor.  Dolayısıyla bu kriz lobisinin sahtekarlar 
çetesi olduğu artık ortada. 

Özelleştir-
me İdaresi 
Başkan 
vekilliği 
de yapan 
Süleyman 
Yaşar, 
bürokrasi 
deneyimi 
nedeniyle 
de Türki-
ye’deki kriz 
lobisini 
yıllardır ta-
kip ediyor 
ve bunları 
yakından 
tanıyor.  

Süleyman Yaşar Kimdir?
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret 

Üniversitesi’nde makro ekonomi yönetimi, 
Avrupa Birliği ve Türkiye ekonomik ve mali 
ilişkileri, altyapı ekonomisi, para ve banka 
dersleri veren Süleyman Yaşar, devlette 
14 yıl görev yapmış. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan 
Vekilliği gibi üst düzey görevlerde bulunan 
Yaşar’ın, Taraf Gazetesi’nde haftanın beş 
günü “Bu gün” isimli köşesi bulunuyor. 
Süleyman Yaşar’ın Taraf dışında Refe-
rans Gazetesi ve Radikal 2’de de yazıları 
yayınlanıyor..

Islamic Finance News’in düzenlediği Roadshow toplantılarının 4. ayağı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Faizsiz Finans alanında çalışmalar yapan yüze yakın yerli ve yabancı uzman katıldı.

Islamic Finance News tarafından düzen-
lenen toplantılar dizisinin İstanbul ayağı 4 
Haziran’da Four Seasons 
Hotel Bosphorus’ta gerçek-
leşti. Etkinliği destekleyen 
Türkiye Finans da tanıtım 
standı ve konuşmacılarıyla 
programda yer aldı. Faizsiz 
Finans alanında çalışmalar 
yapan yüze yakın yerli ve 
yabancı uzmanın katıldığı 
toplantıda Genel Müdür Yar-

dımcımız Osman Çelik bankamızı tanıtan bir 
sunum yaptı. Farklı oturumlarda Uluslararası 

Finansal Kurumlar Müdürü-
müz Fatih Bulaç ve Hazine 
Müdürümüz Sabri Ulus 
birer konuşma yaptılar. 
Oturumlarda, dünyada 
ve Türkiye’de Faizsiz 
Bankacılığın sorunları, 
önümüzdeki fırsatlar ve 
yatırımcıların beklediği 

IFN Roadshow İstanbul’daydı
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niz… Etkileyici bir manzaradır. Beş yaşlarında 
bunun türküsünü dinlemişimdir. 

Rüzgârın yaratıcının nefesi olduğu söy-
lenir… Siz de böyle düşünüyor musunuz?

Güzel bir tabirmiş. Bütün doğa olaylarının 
içinde en temizidir rüzgâr. Esmiyorsa kış ya 
da yaz hiç hoşlanmam. Mutlaka rüzgârı isterim.

Türkülere geri dönüş var değil mi bu 
albümde?

Aslında geri dönüş değil. Ben her albümde 
bir veya birkaç türkü söylüyorum. İlk albümde 
dört, ikincisinde yedi türkü vardı. Benim Kıraç 
olduğum albümde de türküler vardı. Hiçbir 
zaman türkülerden vazgeçmedim

Bu albümü nasıl buldunuz? İnsanlar ne-
den bu albümü satın alsın?

Bence güzel ve çok samimi bir albüm oldu. 
Albümdekiler 2001 yılında kendim için yaptığım 
kayıtlardı. Çocukluğumdan beri söylediğim 
türküleri tek başıma olduğum çok hüzünlü bir za-
manımda kaydetmiştim. Kimseler yoktu o anda, 
tek başınaydım stüdyonun içinde. Hiçbir seyirci 
olmadığı için de çok samimi kaydedildiler. Düşü-
nün küçücük bir oda, mikrofon ve ben vardım… 

Satışları nasıl gidiyor?

Takip etmiyorum ama satıyordur. Bir albüm 
bittikten sonra o albümden uzaklaşırım ama mü-
ziklerden değil. Dizi müziklerine devam ediyorum. 

Bu arada dizi müzikleri denilince akla 
artık siz geliyorsunuz. Sanki bir tekel 
oluşturdunuz bu alanda. Yanılıyor muyuz?

Ben sadece bir yol açtım. Pasta bü-
yük. Oradaki misyonum herkesin önünü 
açmaktı. Bunu başardım ki benden sonra 
birçok insan bu alana kaydı ve o yolda 
ilerliyor. Ama tekel kurduğum düşüncesine 
katılmıyorum. 

Bu tür müzikleri nasıl yapıyor-
sunuz. Misal, dizide rol gereği 
biri diğerine aşık oluyor. Siz bu 
kareyi görüp onun için beste mi 
yapıyorsunuz.?

Ben eğer duygulanmamış-
sam o şarkıyı yapmam zaten. 
Oyuncunun kötü olması, yö-
netmenin kötü olması gerek 
yapamamam için. Sanem 
Çelik ile Nejat İşler’in oynadığı 

Aliye’de Vakit Tamam adlı şarkı-
yı söylemiştim. Çok duyguluydu 

o sahne. Müzik de iyi durdu. 

Şu anda sizin müziklerinizin 
en çok yakıştığı dizi hangisi?

Bence Binbir Gece Türkiye’de 
dizinin son noktasıdır. Ben dizi müziği 

yapıyorum ama ne televizyon ne de dizi 
seyrediyorum. Sadece maç seyretmek 

için açarım televizyonu.

S
on albümünüzün ismi Garbiyeli. 
Garbiyeli ne demek?

Kahramaraş’ta esen bir rüz-
gârın ismi Garbiyeli. O bölgenin 
insanları o rüzgâra bu ismi takmış-

lar, onunla ilgili bir türkü yakmışlar. Batı rüzgârı 
gibi bir anlamı var. 

Albüme bu ismi neden koydunuz?

Benim için de önemli bir rüzgardır Garbiyeli. 
Maraş’ta tertemiz bir hava oluşturur. Masalsıdır, 
romantiktir ve benim hayatımda önemli bir yeri 
vardır. Çocukluğum o rüzgarın içinde geçti. Ak-
şamüzerleri estiğinde yüksek bir yere çıkarsınız 
ve yüzünüze vuran o yel ile çevreyi seyredersi-YA

ŞA
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Türk müziğinin sevilen sesi Kıraç, bir yanda yeni albümünün diğer yanda baba olmanın heyecanını 
yaşıyor. Ayşe Şule Bilgiç ile yıllar sonra birlikteliklerini evlilikle sonuçlandıran Kıraç, babalık fikrine hâlâ 
alışamadığını söylüyor. “Bazen ben daha büyümedim diyorum, bütün bunlar şaka gibi geliyor” dese 
de kızının nasıl biri olacağını planlamış bile: “Allah’tan dileğim en başta sağlıklı olması. Umarım kızım 
benimle diyalog kurmaktan zevk alan, çok iyi fizik, matematik bilen, mutlaka bir enstrüman çalmasını 
öğrenen ve bir de dövüş sanatlarından birini yapabilen biri olur” diyor

  Kızım Mutlaka

   Bir Enstrüman 

              Çalmalı

imtiyaz sahibi
türkiye finans katılım bankası adına
yunus nacar

genel yayın yönetmeni
mehmet ali gökçe

sorumlu yazı işleri müdürü
kemal kaptaner

yayın kurulu
mehmet ali akben
süleyman çelik
ahmet ikizoğlu
selçuk aydemir

halkla ilişkiler
şinasi akhan

yönetim yeri
yakacık mevkii, adnan kahveci
cad. no: 139
34876 kartal / istanbul
tel    : 0216 452 54 54 (pbx)
faks : 0216 452 54 00
turkiyefinans.com.tr
paylasim@turkiyefinans.com.tr

yapım
hayat yayıncılık, iletişim, yapım,
eğitim hizmetleri ve tic. ltd. şti. 

editör
ali ihsan bayrak

muhabirlik hizmetleri
gafa ajans

sanat yönetmeni
kenan özcan

grafik ve tasarım 
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cendere yolu no: 23 
ayazağa - istanbul / turkey
tel: 0212 289 24 24 
fax: 0212 289 07 87
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Süzülmüş çay istenmez Trabzon’da, çayın yetiştiricisine de, pişiricisine de 

haksızlık sayılır süzülmüş çay istemek. Süzülmemiş çay gibi, el değmemiş bir 
doğası vardır bu kentin. Gürül gürül akan nehirleri, yemyeşil yaylaları, dünyaca 
ünlü Sümela Manastırı ve Uzungölü ile Trabzon, ölmeden görmeniz gereken 
101’yerin başlarında gelir.

yağmur, bol su ve yeşili Trabzon’a 
bahşetmiş, buna karşın genelde dağlık 
olan arazi, tarıma elverişli olmadığı 
için Trabzonlu genelde çaya ve fındı-
ğa yönelmiş. 
Çay’ın kuşkusuz ayrı bir yeri var 

Trabzon’da… Örneğin 
çay sofraya süzülme-
den geliyor. Biz de 

bu durumla kahvaltıya 
gittiğimizde karşılaştık. 
Türkiye Finans Trabzon 
Şubesi’nden Yusuf 

bey, kahvaltı için bizi 
Zigana Yörük Çadırı’na 
götürdüğünde, bakır bir 

çaydanlıkta gelen çayı 
bardağımıza doldurmak 
için gözümüz süzgeci 

aradı. Tam garsona süzgeci 
unuttuğunu hatırlatmak 
üzereydik ki, daha önce-

den Trabzon’a gelmiş bir 
arkadaşımızın anlattıkları 

Dağların arasında bir yolda 
ilerliyoruz… Hemen kenarında 
berrak, gürül gürül akan bir dere. 
İçimizde hafif bir merak ve biraz 
da korku var… Sanki yukarılardan 
bir kaya parçası veya bir ağaç 
aracınızın üstüne düşüvere-
cekmiş gibi. Of’dan Uzungöl’e 
uzanan bir yol burası… Özellikle 
Uzungöl’e doğru yaklaşırken, yolun 
bazı noktaları ürkütücü. Oysa bizim 
yanından geçmeye korktuğumuz 
yerlerin tepelerinde insanlar yaşıyor. 
Fındık ve çam ağaçlarının arasında, 
yemyeşil bir coğrafyada yaşadıkları 
için o insanlara imreniyorsunuz. 
Bununla birlikte, nasıl olup da 
her gün o kadar yükseğe çıkmayı 
başardıklarına ve nasıl orada 
yaşadıklarına şaşırıyorsunuz. En 
olmaz dediğiniz yerde bir dağ 
evine rastlıyorsunuz. 
İşte bu coğrafik yapı, Trabzon 

insanının ne-
den hareketli 
bir karaktere 
sahip oldu-
ğun da gös-
teriyor. Bol 

Fotoraflar:
Özgür Çiftçi
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Trabzon… 
Süzülmemiş Çay’dan 

Sümela’ya

Hamsisiz olmaz…
Hamsi Trabzon’da belki de çay-

dan da önce gelir. Kentinde önemli 
geçim kaynağı olan hamsiyi sabah 
kahvaltısında bile görmek mümkün. 
Sabah kahvaltısında hamsi yenir 
mi demeyin? Bu bildiğiniz pişirilmiş 
hamsi değil. balık,yumurta, un, 
mısır unu, süt, tuz ve ince kıyılmış 
maydanoz katılarak yapılan Hamsi 
Kaygana sabah kahvaltısı için güzel 
bir tercih olabiliyor. Yine hamsiden, 
hamsi kuşu, hamsi pilavı, hamsi 
çorbası yapılıyor. Trabzon’da yiye-
bileceğiniz yöresel yemeklerin ara-
sında mısır çorbası, lahana çorbası, 
etli lahana sarması, kara lahana 
yemeği, kuymak, Akçabat Köftesi, 
Trabzon Burmalısı ve bir birinden 
leziz yöresel peynirler var.

Ayasofya 
Müzesi

Kuymak ve Hamsi 
kuşlu kahvaltı

Biz anamızdan böyle 
öğrendik: “Su kutsaldır…” 

Anadolu insanı, suyun ne kadar 
önemli bir nimet olduğunu hep 

bilmiş ve bir yere çeşme yaptır-
mayı en büyük hayır addetmiştir. 

O yüzden, Anadolu’nun hangi kentine giderseniz 
gidin, tarihi bir çeşmeyle karşılaşırsınız. Bu tarihi 
yapıların her santimetresinde Türkler’in suya 
verdiği önemi görürsünüz. Hiç birisi gelişi güzel 
yapılmamıştır. Kimisinde değerli İznik çinileri 
kullanılırken, kimisinin üzerine hattatlarca Ayet-i 
Kerimeler işlenmiş, kimisinin muslukları da bir 
sanatkarın elinden çıkmıştır. 

Su kültürümüze dair nadide eserler, bazı 
koleksiyoncular tarafından, bugün özenle top-
lanmakta ve sergilenmekte. Bu sergilerden bir 
tanesi geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’da yapı-
lan 5. Dünya Su Forumu’nda da karşımıza çıktı. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de gezdiği ser-
gi, Adell Armatür tarafından gerçekleştirilmişti. 

Anadolu Su Kültürü’nü Adell Armatür’ün Yönetim 
Kurulu üyelerinden ve koleksiyonun asıl toplayıcısı 
Ercan Topçu’dan dinleyelim istedik ve Adell’de 
kendisini ziyaret ederek koleksiyonunu gezdik. 

Su koleksiyonun en nadide parçaları ara-
sında “Şifa tasları”var. Bu taslardan bir tanesi 
13.-14. yüzyıldan kalma Osmanlı Beylik döne-
mine ait. Üzerinde komple kalem işçiliği ile şifa 
ayetleri, nazar ayetleri ve Alla-u Teala’nın isimleri 
yazılı. Yazı karakteri itibariyle kübik formda, biraz 
da kufi yazıyı andırmakta. İnsanlar bu su dolu 
tastan içtiklerinde ve üzerlerinde nazardan ko-
runacaklarını ve şifa bulacaklarını inanmışlar. Bu 
Anadolu tarihi boyunca devam etmiş. Osmanlı 
tebaası olan gayrimüslimler de bu şifa taslarını 
tılsımlı tas olarak kullanmışlar. 
Onların taslarına ise inançları doğrultusunda çeşitli 

şekiller ve işaretler işlenmiş. Bunlardan bir tanesi 
Safavi dönemine ait, üzerinde 12 tane burç tasvir 
edilmiş, ortasında güneş motifleri var. Bu tılsımlı 
taslarda dinsel ve mitolojik öğeler kullanılarak 

gizem hep muhafaza edilmiş. 300 yıllık Anadolu 
işi bir şifa tasında Mührü-Süleyman dikkat çekiyor. 
Mührü Süleyman gücün ve kudretin sembolü 
olarak kabul görmüş. 

Nalınların topukları neden yüksek?

Ercan Topçu’nun koleksiyonu için aldığı 
ilk eser Bosna işi çeyiz nalını olmuş. Ahşap ve 
üzeri komple işçilikli olan eser 200 yıllık. Nalınlar 
(takunya benzeri hamamda kullanılan yüksek 
topuklu ayaklık), hamam kültürünün önemli bir 
parçası. Eskiden her gelinlik kızın çeyizinde bir 
nalınlık bulunurmuş.

İslam inancının emri olan temizlik Anadolu’da 
her zaman önemsenmiş ve hamam kültürü çev-
resinde bir temizlik kültürü oluşmuş. İnancımızda 
su kutsaldır ve arınmak için de bir vesiledir. Su 
kültürü koleksiyonunda Osmanlı döneminde 
hamamlarda kullanılan çok sayıda eşya var. 
Koleksiyonda yer alan bir tane çeşmenin üze-
rinde yapan firmanın adları var. Aynı şekilde bir 
sabuna da o zamanın esnafının adı kazınmış. (İlk 
markalaşma çalışmaları) 

Elbette temizlik kültürü sadece sabunlar, 
havlular ve nalınlardan oluşmuyor. Gusül abdesti 
almaya yarayan su güğümleri ve su bakraçları da 

koleksiyonda bulunuyor. 18. yüzyıl sonu güğümler 
ve 14. yüzyıla ait havlular dikkati çeken parçalar. 

Koleksiyonda yer alan başka bir eser 300 
yaşlarında Anadolu işi bir hamam kazanı. Eski-
den Anadolu kadını için hamamlar çok önemli 
sosyal mahallerden bir tanesiymiş. Bazen yı-
kanmak, bazen dedikodu, bazen de kız görmek 
için belli günler hamama gidilirmiş. Her kadın 
hamam kazanını alır, içine tarağını, havlusunu, 
nalınlarını, sabunun bir bohçaya sarar, hamam 
kazanına koyar ve kafasında taşıyarak hamama 
götürürmüş. Orada da, gerektiğinde ters çevire-
rek üstüne oturur, yıkanır ve sohbet edermiş… 

Örneğin hamam kültürü içerisinde yer alan 
nalınlar genelde çok yüksek topuklu. Hamamlar-
da genç kızlar fark edilsin diye, nalınları topukları 
yüksek olurmuş. Kaynanalar, uzun boylu gelin-
lere bakarlarmış. 

İbrikler tarihe bir 
armağandır

Anadolu su kültürü denince ilk akla gelenler-
den bir tanesi de ibrikler… Mehmet Zeki Kuşoğlu 
dünkü sanatımız isimli kitabında ibriklerle ilgili 
şunları söylüyor: “İbrikler estetik yapısıyla, kullanış K
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Su, Anadolu’da her zaman arınmanın, saflığın, temizliğin simgesi olagelmiş. En büyük hayır 
“su” ile ilgili yapılan olmuş ve Anadolu’nun her tarafı çeşmelerle donatılmış. 
Maşrapalar, ibriklikler, tılsımlı taslar, nalınlar, hamam kazanları yüzyıllarca büyük 
bir özenle kullanılmış. Büyüklerimizin küçüklere yaptığı “Su gibi aziz ol”  duası, 
Anadolu’da suya verilen önemi yeterince ifade ediyor.  

Anadolu’da
Su

Evin içerisinde kullanılan 
abdest ibriklerinin altına 
suyun muhafaza edileceği 
leğenlerde koyulmuş. 
Anadoluda yaşı küçük 
olanlar büyüklerine abdest 
almaları için su tutarmış. 
Büyüklerde küçüklere 
dua edermiş.

Kültürü

Lale motifli
bir musluk

Sarayişi 
seyahat 
bardağı

Ejderha 
başıklı ibrik

Şifa tasları
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Toplum Büyük Bir 
Değişim Geçiriyor

Erol 
Göka

lerimi içeren “Türkiye Vardır” adlı kitaplarım 
yayınlanmıştır. Uzun zamandan beri Türklerin 
tarih boyunca değişmeyen tutumlarını anlama-
ya yönelik çabalarım, “Türk Grup Davranışı” adı 
altında 2006 yılı başında kitaplaştırılmıştır. İlgili 
bilimsel ve toplumsal çevrelerin yoğun ilgisini 
çeken ve birçok özgün görüşü barındıran bu 
çalışma, çok verimli tartışmalara neden olmuş-
tur ve olmaktadır. 
“Türk Grup Davranışı”  kitabım nedeniyle, 

Türkiye Yazarlar Birliği “2006 yılı Yılın Fikir 
Adamı Ödülü”ne layık görüldüm. “Türk Grup 
Davranışı” adı altında başlattığım çalışmalarım 
sürmekte ve yeni kitaplar ortaya çıkmaktadır. 
“Türklerin Psikolojisi” ve “Türklerde Liderlik ve 
Fanatizm” bunlardandır. 
Bu çalışmalarım nedeniyle 2008 yılında, “ilmi 

çalışmalarıyla Türk milletinin ufkunu açan 
eserler ortaya koyması dolayısıyla, Ziya Gökalp/ 
Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanı’na layık 
bulundum. Birçok Televizyon ve Radyo prog-
ramında sunucu ve konuk olarak görev aldım.

Psikiyatri’yi seçme sebebim...

Tıp eğitiminde neden Psikiyatriyi seçtiniz?

Lisedeyken hep Siyasal Bilgilerde okumak 
isterdim ama bir yandan da ailenin ve toplumun 
baskısı vardı hekim olmam için. Onlar kazandı, 
kendimi tıp okurken buldum. Tıp eğitimini 
sevdiğimi söyleyemem ama hekim olmak bana 
göreydi. Bir yandan da ülke ve dünya olaylarıyla 
ilgilenmeyi, entelektüel faaliyetlerimi sürdürü-
yordum. Psikiyatri, benim siyasi ve entelektüel 
ilgilerimi değerlendirebileceğim tek tıp dalıydı. 
3. sınıfta Psikiyatri uzmanı olmaya karar verdim, 
aynı yıl önce Dostoyevski, ardından Freud kül-
liyatlarını bitirmem, bu kararımı perçinledi. Tıp 
fakültesini bitirdiğimde tek bir şey istiyordum 
artık: Psikiyatri…

Türkler dünyanın en sabırlı halkı

Türk toplumu üzerine yazılmış çok sayıda 
eseriniz var. Hatta dünyanın en sabırlı toplu-
luğunun Türkler olduğunu iddia ediyorsunuz. 
Buna rağmen medyanın gündeminde bu 
kadar yoğun cinayet haberleri olmasını neye 
bağlıyorsunuz? 

Türklerin dünyanın en sabırlı halkı olduğunu söy-
lüyorum ama tarihsel psikolojimize sinmiş olan 
segmenter toplum yapımız nedeniyle mafiyöz 
oluşumlara ve kardeş kavgasına da çok teşne 
olduğumuzu da belirtiyorum. Ama yine de son 

dönemde ortaya çıkan hepimizin içine kaldıran, 
karartan cinayetlerin benim incelediğim Türklerin 
tarihsel psikolojileriyle bir ilgisi olduğunu san-
mıyorum. Bana öyle geliyor ki, bunların tarihsel 
olmaktan ziyade son dönemde yaşadığımız top-
lumsal alt-üst oluşlarla ve hatta devletimizin karşı 
karşıya olduğu büyük değişim süreci nedeniyle 
toplum-karşıtı, sosyopatik eğilimleri denetlemek-
te güçlük çekmesiyle ilgisi var. 
Her toplumda belli oranda, suça eğilimli, vic-

dansız sosyopat, psikopat dediğimiz insanlar 
vardır. Devletin ve hukukun görevi sosyopatiyi 
dizginleyebilmektir. Büyük alt-üst oluşların ve de-
ğişimin yaşandığı dönemde sosyopatik eğilimler 
öne çıkabilir, dizginlenmesinde güçlük çekilebilir. 
Bugün vahşet boyutundaki, ahlaki gelişimde yol 
kat etmiş hiçbir insanın yapmaya tevessül 
edemeyeceği türden cinayetleri bu denetimden 
çıkmış sosyopatlar işliyor bence ve onları her ya-
şam alanında cirit atarlarken görüyoruz.  

Bunlar genellikle de cinnet boyutunda 
haberler. İşte anne katili evlatlar, çocuk ka-
tili anneler, hunharca öldürülenler gibi... Biz 
bunları daha önce Amerikan filmlerinde görür 
ve hiç bizim başımıza gelmez sanırdık. Sizce 
bu topluma ne oluyor?

Evet, çok haklısınız. Toplumumuz, devletimiz 
büyük bir değişim geçiriyor, adeta ABD’nin 
kuruluş yıllarını andırıyoruz. Dünya da büyük bir 
değişim geçiriyor ve özellikle gelişmiş batı ülke

Sizi tanıyabilir miyiz?

1959 yılında Denizli’de doğdum. Orta-
öğrenimimi “parasız yatılı” olarak Aydın’da 
tamamladım. 1983’te “Tıp Doktoru”, 1989 
yılında “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı”, 
İzmir’de tamamladığı askerlik görevimin 

ardından 1992 yılında  “Doçent” olmaya hak 
kazandım. 1998’den beri Ankara Numune Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi 
olarak çalışıyorum. 

Psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilimsel 
çalışmalarda yer aldım ama ilgim, daha çok 
psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile 
kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. İnsanın di-
namik özelliklerine ve grup-varlığına olan ilgim 
nedeniyle psikodinamik yönelimli klinik uygu-
lamalara ve grup psikoterapilerine yöneldim. 
1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini ta-
mamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü’nün 
onayladığı “Psikodrama Asistanı” belgesini 
almaya hak kazandım, “Psikodrama Terapisti” 
olmak için gerekli olan teorik ve uygulamaya 
dönük çalışmaları yerine getirdim. Uzun süre 
grup psikoterapisti ve eğiticisi olarak çalıştım. 

“Türkiye Günlüğü” ve “Türkiye Klinikleri Psi-
kiyatri” dergilerinin yayın; birçok tıp ve beşeri bi-
limler alanındaki derginin danışma kurullarında 
bulunuyorum. Yayınlanmış kitaplarım arasında 
öne çıkanları “Psikiyatri ve Düşünce Dünyası 
arasında Geçişler”, “Varoluşun Psikiyatrisi”, 
“Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri”, “Buradan Böyle: 
Gündelik Hayatın Psikososyopolitiği”, “Psi-
kiyatriden Psikiyatriye Bakışlar”dır.  Psikiyatri 
uygulamalarının deneyimi ve felsefi ilgilerinin 
sonucu olarak ortaya çıkan görüşlerimi “Hayata 
ve Aşka” kitabında topladım.
Son dönemlerde çalışmalarım, büyük grupların 

davranışlarının dinamiklerine ve tarihsel kökeni-
ne yönelmiş ve bu çabamın ürünü olan “İnsan 
Kısım Kısım: Topluluklar, Zihniyetler, Kimlikler”  
ve büyük grup davranışı ile ahlak ve siyaset 
felsefelerinin etkisiyle ortaya çıkan deneme-

Bugünlerde sıkça “Bize neler oluyor?” sorusunu soruyoruz. Medyadaki cinayet, gasp, hırsızlık 
haberleri geldikçe, hoşgörüsüyle bilinen Türk toplumunun nereye gittiğini sorguluyoruz. Memleketin 
her tarafını vakıflarla donatan, kışın yaban hayvanlarını besleyen, komşusu açken kendisi tok yatmayan 
toplumun, nasıl olup da gazetelerin üçüncü sayfalarını doldurduğunu şaşırıyoruz. Bu soruyu “Türkler 
tarihin en sabırlı insanlarıdır” diyen Prof. Dr. Erol Göka’ya soralım istedik. “Türk Grup Davranışı”  kitabı 
nedeniyle, Türkiye Yazarlar Birliği “2006 yılı Yılın Fikir Adamı Ödülü”ne layık görülen Göka, toplumun 
ciddi bir değişim içerisinde olduğunu söylüyor: 
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Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) ile özel birer kredi protokolü imzaladı. Kredi protokolüne göre Türkiye Finans 
KOBİ’lere uygun maliyet ve vade seçenekleri ile 200’er milyon TL’lik kredi kullandıracak.  

Islamic Finance News’in düzenlediği Roadshow toplantılarının 4. ayağı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Toplantıya faizsiz finans alanında çalışmalar yapan yüze yakın yerli ve yabancı uzman katıldı.

Global krizin KOBİ’ler üzerindeki etkisini 
azaltmayı ve KOBİ’lere finansal anlamda des-
tek vermeyi amaçlayan Türkiye Finans, ATO ve 
EBSO ile özel birer kredi protokolü imzaladı. 
Protokollere göre, ATO ve EBSO üye işletmele-
rine kullandırılacak olan nakdi krediler toplamı 
200’er milyon TL olacak. Türkiye Finans’ın bir 
bölgeden topladığı fonları aynı bölgede kullan-
dırma ilkesinden hareketle imzalanan bu proto-
koller, ATO ve EBSO üyelerinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda üretim desteği ve leasing benzeri 
kurumsal bankacılık çözümlerini de içeriyor. 

Protokollerle ilgili bir açıklama yapan Tür-
kiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, ”Kriz 

psikolojisini iyi yönetmeliyiz, spekülatif hareket-
lerden kaçınarak asıl işimize odaklanmalıyız” 
dedi. Kriz döneminde likidite ihtiyacının reel 
sektör için öneminin altını çizen Nacar, ”Türki-
ye Finans olarak her zaman KOBİ’lerin yanında 
olduk. Bugün de KOBİ’lerimize güveniyor ve 
yanlarında yerimizi alıyoruz. Fon kullandırım 
işlemlerimizde herhangi bir kısıtlama olmadı. 
200’er milyon TL’lik  bu kredi paketlerinin Ada-
nalı ve Egeli iş adamlarımızın kaynak ihtiyacına 
çözüm olmasını umut ediyoruz” dedi.  

Protokollere göre genel kredi koşulları kap-
samı dışında kalan gayrinakdi kredi, dış ticaret 
işlemleri, çek/senet, EFT, POS vb. Kurumsal 
Bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen 
ATO ve EBSO üyelerinin talepleri de Türkiye 
Finans tarafından öncelikli olarak ve en uygun 
maliyetlerle değerlendirilecek.

Uygun kâr payı oranı ile sağlanan özel kredi 
koşullarından yararlanmak isteyen Adanalı ve 
Egeli iş adamlarının 100 bin TL’ye kadar olan 
talepleri 3 gün içinde, 250 bin TL’ye kadar olan 
talepleri ise en fazla 4 gün içinde Türkiye Fi-
nans şubelerinden yanıtlanabilecek. 250 bin TL 
üzerindeki krediler için değerlendirme Genel 
Merkez tarafından yapılacak. 

Islamic Finance News tarafından düzen-
lenen toplantılar dizisinin İstanbul ayağı 4 
Haziran’da Four Seasons 
Hotel Bosphorus’ta gerçek-
leşti. Etkinliği destekleyen 
Türkiye Finans da tanıtım 
standı ve konuşmacılarıyla 
programda yer aldı. Faizsiz 
Finans alanında çalışmalar 
yapan yüze yakın yerli ve 
yabancı uzmanın katıldığı 
toplantıda Genel Müdür 

Yardımcımız Osman Çelik bankamızı tanıtan 
bir sunum yaptı. Farklı oturumlarda Ulusla-

rarası Finansal Kurumlar 
Müdürümüz Fatih Bulaç ve 
Hazine Müdürümüz Sabri 
Ulus birer konuşma yaptılar. 
Oturumlarda, dünyada ve 
Türkiye’de Faizsiz Bankacı-
lığın sorunları, önümüzde-
ki fırsatlar ve yatırımcıların 
beklediği yeni finansal ürün-
ler tartışıldı.

Türkiye Finans’tan 
Adanalı ve Egeli KOBİ’lere 200’er Milyon TL Kredi  

IFN Roadshow İstanbul’daydı
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Prof. Dr. Sabahattin Zaim 
anısına düzenlediği, “ Katılım Bankacılığı’nın Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu 
bilimsel yarışma sonuçları açıklandı.

11 eserin dereceye girdiği yarışmanın ödül-
leri Swiss Otel’de düzenlenen bir törenle sahip-
lerine teslim edildi.

Toplantı TKBB Genel Sekreteri Osman 
Akyüz’ün konuşmasıyla açıldı. 

Akyüz 25 yıl önce yeni bir bankacılık modeli 
olarak finans sektörüne giren katılım bankaları-
nın, ülkemizdeki atıl kaynakların ekonomimize 
kazandırılmasını sağladığını, ayrıca fon topla-
ma ve kullandırma yöntemlerinde geliştirdikleri 
yeni ürünlerle sektörün çeşitlilik ve derinliğini 
arttırdığını belirtti. 30 milyar liraya yakın kaynağı 
ülke ekonomisine kazandıran ve 11 bin kişiye iş 
imkanı sağlayan katılım bankalarının krizlerden 
daha az etkilenerek bütün dünyanın ilgi ve tak-
dirini kazandığını da sözlerine ekledi.

Konuşmasında birliği bu yarışmayı düzenle-
meye sevk eden nedenlere de değinen Akyüz, 
“bu yarışma öncelikle, faizsiz bankacılığın Türk 
Finans Sistemine dahil olması ve gelişmesinde 
büyük katkıları olan merhum Sabahattin Zaim’e 
olan minnetimizin bir ifadesidir” dedi ve yarış-
ma ile dünyada giderek yaygınlaşan ve ilgi gö-
ren faizsiz bankacılığın Türkiye versiyonu olan 
katılım bankacılığının gelişme temposunu hız-
landırmak, ayrıca bu alandaki ürün çeşitliliğini 
geliştirmek amacıyla uygulamacı ve akademis-
yenleri teşvik etmekten duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.

Açış konuşmasının ardından Prof. Dr. Sa-
bahattin Zaim’in hayatını anlatan kısa bir sine-
vizyon gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra 
ödül törenine geçildi ve eser sahiplerine ödül-
leri Katılım Bankaları’nın yöneticileri tarafından 
takdim edildi.

Yarışmada birincilik ödülünü  “Katılım Ban-
kacılığında İki Yeni Finansal Teknik Önerisi: 
Mudaraba- Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkla-
rı ve Mudaraba -Risk Sermayesi Yatırım Fon-
ları” eserleriyle Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İ.İ.B.Fakültesi öğretim üyelerinden Yard. Doç. 
Dr. Halil İbrahim Bulut ve Araştırma Görevlisi 
Bünyamin Er kazandı.

İkincilik ödülünün sahibi, “Katılım Bankacılı-

ğı: Dünya Uygulamalarına İlişkin Sorunlar- Fır-
satlar: Türkiye İçin Projeksiyonlar” isimli eseriy-
le bankacı Yard. Doç. Dr. Ali Polat oldu.

Üçüncülük ödülü,  “Portföy Çeşitlendirmesi 
Açısından Katılım Bankaları” isimli eseriyle Fa-
tih Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Bülent Köksal’a verildi.   

Mansiyon ödülleri ise; Doç. Dr. Servet Ba-
yındır ve Yrd. Doç. Dr. Kamil Güngör’e verildi.

Ayrıca 6 kişi de ikinci derece mansiyon ödü-
lüne hak kazandı.     

Toplantıya moderatörlüğünü TKBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Nacar’ın yaptığı bir pa-
nelle devam edildi. Panel, Prof. Dr. Sabahattin 
Zaim’in oğlu, Yard. Doç. Dr. Halil Zaim’in, “Bir 
Baba ve Aile Reisi Olarak Sabahattin Zaim” 
başlıklı konuşması ile açıldı. Ardından Prof. Dr. 
Sedat Murat, “İlim Adamı Yönüyle Sabahattin 
Zaim” ve son olarak  da Prof. Dr. İsmail Özsoy, 
“İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı Yönüy-
le Sabahattin Zaim” konulu konuşmalarıyla ho-
calarını andılar.  

Törende, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Tür-
kiye Finans ve Bank Asya tüm üst yönetimiyle 
hazır bulundu. Ayrıca finans sektöründen ve 
akademisyenlerden de önemli isimlerin katıldı-
ğı törene ilgi büyük oldu.

Yarışmada dereceye giren ilk beş eser, 
TKBB tarafından neşredilen  “Finansal Yenilik 
ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı“ adlı bir ki-
tapta toplandı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim 
Anısına Düzenlenen Bilimsel Yarışma 
Ödülleri Açıklandı 
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Açılışı Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştiri-
len 4. Türk-Arap Ekonomi Forumu, verimli top-
lantı ve görüşmelere sahne oldu. Forum’un 
ana sponsorları arasında yer alan NCB ve 
Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst 
düzey yöneticileri de toplantılara katıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın des-
tekleri ile 2005 yılında oluşturulan ve geçtiği-
miz yıllarda global ve bölgesel ölçekte önemli 
markaların destek ve katılımında yapılan TAF, 
2009 yılında yine sektörlerinde lider özelliği ta-
şıyan ve bölgesinde iddialı hedefleri bulunan 
markaları yan yana getirerek, Türk ve Arap ül-
keleri arasında oluşturulan bu güçlü platformu 
dünya gündemine taşıyabilmeyi amaçlıyor. 
11-12 Haziran 2009 tarihlerinde Swiss Otel 
salonlarında gerçekleşen Forum, Riyad Ti-
caret Odası, Abu Dhabi Ticaret Odası, Suudi 
Arabistan Geliştirme Fonu, Irak Hükümeti Pet-

rol Şirketi SOMO, Ürdün Capital Bank, Ürdün 
Ticaret Bankası, Katar Uluslararası Bankası, 
Suriye Arab Bank ve Yemen Yatırım Fonu yö-
neticileri başta olmak üzere 800’ün üzerinde 
üst düzey yöneticinin katılımıyla açıldı. 

TAF Özel Ödülleri’nin sahipleri 
Hariri, Aydınlar ve Sazak oldu 
Türk-Arap Ekonomik ilişkilerinin gelişmesi-

ne katkıda bulunan Türk ve Arap işadamlarına 
verilen “TAF Özel Ödülü” bu sene Türkiye’deki 
en büyük Arap yatırımlarının lideri olarak Bank-
Med Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed 
Hariri’ye, hizmet sektörlerine örnek olacak bir 
şekilde Türk-Arap iş birliği açılımını Abraaj Ca-
pital ile sağlık ve sigorta sektörüne kusursuz 
bir şekilde taşıyan Acıbadem Sağlık Grubu 
Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a ve gerek Türk-
Katar İş Konseyi Başkanı sıfatıyla gerekse 
yüklendikleri ticari sorumluluklar ile Türkiye’yi 
Arap ülkelerinde başarıyla temsil eden Yüksel 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
CEO’su Emin Sazak’a verildi. 

TOBB-DEİK Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
TOBB-DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 

TAF ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Kriz-
den sonra bölgenin 
yatırım fonları artık 
ABD ve Avrupa’ya 
daha mesafeli ola-
cak. Biz de artık 
bölge iş dünyasının 
kanaat önderlerine 
Bizde ne eksik var, 
niye yatırıma gel-
miyorsunuz? diye 
soracağız.” Sözleriyle 
etkinlikte amaç ola-
rak Türkiye’ye böl 
geden daha fazla 
yatırım gelmesinin 
öncelikli konu oldu-
ğunu vurguladı. 

6

4. Türk-Arap Ekonomi Forumu [TAF’09], Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Arap Ligi Genel 
Sekreterliği iş birliğiyle 11-12 Haziran 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Türk ve Arap Dünyasının 
Ekonomi Zirvesi Toplandı 
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Türkiye Finans ve Ekonomist dergisi işbir-
liği ile düzenlenen Reel Sektör Buluşmaları, 
Adana ve İzmir’de gerçekleştirildi. Adanalı ve 
İzmirli iş adamlarının yoğun katılımının olduğu 
toplantılarda ünlü ekonomist Doç. Dr. Deniz 
Gökçe’nin yaptığı sunum, sanayinin temel-
lerinin atıldığı Adana ve İzmir’de iş adamla-
rına moral verdi. Deniz Gökçe, dünyanın en 
büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye’nin 
dünya genelinde yaşanan bir 
krizden hiç etkilenmemesinin 
mümkün olmadığını belirt-
ti. Türkiye’nin diğer ülkelere 
göre krizden daha az zararla 
çıkacağını söyleyen Gökçe, 
Türkiye’nin bu krizi bir fırsata 
çevirme şansı olduğunu ve bu 
dönemde doğru adımlar atan 
iş adamlarının kriz sonrası daha 
çok büyüme potansiyelleri ol-
duğunu da sözlerine ekledi.

Toplantılar öncesinde Tür-
kiye Finans, Adana Ticaret 
Odası ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ile özel birer kredi pro-
tokolü imzaladı. Kredi proto-

kollerine göre Türkiye Finans Adanalı ve Egeli 
KOBİ’lere uygun maliyet ve vade seçenekleri 
ile 200’er milyon TL’lik kredi kullandıracak.

Toplantılarda birer konuşma yapan Capital 
ve Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, 
Anadolu’daki KOBİ’lerin çok önemli olduğunu 
belirterek, “Bu nedenle pazarlamadan ekono-
miye, yönetimden aile şirketlerine çeşitli konu-
larda toplantılar düzenliyoruz. Türkiye Finans 
ile yaptığımız bu buluşmaların, Anadolu’daki 
şirketlerin ekonomideki geleceği okumalarına 
katkıda bulunacağını düşünüyoruz” dedi. 

Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar 
ise, dünyanın önemli bir finansal kriz yaşadığı-
nı, Türk bankacılık sektörünün 2001 krizinden 
sonra ciddi bir yapılanma süreci geçirdiğini 
söyledi. Nacar, “Yurt dışında bankaların ser-
maye yeterlilik oranı yüzde 8’in altına düşer-
ken, Türkiye’de bu oran yüzde 15’in üzerinde. 
Bir yandan BDDK denetimleri, bir yandan da 
bankaların geçmişten aldığı dersler, finansal 
kesimin basiretli tüccar gibi hareket etmele-
rini sağladı. Mevduatın krediye dönüş oranı-
yüzde 23’ten yüzde 77’lere geldi. Bugün ta-
kipteki kredilerin oranı yüzde 4 civarında, bu 
oran bankalarımız tarafından rahatlıkla tolere 
edilebilir” dedi. 

Türkiye Finans’ın Ekonomist dergisi ile birlikte gerçekleştirdiği reel sektör buluşmaları bu kez Adana 
ve İzmir’de yapıldı. Adanalı ve İzmirli iş adamlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıların konuşmacısı ünlü 
ekonomist Doç. Dr. Deniz Gökçe idi.

Reel Sektör Buluşmaları 
Adana ve İzmir’de
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2009 Bahar Turnuvası Genel Müdürlük Bi-
rimleri, İstanbul Bölge Müdürlükleri, İstanbul Şu-
beleri ile Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Çorlu gibi 
İstanbul’a yakın şubelerin kendi aralarında ortak 
takım çıkarmak suretiyle oluşturduğu 36 takımın 
katılımıyla sekiz grupta 2 Mayıs 2009 tarihinde 
çalınan ilk düdükle oynanmaya başladı.

İlk beş haftada grup maçları oynandı. Grup-
larında ilk iki sırayı alan takımlar önceden kura 
ile tespit edilen fikstüre göre birinci tur maçları-
na çıktılar. Yedinci haftada çeyrek final, sekizinci 
haftada yarı final, dokuzunca haftada ise üçün-
cülük maçı ile final maçının heyecanı yaşandı.

Turnuvanın üçüncülük maçı; Sahrayıcedit, 
Dudullu, Ümraniye, Kavacık  Şubeleri, Dış İş-
lemler Operasyon ile İdari İşler Müdürlüğü’nün 
ortak takımı ÜŞÜYORUM ile Mali Tahlil ve İstih-
barat Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlükleri 
ortak takımı AVRAKADABRA arasında oynandı. 
Normal süresi 1-1 berabere biten müsabakanın 
uzatma dakikalarında bulduğu penaltıyı gole çe-
viren ÜŞÜYORUM günün ilk maçında 2-1 lik so-
nuçla üçüncülük kupasına uzandı.

2009 Futbol Turnuvasının şampiyonluk fina-
li ise; İstanbul Avrupa Yakasının Beşyüzevler, 
Osmanbey ve Çağlayan Şubelerinin  ortak ta-
kımı olan BEŞYÜZ OSMANLI ile Hazine, Hazine 
Operasyon, Bankacılık Hizmetleri, İnsan Kay-
nakları, Uluslararası Finansal Kurumlar ve Eğitim 
Müdürlüğü’nün oluşturduğu  PARAGÜCÜ takımı 
arasında oynandı. İlk yarısı 1-0 PARAGÜCÜ lehi-
ne biten müsabakanın ikinci yarısında tam bir fi-
nal heyecanı yaşandı. Maçın bitimine yedi dakika 
kala BEŞYÜZ OSMANLI skoru 1-1’e getirdi. Her-
kesin artık uzatmalara gider dediği anda bitime 

iki dakika kala PARAGÜCÜ, Cihat FURAT’ın aya-
ğından bulduğu golle turnuva şampiyonluğuna 
uzanmasını bildi.

Turnuvanın ödül töreninde dördüncülük 
kupası AVRAKADABRA takımına, üçüncülük 
kupası ÜŞÜYORUM’a, ikincilik kupası BEŞ-
YÜZ OSMANLI’ya, şampiyonluk kupası ise 
PARAGÜCÜ’ne takdim edildi.

Törende sadece kupa değil, en centilmen ta-
kım ve en iyi taraftara sahip takıma da plaket, gol 
kralı ile en iyi kaleciye de ödülleri verildi.

Her maça ciddiyetle tam kadro hazır çıkan, 
beş maçta gördükleri tek sarı kartla turnuvaya 
birinci tur maçları sonunda veda eden, ancak en 
önemlisi turnuvanın amacı olan centilmenliği ve 
dostluğu kaybettikleri maç sonrasında dahi çiğ 
köfte ve baklava ikramıyla pekiştiren Bireysel 
Pazarlama, Uluslararası Finansal Kurumlar Mü-
dürlüğü ile Caddebostan Şubesi oyuncularından 
kurulu INTER MARKETING turnuvanın en centil-
men takımı seçildi.

Turnuvaya kattıkları renk, verdikleri destek ve 
gösterdikleri çaba ile birlikte oyuncu – taraftar 
bütünleşmesini en iyi sağlayan takım olan Kara-
köy, Topkapı, Perpa ve Zeytinburnu Şubelerinin 
takımı NEVER LOST ise en iyi taraftarına sahip 
takım plaketi ile taçlandırıldılar

Final turundan itibaren oynanan dört maçta 
attığı dokuz golle PARAGÜCÜ takımından Bay-
ram TEPELİ toplamda ulaştığı yirmiüç golle bir-
likte turnuvanın gol kralı oldu.

Final turunda oynadığı dört maçta yediği dört 
golle maç başına bir gol ortalaması yakalayan 
PARAGÜCÜ kalecisi Yusuf Hakkı BAKIRHAN ise 
turnuvanın en iyi kalecisi olarak seçildi.

Türkiye Finans 2009 Bahar Futbol Turnuvası’nın şampiyonu, Uluslararası Finansal Kurumlar ve 
Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturduğu  PARAGÜCÜ takımı oldu.

Türkiye Finans 2009 Bahar Futbol Turnuvası Tamamlandı

Dostluk Kazandı
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Misyon Aynı Kaldı 
Strateji Değişti

 Yunus 
Nacar



T
ürkiye Finans Katılım Bankası gele-
ceğin önemli finansal aktörlerinden 
birisi olmak için yeni bir yapılanmaya 
gitti. McKinsey firmasının danışmanlı-
ğında yürütülen “Türkiye Finans Atılım 
Projesi” ile banka, vizyonunu yeniden 

şekillendirdi. Bütün idari yapı, çalışma şekli değişti 
ve müşteri odaklı yeni bir yaklaşıma geçildi. Peki 
neden yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuldu?

Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, 
yeniden yapılanmanın gerekçelerini ve Atılım 
Projesi’ni anlatırken, çalışanlara ve müşterilere yö-
nelik mesajlarını da bizimle paylaştı.

Neden Atılım Projesi’ne ihtiyaç duyuldu?

Genel anlamıyla yönetim bilimlerinde kulla-
nılan bir ifade vardır: “Değişmeyen tek şey de-
ğişimdir.” Bu bizim kültürümüzde de “Bir günü 
diğerine eşit olan ziyandadır” diye kabul görür. 
Yani sürekli değişmemiz ve kendimizi geliştirme-
miz gerekir. 

Şayet bizim çevremiz değişmeseydi, dünya 
değişmeseydi; bizim de değişen koşullara göre 
kendimizi yeniden yapılandırmamıza hiç gerek 
kalmazdı. Ama gördüğüm kadarıyla çevremiz-
deki her şey değişiyor ve gelişiyor.  

Bir işletme, bir şahıs, bir yapı, bu değişim du-
rumuna ne kadar kendisini uygun hale getirmiş-
se, yani değişim onun için bir kültür haline gel-
mişse, gelişen yeni şartlara o kadar hızlı uyum 
sağlayabiliyor. Yeni durumlar onun için sürpriz 
olmaktan çıkıyor ve yeni duruma göre kendini 
adapte edebilecek bir yapıyı oluşturmuş oluyor. 
Dolayısıyla değişim, hem bireyler, hem de ku-
rumlar için günümüzün vazgeçilmez prensiple-
rinden birisidir. 

 
Düşünün ki, 2008’in ilk yarısında her şey düz-

gün gidiyordu, herkes işinde gücündeydi, hiçbir 
problem yoktu. Ama, 2008’in ikinci yarısından iti-
baren her şey hızlı bir şekilde değişmeye başla-
dı. Finansal sektörde hızlı bir kötüleşme başladı. 
Bu da bir değişim… Değişim illa ki, çevremizdeki 
olayların pozitif gelişimi değil. Şayet çevremizde-
ki olaylar negatif bir değişim içerisindeyse, buna 
karşı da tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Çevre-
mizdeki olaylar ister pozitif, ister negatif yönde 

değişsin, kültürel yapımızı, bedensel yapımızı, 
zihinsel yapımızı kurumsal yapımızı buna uygun 
hale getirmek zorundayız. İşte biz Türkiye Finans 
olarak öteden beri değişimi kurumsal kültür ha-
line getirdik. Yani “değişmeyen tek şey değişim-
dir…” Çevremiz ne kadar değişiyor ve gelişiyor-
sa, biz de yapımızı onlara uygun değiştiriyor ve 
geliştiriyoruz. 

Lakin, 2009’un başından itibaren bu değişim 
alışkanlığı, daha kapsamlı ve yeniden yapılan-
maya dönük bir süreci başlattı. Bu hamle, Tür-
kiye Finans’ın bugüne kadar yaşamış olduğu 
politikalarda temel değişikliklerdi.  Bu açıdan 
2009’daki değişim programımız, bugüne kadar 
yaşadıklarımızdan daha farklı ve majör oldu… 
Yani daha radikal, köklü ve büyük bir değişim… 
Bu değişim temel bir yapılanma değişikliğini ge-
tirdi arkasından. 

Temel değişiklikler neler? 

Tabii öncelikle önümüzdeki beş yıl içerisin-
de Türkiye Finans’ın nasıl bir stratejik yapıda 
olması gerektiği, stratejik hedeflerinin neler ol-
ması gerektiği ve stratejik planlarının ne oldu-
ğu noktasında mutabık kalınması gerekiyordu, 
bunlar sağlandı. 

Türkiye Finans’ın önümüzdeki beş yıllık 
süre içerisinde stratejik planı, yine aynı mis-
yonumuz içerisinde (Katılım bankacılığını mu-
hafaza etmek kayıt ve şartıyla) değişti. Şimdi 
vizyonumuz, hem hizmet kalitesiyle hem ürün 
yelpazesi itibariyle önümüzdeki dönemde Tür-
kiye bankacılığında önemli bir oyuncu olmak. 
İnşallah katılım bankalarının yüzde 5’lerde olan 
payını önümüzdeki dönemlerde yüzde 10’lara 
çıkarmak.

Yeniden yapılanmanın üç 
temel unsuru

Bunlar bizim genel vizyonumuzdu. Tabii, bu 
vizyonu ortaya koyduğunuzda bununla ilgili alt 
programlar tesis etmeniz icap ediyor. Bizim alt 
programlarımız üç temel unsur üzerine inşa edildi: 

Bizim bankacılık yapımız itibariyle, ticari ban-
kacılığımızda belli program değişikliklerimiz söz 

11

Dünya, Türkiye, finans sektörü, kısacası her şey değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak, geleceğin 
güçlü finans oyuncularından biri olmak isteyen Türkiye Finans, değişim projesini “Atılım Projesi” adı 
altında hayata geçirdi. Müşteri odaklı, kaliteyi ön plana alan yeni yapı ile Türkiye Finans artık daha da 
güçlü. Paylaşım dergisi okurlarına yeni yapıyı anlatan Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar,  
şu mesajı veriyor: “Bu yapı yarın yine değişecek. Yarınki koşullara göre, yeniden revize edilecek. 
Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir.”

Şayet bizim 
çevremiz 
değişme-
seydi, dünya 
değişme-
seydi; bizim 
de değişen 
koşullara 
göre kendi-
mizi yeniden 
yapılan-
dırmamıza 
hiç gerek 
kalmazdı. 
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konusu oldu. Bilhassa kanal dağıtım yapımızın 
optimize edilmesi, şube ağımızın yeniden gözden 
geçirilmesi, alternatif dağıtım kanalları, şubeleri-
mizin etkin kullanımları bir alt program olarak ya-
pılandırıldı. 

Yine, yeni satış ve servis modelinin inşası söz 
konusu oldu. Bugüne kadar mevcut servis ve sa-
tış modellerimiz ürün odaklıydı, bugünden sonra 
müşteri odaklı hale geldi. Önümüzdeki dönem-
de en önemli değişikliklerden bir tanesi müşteri 
odaklı yapının oluşturulması… 

Üçüncü bir yapı değişikliği ise Hazine fonksi-
yonlarının geliştirilmesi… Bildiğiniz gibi bugüne 
kadar katılım bankacılığında “yatırım bankacılığı” 
tarafı tamamen boş bir alandı. Bu Türkiye’nin ya-
pısından da kaynaklanıyordu. Çünkü Hazine fa-
izsiz bir enstrüman çıkarmıyordu. Yeni dönemde 
biz Türkiye Finans olarak hazine fonksiyonlarımı-
zın geliştirilmesi noktasında bir çalışma yaptık. 

Bu üç temel unsur yeni yapılanmamızın alt 
programlarını oluşturdu ve bunlara bağlı olarak 
destekleyici alt programlarımız gündeme geldi. 
Bunlar, operasyonun tamamen merkezileştiril-
mesi, performans yönetim sisteminin kurulma-
sı, yeniden inşası, organizasyon yetkinliklerinin 
geliştirilmesi, risk altyapısının derinleştirilmesi ve 
geliştirilmesi olarak sıralandı. Tabii ki bunun altya-
pısında da IT (Bilgi Teknolojileri) sisteminin geliş-
tirilmesi, iş sürekliliğinin kurulması, kontrol fonksi-
yonlarının yeniden dizayn edilmesi vardı ve bunlar 
bizim değişim planımızın ana unsurları olarak ön 
plana çıktı. 

Müşteriye Yönelme Zamanı…

Şimdi önümüzdeki dönemde, şubelerimiz, 
bölge müdürlüklerimiz ve genel müdürlüğümüz 
pilot şubeler vasıtasıyla bu sistemi deneye-
cek.  Bugüne kadar krediler, mevduat, bireysel 
ürünler satarken ve bu ürünleri ön plana çıkarır-
ken şimdi (bu ürünler sepette olmakla birlikte) 
müşteriyi ön plana çıkaracağız. Bir tarafta ticari 
bankacılık müşterileri, KOBİ müşterileri, diğer 
tarafta bireysel müşterilerimiz. Bunlar da kitle-
sel müşteriler ve kişisel müşterilerimiz. Genel 
yapımızı, şubelerimizi, bölgelerimizi, genel mü-
dürlüğümüze göre yeniden dizayn ediyoruz.

Daha önce etkin olmayan Hazinemizi de 
yeni dönemde daha etkin hale getireceğiz. Ha-
zineyle paralel yaptığımız çalışmalar da bize bu 
konuda çok yardımcı oldu. 2009’da gelire en-
deksli kağıtlarımız çıktı.  

Yeni yapı ile birlikte katılım bankacılığı, fon 
toplama ayağı, fonlama ayağı ve hazine ayağı 
olmak üzere, artık günümüz bankacılığının üç 
temel sistemine oturmuş oldu. Dolayısıyla biz 
bu yeni yapıyla müşteri odaklı, yani müşteri 
memnuniyetine dayalı, müşteri hizmetine da-
yalı, müşteri isteklerine dayalı yapıyı değişim 
programı çerçevesinde 2009’un başından itiba-
ren başlatmış olduk. 

İşte bu yapılanmanın temel sebebi bunlar-
dı. Günümüz şartlarına uygun ve çevremizde-
ki, dünya krizinin gerektirdiği durumlar… Bütün 
bunlar bir araya geldi ve Türkiye Finans değişim 
programının uygulanması sağlanmış oldu.

İç kontrol 
sistemleri, 
risk yönetim 
sistemleri, 
iç risk, dış 
risk, operas-
yon riskle-
ri, piyasa 
riskleri gibi 
risk faktörle-
rini Türkiye 
ve dünya 
ölçeğinde 
izleyecek bir 
yapı oluş-
turduk. Yeni 
yapı bize 
çok güçlü 
bir banka 
olma imkanı 
verecek bir 
platform 
sağladı. 

 

2009 yılından önce Katılım Bankalarının ak-
tiflerinde yer alabilecek nitelikte hazine kağıtları 
mevcut değildi. Fakat 2009’daki küresel kriz liki-
diteyi önemli hale getirdi. Dolayısıyla bizim kredi-
de kullanmadığımız paramız oluştu. Bu paraların 
kârlı alanlarda kullanılması lazımdı ve likit olması 
lazımdı. Dolayısıyla katılım bankalarında yeni dö-
nemde, likidite yönetimi çok önemli hale geldi. 
Bu biriken likiditenin bir yerde kullanılması gere-
kiyordu. Yurtdışı murabaha işlemlerinde kullanı-
labilirdi, ama dünya düzeyinde bu işi yapan ban-
kalarda risk söz konusu oldu. Bu banka sağlam, 
bu bankada benim param duruyor denebilecek 
bir şey söz konusu olmadı. Bütün bunların sonu-
cunda 2009’da hazineyle yapmış olduğumuz ça-
lışmada, ilk dilim olarak üç yıl vadeli GES - gelire 
endeksli faizsiz senet çıkarıldı. Bu senetlerden o 

dönemde Türkiye Finans olarak biz 200 milyon 
TL’lik aldık. O günkü şartlarda 450 milyon TL’lik 
satılmıştı, biz yaklaşık yarısını aldık. Hemen ar-
kasından Mart ayında Hazine ikinci tertip senet 
çıkardı. Bu senetler de bir yıl vadeliydi. Diğer katı-
lım bankalarıyla birlikte yaklaşık 750 milyon TL’lik 
satış oldu. 350 milyon TL’sini Türkiye Finans aldı. 

Artık Katılım Bankaları da yatırım bankacılığı 
enstrümanlarını hem kendi likiditesini kullana-
bilmek, hem de müşterilerine bu enstrümanları 
pazarlayabilmek için Hazine enstrümanlarını kul-
lanabilecek. Özellikle de Körfez ülkelerinde kul-
lanılan Sukuk benzeri ürünleri pazarlamak üzere 
Hazine’nin daha fonksiyonel hale getirilmesini 
sağlamış oldu. Önümüzdeki dönemde, katılım 
bankaları da hazine araçlarında etkin bir rol üst-
lenmiş olacaklar. 

Artık Türkiye Finans müşterileri de hazine enstrümanlarından faydalanacak
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Bu program kurumda neyi değiştirdi? 

Bir defa organizasyon yapımız değişim pla-
nımıza uygun yapıldı. Daha önceden pazarlama 
birimimiz bireysel ve kurumsal olarak pazarlama 
alanında aynı iş ailesinde iken, yeni dönemde bi-
reysel pazarlama ayrı bir iş ailesi, kurumsal ayrı 
bir iş ailesi olarak dizayn edildi. Krediler ayrı bir 
iş ailesi, Mali İşler ve İnsan Kaynakları ayrı bir iş 
ailesi oldu. Tüm operasyonlar merkezileştirildi ve 
tek bir iş ailesine bağlandı. Bilgi Teknolojileri (IT) 
ayrı bir iş ailesi olarak ilk defa kuruldu ve Hazine 
de ayrı bir iş ailesi olarak kuruldu. 

 Böylece yedi genel müdür yardımcılığımız 
oldu, daha önceden beş genel müdür yardım-
cılığımız vardı. Ayrıca, bütün değişim uygulama-
larını daha yakından takip etmek için  genel mü-
dürlüğe bağlı bir değişim ofisi kurduk ve buraya 
genel müdür yardımcılığı seviyesinde bir arkada-
şımızı tayin ediyoruz.  

Yapı stratejiye uygun hale getirildi. Bunu “kim 
yapacak, nasıl yapılacak?” Bunları yapabilecek 
bir organizasyon yapısı oluşturduk. Ayrıca bu 
yeni yapımızda risk yönetimimizi, ayrı bir yapı ola-
rak sağlam bir şekilde dizayn ettik. Yaşadığımız 
dönemde finansal kurumların ve şirketlerin zora 
girmesi ile birlikte, artık kurumlar için risk yöne-
timinin çok önemli bir duruma geldiğini gördük.  

İç kontrol sistemleri, risk yönetim sistemleri, 
iç risk, dış risk, operasyon riskleri, piyasa riskleri 
gibi risksel faktörleri Türkiye ve dünya ölçeğinde 
izleyecek bir yapı oluşturduk. Yeni yapı bize çok 
güçlü bir banka olma imkanı verecek bir platform 
sağladı.

Türkiye Finans 2010’a hazır mı?

2009’da bildiğiniz gibi bankacılık daha düşük 
bir profilde seyrediyor. Kimse risk almak istemi-
yor, ya da mevcut risklerini en aza indirme gayre-
tinde.  Böyle bir dönemde, biz bu düşük profili ya-
pılanmaya ayırdık. 2010’a ve geleceğe her şeyiyle 
hazır bir Türkiye Finans’ı ortaya koymuş olduk. 

Müşteri odaklı yeni yapılanmamıza alt bi-
rimleri de dahil ettik. Mesela ticari bankacılık 
dediğimiz zaman, ticari bankacılık ve Girişim-
ci Bankacılık (KOBİ) departmanı olarak ikiye 
ayırdık. Bireysel bölümünü de yine kişisel 
bankacılık müşterileri ve kitle bankacılığı 

olarak ayırdık. Bizim müşteri segmentlerimize 
uygun, sahiplenme oluştu. Yani şu departman 
şu müşteri grubunun sahibi, bunlar bunun sahibi 
gibi… Bunları sahiplenen bir departman yapısı 
içerisinde organize olduk ve bu yapımızı 6 bölge 
müdürlüğümüze de taşıdık.  Aynı şekilde orada 
da segmente ettiğimiz müşterilerin sahipleri var. 
Bunları aynı şekilde şubelerimize taşıdık. Orada 
da yine bu segment yapı, müşteri odaklı yapı 
devam etti. Şubelerimizde de kitle müşterilerinin 
sahipleri, ticari müşterilerin sahipleri, KOBİ müş-
terilerinin sahipleri ve kişisel müşterilerin sahiple-
ri ayrı ayrı belli oldu.  En önemli tarafta belki şu, 
bu şekliyle bir ayrıma gittiğimiz için her segmen-
tin, performanslarını ölçmek, hedeflerini vermek 
ve bu hedeflerde gelinen noktayı yeniden ölçme 
imkanına sahip olduk. 

Önümüzdeki dönemde performans yönetim 
sistemimizde buna uygun olarak dizayn edile-
cek. Yeni yapılanma, daha parçalı elde ettiğimiz 
başarılar birleştirildiği zaman inşallah daha iyi bir 
başarıya hizmet edecek.

Müşteri açısından neler değişti?

Müşterilerimiz bundan 
sonra kiminle muhatap ola-
cağını bilecek. Banka’da 
hangi şubemizde hangi 
bölümle muhatap olacak, 
işlerini kiminle götürecek, 
bu ve benzeri bilgiler net-
leşecek. Müşteri temsilcisi, 
müşteriye istediği her ürünü 
satabilecek. Yani bir ürünü 
almak için başka bir masaya, 
başka bir ürünü almak 
için de başka bir 
masaya git-
meyecek. 
İstenen 

Bugüne 
kadar mev-
cut servis 
ve satış 
modelle-
rimiz ürün 
odaklıydı, 
bugünden 
sonra müş-
teri odaklı 
hale geldi.
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ürün her neyse, müşteri temsilcisi gidip, gerek-
li raftan ürünü alacak ve müşterinin sepetine 
atacak.

Ayrıca müşteriye sunduğumuz yeni ürünler 
de var.  Onun dışında, temsilci, müşterinin bir 
talebini ürün geliştirme birimine iletecek, müş-
terinin talebini karşılama çalışmaları başlatılmış 
olacak. Yani müşteri temsilcimiz, mevcut ürün-
lerle müşterinin ihtiyacını karşılamaya çalışa-
cak, karşılanamıyorsa, temsilci talebi merkeze 

gönderecek, o müşteri için özel, gerekiyorsa 
genel ürün geliştirme çalışmalarını genel mer-
kez yapacak. Böylece müşterilerimiz bankamız-
dan ihtiyaç duydukları, yurt içi ve yurtdışı talep-
lerinin hepsini temin etme imkanına kavuşacak. 
Müşteri temsilcimizin görevi de bunun yolunu 
bulmak ve sağlamak olacak. 

Bir de o müşteri bana ne sağladı, bunu da 
onunla konuşabileceğiz. Olur ya, çok verimsiz 
bir müşteridir, devamlı kredilerini geciktiriyordur 

BANKAMIZDAN

 

a) Müşteri odaklılık değişimin temel unsuru
b) Değişmeyen tek şey değişimdir, şartlar de-

ğiştikçe değişim devam edecek
c) Pazarlama, bireysel ve kurumsal olarak 

ayrı iş aileleri haline getirildi. 
d) Müşteri raf raf dolaşmayacak, müşteri 

temsilcisi müşterinin bütün ihtiyaçlarını farklı raf-
lardan toplayarak, müşteriye sunacak.

e) Hedef bankacılıktan alınan payı yüzde 3’e 
çıkarmak.  

f) Kanal dağıtım yapısı optimize 
edildi. Alternatif dağıtım kanalları 
planlandı.

g) Şube ağı yeniden gözden 
geçirildi. Şubelerimizin etkin kul-
lanımı için gerekli çalışma yapıldı. 

h) Beş olan genel müdür yar-
dımcılığı sayısı, yediye çıktı

i) Değişimi takip edecek, ayrı 
bir değişim ofisi kuruldu

j) IT, hazine, bireysel pa-
zarlama, kurumsal pazar-
lama, krediler, ope-
rasyon, mali işler 
ve insan 

kaynakları ayrı birer iş ailesi haline geldi.  
k) Türkiye Finans, fon toplama, fon kullandır-

ma ve hazine olmak üzere bankacılığın üç temel 
ayağına oturmuş oldu. 

l) Risk yönetimi sağlam bir yapı olarak yeni-
den dizayn edildi. 

m) Kurumsal Bankacılık, Ticari ve Girişimci 
Bankacılık olarak ayrıldı

n) Bireysel bankacılık da kişisel ban-
kacılık müşterileri ve kitle bankacı-

lığı olarak ikiye ayrıldı. 
o) Segmentlere ayırma, 

birimlerin performansını ölç-
meyi kolaylaştırdı. 

p) Katılım Bankaları 
müşterileri de artık Hazine 
ile çalışabilecekler. Gelire 
endeksli senet satın ala-
bilecekler.

    Değişimin alt başlıkları
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veya benden bir şeyler alıyor ama bana hiçbir 
katkı sağlamıyordur. Bunları açık ve net olarak 
paylaşabileceğiz.

Türkiye Finans çalışanları için neler değişti?

Biz bu sistemden başarı bekliyoruz. Biz bu sis-
tem sayesinde başarılı olursak, bir müşterimiz, iki 
çalışanımız, üç ortağımız, dört toplum mutlu olur. 

Zaten biliyorsunuz, bizim logomuzda bu dört 
taraf var. Biz dört tarafı memnun etmek ve so-
runlarını çözmek için çabalıyoruz. Şimdi müşte-
riler memnunsa yeni durumdan, müşterilerimize 
daha iyi hizmet sunuyorsak, daha fazla ürün 
sunabiliyorsak, daha yakın durabiliyorsak, ban-
kamız daha fazla müşteri kazanacak demektir, 
tabanı daha genişleyecek demektir. Yani banka-
mız daha fazla kâr edecek demektir. Bankamız 
kâr ettiği zaman, bundan ortaklarımız mutlu ola-
cak, çalışanlarımız mutlu olacak, toplum mutlu 
olacak. 

Peki, toplum nasıl mutlu olacak? Türkiye Fi-
nans bugün, en fazla kurumlar vergisi ödeyen 34. 
kurum. Bizim önümüzde çok az banka var, bir-
çok banka bizden daha az vergi ödedi. Toplum 
memnuniyeti bu. 42 milyon TL kurumlar vergisi 
ödedik. Diğer vergiler, muhtasar vergiler v.s. hariç 
daha. Tabii ki ben bunu yaptığım zaman, perso-
nel bankasına güvenecek. Bankanın batması ve 
sonucunda işini kaybetmesi gibi bir durum söz 
konusu olmayacak. Bankanın büyümesine para-
lel personelin kariyer beklentisi artacak. Donuk bir 
bankada kişinin yükselme şansı zordur.  

Sonra ücretine etki edecek… Biliyorsunuz, 
bu tarz yerlerde ücret 4. sırada geliyor. Huzurlu 
bir çalışma ortamı, kariyer planları, işinden mem-
nun olması, işyerinin ondan memnun olması, bir 
de tabii ki, onurlu bir yerde çalışıyor olmak bunlar 
önemli faktörler. Bunun dışında, banka kâr ediyor-
sa, banka ücret olarak, prim olarak bunu paylaşa-
bilir. Banka kârlı değilse, personeline prim dağıt-
ması söz konusu olmaz. 

Önümüzdeki dönemde personelimizi bu yeni 
yapıya adapte edebilmek için çok ciddi eğitim 
planları yapıyoruz. Bu eğitim programıyla perso-
nelimizin bankacılık kariyeri, bankacılık bilgisi hızlı 
bir şekilde artmış olacak. İnsanların bankacılık bil-
gisi artmışsa, iş tecrübesi oluşmuşsa, her yerde 
çalışabilir, her yerde aranabilir. Aranan bir eleman 
olabilmek bir banka çalışanı için çok önemli bir 
kazanım. 

Bu yeni dönemde personelimiz için bunlar da 
sağlanmış olacak. 

Dediğim gibi, bu yeni dönemde, müşterile-
rimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve toplum bu 
yapıdan memnun olacak. Ve hiçbir şekliyle, eli-

mizdeki değerleri israf etmeyeceğiz, operasyon 
maliyetlerini en aza çekeceğiz, Türkiye’nin kıt olan 
kaynaklarını hiçbir zaman heder etmeyeceğiz.

Atılım Projesi’nin bir yıllık ve beş yıllık he-
defleri neler?

Biz bir ekip olarak çalıştık. Beklentilerimiz 
daha ziyade, altı boş olan beklentiler değil. Altı 
doldurulmuş, rakamsal olarak karşılığı konmuş 
beklentiler. Mesela önümüzdeki beş yıl içerisin-
de, her yıl beş şube açarak büyüme stratejimiz 
devam ediyor. İkincisi teknoloji altyapımızı ve 
bankamızın yönetiminin yetkinliğinin artırılması, 
operasyon maliyetlerimizin düşürülmesi hedefler 
arasında. Ayrıca önümüzdeki beş yılın sonunda 
da kaliteli bir banka hedefimiz var. (“Şimdi ka-
litesiz mi?” diyeceksiniz), hizmet kalitesinde ilk 
beşe girebilecek güçte bir banka hedefindeyiz. 
Hacimsel büyüklük bizim için ikinci sırada gelir. 
Hacim kalitenin bir türevidir. 

Genel itibariyle Türkiye bankacılık sektöründe 
aktif büyüklüğü yüzde üçlere gelmiş bir banka 
hedefliyoruz. Şu an biliyorsunuz, katılım ban-
kacılığının payı yüzde beşler seviyesinde, bizim 
payımız ise 1.4… Biz beş yıl sonra yüzde 3’ün 
üzerinde bir yerde olmak istiyoruz.  

Küresel çaptaki hedef nedir?

Türkiye Finans’ın yüzde 65’i, Suudi Arabis-
tanlı NCB’nin. Biz uluslararası bir bankayız. 
Bizim bilançomuz, hem BDDK’nın denetimine, 
hem dolaylı bir şekilde Suudi Arabistan Mer-
kez Bankası’nın denetimine tabi…  Biz ulusla-
rarası piyasada da ortağımızla paralel hareket 
ediyoruz. Bilhassa körfezde önümüzdeki beş 
yılda fon bulma, Türkiye’nin fonlarını, sukuk ve 
benzeri senetlerini buralarda pazarlama gibi 
fonksiyonları yerine getirmek istiyoruz. NCB 
biliyorsunuz 60 milyar dolarlık aktif büyüklüğü 
olan bir banka… Onlarla birlikte uluslararası 
alanda hem fon yönetiminde hem akreditifle-
rin etkin bir şekilde kullanılması yönünde ça-
lışmak istiyoruz. Ayrıca, uluslararası kambiyo 
bankacılığı açısından etkin bir banka olma he-
defimiz var. Önümüzdeki beş yıl içerisinde bu 
alt yapımızın güçlendirilmesiyle birlikte Hazine 
bölümümüzün de körfezde etkin olmasını bek-
liyoruz. Hazine birimimizin sadece yurt içi ile 
sınırlı değil de, yurtdışında da etkin bir şekilde 
rol alması ana hedeflerimizden bir tanesi. Ha-
zine bölümümüzün faaliyetleriyle birlikte yurtiçi 
menkul kıymetlerin, hem ortağımıza hem de 
körfez ülkelerine pazarlanması daha etkin bir 
şekilde yapılacak diye düşünüyorum. 

Hazine bö-
lümümüzün 
faaliyetle-
riyle birlikte 
yurtiçi men-
kul kıymet-
lerin, hem 
ortağımıza 
hem de 
körfez ülke-
lerine pa-
zarlanması 
daha etkin 
bir şekilde 
yapılacak.
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Bu yeniden yapılanma sürecinde kiminle 
çalışıldı ve nasıl bir yöntem takip edildi?

Bu çalışmayı McKinsey ile birlikte yürüttük. 
Onlar bize danışmanlık desteği verdi ama her 
taşın altında ilgili arkadaşlarımızın emeği var. 
McKinsey ile iyi bir birliktelik sağladık… Mc-
Kinsey Türkiye’yi bilen, uluslararası alanda 
deneyimi olan bir danışmanlık şirketi. Böylelik-
le, bankamızın uluslararası pazarda etkin hale 
gelebilecek yapısını da yenileme fırsatı bulduk. 
Ayrıca tabii ki NCB’nin de bankacılık yapısı, 
McKinsey’in danışmanlığında dizayn edildi, do-
layısıyla bizim yapımız hem Türkiye bankacılık 
rekabet piyasasına uygun bir yapılanma, hem 
de NCB ile paralel bir yapı arz etmiş oldu. 

Türkiye Finans ekibinin bu yapılanmada 
çok büyük desteği, emeği oldu. Ben hem Mc-

Kinsey tarafına, hem ekip arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum. Bu çalışma bir kitapçık ola-
rak ortaya çıktı ama buna ruh ve kan verecek 
olan bizim arkadaşlarımız. Şunu da belirtmek 
isterim ki, yeni yapılanma içerisinde görev 
alan arkadaşlarımız, mevcut yapı içerisinden 
çıktı. Böylelikle ekip arkadaşlarımızın, yeni 
yapılanmaya yetkin arkadaşlarımız olduğu, 
bu göreve layık arkadaşlarımız olduğunu gör-
dük. Dolayısıyla bu yeni yapı bizim kendi öz 
yapımız. Paylaşım dergimizin okuyucularına 
ve bilhassa ekip arkadaşlarıma ifade etmek 
isterim ki, yeni oluşuma “yapılanma projesi” 
olarak adlandırmadık, “değişim” projesi ola-
rak adlandırdık. “Bu yapı yarın değişecek” 
diye düşünmeleri lazım. Yarın ki koşullara 
göre, yeniden revize edebiliriz. Çünkü değiş-
meyen tek şey değişimdir. 

O nedenle arkadaşlarımızın bunu iyi kav-
ramaları gerekir. Çevrelerinde ne gibi olaylar 
yaşandığını, ne gibi değişimler olduğunu, ne 
gibi gelişmeler olduğuna iyi bakmalılar. Dünya 
ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde, bankacılık öl-
çeğinde, katılım bankacılığı ölçeğinde ne gibi 
değişimler yaşanıyor, ne gibi çevresel koşullar 
yeniden dizayn oluyor, ya da mevcut koşullar-
da ne gibi değişimler var? Bizim görevimiz de, 
değişen şartlara göre kendi yapımızı değiştir-
memiz ve yeni sisteme adapte etmemiz. De-
ğiştirmediğimiz zaman, eskidiğimiz zaman, bu 
eskilikler üst üste biriktiğinde, artık sistemden 
kopmaya ve geride kalmaya başlarız.  

Değişim ofisimiz sürekli bu değişimi takip 
edecek ve koşullardaki değişiklikleri bizim ya-
pımıza adapte etmeye hazır olacak. Biz buna 
Atılım Programı diyoruz. İnşallah bu program 
bankamıza bir atılım yaptıracak.

Yunus Nacar’dan Mesaj!

Bu banka Milletimizin bankası, millete fayda-
lı olabildiği ölçüde biz bahtiyarız. Bankayı mil-
letimize faydalı kılabilmek için tüm gayretimizle 
çalışıyoruz. Banka milletin olduğu için, milletin 
refahını bir dolar artırabiliyorsa, bizim başarımız 
da, mutluluğumuz da budur… Arkadaşlarımızın 
bu mantıkla çalışmasını diliyorum. Amaç ne ka-
dar büyükse, hedef ne kadar büyükse, onuru 
da o kadar büyük oluyor. Bizim hedefimiz ül-
kemize bir katkı da bulunabilmek, milletimizin 
refahına bir katkıda bulunabilmek. Benim hep 
üzerinde durduğum şu: Bizim iyi çalışmamız 
nedeniyle, 70 milyon vatandaşımız evine bir so-
mun fazla götürebiliyorsa, işte bu bizim için en 
büyük başarıdır…

16
BANKAMIZDAN
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Pistlerin Altın Çocuğu İddialı;

“Şampiyonluğu Yeniden 
Ülkeme Getireceğim”
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R enan Sofuoğlu 2002’de Avrupa pist-
lerine adım attığında 17 yaşında bir 
delikanlıydı. Güçlü ve tecrübeli ra-
kipleri karşısında yeteneği, cesareti 
ve umutlarından başka hiçbir silahı 
yoktu. Türkiye dışına ilk kez çıkan, ya-

bancı dil bilmeyen Sofuoğlu ailesinin parasal des-

teğiyle yarışlara katılabiliyordu. İçinde bulunduğu 
zor koşullara ve yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen 
dünya çapında bir motosiklet yıldızına dönüşme 
rüyasından hiç vazgeçmedi. İnandı ve başardı, 
belki de hayalinin peşinden koşma cesaretine ve 
gücüne sahip olmayan milyonlarca insana da bir 
mesaj verdi, “İmkânsız diye bir şey yoktur.” 

K



19

Yamaha takımı beni çok şaşırttı

Artık, Avrupa’nın önemli takımlarının peşinde 
koştuğu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda 
birbiri ardına yarışlar kazanan yıldız bir sürücü 
Kenan Sofuoğlu, ancak o, ilk dönemler yaşadığı 
zorlukları unutmuş değil, “Önceleri sadece ai-
lemin desteği ile ayakta durmaya çalışıyordum. 
Sonra Motosa’nin verdiği ödünç karavanla ya-
rışlara gitmeye başladım. Sadece bu karavan 
ve üç kişiden oluşan bir ekibe sahibim. Yama-
ha takımını gördüğümde inanın çok büyük bir 
şok yaşadım çünkü mutfağı, büroları bulunan 
üç TIR kamyonuyla gelmişlerdi yarışa.  Oysa 
ben maddi olanaksızlıklar nedeniyle yarışlar 
arasındaki sürede ülkeme dönmektense Avru-
pa şehirleri arasındaki otoyollarda karavanımla 
seyahat ediyorum, çünkü uçak seyahatlerini 

karşılayacak bir bütçem yok” diyerek o dönem 
yaşadığı sıkıntıları paylaşıyor. 

Babamın fedakârlığı beni çok 
duygulandırdı
“Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez” der 

Jean de La Fontaine, sanki yaşadığı onca sı-
kıntıya rağmen bıkıp usanmadan zirveye doğru 
adım adım ilerleyen Kenan Sofuoğlu’nu destek-
lercesine. Türkiye şampiyonu olduktan sonra 
ailesinin desteğiyle ilk kez Avrupa’ya giden ve 
hiçbir sponsoru olmayan Sofuoğlu, o dönem-
lerde ailesinin verdiği desteği bakın nasıl anlatı-
yor; “Geriye dönüp baktığımda o yıllara ait içimi 
en çok acıtan ayrıntı nedir biliyor musunuz? Ba-
bam beni Avrupa’ya yollayabilmek için, dükkâ-
nındaki bütün motosikletleri sattı ve 50 bin Avro 
topladı. Böylesi bir fedakârlığa benim verebi-
leceğim en güzel yanıt ise kazandığım şampi-
yonluklar ve kupalar tabi ki! Ailemin imkânlarıyla 
ancak 1 yıl yarışlara katılabildim. Aslına bakar-
sanız bütün umudumu kaybetmek üzereydim.”

Yamaha Almanya Fabrikası’ndan gelen bir 
teklif hayatının akışını değiştirir genç sporcunun 
ve yeni bir başlangıcın da müjdeleyicisidir adeta. 
“Firma yetkilileri yarışlarda elde ettiğim başarıları 
takip etmişler. Bana ‘yarışmadaki bütün masraf-
larını karşılarız ama bizim adımıza yarışacaksın’ 
dediler,  kabul ettim ve Almanya lisansıyla yarış-
maya başladım. 

Tek kelime yabancı dil bilmiyorum ve Ya-
maha mekanikerleriyle, Almanya’daki tanı-

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 
Motor sporlarına başlamasında etkili 
olan iki ağabeyini trafik kazasında 
kaybetti. Buna rağmen hayata dört 
elle sarıldı ve kaskının üzerinde taşı-
dığı Ay-Yıldız’ın sorumluluğuyla şöyle 
dedi: “Hedefim başarılarımın devamı-
nı getirmek ve daha da iyi dereceler 
almak. İnşallah şampiyonluğu yeniden 
Türkiye’ ye getireceğim.” 
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dıkların gönüllü tercümanlığı sayesinde anlaşa-
biliyodum. Üç yıl boyunca Yamaha-Almanya 
takımının desteğiyle boğaz tokluğuna yarış-
tım. 2002’de Almanya Hannover’de, ardından 
Braunschweig’de, 2003’ten 2005’e kadar 
Düsseldorf’ta ve geçen yıl da Hollanda’nın 
Zwolle kentinde, benzetme yerindeyse bir gö-
çebe misali devam ettirdim hayatımı.”

Maddi sıkıntı yok artık

Kenan Sofuoğlu, 1996 yılından bu yana 
motosiklet yarışlarında Türkiye ve yurt dışın-
da birçok şampiyonluklar elde ettiklerini be-
lirterek, “Motosiklet yarışlarında yurt dışında 
50 ve Türkiye’de ise 650’yi aşkın kupa kazan-
dık. Avrupa’nın en önemli takımlarından HAN-
Nspree Ten Kate Honda adına yarışıyorum. 
Dört sürücünün dışında 28 kişilik idari ve tek-
nik kadrodan oluşan bir ekibe sahibim. Artık 
Avrupa’daki seyahatlerime tam donanımlı üç tır 
ile çıkıyoruz. Maddi anlamda bir sıkıntı kalmadı.
Geçen sezon Winston sponsorluğuyla yarıştım 
ve maddi açıdan biraz rahatladım. Bu sezon ise 
Hanspree’nin sponsorluğunda ilk kez para ka-
zandım diyebilirim.” 

Başarılı sporcu kardeşlerinin de motosiklet 
tutkunu olduğunu ve birlikte çıktıkları bu yolda 

önemli başarılar elde ettiklerini anlatıyor. “Ge-
riye dönüp baktığımda aklında kalan en renkli 
ayrıntılar babamın dükkânında geçirdiğimiz za-
man dilimiydi. Bahattin ve Sinan ağabeyim ile 
birlikte okuldan çıkar çıkmaz soluğu babamızın 
motosiklet bakım servisinde alırdık. Babama yar-
dım eder, onun iş yükünü elimizden geldiğince 
hafifletmeye çalışırdık.  Zaman zaman bakıma 
getirilen motosikletlerden beğendiklerimizi kul-
lanmak için babamdan izin isterdik, genelde 
onaylamazdı bu talebimizi ancak biz iki arada bir 
derede motosikletleri alır gezmeye çıkardık. Bu 
merak kısa süre sonra tutkuya dönüştü. İlk adım 
Bahattin ağabeyimden geldi. Düşmesine, kolu-
nun incinmesine, bacağının kırılmasına, kaşının 
yarılmasına aldırmadan motosiklet kullanmaya 
devam etti. Babamın da izniyle 1998 Bursa Drag 
yarışına katıldı. Kısa bir süre sonra da A grubun-
da Türkiye Motosiklet Şampiyonu oldu.”

Yıkıntının altında üç şampiyon

Kenan Sofuoğlu’nun hayatında bir de dep-
rem dramı var. 17 Ağustos’ta aynı apartmanda 
oturduğu 15 komşusunu kaybetmiş Sofuoğlu 
ve bir süre köylerindeki eve taşınmak zorunda 
kalmış. Ailecek el ele vererek aşmışlar bu zor 
günleri. O günleri şöyle anlatıyor: Depremin he-
pimiz üzerinde ciddi bir psikolojik çöküntü ya-
rattığı doğru ancak spor bu zorlu süreci atlatma 
noktasında bizlere çok yardımcı oldu. Bahattin 
ağabeyim 12 Eylül’de depremden sonraki yarış-
ta ilk ve tek üçüncülüğünü aldı, kalan üç yarışı 
da birinci olarak tamamladı. Sinan ağabeyim 
ise kırılan ayağı ile B grubunda Türkiye üçün-
cüsü oldu. Ben de üç drag yarışını daha kazan-
dım” diyor.

Ağabeyleri ile birlikte bu spora başlayan ve 
kendine onları örnek alan Kenan Sofuoğlu bu 
yolculukta artık yalnız. Bu durumun kendisine 
neler hissettirdiğini merak ediyoruz; “Tabii ki zor 
ama başarılı oldukça mutlu oluyorum ve yoluma 
devam etmem gerektiğine inanıyorum. Ağabey-
lerim benim en büyük gurur ve motivasyon kay-
naklarım. Ağustos 1999’da göçük altındaydılar. 
Ağustos 2001’de ise şeref kürsüsünün üstünde! 
Ağabeyimin vefatından sonra pek çok kişi bu işi 
bırakıp bırakmayacağımı merak ediyordu ancak 
hayır hiç vazgeçmeyi düşünmedim. Az önce de 
vurguladığım üzere ağabeylerim benim gurur 
kaynaklarım ve onların başarılarını bir miras gibi 
devralıp yoluma devam etmeyi düşünüyorum. 
Ama benim için ailem her şeyden önce gelir. 
Onlar bırak derse tüm samimiyetimle söylüyo-
rum pistleri bırakırım.” 

  Sofuoğlu kardeşlerin zaferi
Yaşı tutmadığı için yarışlara giremedi-

ğini belirten Kenan Sofuoğlu, ancak bunun 
vazgeçmesi için geçerli bir mazeret olma-
dığını dile getirerek, “Bahattin ağabeyimin 
1999 yılında askere gitmesiyle birlikte Si-
nan ağabeyim yarışlara katılmaya başladı 
ve 2000 Türkiye Motosiklet Drag Şampiyo-
nası Kategori 1’de ikinciliği elde etti. Onla-
rı gördükçe özeniyor, bir an önce başarıla-
rına ortak olmak için can atıyordum. Ancak 
yaşım tutmuyordu ve ehliyetim yoktu. Ne 
yapıp edip babamı ikna ettim ve onun 
vekâleti ile yarışlara ilk adımımı Bursa’dan 
attım. En son 2000 Türkiye Motosiklet Pist 
Şampiyonası Grup B birincisi oldum. 2001 
Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası üçün-
cü ayağında; Sinan ağabeyim birinci, ben 
ikinci, Bahattin ağabeyim ise üçüncü sıra-
yı aldı. Bizim en büyük avantajımız moto-
sikleti iyi tanıyor olmamız ve  yarış öncesi 
bakımını ve ayarlarını kendimizin yapıyor 
olması” şeklinde konuşuyor.

SPOR
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Ölüm her yerde çalabilir kapınızı
Her annenin evladı için endişelendiğini ha-

tırlatıyoruz şampiyon sporcuya ve annesi Nuray 
Hanım’ın bu konudaki tepkilerini öğrenmek is-
tiyoruz. “Annem bizi pistlerde hiç yalnız bırak-
maz. Madem bu tutkularınızı engelleyemeyece-
ğim, sokaklarda yarışmaktansa pistte olsunlar, 
diyerek bize destek oluyor. Pistlerin bizim için 
daha güvenli olduğunu düşünüyor. Bazen öyle 
ilginç sahneler oluyor ki, gülümsetiyor bizi an-
nemin kimi tavırları. Elinde havlu terimizi sili-
yor, üşütmememiz için soğuk su içmemize izin 
vermiyor. Bir keresinde Anneler Günü’ydü ve 
yarışımız vardı, tabi annem iz-
leyici olarak yine yanımızda. 
Sinan ağabeyim motosik-
letten düştü. Onun havada 
uçtuğunu gördü ve birden 
fenalaşarak bayıldı. Apar 
topar hastaneye kaldırdılar 
tabi annemi. Böyle kötü 
bir anneler günü yaşat-
tık ne yazık ki kendi-
sine” diyor. “Moto-
siklet yarışçılarında 
ölüm korkusu var 
mıdır?” şeklinde-
ki sorumuza  
Sofuoğlu,  

“Ölüm nerede olursanız olun gelip bulur sizi. 
Bu yarış pistlerinde de olabilir, yolda yürürken 
başınıza düşen bir tabela nedeniyle de olabilir. 
Keza medyada bu yönde haberlere hepimiz ta-
nıklık ediyoruz. Sonuç itibariyle nerede nihayete 
ermesi gerekiyorsa yaşamınız orda biter. Bunun 
üzerinde çok da kafa yormak gerektiğine inan-
mıyorum” diyerek yanıt veriyor.

Ay Yıldız’lı kaskın sorumluluğu 
ağır elbet! 
Kaskının üzerinde taşıdığı Ay-Yıldız’ın ken-

dine ağır bir sorumluluk yüklendiğini belirten 
Sofuoğlu, “Katılacağım şampiyonaların zor ola-
cağı belli ancak kazanmaktan daha önemli olan 
bir şey varsa o da puan toplamak. Puanlama 
açısından durumum çok iyi. Şampiyonada ikin-
ciyim. Önemli olan her yarışı kazanmak değil, 
sezon sonunda dünya şampiyonu olabilmek. 
İnşallah şampiyonluğu yeniden Türkiye’ ye 
getireceğim. Benim önümde MotoGP de 

yarışmak gibi önemli bir hedef var ve bu 
yolda ilerlemeye çalışıyorum. 2011 yılına 
kadar yaşayacaklarım ve elde edeceğim 

sonuçlar benim bu yolda nasıl ilerleye-
ceğimi ortaya koyacak” diyor.

Doğum Yeri: 
25/08/1984 
Adapazarı

Takım 2009: 
HANNspree 
Ten Kate Hon-
da

Motorsiklet  
2009: Honda 
CBR600RR

Yarış 
Numarası: 54
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üresel krizin ülkemiz üzerindeki 
etkileri artık yavaş yavaş geçme-
ye başladı. Bu kriz Türkiye’nin kri-
zi olmamasına rağmen, belirli bir 
grup sanki kriz Türkiye’de çıkmış 
gibi gürültü çıkardı. Medya üze-

rinde etkili olan bu kriz lobisi, krizle mücadele 
etmek yerine, olumsuz senaryolar ve sürekli si-
yasi açıklamalarla ortamı bir hayli gerdi ve Türk 
halkının harcamaları kısmasına neden oldu. 

En iyimserlerin bile kötümser rüzgara ken-
disini kaptırdığı bir zamanda, sadece bir kişi 
ısrarla bu krizin Türkiye’nin krizi olmadığını ve 
Türkiye’yi derinden etkilemeyeceğini söylüyor-
du. Kamuoyunda yaratılan kötümser havanın 
kriz lobisinin işi olduğunu, bu lobinin yıllardır 
krizlerden nemalandığını, bu kez onları dinle-
mememiz gerektiğini söyleyen kişi Taraf Gaze-
tesi ekonomi yazarı Süleyman Yaşar’dı. Bu lobi-
nin, IMF’den para alınıp kendilerine verilmesi ve 
sonra da bu borcu halkın sırtına yüklenmesi için 
çalıştığını söyledi Yaşar ısrarla… Gelinen nokta 

Yaşar’ı haklı çıkarırken, yazılarıyla da dikkat çek-
mesini sağladı. Henüz Taraf’taki köşesi bir yılını 
belki yeni doldurdu ama Süleyman Yaşar arka 
arkaya ödüller almaya başladı. Kısacası Yaşar, 
küresel krizi fırsata çevirdi. Biz de bu sayımızda 
Süleyman Yaşar’a Kriz Lobisi’nin Türkiye ile na-
sıl bir derdi olduğunu sorduk. 

Özelleştirme’de çalıştım, 
bunları iyi tanırım

Taraf Gazetesi’nde yazdığınız yazılarla 
dikkat çektiniz. Nasıl oldu da farklılaştınız?

Türkiye’de bir banka veya holdingte çalışan 
çok sayıda köşe yazarı olduğu ve onlar bağım-
sız olmadıkları, bulundukları pozisyona göre 
yazdıkları için benim yazılarım farklılaştı. Bulun-
dukları pozisyon bağımsızlıklarını ortadan kaldı-
rıyor. Ben sadece üniversitede ders veriyorum 
ve Taraf gazetesinde yazıyorum. Herhangi bir 

Süleyman Yaşar:

Kriz Lobisi 
Sahtekarlar 
Çetesi”dir 

2008 yılının ilk altı ayında özel 
sektör 40 milyar dolar dış borç almış. 
Hâlbuki o dönemde Türkiye’de riskler 
yüksekti, Ak Parti’ye kapatma davası 
açılmış, dünya ekonomisinde daralma 
var, kriz dalga dalga bütün dünyaya 
yayılıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda 
Türkiye’deki özel şirketlerin 40 milyar dolar 
dış borç alması normal değil. Bu durum bu 
şirketlerin “Back to back” kredi yöntemine 
başvurdukları ortaya çıkarıyor. Ödenmez 
denen kredilerin, tıkır tıkır ödenmesi de bu 
gerçeği onaylıyor.  Dolayısıyla bu kriz lobisinin 
sahtekarlar çetesi olduğu artık ortada. 

“
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bağımlılığım olmadığı için, iktisadi değişkenle-
re bulunduğum pozisyona göre değil, objektif 
olarak bakıyorum. Bir de benim bürokrasi de 
bir geçmişim oldu. Hem hazinede çalıştım, 
hem de Özelleştirme İdaresi’nde dairenin baş-
kanvekilliğini yaptım. Aşağı yukarı 14 yıl üst 
düzey bürokrat olarak devlette, 10 yıl da özel 
sektörde çalıştım. Bazı zengin iş adamlarının 
hazineyi soymak için nasıl çalıştıklarını çok iyi 
bilirim.  Krizi fırsat bildiklerini bürokrasi tecrü-
belerimden biliyorum. Tabii bunu gazetelerde 
köşe yazanlar bilmedikleri için yazamazlar. 

Hazine’de hangi görevde bulundunuz?

1980 yılında, şimdiki Hazine Müsteşarlı-
ğı, o zaman Maliye Bakanlığı Hazine Genel 
Müdürlüğü ve Milletler Arası İktisadi İşbirliği 
Teşkilatı’ydı, buraya sınavını kazanarak girdim. 
Ondan sonra bir iki sene hazine de çalıştım. 
1984 yılında da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşa-
rı oldum. Turgut Özal’ın talebiyle Özelleştirme 
İdaresi’ne Daire Başkanı olarak geçtim. Özel-
leştirme İdaresi’nde Özelleştirmeden Sorumlu 
Başkan Yardımcılığı ve idarenin başkan vekilliği 
görevlerini yürüttüm. O zaman Başbakan beni 
yurt dışına da göndermişti. Londra’da 9 ay ka-
dar özelleştirme programlarına katıldım. Was-
hington ve New York’ta özelleştirme eğitimleri 
aldım. 1992 yılında ayrıldım ve özel sektörde 
çalıştım. 7-8 yıldır da İstanbul Üniversitesi’nde 
dersler veriyorum ve Ticaret Üniversitesi’nde 
de Makro Ekonomi yönetimi dersi veriyorum. 

“Back to back” krediyle 
şirketlerinin içlerini boşalttılar

Siz ısrarla, “Kriz lobisi”ni ve bu lobinin 
Türkiye’deki krizi olduğundan daha da de-
rin göstermeye çalıştığını yazdınız. Nedir bu 
“Kriz lobisi”?

Bu yeni bir lobi değil. Türkiye’deki bütün kriz-
lerde bu lobi ortaya çıkar. Genelde rant kollarlar 
ve büyük sermayedar gruplarıdır. Şirketlerinin 
içini boşaltırlar ve devlete finanse ettirirler. Daha 
doğrusu vatandaşın vergileriyle şirketlerinin fi-
nansmanını sağlarlar. 

Bunlar bu kriz döneminde de hemen ortaya 
çıktılar. Nasıl çıktılar? Lehman Brothers yatırım 
bankası batınca, Türkiye’deki bazı iş adam-
larının da parası battı. Özellikle yurt dışında-
ki fonlarda bu paralar batınca, bunlar hemen 
medya vasıtasıyla Türkiye’de bir gürültü çıkar-
dılar. Batırdıkları paraları Ankara’dan istediler. 

Amerika’da başlayan, Türkiye’nin olmayan kü-
resel krizi, Türkiye’nin krizi olarak lanse etmeye 
çalıştılar. Buradan hükümeti siyasal anlamda da 
sıkıştırıp, kendi kaybettikleri paraları hazineden 
almak istediler. Hükümet ilk şokun ardından du-
rumu fark etti ve bu kriz lobisine fırsat vermedi. 

Hükümet kamu maliyesinde başarılıydı. Yani 
bütçe açığı küçük, kamu borç yükü azdı, bunun 
yanında bankaların sermaye yapıları sağlamlaş-
tırılmıştı, dolayısıyla Türkiye ekonomisi dış şok-
lar karşısında güçlüydü. O nedenle bu krizden 
benzer ekonomilerin aldığı darbeleri almadı. Kı-
sacası kamunun durumu iyiydi. 

Buna karşın, yüksek faiz düşük kur politikası 
nedeniyle borçlanan iş dünyasının açıkları var-
dı. Aşırı derecede borçlanmıştı. 

Peki, onlar ne yaptı? Kriz öncesinde yüksek 
faiz düşük kur politikasını destekledi. Bu ne de-
mekti? Yanlış kaynak dağılımı… Dikkat ettiğiniz 
zaman kaynaklar bolken bunlar döviz kazan-
dırıcı işlemlere yönelmediler, tamamen ucuz 
kaynakları alıp, dış ticaret konusu olmayan, 
alışveriş merkezi, lüks rezidans, lüks araba gibi 
yerlere harcadılar. Sadece gayri menkul sektö-
rünün dış borcu 25 milyar dolara ulaştı. Tabii 
bunlar diyorlar ki, efendim biz bu dış borçlarımı-
zı nasıl ödeyeceğiz? 

Başbakan “Paşa paşa nasıl aldıysanız öyle 
ödeyin” dedi. Burada tamamen haklıydı. Çünkü 

Özelleştir-
me İdaresi 
Başkan 
Vekilliği 
de yapan 
Süleyman 
Yaşar, 
Türkiye’de- 
ki kriz 
lobisini 
yıllardır ta-
kip ediyor 
ve bunları 
yakından 
tanıyor.  
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kamunun dış pozisyonunda açık söz konusu 
değildi. Bu nedenle özel sektör kendi yağıyla 
kavrulmak zorundaydı. Burada hükümet fela-
ket tellallarına, fırsatçılara meydanı bırakma-
yarak bunların oyunlarını bozdu. 

Peki, bu oyunun bozulduğu nasıl ortaya 
çıktı? Bunlar Türkiye batacak, dış borç öde-
nemeyecek dediler değil mi? Şimdi bakı-
yorsunuz her ay 4-5 milyar dolar borcunu 
özel sektör hiç sorun yaşamadan ödüyor. 
Demek ki, bunlar hakikaten sahtekarlık 
yapmışlar “Back to back” krediye başvur-
muşlar.

“Back to back” kredi nedir?

Bunlar parasını yurt dışına çıkarıyor, yurt dı-
şında bir finans kuruluşuna yatırıyor ve oradan 
kendi şirketine borç veriyor. Şimdi bakıyorsu-
nuz, 2008 yılının ilk altı ayında özel sektör 40 
milyar dolar dış borç almış. Halbuki o dönemde 
Türkiye’de riskler yüksekti; Ak Parti’ye kapatma 
davası açılmış, dünya ekonomisinde daralma 
var, kriz dalga dalga bütün dünyaya yayılıyor. 
Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye’deki özel 
şirketlerin 40 milyar dolar dış borç alması nor-
mal değil. Bu kredilerin “back to back” olduğu 
açık olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu kredilerin 
ödeniyor olması da bu gerçeği onaylıyor. Dola-
yısıyla bu kriz lobisinin sahtekarlar çetesi oldu-
ğu da ortaya çıktı. 

Bunlar şimdiye kadar hep kendi şirketlerinin 
içini boşalttılar. Türkiye’deki patronlar zengin, şir-
ketler fakir. Neden? Çünkü patronlar şirketlerinin 
paralarını öz sermaye olarak tutacaklarına, yurt 
dışına kaçırıyorlar ve kendi şirketlerine borç ola-
rak verip hem Türkiye’nin dış borcunu artırıyorlar, 
hem şirketlerini borçlu gösteriyorlar. Daha sonra 
da en ufak bir dalgalanmada ortaya çıkıp baskı 
gurubu oluşturarak bu borçları devlete ödettiri-
yorlar. Kur farklarını bile devlete ödetmeye çalışı-
yorlar. Vergiden de kaçıyorlar böylelikle. 

Bu oyuna hükümet gelmedi, bundan sonra 
da gelmemeli. Kriz lobisi budur ve ben bunla-
rı 1980 yılında Hazine’de göreve başladığım 
dönemden beri izliyorum. Bunlar rekabetçi bir 
yapıdan hoşlanmazlar. Devletin varlıklarına el 
koymak isterler. Sürekli vergi kanunlarında ken-
dilerine muafiyet ve istisna hükümleri çıkarttı-
rırlar. Ödedikleri vergiler kazançlarının yanında 
çok cüzidir, genelde şirketlerinin içini boşaltırlar 
ve şirketler üzerinden sürekli malları dolaştıra-
rak maliyetleri yükseltirler ve bu şekilde Türkiye 
ekonomisini olumsuz etkilerler ama bunlar her 
zaman da makbul iş adamları olarak ortalıkta 
dolaşırlar. Bunların hep rant kollayarak zengin 

oldukları görülmüştür ve rekabetçi yönleri de 
yoktur. Çoğunun devletin büyük ortak olduğu 
şirketlerde, devletin sermaye artırımına girme-
mesi sonucu sermaye artırarak şirket sahibi 
olduğunu görürsünüz. Kısacası devletin kol-
laması ve rantıyla yaratılmış bir gruptur. Bütün 
bunları bir kenara bırakın, bunlar yardımlarını, 
bağışlarını bile devletin kesesinden yaparlar.

Bunu nasıl yapıyorlar?

Mesela bunlar vakıf kurarlar, kamunun da 
payı vardır o şirkette. Kamu kâr paylarını alıp 
bu vakıflara koyarlar. Kamu kâr paylarıyla bu 
vakıflar hayır yaparlar. Kendi ceplerinde para 
çıkmadığı gibi, devletin hisselerine düşen te-
mettü gelirleriyle hayır yaptıklarını ve bunu ken-
dilerinin yaptıklarını söylerler. Bunların hepsinin 
dokümanları da vardır bende. Dolayısıyla artık 
bu rantçı iş adamı tipinin değişmesi gerekiyor. 
Hakikaten rekabet içinde çalışan, rant kollama-
yan ve şirketinin güçlü olması için özsermaye-
sini artıran işadamlarına ihtiyaç var. Son dö-
nemde de görüldü ki artık bu oyun bozulacak. 
Ama hükümet geri adım atar da IMF ile anlaşıp 
bunlara para verirse oyun bozulmaz. Bunların 
ilk isteği neydi? “Lehman Brothers batar bat-
maz hemen IMF’den 35 milyar dolar alın ve bize 
verin.” Şimdi de aynı şeyi söylüyorlar. Türkiye 
IMF ile anlaşma yapar ve para alırsa, bunu ke-
sinlikle alt yapı yatırımlarında, eğitim sağlık gibi 
hizmetlerde ve toplam talebi genişletici maliye 
politikalarında kullanarak değerlendirmeli ve 
gelir dağılımını düzeltmek için kullanmalı. Aksi 
takdirde bunlara verildiği zaman bu para, tekrar 
yurt dışına çıkacaktır ve tekrar Türkiye’ye ikinci 
bir borç olarak geri dönecektir. Ülkenin dış bor-
cunu katlayacaktır. 

Şayet para kriz lobisine 
verilecekse IMF ile anlaşma 
yapılmasın

Kriz lobisi şirketlerine bu para nasıl veriliyor?

Dolaylı yoldan veriliyor. Ne önerdi bunlar? 
Merkez bankasında bir fon kurulsun. Bu fondan, 
işte borcunu ödeyemeyen şirketlere ödenek 
verilsin. Eğer böyle bir fon kurulup da destek 
kredisi verilse, bunların hepsi “borcumuzu öde-
yemiyoruz” diye sıraya girer. Bugün görüyoruz 
ki, hepsi borcunu ödüyor. Daha sonra da borç-
larını devlete de ödeyemedikleri söyleyerek, 
yeniden lobi faaliyetlerinde bulunurlar. İstanbul 
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yaklaşımı, Boğaziçi zirvesi, Arnavutköy toplantı-
sı gibi isimlerle devleti soyarlar. Bunların isimleri 
de belli zaten. Bakıyorsunuz bunların öncüsü 
bir tanesi çıkıyor, konuşuyor ve önemli laflar 
söylüyor. Halbuki bu adamın yıllardır borçları 
erteleniyor, vergileri erteleniyor. Ama bu adamın 
yaşantısı ve lüks hayatı hiç değişmiyor. Bununla 
birlikte kamuoyundaki yüksek sesli söylemi hiç 
aşağı inmiyor. Artık bu tür iş adamlarının dö-
nemleri bitti. 

Bu süreçte medyanın sorumluluğu nedir?

Bunlar medyada da çok güçlü. Birçok yazar 
da bankalarda, holdinglerde çalışıyorlar. Onlar 
bulundukları pozisyonlara göre bunu yazmak zo-
rundalar. Bir de zaten medya belirli grupların ta-
mamen kendilerine bir silah olarak kullandıkları bir 
araç olarak görünüyor. Bu tabi hatalı. Bir takım sı-
nırlamalar getirilebilir. Bütün dünyada böyle bu… 
Taraf gazetesi dışında büyük bir kısmı holding 
gruplarının, bu da sağlıklı bir durum değil. 

Bakın medya size o günkü olayları seçerek 
veriyor. Bugünkü en önemli olay nedir? Siz bunu 
medyadaki genel yayın yönetmeninin, yazı işleri 
müdürünün, editörün gözündün görüyorsunuz. 
Hâlbuki her zaman öyle değil. Taraf gazetesi 
ne yaptı? Bazı olayları seçerek farklı bir gün-
dem yarattı. Diğer medya grupları bunları uzun 
süre görmezden geldiler. Medya bu anlamda 
çok önemli. Sizin okuyucu olarak ne önemlidir 
ne önemsizdir, bunu belirlemenize imkan tanı-
mıyor. Soygunları görmezden gelebiliyor, hiç 
önemli olmayan konuyu önemli gibi önünüze 
sunabiliyor. Tabii medya yeniden yapılandırma 
konusunda çok önemli. 

Türkiye 2001 krizine neden girdi? Bir ahbap 
çavuş ilişkisi yaşandı. Bir siyasetçi geldi, “Kim ne 
veriyorsa beş katını veriyorum” dedi. “Emeklilik 
yaşını kadınlarda 38’e, erkeklerde 42’ye indiriyo-

rum” dedi. Ne oldu sonra? Kamu maliyesi, Tür-
kiye ekonomisi battı. Ve hâlâ Türkiye ekonomisi 
bu hatayı Sosyal Güvenlik Sistemi’nden temizle-
yemedi. Aynı şey bankalarda da yaşandı. Medya 
o zaman ne yaptı? Bunları görmezden geldi. Ne 
oldu? Sonunda hep beraber uçurumun kenarına 
geldik. Sosyal Güvenlik Sistemi’nde bir sürü re-
form yapılmasına rağmen, o günkü açıklar halen 
bugün kamu maliyesini zorlamaya devam edi-
yor. Bu açıdan medyanın görevi büyük. 

Peki siz IMF ile yapılacak bir Standby an-
laşmasını destekliyor musunuz?

Şayet bu alınacak para, gelir dağılımını düzel-
tici alanlarda kullanılacaksa, özellikle eğitim ve 
sağlıktaki açıkları kapatıcı, işsizliği azaltıcı ve top-
lam talebi artırıcı bir maliye politikasında kullanı-
lacaksa destekliyorum. Şayet bu para kriz lobisi 
şirketlerine verilip çarçur edilecekse, desteklemi-
yorum. Bu paralar biliyorsunuz bir de çalınıyor.

Nasıl çalınıyor?

Mesela Rusya da IMF’nin paraları 98 kri-
zinden sonra çalınmıştı. Bulgaristan’da, 
Romanya’da AB’nin verdiği paralar çalınmıştı. 
Kriz lobisi de Türkiye’de bu paraları çalabilir. O 
yüzden gereksiz yere ülke borcumuz artırılacak-
sa hiç bu anlaşma yapılmasın. IMF anlaşmala-
rına baktığımızda, bu anlaşmalar iki noktayı he-
defler. Birisi düşük enflasyon, diğeri ödemeler 
bilançosundaki denge. Sürdürülebilirlik… Ba-
kıyorsunuz Türkiye’de zaten kendiliğinden enf-
lasyon düşüyor, ödemeler bilançosu da sürdü-
rülebilir durumda. Cari açığımız da düştü. 9 ay 
öncesine göre ekonomimiz daha iyi durumda. 
Bu verilere bakarak IMF ile anlaşmayı öteleye-
bilirsiniz de. Ama psikolojik verileri kıracaksa bu 
anlaşma yapılabilir. 

Süleyman 
Yaşar Kimdir?
İstanbul Üni-
versitesi ve İs-
tanbul Ticaret 
Üniversite-
si’nde mak-
ro ekonomi 
yönetimi, 
Avrupa Birliği 
ve Türkiye 
ekonomik ve 
mali ilişkileri, 
altyapı ekono-
misi, para ve 
banka dersleri 
veren Süley-
man Yaşar, 
devlette 14 yıl 
görev yap-
mış. Türkiye 
Cumhuriyeti 
Başbakanlık 
Özelleştirme 
İdaresi Baş-
kan Vekilliği 
gibi üst düzey 
görevlerde 
bulunan 
Yaşar’ın, Taraf 
Gazetesi’nde 
“Bugün” isimli 
köşesi bulu-
nuyor. Süley-
man Yaşar’ın 
Taraf dışında 
Referans 
Gazetesi ve 
Radikal 2’de 
de yazıları 
yayınlanıyor..
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Trabzon… 
Süzülmemiş Çay’dan 

Sümela’ya
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Süzülmüş çay istenmez Trabzon’da, çayın yetiştiricisine de, pişiricisine de 
haksızlık sayılır süzülmüş çay istemek. Süzülmemiş çay gibi, el değmemiş bir 
doğası vardır bu kentin. Gürül gürül akan nehirleri, yemyeşil yaylaları, dünyaca 
ünlü Sümela Manastırı ve Uzungöl’ü ile Trabzon, ölmeden görmeniz gereken 101 
yerin başlarında gelir.

ğunu da gösteriyor. Doğa bol yağmur, 
bol su ve yeşili Trabzon’a bahşetmiş; 
buna karşın genelde dağlık olan arazi, 
tarıma elverişli olmadığı için Trabzonlu 
genelde çaya ve fındığa yönelmiş. 

Çayın kuşkusuz ayrı bir yeri var 
Trabzon’da… 

Örneğin çay sofraya 
süzülmeden geliyor. Biz 
de bu durumla kahvaltıya 
gittiğimizde karşılaştık. 
Türkiye Finans Trabzon 
Şubesi’nden Yusuf Bey, 
kahvaltı için bizi Zigana 
Yörük Çadırı’na götürdü-
ğünde, bakır bir çaydanlık-
ta gelen çayı bardağımıza 
doldurmak için gözümüz 
süzgeci aradı. Tam garso-
na süzgeci unuttuğunu ha-
tırlatmak üzereydik ki, daha 
önceden Trabzon’a gelmiş 
bir arkadaşımızın anlattık-
ları hafızamızda canlandı. 
“Trabzon’da süzülmüş çay 

Dağların arasında bir yolda 
ilerliyoruz… Hemen kenarımızda 
berrak, gürül gürül akan bir dere. 
İçimizde hafif bir merak ve biraz 
da korku var… Sanki yukarılardan 
bir kaya parçası veya bir ağaç 
aracınızın üstüne düşüverecekmiş 
gibi. Of’dan Uzungöl’e uzanan bir 
yol burası… Özellikle Uzungöl’e 
doğru yaklaşırken, yolun bazı 
noktaları ürkütücü. Oysa bizim 
yanından geçmeye korktuğumuz 
yerlerin tepelerinde insanlar ya-
şıyor. Fındık ve çam ağaçlarının 
arasında, yemyeşil bir coğrafyada 
yaşadıkları için o insanlara imre-
niyorsunuz. Bununla birlikte, nasıl 
olup da her gün o kadar yükseğe 
çıkmayı başardıklarına ve nasıl 
orada yaşadıklarına şaşırıyorsu-
nuz. En olmaz dediğiniz yerde bir 
dağ evine rastlıyorsunuz. 

İşte bu 
coğrafik yapı, 
Trabzon in-
sanının ne-
den hareketli 
bir karaktere 
sahip oldu-

Hamsisiz olmaz…
Hamsi Trabzon’da belki çaydan 

da önce gelir. Kentin önemli geçim 
kaynağı olan hamsiyi sabah kahval-
tısında bile görmek mümkün. Sabah 
kahvaltısında hamsi yenir mi deme-
yin. Bu bildiğiniz pişirilmiş hamsi 
değil. Balık,yumurta, un, mısır unu, 
süt, tuz ve ince kıyılmış maydanoz 
katılarak yapılan Hamsi Kaygana 
sabah kahvaltısı için güzel bir ter-
cih olabiliyor. Yine hamsiden, hamsi 
kuşu, hamsi pilavı, hamsi çorbası 
yapılıyor. Trabzon’da yiyebileceğiniz 
yöresel yemeklerin arasında mısır 
çorbası, lahana çorbası, etli laha-
na sarması, kara lahana yemeği, 
kuymak, Akçabat Köftesi, Trabzon 
Burmalısı ve birbirinden leziz yöresel 
peynirler var.

Ayasofya 
Müzesi

Kuymak ve Hamsi kuşu 
kahvaltıların vazgeçilmezi.
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istenmez, bunu hakaret olarak kabul eden yer-
ler bile vardır.” Madem öyle, biz de süzgeçsiz 
çayları dolduruyoruz bardağa… 

Dağın ortasındaki asansör
Trabzonlu da en az çayı kadar aykırı ve bir 

o kadar yaratıcı… Kahvaltı yapmaya gittiğimiz 
yer,  Zigana Yörük Çadırı bunlardan bir tanesi. 
Adı sizi yanıltmasın, bu bir çadır değil, aslında 
bir restoran… Karadeniz sahil yolunun hemen 
yanında, kentin batı çıkışında… Onu farklı kılan 
ise, konumu ve asansörü… İşletmeci, dağı 60 
metre oyup içine asansör yapmış, yüksekte, 
tepenin üstüne de bir restoran oturtmuş. İçerisi 
yöresel bir şekilde dizayn edilmiş ve gelenlere 
yöresel yemekler ikram ediliyor. Tabii, asansör-
le çıkmak istemeyenler, aracıyla yukarı çıkmaya 
cesaret edenler de düşünülmüş ve tepeye doğ-
ru bir yol yapılmış. Bize anlatılanlara göre, yolun 
kavis kısmı, başka bir Trabzonlu’nun arazisin-
den geçiyormuş ve bu şahıs, geçiş için işletme-
den ayda 15 bin YTL alıyormuş. 

Belki de, Trabzonlu’yu bu kadar cin zekalı, 
bu kadar pratik yapan şey, yaşadığı coğraf-
yadır. Bu kent, insanın nasıl olup da hem do-
ğayla ahenk içerisinde, hem de onunla müca-
dele ederek yaşaması gerektiğini gösteriyor. 
Yemyeşil bir coğrafya, tertemiz, gürül gürül 
akarsular ve mavi bir deniz size muhteşem bir 
manzara sunuyor. Lakin bu coğrafyada insanın 
topraktan karnını doyurması da bir hayli güç. 
İç Anadolu’nun geniş ovaları, Ege’nin platoları 
Trabzon’da mevcut değil. Her taraf dağ ve tepe, 
durmadan yağan yağmur… Ve çok yükseklerde 
yaşayan insanlar. 

Trabzon kent merkezinde belki bu coğrafi 
zorluğu göremiyorsunuz. Lakin Trabzon’un dün-
yaca bilinen tarihsel değeri Sümela Manastırı’na 
doğru yol alırken, coğrafyayı daha yakından ta-
nıma fırsatı buluyorsunuz. Manastır’a gitmek 
için kentin Güneydoğusu’na, yani Trabzon’un iç 
bölgelerine doğru ilerliyoruz. İlk çıkışta, kömür 
fabrikaları ve çarpık yapılaşma dikkati çekiyor. 
Maçka’ya doğru yaklaşınca coğrafya kendi-
ni daha iyi göstermeye başlıyor. Birçok yerde 
dağların zirvesinde, birbirinden uzakta evler var. 
Aynı zamanda bize rehberlik yapan Yusuf Bey, 
buraların köy olduğunu söylüyor. Ama bu köy-
lerin sınırlarının nerede bittiği, nerede başladığı 
belli değil. Çünkü evler neredeyse bütün araziyi 
eşit uzaklıklarla kaplamış. 

Trabzon Maçka, iki dağın arasına kurulmuş, 
ortasından akarsu geçen bir ilçe… Sümela tu-
rizmini Maçkalılar paraya çevirmeyi bilmişler, 
yol boyunca sağlı sollu alabalık tesisleri mevcut. 

Sümela Manastırı’nı 
mutlaka görün

Sümela ise anlatılamayacak kadar etkili bir 
yapıt. Tarihsel bir değer olmasını bir kenara bı-
rakın, mimari yapısı ve insan zekasını göster-
mesi açısından da dünyaca değerli sayılabilir. 
Dağın en zor yerine, altı tamamen uçurum olan 
bir bölgeye, dağ oyularak manastır yapılmış. 
Üst taraf olduğu gibi kaya, alt taraf ise uçurum. 
Manastır’ın inşa tarihinin 13. yüzyıl olduğunu 

Hapsiyaş Köprüsü

Atatürk Evi
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düşünürseniz, zamanın teknolojisiyle bu yapı-
nın nasıl yapıldığına şaşırırsınız. Sümela Ma-
nastırı, zamanında Rahip eğitimi için kurulmuş 
bir akademiymiş. Hıristiyan erkek din görevlile-
ri burada eğitilirlermiş. Manastırın duvarlarında 
ilk kurulduğu zamanlardan kalan ikonalar ha-
len mevcut. İkonalardaki çizimlerde din adamı, 
aslan, Meryem Ana ve Hz. İsa figürleri var. Bu 
figürlerden, bir zamanlar bu coğrafyada aslan-
ların da yaşadığını anlıyoruz. Lakin birçok ikon 
zarar görmüş. Bazı ikonların gözleri oyulmuş, 
üzerlerine yazılar yazılmış. (Maalesef tarihsel 
mirasımızı bir türlü korumayı başaramıyoruz.)

Bizim Sümela’yı gezdiğimiz tarih Mayıs ol-
masına rağmen tepelerde halen karlar vardı ve 
dağdan Maçka Deresi’nin ana kaynağı olan ne-
hir gürül gürül akıyordu. Bu yükseklikte, insanı 
oksijen çarpıyor resmen. 

Tabii, Trabzon’la artık neredeyse özdeşmiş 
dünyaca ünlü diğer bir yer de Uzungöl… Bura-
sı, yüksek dağlarla çevrili, berrak bir nehrin gölü 
beslediği muhteşem bir yer… Tatlı su ile besle-
nen göle, arada sırada yaban kazları ve ördekler 
konuyor. Birer sevgili gibi gölde süzülen kazla-
ra, Uzungöl Camii’nin silueti eşlik edince ortaya 
görülmeye değer bir manzara çıkıyor. Lakin bu 
güzel doğa parçasıyla ilgili bir üzüntümüzü ek-
lemeden geçemeyeceğiz. Dünyaca tanınan bir 
mekan olmak Uzungöl’e yaramamış. Göl’ün he-
men kenarına bir isnat duvarı örülmüş… Duva-
rın hemen yanında bir asfalt çalışması yapılıyor. 
Asfalt’ın dağla buluştuğu noktaya da isnat duvarı 
örülüyor. Ayrıca Göl’ün hemen kenarındaki oku-
lun bahçesine barakalar yapılmış. Belki iyi niyetli, 

belki de tamamen koruma amaçlı yapılan bu ça-
lışmalar Uzungöl’ün doğasını bozmuş. Zihinler-
deki Uzungöl fotoğrafını alt üst etmiş. 

Uzungöl’ün o temiz havası sizi acıktırıyor. 
Buraya giderseniz, alabalık saç kavurmayı size 
tavsiye ederiz. Evet yanlış duymadınız, belki de 
Türkiye’de sadece burada balıktan yapılma saç 
kavurma var. Tadı da gerçekten enfes. 

Uzungöl’e giden yol da, en az Sümela yolu 
kadar etkileyici. Burası daha çok Karadeniz’in 
yöresel kimliğini yansıtıyor. Kadınlar, tarlada, bir 
yerleri çapalıyorlar, sürüyorlar… Kırmızı ve renkli 
kıyafetler giyiyorlar. Maçka yolunun aksine burada 
daha çok ahşap ev var. Ahşap evelerin kenarına 
çaylar kurutulmak için asılmış. Ayrıca yol üzerinde 
çok sayıda tarihi köprü var. Bunlardan en önemlisi 
Hapsiyaş Köprüsü… 1935 yılında yapılan köprü-
nün yörede başka bir örneği yok. Kiremit Köprü 
olarak da bilinen bu asma köprü, anıtsal eser ola-
rak tescil edilmiş. 

Yavuz’un ve Kanuni’nin kenti

Trabzon’un pek bilinmeyen yönlerinden bir 
tanesi ise Osmanlı İmparatorluğu’nun iki önemli 
padişahına okulluk yapmış olması. Doğu, Gü-
ney ve Batı’ya yaptıkları seferlerle İmparatorlu-
ğu muazzam derecede genişletmiş iki padişah; 
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman 
bu kentte yetişmiş. Doğunun fatihi Yavuz Sultan 
Selim, Osmanlı Devleti tahtına padişah olmadan 
önce, 1481-1510 yılları arasında Trabzon’da 
çeyrek yüzyıldan fazla vali olarak görev yapmış. 
Yavuz Sultan Selim, annesi Gülbahar Hatun 
adına 1514 yılında Hatuniye Camii’ni yaptırmış. 
Yavuz Sultan Selim’in zevcesi Ayşe Hafsa Sul-
tan, 1495 yılında, Trabzon Ortahisar Sarayı’nda 

Sümela Manastırı
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bir erkek çocuk dünyaya getirir. Çocuğun adı 
da Kanuni Sultan Süleyman’dır. Kısacası Os-
manlı topraklarını Babası Selim’den 7.000.000 
km kare devralıp, 15.000.000 km kareye çıka-
ran, İmparatorluğa en parlak dönemini yaşatan 
Kanuni Sultan Süleyman Trabzonludur. Bugün 
Trabzon’un en güzel yerlerinden kabul edilen 
Ortahisar’da Kanuni evi mevcuttur. Ortahisar 
Camii ve tarihi bir çeşmesiyle bu bölge görül-
meye değerdir. 

Trabzon, çok sayıda Türk-İslam eserleri-
ne sahiptir. Bunlardan bir tanesi ise Ahi Ev-
ran Dede Camii… Trabzon’u kuş bakışı gören 
Boztepe’de yer alan bu caminin yapım tarihi bi-
linmiyor. Cami’nin hemen yanında ise Ahi Evran 
Dede türbesi bulunuyor. Asıl adı Hasan Ebul 
Hakayik olduğu bilinen Ahi Evren Dede, Orhan-
gazi zamanında Trabzon’a İslamı yaymak için 
gelmiş. Ahi Tarikatı’nın gönüllü İslam tebliğcisi 
olan Ahi Evren, 1351 yılında 67 yaşında şehit 
edilmiş ve kabri Maşatlık’taki bir ceviz ağacının 
altına yapılmış. Hacı Hakkı Baba ise yeri mane-
vi olarak tesbit edip, kabrini aldırıp, buraya tür-
besini yaptırmış. Trabzon’daki diğer Türk-İslam 

eserleri ise şunlar: İskender Paşa Camii, Çarşı 
Camii, Yeni Cuma Camii, Tavanlı Camii, Gülba-
har Hatun Türbesi, Emir Mehmet Türbesi, Be-
desten, Taşhan, Vakıf Han, Alaca Han, Meydan 
Hamamı, Paşa Hamamı, Sekiz Direkli Hamam, 
Abdullahpaşa Çeşmesi, Tabakhane Köprü-
sü, Değirmendere Köprüsü, Çakırağa Konağı, 
Nemlizade Konağı, 

Trabzon sadece Osmanlı döneminde değil, 
Cumhuriyet döneminde de ülkenin en önemli 
şahsiyetlerinin uğrak yeri olmuş. Cumhuriyetin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon’u iki 
defa ziyaret etmiş. Bu ziyaretlerinin ilkinde 19. 
yy’dan kalma Trabzon’a hakim, Soğuksu sırtla-
rındaki Konstantin Kabayanidis tarafından yaz-
lık olarak yaptırılan köşkte kalmış. Trabzonlular 
Atatürk’e bu köşkü hediye etmişler, o da bütün 
mal varlığını Türk Milletine bıraktığını belirten va-
siyetnameyi bu köşkte yazmış. 

Bilindiği gibi Trabzon, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından 1461 yılında fethedildi. O zamana ka-
dar bölgede yoğun bir Rum nüfusu vardı. Bugün 
halen Trabzon’da Rum dönemine ait çok sayı-
da eser var. Bunlardan birisi de İstanbul’daki 

Trabzonspor…
Elbette Trabzon deyince Trabzonspor’dan 

bahsetmemek olmaz. Futbol Trabzonlula-
rın hayatında önemli bir yer tutuyor. Lig’de 
şimdiye kadar İstanbul takımları dışında 
Anadolu’dan şampiyonluğu tatmış tek takım 
Trabzonspor. Bordo Mavili ekip, bu yazı ha-
zırlanırken, halen şampiyonluk adaylarından 
bir tanesiydi. Kahvehanelerde, restoranlarda, 
kısacası her yerde insanların gözü ekranda, 
maç sonuçlarındaydı. Trabzonspor futbolun 
bir kentin imajının oluşturulmasında ve adının 
duyurulmasında ne kadar önemli olduğunun 
bir kanıtı gibi…  

Trabzonlu kadın tarlasını belliyor.
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isimdaşıyla aynı hikayeye sahip olan Ayasofya 
Müzesi (Kilisesi). Kilise, Trabzon imparatorlu-
ğu krallarından 1. Manuel Komnenos zama-
nında (1238-1263) inşa edilmiş. Fatih Sultan 
Mehmet’in Trabzon’u fethinden sonra camiye 
çevrilen Ayasofya, Birinci Dünya Savaşı sırasın-
da cephanelik, hastane ve cami olarak hizmet 
vermiş. 1958 yılında da müze haline getirilmiş. 
Trabzon’daki Rum dönemi eserlerini teker teker 
anlatmaya kalksak yerimiz kalmaz. Ama bun-
lardan en önemlileri ve görülmesi gerekenler, 
arasında Kızlar Manastırı, Santa Maria Kilisesi, 
Küçük Ayvasıl Kilisesi, Kuştul Manastırı, Zağnos 
Paşa Köprüsü ve Zağnos Köprüsü sayılabilir. 

Karadenizli zekâsı…

Önemli yapılardan bahsetmişken, Memiş Ağa 
(Kestel) Konağı’na da değinelim. Trabzon’dan 
Rize’ye doğru yol alırken, yolun sağ tarafında 
taş ve ahşap işçiliği ile ünlü bir konak burası. 
Rehberimizin bize anlattığına göre, tavan gün 
ışığına göre yön değiştiriyormuş. 

Trabzon’daki yapılar içerisinde en çok dikkat 
çekenlerden bir tanesi ise Cephanelik’tir. 1887 
tarihinde II. Abdülhamit tarafından yaptırıldığı 
tahmin edilen cephanelik, yaklaşık 40 metre 
çapında iç içe dairevi iki bölümden oluşuyor. 
Cephanelik 1916-1918 Rus işgali sırasında mü-
himmat deposu olarak kullanılmış. 

Trabzon’da son olarak anlatacağımız yer 
Trabzon Kalesi olsun. Bu kale şehrin imar edil-
mesinde önemli bir yer sahibi. M.S. 4. yüzyılda 
yapıldığı tahmin edilen kale, neredeyse şehri or-
tadan ikiye bölmektedir.

Uzungöl

Kanuni Evi
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elki Trabzonspor sayesinde, belki 
de hareketli ve sempatik insanla-
rı yüzünden Trabzon Türkiye’nin 
en popüler illerinden bir tanesi… 
Trabzon’un yıldızı bir zamanlar 
bavul ticareti ile parlamıştı. Doğu 

Karadeniz’in ticari merkezi konumuna gelen 
Trabzon, her ne kadar komşu ülkelerin ticari 
sınırlamaları ile ekonomik daralma yaşasa da, 
Trabzon insanının kıvrak zekâsıyla bugünleri de 
rahatça aşacak gibi. 

Uzungöl, Sümela Manastırı gibi dünya çapın-
da tanınan çok sayıda kültürel ve doğal değere 
sahip Trabzon’un ekonomik hayatında Türkiye 
Finans önemli bir yer tutuyor. Şube Müdürü İrfan 

Yerlikaya’nın anlattığına göre Türkiye Finans, fi-
nansman açısından Trabzon’da birinci sırada. 

Bize Trabzon’u tanıtır mısınız?

Trabzon Türkiye’nin hareketli ve yeşil bir 
beldesi. Yaylaları, nehirleri, yeşili ve deniziyle 
güzel bir coğrafyaya sahip… Trabzon sana-
yi şehri değil. Bir tane organize sanayi bölgesi 
var, o da yüzde 30 kapasite ile çalışıyor. Daha 
çok perakende ticaretin döndüğü bir yer. Daha 
önceleri ekonomik olarak daha şanslıydı. Bütün 
Doğu Anadolu’nun, Batı Karadeniz’in arka böl-
gelerinin merkezi gibiydi, geniş bir hinterlanda 
sahipti. Lakin, sonradan her yere firmalar kendi 
bayiliklerini açtıkları için o bölgesel özelliğini de 
kaybetti. Artık şimdi ticaret daha çok kendi için-
de dönüyor. Rusya’dan kopan cumhuriyetlerin 
kapısı açıldığı zaman yüksek bir ticaret hacmi 
oluşmuştu. Bavul ticaretinin canlı olduğu za-
manlarda sadece Trabzon’un ticari hacmi yılda 
250-300 milyon dolardı. Şimdi o devletler kendi 
ülkelerinde yatırım yapılmasını istiyorlar. Artık 
Trabzon’dan buraya sadece yaş sebze-meyve 
ihracatı var. Bu da yılda 100 milyon dolar civa-
rında ve 4-5 firmanın tekelinde. Onlar da Antalya 
bölgesinden bu ürünleri getirerek ticaret yapı-
yorlar.  

Trabzon, Türkiye’nin diğer illerine nazaran 
muteber bir esnafa sahiptir. Dürüst olan esnafı, 
ticaret için tercih edilir. Bu kentin en büyük özelli-
ği, adının kendinden çok önde olmasıdır. Bunun 
sebebi Trabzonspor ya da başka bir şey olabilir.   

Trabzon’da ticaret genel olarak hangi sek-
törlerde dönüyor?

Ticaret genelde toptan gıda sektöründe dö-
nüyor. Aynı zamanda yeni alışveriş merkezleri 
açıldı. Ayrıca fındık ihracatı Trabzon için önem-ŞU

B
E

Türkiye Finans Trabzon Şube Müdürü İrfan Yerlikaya:

Türkiye Finans 
Trabzon’da Bir Markadır

Finansman açısından Trabzon’un bir numarası olan Türkiye Finans Trabzon Şubesi, Mevduat 
açısından da ilk üç banka arasında yer alıyor. Şube Müdürü İrfan Yerlikaya’ya göre Türkiye Finans 
Trabzon’da artık değerli bir marka… 

İrfan Yerlikaya kimdir?
Türkiye Finans Trabzon Şube Müdürü İrfan 
Yerlikaya, Trabzon’da doğmuş. Farklı alan-
larda bir süre çalıştıktan sonra 1995 yılın-
da Türkiye Finans (Family Finans) Trabzon 
Şubesi’nde göreve başlamış. Yerlikaya, evli 
ve iki çocuk babası.  
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li. Fındık üretiminin çoğu Trabzon’da yapılmıyor 
ama ihracatının büyük bölümü Trabzon’dan ya-
pılıyor. Bütün bunlarla birlikte Trabzon tamamen 
esnaf kültürüyle ticaretini döndürüyor. 

Türkiye Finans’ın müşterileri genelde han-
gi sektörlerden

Ağırlıklı olarak gıda sektöründen ve biraz da 
inşaat sektöründen müşterilerimiz var. Ama biz 
bütün segmentlerde çalışmaya gayret ediyoruz. 
Trabzon’da işletme az, banka şubesi çok. Hatta 
Trabzon’un merkezinde üç-dört tane şube ile ça-
lışan bankalar var. Dolayısıyla, müşteri az, banka 
arzı müşteri talebinin üstünde. Bu nedenle, müş-
teriler daha nazlı… Daha fazla hizmet istiyorlar. 
Bir nevi, bankacılık hizmetinin yanında finansal 
danışmanlık hizmeti sunmanız gerekiyor ki, size 
güvensinler ve sizinle çalışsınlar.

Türkiye Finans, finansal açıdan Trabzon’da 
nasıl bir yerdedir? 

Biz Türkiye Finans olarak, buradaki bankalar 
arasında ilk üç arasındayız. Tabii, buna bir mev-
duat açısından, bir de finansman açısından bak-
mamız gerekiyor. 

Finansman açısından, Trabzon’da birinciyiz. 
Ya da, en kötü ihtimalle ikinciyizdir. Mevduatta 
da ilk üçün içerisindeyiz. En son yayınlanan is-
tatistiklerde, Trabzon’da ortalama banka mev-
duatının iki, iki buçuk katı bir mevduata sahibiz. 
Kredibilite olarak da, 4-5 katı bir hacmimiz var. 

Bu başarıyı nasıl elde ettiniz?

Bütün bu başarılar çok çalışılarak elde edildi. 
Türkiye Finans bugün Trabzon’da bir marka ha-
line gelmiş durumdadır. Müşteri buraya geldiği 
zaman arkasında güçlü bir bankanın olduğunu 
biliyor ve bu gücü hissediyor. Bunu hissettiği için 
de mümkün olduğu kadar Trabzon’un iyi firmala-
rı bize geliyor. Bu da rekabeti zorlaştırıyor. Çün-
kü iyi müşterilerin alternatifi çok. Alternatifi çok 

olan insanları kendinize bağımlı 
tutabilmeniz, sürekliliği sağlayabil-
meniz çok zor. Ben şube müdürü 
olarak zamanımın çoğunu dışarıda 
geçiriyorum. Günde bir saat sa-
bahtan, bir saat de öğleden sonra 
şubede bulunuyorum. Onun dı-
şında hep müşterilerde oluyorum. 
Benim müşterilerim gece bile arar 
beni. Saat 11-12 gibi arayan çok 
sayıda müşterim vardır.

Trabzon şubesi ne zamandır 
faaliyette? Kaç personeliniz var?

1991 yılından itibaren faaliyet-
teyiz. 21 tane personelimiz var. 3 
tane kurumsal, 3 tane bireysel, iki 
tane güvenlik görevlisi, diğerleri de 
operasyon personelleri. İki katlıydı 
şubemiz, 3. katı da kiraladık, res-
torasyon çalışması devam ediyor. 
Çalışmalar bittiğinde, müşterileri-
mizin rahat edecekleri bir şubeye 
kavuşacağız. 

Türkiye Finans’ın Trabzon’daki 
hedefi nedir?

Banka dediğimiz zaman Türkiye 
Finans’ın akla gelmesi. Müşterinin 
finansman deyince ilk başvurusu-
nu bize yapması. Bizden işlem ya-
pıp yapmaması ayrı bir konu, ama 
başvurusunu ilk olarak bize yap-
malı. Hedefimiz bu. 2009 yılında 
şube inşallah daha ileri gidecek. 
Bizim bunları tek başımıza yapa-
bilmemiz mümkün değil. Genel 
Müdürlüğümüz’ün desteğiyle bunu 
yapacağız. İşin özeti şu: Herkes 
marka olmaktan bahsediyor ya, 
Türkiye Finans Trabzon Şubesi, 
Trabzon’da bir markadır. 

Mehmet Hanefi Mahitapoğlu 
(Trabzon İSMAR 

Marketleri’nin sahibi)

Türkiye Finans’la 
dokularımız 
uyuşuyor
Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Mehmet Hanefi 
Mahitapoğlu, 1990’dan 
beri ticaretle uğraşıyorum. 
Biz daha önceden mobilya 
sektöründe faaliyet 
gösteriyorduk, şimdi gıdayı da 
ekledik. O zaman da Türkiye 
Finans’la çalışıyorduk, gıda 
alanında yatırım yapmaya 
başladıktan sonra da Türkiye 
Finans’la çalışmaya devam 
ettik. 
Gıda sektörüne girdiğim 
zaman Türkiye Finans’ın 
bana çok ciddi desteği oldu. 
Zaten, ben Türkiye Finans’ın 
projelerime verdiği destekle 
büyüdüm.

Neden Türkiye Finans?

İki cevabı var. Birincisi finans 
oluşum kaynakları ve finans 
oluşturmadaki yaklaşım 
mantığı ile benim finans 
kullanımımdaki tasarrufum 
aynı noktada birleşiyor. Bu 
birinci faktör. Aynı mantıkla 
çalışan başka kurumlar yok 
mu? Var mutlaka… Ama buna 
rağmen neden Türkiye Finans 
derseniz o da ikinci cevaba 
giriyor. Oradaki personelin 
dokusuyla bizim dokumuz 
uyum sağlıyor. Çok rahat 
birbirimizi anlıyoruz ve rahat 
iletişim kuruyoruz. Bu iletişim 
karşılıklı bir güven doğurdu.  
Zaten siz çalıştığınız insanlara 
güvenmeye başladığınız 
zaman aranızdaki perde 
kalkıyor. 

Bir Müşteri
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S
on albümünüzün ismi Garbiyeli. 
Garbiyeli ne demek?

Kahramaraş’ta esen bir rüz-
gârın ismi Garbiyeli. O bölgenin 
insanları o rüzgâra bu ismi takmış-

lar, onunla ilgili bir türkü yakmışlar. Batı rüzgârı 
gibi bir anlamı var. 

Albüme bu ismi neden koydunuz?

Benim için de önemli bir rüzgardır Garbiyeli. 
Maraş’ta tertemiz bir hava oluşturur. Masalsıdır, 
romantiktir ve benim hayatımda önemli bir yeri 
vardır. Çocukluğum o rüzgarın içinde geçti. Ak-
şamüzerleri estiğinde yüksek bir yere çıkarsınız 
ve yüzünüze vuran o yel ile çevreyi seyredersi-YA

ŞA
M

Türk müziğinin sevilen sesi Kıraç, bir yanda yeni albümünün diğer yanda baba olmanın heyecanını 
yaşıyor. Ayşe Şule Bilgiç ile yıllar sonra birlikteliklerini evlilikle sonuçlandıran Kıraç, babalık fikrine hâlâ 
alışamadığını söylüyor. “Bazen ben daha büyümedim diyorum, bütün bunlar şaka gibi geliyor” dese 
de kızının nasıl biri olacağını planlamış bile: “Allah’tan dileğim en başta sağlıklı olması. Umarım kızım 
benimle diyalog kurmaktan zevk alan, çok iyi fizik, matematik bilen, mutlaka bir enstrüman çalmasını 
öğrenen ve bir de dövüş sanatlarından birini yapabilen biri olur” diyor

34

  Kızım Mutlaka

   Bir Enstrüman 

              Çalmalı
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niz… Etkileyici bir manzaradır. Beş yaşlarında 
bunun türküsünü dinlemişimdir. 

Rüzgârın yaratıcının nefesi olduğu söyle-
nir… Siz de böyle düşünüyor musunuz?

Güzel bir tabirmiş. Bütün doğa olaylarının 
içinde en temizidir rüzgâr. Esmiyorsa kış ya da 
yaz hiç hoşlanmam. Mutlaka rüzgârı isterim.

Türkülere geri dönüş var değil mi bu al-
bümde?

Aslında geri dönüş değil. Ben her albümde 
bir veya birkaç türkü söylüyorum. İlk albümde 
dört, ikincisinde yedi türkü vardı. Benim Kıraç 
olduğum albümde de türküler vardı. Hiçbir za-
man türkülerden vazgeçmedim

Bu albümü nasıl buldunuz? İnsanlar ne-
den bu albümü satın alsın?

Bence güzel ve çok samimi bir albüm oldu. 
Albümdekiler 2001 yılında kendim için yaptığım 
kayıtlardı. Çocukluğumdan beri söylediğim tür-
küleri tek başıma olduğum çok hüzünlü bir za-
manımda kaydetmiştim. Kimseler yoktu o anda, 
tek başınaydım stüdyonun içinde. Hiçbir seyirci 
olmadığı için de çok samimi kaydedildiler. Düşü-
nün küçücük bir oda, mikrofon ve ben vardım… 

Satışları nasıl gidiyor?

Takip etmiyorum ama satıyordur. Bir albüm 
bittikten sonra o albümden uzaklaşırım ama mü-
ziklerden değil. Dizi müziklerine devam ediyorum. 

Bu arada dizi müzikleri denilince akla 
artık siz geliyorsunuz. Sanki bir tekel oluş-
turdunuz bu alanda. Yanılıyor muyuz?

Ben sadece bir yol açtım. Pasta büyük. 
Oradaki misyonum herkesin önünü açmak-
tı. Bunu başardım ki benden sonra birçok 
insan bu alana kaydı ve o yolda ilerliyor. 
Ama tekel kurduğum düşüncesine katılmı-

yorum. 

Bu tür müzikleri nasıl yapıyorsu-
nuz. Misal, dizide rol gereği biri 
diğerine aşık oluyor. Siz bu kareyi 
görüp onun için beste mi yapı-
yorsunuz.?

Ben eğer duygulanmamış-
sam o şarkıyı yapmam zaten. 
Oyuncunun kötü olması, yönet-
menin kötü olması gerek yapa-
mamam için. Sanem Çelik ile 
Nejat İşler’in oynadığı Aliye’de 
Vakit Tamam adlı şarkıyı söyle-

miştim. Çok duyguluydu o sah-
ne. Müzik de iyi durdu. 

Şu anda sizin müziklerinizin 
en çok yakıştığı dizi hangisi?

Bence Binbir Gece Türkiye’de di-
zinin son noktasıdır. Ben dizi müziği 

yapıyorum ama ne televizyon ne de dizi 
seyrediyorum. Sadece maç seyretmek 

için açarım televizyonu.
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Türkünün imajı zedelendi

Pop müziğin zirve yaptığı dönemlerde tür-
küler hep alaşağı edilmek istenmiş ama ba-
şarılamamıştır. Size ne ifade ediyor türküler?

Bence bütün sorun dönem dönem insanların 
türküleri algılayış biçimlerinde. Bazen türküleri 
çok kırsal, çağdışı olarak algılıyorlar. Oysa tür-
küler şu dünyada en çağdaş olabilecek, dünya-
yı birbirine kaynaştırabilecek eserlerdir. Country 
de Amerikan halk şarkılarıdır. Ama kimseye bat-
maz bu. Türkünün imajı zedelendiği için son 40 
yıldır tukaka olarak algılanır kimileri tarafından. 
Göçler, büyük şehirlerin insanları kaldıramama-

sı sonucu belki gözden düşmüş gibi göründü 
türküler. Ama ölmesi mümkün değildi. Sömürü 
toplumlarında sömürenler, sömürülenlerin her 
ürettiğini kötü gösterir. Buğdaydan, türküsüne 
kadar her şeyde geçerlidir bu. 

37 yaşındasınız. Hayatın ortasından ba-
kınca genel manzara nasıl görünüyor?

Ağır bir soru oldu bu. Ben dünyaya biraz da 
dünya dışından bakmayı yeğliyorum. Ben sanki 
bu dünyaya ait değilmişim gibi geliyor. İnsanoğ-
lunun sempatik tarafları çok ama kötülükleri de 
çok. Bu, benim dünyam değilmiş gibi geliyor. 
Bilimin, felsefenin aklın, gerçekten hissedilerek 
oluşturulmuş bir sevginin dünyası benimki. 

Siz koyu bir Fenerbahçe 
taraftarısınız. Ne olacak bu 
Fenerbahçe’nin hali?

Ben var ya, Aziz Yıldırım’a lig 
boyunca çok üzüldüm. Aragones’e 
nasıl dayandı ve dayandılar bile-
medim. Aziz Yıldırım’ı çok iyi an-
lıyorum. Tek başına bir adam o. 
Fenerbahçe gerçekten kötü futbol 
oynadı. İyi oynamadığı için şampi-
yon olmasını istemedim.

Sivasspor’u şampiyon gör-
mek ister miydiniz?

İsterdim. Fenerbahçe olamadı, 
Keşke Sivas olsaydı. 3 büyükler 
tekeli de kalksaydı böylelikle. Sivas 
hak da etmişti. Sivas ligin en iyi top 
oynayan takımıydı. Orta halli bir 
İngiliz takımı gibi oynadılar. Şampi-
yon olamadılar ama olsaydılar bir 
mucizeyi gerçekleştireceklerdi.



Geleceğe kötümser mi bakı-
yorsunuz?

Gelecek, dünya ve bizim gibi 
ülkeler için kesin yıkım. Şelaleyi 
görüyorum, uçurumdan düşmüşüz 
ama hâlâ farkında değiliz. Kimse-
nin umurunda değil. daha güzel bir 
dünya yapabiliriz biraz daha kalaba-
lık olsaydık. Forsalar vardır eskiden. 
Herkes küreğe ritmik şekilde asılır. 
Ama gemide sadece bir kişi asılırsa 
o gemi gitmez. Ben o küreği çeken-
lerdenim. Bana dünyayı sen mi kur-
taracaksın der gibi bakıyorlar. Batı-
yoruz! Neden çekmeyelim kürekleri? 

Batan bir dünyaya çocuk 
getirmek ne kadar mantıklı?

Bazen sorgulamıyor değilim. 
Baba olmak yine de güzel bir duy-
gu olmalı… Ben çok umutsuz olabi-
lirim ama Yaratıcı’nın bir bildiği var-
dır herhalde. Sonuçta bu dünyaya 
birileri gelecek. O da bir ruh, o da 
bir can. Benim malım değil o. Eşim 
ve ben aracıyız. 

Heyecan var mı?

Çoook. Ben daha çocuğum, 
nasıl bebek dünyaya getirebilirim 
diye düşünüyorum bazen. Baba 
gibi hissettiğimde problem yok 
ama bazen şaka gibi geliyor. Ar-
tistlik yaparak konuşuyorum ama 
iyi bir baba olabilecek miyim diye 
düşünüyorum elbette. Allah’tan 
dileğim şudur: Benimle diyalog 

kurmaktan zevk alacak bir çocuğum olsun. Alı-
cılarının açık, gözlem yeteneğinin olmasını iste-
rim. Elbette en başta sağlıklı olmasını istiyorum. 
Onunla ilgili kafamda bazı şeyler var.

Evlilik hayattaki en büyük 
kazancım

Neler mesela?

Çok iyi fizik, matematik bilmesini istiyorum. 
Hayat çünkü bunlar. Mutlaka bir enstrüman 
çalmalı. Koşmak, yüzmek ve bir dövüş sporu-
nu bilmesini standart olarak kabul ediyorum. 

Ya kızınız bunları tercih etmezse?

O zaman nasıl sevdireceğim diye planlar 
yapmalıyım. Zor bir görev evlat yetiştirmek. 

Eşinizin hamileliği nasıl gidiyor? 

Geçenlerde canı kestane istedi. Yaşadığı-
mız yerde bir manav var, sağolsun buldu ge-
tirdi. Bir keresinde de her yerde bulunmayan 
bir kabak türünü istedi canı. Maraş’tan 12 saat 
içinde getirtip yemeğini yaptık ona. Ben aşer-
me durumunun bu kadar ciddi bir şey oldu-
ğunu bilmiyordum. Tatlı bir hoşluk oluyor bu 
durumlarda.

 
Evlilik nasıl gidiyor?

Çok iyi gidiyor Allaha şükür. Hayattaki en bü-
yük kazançlarımdan biri. 

Bir insanla aynı evi paylaşmak zor mu?

Püf noktası diyaloğun devam etmesi. Bir 
çeşit tahammül etmekle ilgili her şey. Biriyle 
bir evi, hayatı paylaşmak isterseniz tahammül 
yeteneğinizi geliştirmelisiniz. Çünkü sevdiğiniz 
biridir yanınızdaki. Her evlilik budur bence. 

Baba olmak 
yine de güzel 
bir duygu 
olmalı… Ben 
çok umut-
suz olabi-
lirim ama 
Yaratıcı’nın 
bir bildiği 
vardır herhal-
de. Sonuçta 
bu dünyaya 
birileri gele-
cek. O da bir 
ruh, o da bir 
can... Benim 
malım değil 
o. Eşim ve 
ben aracıyız.

Domuz gribi: Bu tür griplerin laboratuar 
ortamlarında üretildiğini düşünüyorum. Bel-
ki yeni silahlar deneniyor. Mesela o genetik 
silahlardan en kontrolden çıkanın AIDS ol-
duğunu düşünüyorum. Birçok insanı öldür-
müşlerdir. 

Motosiklet: Işınlanma icat edilse bile 
motosiklet trafiğin tek çözümüdür. 

Aşk: Canı çıkan, çok dayak yemiş bir 
kelime. Hâlâ sevimli bakılmaya çalışılıyor. 
Onun bir başka ismi var ki adı sevda. Ona 
öyle bakmak daha çok hoşuma gidiyor.

Müzik: Öteki alem ile bu alem arasında-
ki köprü. 
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Biz anamızdan böyle öğ-
rendik: “Su kutsaldır…” Ana-
dolu insanı, suyun ne kadar 

önemli bir nimet olduğunu 
hep bilmiş ve bir yere çeşme 

yaptırmayı en büyük hayır ad-
detmiştir. O yüzden, Anadolu’nun 

hangi kentine giderseniz gidin, tarihi bir çeşmeyle 
karşılaşırsınız. Bu tarihi yapıların her santimetre-
sinde Türkler’in suya verdiği önemi görürsünüz. 
Hiçbirisi gelişigüzel yapılmamıştır. Kimisinde de-
ğerli İznik çinileri kullanılırken, kimisinin üzerine 
hattatlarca Ayet-i Kerimeler işlenmiş, kimisinin 
muslukları da bir sanatkarın elinden çıkmıştır. 

Su kültürümüze dair nadide eserler, bazı 
koleksiyoncular tarafından, bugün özenle top-
lanmakta ve sergilenmekte. Bu sergilerden bir 
tanesi geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’da yapı-
lan 5. Dünya Su Forumu’nda da karşımıza çıktı. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de gezdiği ser-
gi, Adell Armatür tarafından gerçekleştirilmişti. 

Anadolu Su Kültürü’nü Adell Armatür’ün Yöne-
tim Kurulu üyelerinden ve koleksiyonun asıl toplayı-
cısı Ercan Topçu’dan dinleyelim istedik ve Adell’de 
kendisini ziyaret ederek koleksiyonunu gezdik. 

Su koleksiyonunun en nadide parçaları ara-
sında “Şifa tasları”var. Bu taslardan bir tanesi 
13.-14. yüzyıldan kalma Osmanlı Beylik döne-
mine ait. Üzerinde komple kalem işçiliği ile şifa 
ayetleri, nazar ayetleri ve Allahü Teala’nın isim-
leri yazılı. Yazı karakteri itibariyle kübik formda, 
biraz da kufi yazıyı andırmakta. Anadolu’da in-
sanlar bu su dolu tastan içtiklerinde nazardan 
korunacaklarına ve şifa bulacaklarına inanmışlar.  
Osmanlı tebaası olan gayrimüslimler de bu şifa 
taslarını tılsımlı tas olarak kullanmışlar. 

Onların taslarına ise inançları doğrultusunda 
çeşitli şekiller ve işaretler işlenmiş. Bunlardan 
bir tanesi Safavi dönemine ait. Üzerinde 12 tane 
burç tasvir edilmiş, ortasında güneş motifleri var. 
Bu tılsımlı taslarda dinsel ve mitolojik öğeler kul-
lanılarak gizem hep muhafaza edilmiş. 300 yıllık K

Ü
LT

Ü
R

Ü
M

Ü
Z

Su, Anadolu’da her zaman arınmanın, saflığın, temizliğin simgesi olagelmiş. 
En büyük hayır “su” ile ilgili yapılan olmuş ve Anadolu’nun her tarafı çeşmelerle 
donatılmış. Maşrapalar, ibriklikler, tılsımlı taslar, nalınlar, hamam kazanları 
yüzyıllarca büyük bir özenle kullanılmış. Büyüklerimizin küçüklere yaptığı “Su 
gibi aziz ol”  duası, Anadolu’da suya verilen önemi yeterince ifade ediyor.  

Anadolu’da
Su Kültürü

Lale motifli
bir musluk

Saray işi 
seyahat 
bardağı

Ejderha 
başlıklı ibrik

Şifa tasları



Anadolu işi bir şifa tasında Mührü-Süleyman dik-
kat çekiyor. Anadolu’da Mührü Süleyman gücün 
ve kudretin sembolü olarak kabul görmüş. 

Nalınların topukları neden yüksek?

Ercan Topçu’nun koleksiyonu için aldığı 
ilk eser Bosna işi çeyiz nalını olmuş. Ahşap ve 
üzeri komple işçilikli olan eser 200 yıllık. Nalın-
lar (hamamda kullanılan takunya benzeri yüksek 
topuklu ayaklık), hamam kültürünün önemli bir 
parçası. Eskiden her gelinlik kızın çeyizinde bir 
nalınlık bulunurmuş. İslam inancının emri olan 
temizlik, Anadolu’da her zaman önemsenmiş ve 
bir temizlik kültürü oluşmuş. İnancımızda su kut-
saldır ve arınmak için de bir vesiledir. Su kültürü 
koleksiyonunda Osmanlı döneminde hamamlar-
da kullanılan çok sayıda eşya var. Koleksiyonda 
yer alan bir tane çeşmenin üzerinde  bunu yapan 
firmanın adı yazılı. Aynı şekilde bir sabuna da o 
zamanın esnafının adı kazınmış. (İlk markalaşma 
çalışmaları) 

Elbette temizlik kültürü sadece sabunlar, 
havlular ve nalınlardan oluşmuyor. Koleksiyo-
nun parçaları arasında gusül abdesti almaya 
yarayan su güğümleri ve su bakraçları da var. 
Dikkat çeken parçalar arasında 18. yüzyıl sonu 

güğümler ve 14. yüzyıla ait havlular yer alıyor. 
Koleksiyonda yer alan başka bir eser 300 

yaşlarında Anadolu işi bir hamam kazanı. Eski-
den Anadolu kadını için hamamlar çok önemli 
sosyal mahallermiş. Bazen yıkanmak, bazen 
dedikodu, bazen de kız görmek için belli günler 
hamama gidilirmiş. Her kadın hamam kazanını 
alır, içine tarağını, havlusunu, nalınlarını koyar, 
sabununu bir bohçaya sarar ve  hamam kazanını 
kafasında taşıyarak hamama götürürmüş. Ora-
da da, gerektiğinde ters çevirerek üstüne oturur, 
yıkanır ve sohbet edermiş… 

Örneğin hamam kültürü içerisinde yer alan 
nalınlar genelde çok yüksek topuklu. Hamam-
larda genç kızlar fark edilsin diye, nalınların to-
pukları yüksek olurmuş. Kaynanalar, uzun boylu 
gelinlere bakarlarmış. 

İbrikler tarihe bir armağandır

Anadolu su kültürü denince ilk akla gelenler-
den bir tanesi de ibrikler… Mehmet Zeki Kuşoğ-
lu dünkü sanatımız isimli kitabında ibriklerle ilgili 
şunları söylüyor: “İbrikler estetik yapısıyla, kulla-
nış kolaylığı, taşıma kolaylığı ve suyu muhafaza 
etme kolaylığı ile, bizim ecdadımızın sanat tarihi-
ne bir armağanıdır.” Sergideki ibriklerden bazı-

Evin içerisinde kullanılan 
abdest ibriklerinin altına 
suyun muhafaza edileceği 
leğenlerde koyulmuş. Ana-
doluda yaşı küçük olanlar 
büyüklerine abdest almaları 
için su tutarmış. Büyükler de 
küçüklere dua edermiş.
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larının başlıkları, ağızları ve kulplarında ejderha 
motifleri kullanılmış. 

Koleksiyon içinde yer alan bronz bir ibrik 
yaklaşık 300 yıllık. Üzerinde su damlası figürü 
var. Tekli olan ibrikler dışarıda kullanmak için 
abdest ibriği olarak değerlendirilmiş. Bir de evin 
içinde kullanılan ibrikler var. Evin içinde abdest 
almak veya el yıkamak için kullanılanbu ibrikle-
rin altına leğenler yapılmış ve suyun süzüldüğü 
bir süzgeç konmuş. Eskiden yaşı küçük olanlar 
büyüklere su tutarlarmış ibrikle. İş bitiminde de 
büyükler, küçüklere dua ederlermiş. 

“Âlâ Kayışdağı suyu”

Koleksiyonun en dikkat çekici eserlerinden 
bir tanesi 1868 yılına ait su satılan mermer. 
Üzerinde Osmanlı Türkçesi, Rumca, Ermeni-
ce olmak üzere üç dilde, “Ala Kayışdağı suyu” 
yazıyor. Bununla ilgili enteresan bilgiler var. 
Burçak Evren’in Osmanlı esnafını anlatan ki-
tabında, 19. yüzyılda İstanbul’da birçok köşe 
başlarında sucu dükkanlarının olduğu ve bu-
ralarda bardakla memba sularının satıldığı, bu 
suların içim kalitelerinin de, birbirinden farklı 
olduğu yazılıyor. Zaman içinde öyle bir su kül-
türü gelişiyor ki, su gurmeleri ortaya çıkıyor. Bu 
insanlar içtikleri suyun hangi membaaya ait ol-
duğunu biliyorlar. Suların fiyatı da membasına 
göre değişiyor. Zamanında Taksim suları beş 
para iken, Kayışdağı suyu 10 paraymış. Bu ta-

Mimar Sinan suyu getirdi, 
susuz gözlerini yumdu 

Ercan Topçu suyla ilgili ilginç bir anekdot 
anlatıyor: Tarih boyunca İstanbul’da su so-
runu baş göstermiş. Bizans döneminde de 
benzer durumlar yaşanmış ve zaman zaman 
susuzluk nedeniyle halk ayaklanması çıkmış.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
ciddi bir su sıkıntısı baş gösteriyor. Kanuni, 
Mimar Sinan’ı çağırıyor ve “ne yaparsan yap 
bu su sıkıntısını gider” diyor. Mimar Sinan 
bütün İstanbul’un etrafını dolaşıyor, çalışma-
sını bitiriyor ve Kanuni’nin huzuruna çıkıyor. 
Ona diyor ki “Hünkârım, biz İstanbul’un su 
sıkıntısını çözebiliriz ama altın keselerini uç 
uca dizmemiz gerecek” diyerek meşakkatli 
bir iş olduğunu anlatıyor. Çünkü derelerden, 
tepelerden suyun getirilmesi gerekecek. Ka-
nuni “Bırak uç uca dizmeyi, gerekirse yan 
yana dizelim sen bu su işini çöz” diye emir 
veriyor. Kanuni zamanında o meşhur 40 
çeşmeler olarak adlandırılan su kemerlerini 
yaparak İstanbul’a su getiriliyor. İstanbul’u 
suyla buluşturan Mimar Sinan’ı Kanuni hu-
zuruna çağırıyor ve bu hizmeti karşılığı evine 
su hattı çekebileceğini söylüyor. Gel zaman, 
git zaman, Kanuni vefat ediyor, III. Murat 
tahta çıkıyor. Mimar Sinan da yaşlanıyor, 90 
küsur yaşlarında ömrünün son demlerinde 
iken İstanbul’da yeniden su sıkıntısı baş gös-
teriyor. Birileri tarafından padişaha şikayet 
ediliyor: “Halk su sıkıntısı çekerken Mimar 
Sinan’ın evinde su var”.Mimar Sinan saraya 
çağrılıyor ve bu konudaki şikayet kendisine 
aktarılıyor. Mimar Sinan Kanuni’nin bu konu-
da izni olduğunu söylüyor ama herhangi bir 
ferman almadığını anlatıyor. Mimar Sinan’a 
“Devlete o kadar çok hizmeti olan insan var 
ki, hepsine iltimas geçilemez” deniyor. So-
nuç itibariyle İstanbul’u suyla buluşturan şa-
hıs, ömrünün son deminde susuz bir evde 
yaşama veda ediyor. Tabii ki, bu su malu-
munuz kutsaldır, bu kutsallığından dolayı, 
bir küçük su takdim ettiğinde, su gibi aziz ol 
denir. Yani su azizdir. O öyle bir kültür oluş-
turmuş ki, içinden su geçen bütün yapılarda 
o kutsallığın izlerini görmekteyiz. İstanbul’a 
baktığımızda çeşmeler, şadırvanlar, Bizans 
döneminden kalma sarnıçlarla, İstanbul as-
lında su medeniyetinin başkenti. Bir yerde 
şöyle ifade ediliyor; Bizans’ın bin yıldır ayaz-
malarda, sarnıçlarda hapsettiği su fetihten 
sonra, çeşmeler, şadırvanlar, sebiller, ha-
mamlar, su bentleri, kemerler olarak hürriye-
tine kavuşmuştur.

Ercan Topçu
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bii ki Kayışdağı suyunun iyi bir içim kalitesi ol-
duğunu gösteriyor. 

Osmanlı döneminde su zannetmeyin ki üc-
retsiz. Koleksiyonda su ile ilgili faturalar, çeşme 
kartpostalları, hisse senetleri, damacana etiket-
leri, ilk defa yapılan birinci su kurultayına ait do-
küman ve birbirinden farklı birçok çeşmeyle ilgili, 
damacanayla ilgili dokümanlar var. 

19. yüzyıl Çanakkale işi testi, maşrapa, ba-
şucu ibriğimiz, 2. Abdülhamit dönemine ait, gü-
müş, tuğralı değişik bardaklar var. Özellik arz 
eden başka bir bardak ise seyahat bardağı. Kat-
lanabilen bir özelliğe sahip bu bardak, seyahat-
ler için ideal. Bu eserle ilgili bir antikacı, “Böyle 
bir eser 20 senede bir çıkar” demiş. İkinci Abdül-
hamit dönemine ait olduğu anlaşılan bardağın 
üzerinde Aznavur işçiliği var. İşçilik kalitesinden, 
yapım kalitesinden bardağın iyi bir aileye ait, sa-
ray işi olduğu anlaşılıyor.

Musluklarda güçlü hayvan 
çizimleri kullanılmış
Urartulardan Osmanlılara kadar, Anado-

lu’daki birçok uygarlık musluklarda doğadaki 
güçlü hayvan karakterlerini kullanılmış. Koleksi-
yonda çok sayıda aslan başlıklı, boğa başlıklı, 
ejderha başlıklı musluk bulunuyor. Sanat tarih-
çilerimiz bunu şöyle açıklıyor: İnsanlar doğadaki 
güçlü hayvan motiflerini kullanarak, bu güçlerin 
kendilerine geçeceğine inanmışlar. O yüzden 
kapı tokmaklarında, musluklarda ve diğer özel 
eşyalarda bu hayvanların motiflerini kullanmışlar. 

Selçuklular döneminden kalma bir mus-

lukta tipik bir aslan başlığı dikkat çekiyor. 700 
veya 800 yaşında olduğu tahmin edilen eser, 
Türk-İslam eserleri müzesine de kayıtlı. 

Eskiden beri Anadolu’da mahalle çeşmesi 
kültürü varmış. Çeşme başlarında kadınlar, genç 
kızlar konuşup dertleşirler, toplumsal olayları de-
ğerlendirirlermiş. Öyle zamanlar olmuş ki, çeş-
meler mahallelere, hatta semtlere adlarını ver-
mişler. Örneğin İstanbul’daki Horhor semti adını 
böyle bir çeşmeden alıyor. 

Ercan Topçu, Urartularla ilgili bir çalışmayı 
okurken, o dönemde bile suyun kuvvetli akışın-
dan dolayı horhor adı verilen yapılar olduğunu 

görmüş.  Suyun “hor hor” diye 
kuvvetli akışı çeşmeye adı-

nı vermiş, hor hor çeş-
mesi, mahalleye adını 
vermiş ve Horhor semti 

olmuş.

Su satılan 
mermerin 
üzerinde 
Osmanlıca, 
Rumca ve 
Ermenice 
“Âlâ Kayış-
dağı suyu” 
yazıyor.

Nalınlar
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nsanoğlunun dış ortamla zorunlu ilişkisi 
hayat akışını ister istemez etkiliyor. Mev-
simsel değişimlerden kaynaklanan çeşitli 
yakınmalar ise alınacak bazı basit önlem-
lerle azaltılabilir. Atmosferdeki hava, ısı ve 
elektrik dengesinin değişimleri ile birlikte 

değişen pozitif ve negatif enerji düzenine he-
men uyum sağlamamız mümkün olamamakta-
dır. Bu uyumsuzluk çok hassas olan hücreleri-
mizde de küçük çaplı olumsuzluklar meydana 
sebep olabilir. 

Mevsimsel değişime uyumu zorlayarak yor-
gunluk olarak bilinen şikayetlerle birlikte bir dizi 
yakınma gelmesine başlayabiliyor. Başlangıçta 
pek önemsenmeyen yorgunluk, bitkinlik ve hal-
sizlik giderek artabilir. Vücut direnci düşebilir. 
Bu düşüş çeşitli mikrop ve virüslerin hücrele-

rimize saldırmasına ve vücut savunmamızın 
zayıflamasından dolayı hastalıklara yatkın hale 
gelmemize sebep olabilir.  

Yazın hastalıklardan korunmanız ve daha 
dinç kalmanız için beslenmenize dikkat etmeli-
siniz. Peki yazın ne yiyip içmelisiniz? 

  Yaz aylarında beslenmemizde değişiklik-
ler yapmak gerekir. Bu mevsimde terleme yolu 
ile kaybedilen sıvıyı şu veya bu yolla yerine 
koyamazsak çeşitli sorunlarla karşı karşıya ka-
labiliriz. Günlük gıda programında hücreleri-

mizin dayanıklılığının artmasını sağlayacak 
gıdalar ihmal edilmemeli, sebze ve mey-

ve ağırlıklı bir beslenme programı uygu-
lamalıyız. Kahvaltı öncelikli ve önemli 
bir başlangıçtır. Dengeli ve düzenli 
olmalı hatta taze meyve suyu, süt, yo-
ğurt ve yeşil sebzeler ile zenginleştiril-
melidir. Yaz aylarında sofradan salata, 

çorba ve zeytinyağlı soğuk yemekleri 
eksik etmeyelim. Az ve sık yiyerek hem 

dolaşım sistemimizi hem de sindirim sis-
temimizi yormayalım. 

  Özellikle kalp ve astım hastaları, tansiyon 
ve şeker hastaları daha dikkatli olmak zorunda-
dırlar. Ağır yiyecekler, hamur işleri, yağlı ve et 
ağırlıklı besinler bu hastalarda özellikle kaçınıl-
ması gereklen yiyeceklerdir. 

  Günlük almamız gereken sıvı miktarını ih-
mal edemeyiz. Özellikle bu mevsimlerde en az 
iki hatta üç-dört litre kadar sıvı almaya çalışa-
rak halsizlik ve yorgunluğa sebep olan çeşitli 
toksinlerin vücudumuzdan atılışlarını hızlandır-
malıyız.

  Mangal, ızgara yemekleri hem yağlı olma-
larından dolayı hem de kömürün direkt etkisine 
bağlı kanserojen olduklarından mümkün oldu-
ğu kadar az tercih edilmeli.p
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Yazın Nasıl Beslenmeliyiz? 
Yaz mevsimi sıcakları ve tatili hatırlatır. Ama yazın beslenmenize dikkat etmezseniz, halsiz, yorgun 

ve bitkin olursunuz. Peki, yazın nasıl beslenmeliyiz?

42 Yazı:
Dr. Ali Akben
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  Yaz aylarında çocuklar ve yaşlılar daha az 
dayanıklı olduklarından basit hastalıklarda bile 
beslenmelerine dikkat etmek durumundayız.

  Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan don-
durma dikkatli yenmeli, sağlıklı ve kaliteli üreti-
lip üretilmediği konusunda titiz davranılmalıdır. 
Özellikle plaj yerlerinde seyyar satılanlardan 
uzak durulmalıdır.

  Yaz sıcaklarının bir başka sık hastalığı ise 
yaz ishalleridir. Özellikle kolera, tifo, dizanteri 
gibi hastalıklar bu mevsimde daha sık görül-
mektedir. Basit yaz ishalleri ise daha çok yenen 
gıdaların temizliğine dikkat edilmemesi sonucu 
görülmekte olup bol kaynatılmış su ve açık çay 
içerek tedbirli olabiliriz.

  Bekletilmiş ve açıkta bırakılan gıdalardan 
uzak duralım. Besin zehirlenmeleri bu nedenle 
ortaya çıkıyor. Sıcağın etkisi ile fırsatçı mikrop-
ların bol ürediği yaz aylarında bu tür zehirlen-
melere karşı alınacak önlem: Taze yemek ve 
buzdolabında yiyecekleri korumaktır. 

  Yaz hastalıkları içinde mantar zehirlenmesi 
önemlidir. Mantar bilinmeyen yerlerden alınma-
malıdır. Dağdan, ormandan, bilinçsizce toplan-
mamalıdır. Kontrollü ve ambalajlı olan mantarlar 
tüketilmelidir.

  Yazın terleme nedeni ile fazla çalışan böb-
rekleri korumanın önemli bir yolu da bol su 
içmektir. Bu şekilde böbrek taşına, böbrek ilti-
habına ve böbrek yorgunluğuna karşı da korun-
muş oluruz.

  Her türlü hastalığın ve olumsuzluğun kay-
nağı olan stres ile mücadele önemlidir. Den-
geli beslenerek, yürüyüş ve egzersiz yaparak, 
güzel hobiler ve sorunlarımızı paylaşacağımız 
arkadaşlar seçerek bu mücadelede başarılı 
olabiliriz.

  Çivi çiviyi söker mantığı ile yorgunluk ve 
bitkinliğe karşı yürüyüş, yüzme jogging her za-
man  tavsiye edebileceğim bir öneridir.

  Yorgunluk yaptığı aşikar olan alkol, sigara, 
aşırı miktarda demli çay, kahve ve kola gibi asitli 
içeceklerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

  Yorgunluğa karşı yararlı olan ginseng, ada 
çayı, sarımsak, karanfil, tarçın, meyankökü gibi 
doğal bitkilerden yararlanabiliriz.

  Günlük ılık duş almayı ihmal etmeyin. Ilık 
duş ile cildimizde biriken negatif enerjiyi temiz-
leyerek daha hızlı sonuca ulaşabilirsiniz.

  Yağlı, unlu, şekerli ve 
hamurlu gıdalardan uzak 
durun. Bunlar mide bağırsak 
sistemini ve vücudu zorlayan 
gıdalardır. Özellikle de sıcak-
lara karşı direnmeye çalışan 
bir bünyede böyle bir hataya 
düşmeyin. 

  Çok terleyenler bol 
bol tuzlu ayran, maden suyu 
gibi doğal suları içmeli. 

  Yemek öğünlerini 
üçten dörde beşe çıkartıp 
öğünlerde almış olduğunuz 
gıda miktarını azaltın. 
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Toplum Büyük Bir 
Değişim Geçiriyor

Erol 
Göka

Sizi tanıyabilir miyiz?

1959 yılında Denizli’de doğdum. Ortaöğreni-
mimi “parasız yatılı” olarak Aydın’da tamamladım. 
1983’te “Tıp Doktoru”, 1989 yılında “Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı” oldum. İzmir’de tamam-
ladığım askerlik görevimin ardından 1992 yılında  

“Doçent” olmaya hak kazandım. 1998’den beri 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Psikiyatri Kliniği Şefi olarak çalışıyorum. 

Psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilim-
sel çalışmalarda yer aldım ama ilgim, daha 
çok psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile 
kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. İnsanın di-
namik özelliklerine ve grup-varlığına olan ilgim 
nedeniyle psikodinamik yönelimli klinik uygu-
lamalara ve grup psikoterapilerine yöneldim. 
1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini ta-
mamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü’nün 
onayladığı “Psikodrama Asistanı” belgesini 
almaya hak kazandım, “Psikodrama Terapisti” 
olmak için gerekli olan teorik ve uygulamaya 
dönük çalışmaları yerine getirdim. Uzun süre 
grup psikoterapisti ve eğiticisi olarak çalıştım. 

“Türkiye Günlüğü” ve “Türkiye Klinikleri 
Psikiyatri” dergilerinin yayın kurulunda; birçok 
tıp ve beşeri bilimler alanındaki derginin da-
nışma kurulunda bulunuyorum. Yayınlanmış 
kitaplarım arasında öne çıkanlar “Psikiyatri ve 
Düşünce Dünyası Arasında Geçişler”, “Varolu-
şun Psikiyatrisi”, “Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri”, 
“Buradan Böyle: Gündelik Hayatın Psikososyo-
politiği”, “Psikiyatriden Psikiyatriye Bakışlar”dır.  
Psikiyatri uygulamalarının deneyimi ve felsefi il-
gilerinin sonucu olarak ortaya çıkan görüşlerimi 
“Hayata ve Aşka” adlı kitabımda topladım.

Son dönemlerde çalışmalarım, büyük grup-
ların davranışlarının dinamiklerine ve tarihsel 
kökenine yönelmiş ve bu çabamın ürünü olan 
“İnsan Kısım Kısım: Topluluklar, Zihniyetler, 
Kimlikler”  ve büyük grup davranışı ile ahlak ve 
siyaset felsefelerinin etkisiyle ortaya çıkan de-
nemelerimi içeren “Türkiye Vardır” adlı kitapla-

Bugünlerde sıkça “Bize neler oluyor?” sorusunu soruyoruz. Medyadan cinayet, gasp, hırsızlık 
haberlerini duydukça, hoşgörüsüyle bilinen Türk toplumunun nereye gittiğini sorguluyoruz. Memleketin 
her tarafını vakıflarla donatan, kışın yaban hayvanlarını besleyen, komşusu açken kendisi tok yatmayan 
bir toplumun, nasıl olup da gazetelerin üçüncü sayfalarını bu tür haberlerle doldurduğuna şaşırıyoruz. 
Bu soruyu “Türkler tarihin en sabırlı insanlarıdır” diyen Prof. Dr. Erol Göka’ya soralım istedik. “Türk 
Grup Davranışı”  kitabı nedeniyle, Türkiye Yazarlar Birliği “2006 yılı Yılın Fikir Adamı Ödülü”ne layık 
görülen Göka, toplumun ciddi bir değişim içerisinde olduğunu söylüyor. 
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rım yayınlandı. Uzun zamandan beri Türklerin 
tarih boyunca değişmeyen tutumlarını anlama-
ya yönelik çabalarım, “Türk Grup Davranışı” 
adı altında 2006 yılı başında kitaplaştırıldı. İlgili 
bilimsel ve toplumsal çevrelerin yoğun ilgisini 
çeken ve birçok özgün görüşü barındıran bu 
çalışma, çok verimli tartışmalara neden oldu 
ve oluyor. 

“Türk Grup Davranışı”  kitabım nedeniyle, 
Türkiye Yazarlar Birliği “2006 yılı Yılın Fikir Ada-
mı Ödülü”ne layık görüldüm. “Türk Grup Dav-
ranışı” adı altında başlattığım çalışmalarım sü-
rüyor ve yeni kitaplar ortaya çıkıyor. “Türklerin 
Psikolojisi” ve “Türklerde Liderlik ve Fanatizm” 
bunlardan bazıları. 

Bu çalışmalarım nedeniyle 2008 yılında, “İlmi 
çalışmalarıyla Türk milletinin ufkunu açan eser-
ler ortaya koymam dolayısıyla, Ziya Gökalp/ 
Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanı’na layık 
bulundum. Birçok televizyon ve radyo progra-
mında sunucu ve konuk olarak görev aldım.

Tıp eğitiminde neden Psikiyatriyi seçtiniz?

Lisedeyken hep Siyasal Bilgilerde okumak is-
terdim ama bir yandan da ailemin ve toplumun 
baskısı vardı hekim olmam için. Onlar kazandı, 
kendimi tıp okurken buldum. Tıp eğitimini sevdiği-
mi söyleyemem ama hekim olmak bana göreydi. 
Bir yandan da ülke ve dünya olaylarıyla ilgilenme-
ye devam ediyor, entelektüel faaliyetlerimi sürdü-
rüyordum. Psikiyatri, benim siyasi ve entelektüel 
ilgilerimi değerlendirebileceğim tek tıp dalıydı. 3. 
sınıfta Psikiyatri uzmanı olmaya karar verdim, aynı 
yıl önce Dostoyevski, ardından Freud külliyatlarını 
bitirmem, bu kararımı perçinledi. Tıp fakültesini bi-
tirdiğimde tek bir şey istiyordum artık: Psikiyatri…

Türkler dünyanın en sabırlı halkı

Türk toplumu üzerine yazılmış çok sayıda 
eseriniz var. Hatta dünyanın en sabırlı toplu-
luğunun Türkler olduğunu iddia ediyorsunuz. 
Buna rağmen medyanın gündeminde bu ka-
dar yoğun cinayet haberleri olmasını neye 
bağlıyorsunuz? 

Türklerin dünyanın en sabırlı halkı olduğunu 
söylüyorum ama tarihsel psikolojimize sinmiş 
olan segmenter toplum yapımız nedeniyle ma-
fiyöz oluşumlara ve kardeş kavgasına da çok 
teşne olduğumuzu da belirtiyorum. Ama yine de 
son dönemde ortaya çıkan hepimizin içini kaldı-
ran ve karartan cinayetlerin benim incelediğim 
Türklerin tarihsel psikolojileriyle bir ilgisi olduğu-

nu sanmıyorum. Bana öyle geliyor ki, bunların 
tarihsel olmaktan ziyade son dönemde yaşadı-
ğımız toplumsal alt-üst oluşlarla ve hatta devleti-
mizin karşı karşıya olduğu büyük değişim süreci 
nedeniyle toplum-karşıtı, sosyopatik eğilimleri 
denetlemekte güçlük çekmesiyle ilgisi var. 

Her toplumda belli oranda, suça eğilimli, vic-
dansız, sosyopat, psikopat dediğimiz insanlar 
vardır. Devletin ve hukukun görevi sosyopatiyi 
dizginleyebilmektir. Büyük alt-üst oluşların ve 
değişimlerin yaşandığı dönemlerde sosyopatik 
eğilimler öne çıkabilir, bunların dizginlenmesin-
de güçlük çekilebilir. Bugün vahşet boyutunda-
ki, ahlaki gelişimde yol kat etmiş hiçbir insanın 
yapmaya tevessül edemeyeceği türden cina-
yetleri bu denetimden çıkmış sosyopatlar işliyor 
bence ve onları yaşamın her alanında cirit atar-
larken görüyoruz.  

Bunlar genellikle de cinnet boyutunda ha-
berler. İşte anne katili evlatlar, çocuk katili an-
neler, hunharca öldürülenler gibi... Biz bunları 
daha önce Amerikan filmlerinde görür ve hiç 
bizim başımıza gelmez sanırdık. Sizce bu top-
luma ne oluyor?

Evet, çok haklısınız. Toplumumuz, devleti-
miz büyük bir değişim geçiriyor, adeta ABD’nin 
kuruluş yıllarını andırıyoruz. Dünya da büyük bir 
değişim geçiriyor ve özellikle gelişmiş batı ül-
kelerinde insanlık tarihinin hiç bilmediği türden 
cinayetlere tanık oluyoruz. Toplum ve devlet 
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değiştiği için, tüm müesses nizam yeniden ku-
ruluyor. Toplumun zayıf halkasını oluşturan sos-
yopatik çökeltiler, böyle zamanlarda harekete 
geçiyor, canımızın yanması ondan. Toplum bu 
sosyopatik çökeltilere karşı ne yapması gerekti-
ğini öğrenecek, ahlaki yapılarımız yeni dünyaya 
ve Türkiye’ye göre yeniden biçimlenecek, devle-
timiz de kendi kurumlarını daha sağlam biçimde 
yeniden oluşturacak, başka çare yok.

Barışçı toplumun örnek kişileri

Daha barışçıl bir toplum ortamı için neler ya-
pılabilir? Bu konuda toplum önderlerine düşen 
görev nedir? Ailelere düşün görev sizce nedir?

Şiddet her toplumun sorunu ama bizim gibi 
sorunların çözümünde savaşçı zihniyete baş-
vuran toplumlar ailede, sokakta, trafikte, işte, 
her yerde bir şiddet sarmalının içinde yaşı-
yorlar. Şiddet sarmalının kırılması için yukarı-
da söylediklerime şunları ilave edebilirim: Bu 
durumu yöneticilerimiz fark etmeli, özlenen 
barışçı toplumun örnek kişileri onlar olmalı. 
TBMM başta olmak üzere, eğitimli insanlarımı-
za, kamu görevlilerimize stres ve öfke yönetimi 
hakkında sürekli uygulamalı dersler verilmeli ki 
hiç değilse şiddet sarmalı bir yerinden kırılsın. 
Toplumun silahlanmasının bir biçimde mutlaka 
önüne geçilmeli. Aile içinde şiddetin önlenme-
si için devlet elinden geleni yapmalı, kadınlar 
ve çocuklar korunmalı. Artık yöneticilerimiz 
çocuk yetiştirmemizde ciddi sorunlar oldu-
ğunu görmeli, bu gerçeği kabul edip eğitim 
müfredatlarını, televizyon programlarını buna 
göre düzenlemeli. Diyanet İşleri, toplumsal 
dokumuzdaki problemlere uygun hutbeler ve 
ailenin, çocuğun dini eğitimine yönelik yayınlar 
hazırlamalı. Gerekirse bunları cuma namazı çı-
kışında ücretsiz dağıtmalı.

Uygun bir çocuk yetiştirme 
düzenine sahip değiliz

Anne ve babalar çocuklarının sağlıklı bir 
psikolojik gelişimi için nelere dikkat etmeli?

Hep söylemeye çalışıyorum biz aileler olarak 
bugünkü toplumsal değişime uygun bir çocuk 
yetiştirme düzenine sahip değiliz. Hep babadan, 
atadan kalma usullerle idare etmeye çalışıyoruz. 
Çocuklarımızı yetiştirmiyor, sadece büyütüyoruz. 
Öncelikle bunu kabul etmek zorundayız. Ken-
dilerimin anne babalıkta, ebeveynlikte en iyi ol-

duğunu düşünen, iyi bir aile düzenleri olduğunu 
söyleyen ailelerimizin bile yaptıklarına bakınca 
çağdaş eğitimin ve psikolojinin bize gösterdik-
lerine tamamen aykırı birçok tutum görüyoruz. 
Çocuklarımız ya evde bir şey öğrenmiyor, karşı-
larında sadece televizyon izleyen ve sürekli so-
runlar yaşayan anne babalarla birlikte yaşıyor ya 
da çocuklarına bir şey öğretmeye kalkan anne 
babaların öğrettikleriyle okulda öğretilenler birbi-
riyle çelişiyor. Büyük bir açmaz içindeyiz. Herkes 
bunu bilmeli ve ona göre hareket etmeli.

Ebeveynler ne zaman çocuğuyla ilgili bir 
ruh sağlığı profesyoneline, bir psikiyatri uzma-
nına veya psikoloğa başvurmalı?

Yukarıda söylediklerimden toplum olarak 
eğer çağdaş bilgiye güveniyorsak, güvendiği-
miz bir ruh sağlığı uzmanımız varsa, mümkün 
olan her fırsatta onlara danışmamız gerektiğini 
savunduğum belli oldu. Ama elbette bu öne-
rim, toplumumuzun, çocuklarımızın ruh sağ-
lıklarının bozuk ve hastalıklı olduğu anlamına 
gelmiyor. Ruhsal rahatsızlıklar, hemen her 
toplumda aynı oranda görülür ve ruhsal rahat-
sızlığı olan bir insanı, bir çocuğu diğerlerinden 
ayırt etmek çok kolaydır. Yüksek ateşi olan bir 
çocuğu nasıl hemen fark edip tanıyorsanız, 
akranlarından çok farklı gelişim gösteren, sü-
rekli sıkıntı ve davranış problemleri çeken bir 
çocuğu ve genci de hemen anlarsınız bir psi-
kiyatri uzmanına götürürsünüz. Biz bu konuda 
bazı bilgisizlikleri saymazsak toplumumuzda 
çok sorun olduğunu düşünmüyoruz. Baksa-
nıza tüm hastanelerin psikiyatri polikliniklerine 
her gün yüzlerce müracaat oluyor.   Bu konuda 
sorun toplumda değil daha ziyade biz uzman-
larda. Sayımız ve örgütlenmemiz yetersiz, hal-
kımıza yeteri kadar yoğun ruh sağlığı hizmeti 
götüremiyoruz.

Ruhsal hastalıklar konusundaki müracaatlar-
da pek sorun yok ama kendi yaptığımızı uygun 
ve normal saydığımız için çocuk yetiştirme, anne 
babalık, eşlik yapma konularında hiç kimseye 
danışmıyoruz. Her şeyin en iyisini biz biliyoruz 
diye düşünüyoruz. Oysa yaptıklarımızın içinde 
doğru olanlar o kadar az ki…

Sosyal Psikiyatri

Psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile 
kesişim noktalarında çalışmalarınız yoğunlaş-
tığını görüyoruz. Hatta bu konuda ilk olduğu-
nuzdan bahsediliyor. Bu yeni yaklaşım konu-
sunda bize kısaca bilgi verebilir misiniz?  
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Teşekkür ederim, estağfurullah, çağdaş psi-
kiyatrinin içinde “Sosyal Psikiyatri” diye bir alan 
var, benim çalışmalarım oraya dahil edilebilir, 
yeni bir yaklaşım sayılmaz. Yeni olarak yaptığım 
bir büyük topluluğun, Türklerin psikolojisinin on-
ların davranışlarının tarihsel dinamiklerinin anla-
şılmadan bilinemeyeceği saptamasıdır. Galiba 
bunu dünyada ilk ben söyledim.  Şu bir gerçek; 
son 40 yıl içinde psikiyatride gerek hastalıkların 
tanınması, gerek beyin incelemeleri gerekse ilaç 
ve tedaviler alanlarında öyle çok keşif yapıldı, 
öyle umut verici gelişmeler oldu ki, tüm dikkatler 
biyolojik psikiyatriye çevrildi. Ruhsal hastalıkla-
rın ve sorunların toplumsal ve tarihsel kökenleri 
ihmal edildi, adeta unutuldu. Bir ilaç verip beyni 
düzeltirsek her şeyi düzeltebileceğimiz sanıldı. 
Yeni yeni bunların ham hayal oldukları anlaşılıyor.

Biliyor musunuz hâlâ tıp neden uyuduğumuz 
ve neden rüya gördüğümüz konusunda net bir 
şey söyleyemiyor. Kendi bakışlarını biyolojik 
psikiyatriyle kısıtlayanlar, toplumların bu kadar 
gelişmesine ve bilginin bu kadar çoğalmasına 
rağmen nasıl olup da bu kadar şiddet ve ruhsal 
sorun olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. 

Sizce toplum bir kimlik bunalımı yaşıyor 
mu? Kimlik bunalımı nasıl aşılır? 

Bir büyük topluğun, toplumun iki tür kimli-
ği olur. Bunlardan birisi etnik kimliktir ki, onun 
oluşması için bizim ayrıca çabamız gerekmez. 
Bir dilin, bir geleneğin içine doğduğumuzda 

etnik kimliğimizi de edinir, bizimle aynı kimlik-
ten olan insanlarla aynı dili, aynı örf ve adetleri, 
aynı temel inançları ve davranış kalıplarını pay-
laşırız.  Etnik kimlikte bunalım olmaz ama eğer 
etnik kimliğimiz dünyadaki gelişmelere ayak 
uyduramıyorsa büyük sorunlar gündeme gele-
bilir. Bakın, biz Türklerin en büyük özelliklerin-
den birisi çok kolay uyum sağlamamızdır. Bu 
nedenle karşılaştığımız hiçbir uygarlıkla büyük 
bir sorun yaşamadık, hatta onları birbirine nak-
lettik. Bugün de kendimize göre modernleşme 
çabası içindeyiz ve hızlı bir biçimde bunu ba-
şarıyoruz. Ama batı-dışı dünyada ve özellikle 
Türkiye haricindeki İslam dünyasında modern-
leşme karşısında ciddi sıkıntılar var.

Etnik kimlikte bunalım olmaz, sorun olur 
dedik ama bir de ulusal kimlik var. Ulusal kim-
liğimizi biz yaparız, yani bizim temsilcilerimiz 
yapar. Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl bir kimliğe 
sahip olması ve hangi değerler üzerinde yük-
selmesi gerektiğine Cumhuriyetimizin kurucu-
ları karar verdi ve bence bu temeller Türklük, 
Müslümanlık ve çağdaşlıktı. Bu kurucu değer-
ler üzerine Cumhuriyetimiz bugüne kadar ba-
şarıyla geldi. Bugün bazı alanlarda bir kimlik 
sorunu olduğu ve değişim gereğinden bahse-
denler var.   Ben de onlardanım, kurucu değer-
lerimizin değişmesinden değil ama içeriğinin 
daha demokratik biçimde yeniden tanımlan-
masından yanayım; birliğimiz, beraberliğimiz 
için gerekli bu. 

Kendi 
bakışlarını 
biyolojik 
psikiyatriyle 
kısıtlayanlar, 
toplumların 
bu kadar 
gelişmesine 
ve bilginin 
bu kadar 
çoğalması-
na rağmen 
nasıl olup 
da bu kadar 
şiddet ve 
ruhsal sorun 
olduğunu bir 
türlü anlaya-
mıyorlar. 
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“Cesaret” katıksız bir öz güveni gerektirir. Ken-
di yapabileceklerinin farkında olmayan, sürekli 
kendinden ve yeteneklerinden şüphe eden kişi, 
hiçbir zaman yeterince cesur olamaz. Öz güven 
eksiği olan kişi de, yapabileceklerinin hep bir al-
tını yapar. Daha ileri adımlar atamadığı için kendi 
sınırlarını zorlamaz. Mümin Sekman’ın deyimiyle, 
asla kendi Everest’ine tırmanmaya çalışmaz. 

Peki iş hayatında öz güven eksiğinin yansı-
maları nasıldır? Bu kişiler genellikle, çekingendir-
ler, her işi bir stres savaşına dönüştürürler. Aynı 
zamanda yetki verememe, sorumluluk alamama, 
kaygı, kendini ifade edememe, topluluk önünde 
konuşamama, ikna etme gayreti içinde olmama 
ve bütün bunların sonucunda büyük düşünme-
me gibi kötü özelliklere sahip olurlar. 

Ekibe uyum sağlayamazlar

Tabii bu durum zaman içerisinde işletme için-
de sıkıntıya dönüşmeye başlar… Öz güven eksi-
ği olan kişi, sadece isteneni yapar. Herhangi bir 
işte olağanüstü durumlarla karşılaştığında inisi-
yatif kullanmaz. Bu kişiler, yanlış kararlarla şirkete 
çok büyük zararlar vermezler. Onun yerine, yavaş 
yavaş ama düzenli olarak zarar verirler. Örneğin 
kuralların dışına çıkmadıkları gibi, sistem dışı bir 
durumla karşılaştıklarında, kurallarla yeni durum 
arasında bir bağ kuramadıklarından yapmamayı 
seçerler. Bu durumda yeri geldiğinde şirketlerin 
çok büyük zarar görmelerine yol açar. 

Yüksek öz güven sahibi, yanlış kararlarla size 

zarar verebilir. Lakin, tecrübeyle doğru orantılı 
olarak gelişen inisiyatif alma, zamanla kurum için 
kazanıma dönüşmeye başlar. Bu durumu şuna 
benzetelim. Çocuğunuzun hiçbir şeye dokun-
masına izin vermezseniz, onu birçok mikroptan 
korursunuz. Ama bağışıklık sisteminin gelişmesi-
ne engel olduğunuz için uzun vadede mikroplara 
karşı onu savunmasız bırakırsınız. 

Ya da daha iş dünyasına uyan bir örnekle, öz 
güven sahibi olmayan bir fırıncı çırağı, her gün, 
her sabah, ustasının söylediği yerlere aynı saat-
te ekmekleri bırakır. Yolculuk esnasında karşısına 
çıkan daha kazançlı bir fırsatı hiçbir zaman değer-
lendirmez. Ya da, bir müşterisinin fazladan ihtiya-
cını karşılayamayabilir. Öz güven sahibi bir çırak 
ise, her akşam iki üç müşteri fazla edinmiş olarak 
gelir. 

Öz güven sahibi olmayan kişi, stresli ve de-
vamlı kaygılı olduğu için iyibir ekip arkadaşı da 
değildir. Sürekli olarak savunma mekanizması-
nın içindedir. Ekibin toplu halde sorumlu olduğu 
durumlarda, hataların kendisinden kaynaklan-
madığını olarak öne sürer. Kendisinin her zaman 
kurallara bağlı kaldığına atıfta bulunur ve hatalar 
nedeniyle sürekli ekip arkadaşlarını suçlar. Bu 
durum, gerginlik ve tartışma ortamını getirir. Kişi 
genellikle ekip arkadaşları tarafından sevilmez ve 
bir müddet sonra onunla ortaklaşa iş yapılmak 
istenmez. Ekibin dışladığı kişi, sorunu her zaman 
başka bir yerde arayacaktır. Kendini sorguladı-
ğında, kendisinin hata yapmadığını buna rağ-
men ekibin kendisini dışladığını düşünecek ve 
sürekli bir haksızlık psikolojisi içerisine girecektir. K
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Öz güveni eksik kişi, asla yapabileceklerini sonuna kadar yapmaz. İnisiyatif almayı sevmez, asla 
kuralların dışına çıkmaz, işletmesine hiçbir yenilik getirmez. Sinik, suçlayıcı, eksik motivasyon sahibi, 
streslidir. Kendine güvenmediği gibi başkalarına da güvenmez, ayrıntıda boğulur ve ekip yönetmeyi 
beceremez. Öz güven sahibi kişi ise, sürekli yenilikler peşindedir. O yüzden iş dünyasının liderleri, 
öz güven sahipleri arasından çıkar.  
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Öz güveni 
eksik kişinin 
beyni zarar 
odaklıdır. 
Zarar 
etmemek 
için ekibine 
güvenmez, rol 
dağıtamaz, 
yetki veremez 
ve detaylara 
boğulur. 

Öz güven sahipleri kariyer yapar

İş hayatına baktığımızda, üst düzey yönetici-
lerin yüksek bir öz güvene sahip olduklarını gö-
rürüz. Bu kişiler, o konumda oldukları için mi öz 
güven sahibidirler, yoksa öz güven mi onları o 
noktaya getirmiştir?

Bu cevabın ikisinde de doğruluk payı olmak-
la birlikte, şu asla unutulmamalıdır; “Öz güven 
sahibi olmadan zirveye tırmanılmaz.” Çünkü öz 
güven sahipleri aynı konumdaki diğer arkadaş-
larına göre daha tecrübelidir ve daha girişkendir. 
Motivasyonları yüksektir ve sürekli olarak “yeni 
ne yapabilirim?” derdi içindedirler. 

Ayrıca öz güven sahipleri daha iyi birer ida-
recidir. Kendileri yapabileceklerini bildikleri için, 
personellerine de aynı gözle bakarlar ve başka-
larına sorumluluk verirler. Ekibini de kendi mo-
tivasyonu ve toleranslı yaklaşımıyla çalıştırmayı 
bilirler. Öz güveni eksik kişinin beyni zarar odak-
lıdır. Bu nedenle zarar etmemek için ekibine gü-
venmez, rol dağıtamaz, yetki veremez ve detay-
lara boğulur. 

Öz güven maceraperestlik değildir

Tabii bütün bunları anlatırken, aşırı öz güvenle 
sınırsız riskler alan kişileri bir kenara ayırmayı da 
unutmuyoruz. Bütün kuralları çiğneyen, macera-
ya atılan, kurumsal kimliğe uygun davranmayan 
kişiler de, kurumlara çok büyük zarar verirler. Kı-
sacası öz güven maceraperestlik değildir. 

Daha çok sınırlarını bilmek ve kendini tanı-
maktır. Kendi gücünün ve yapabileceklerinin far-
kında olmak ve bu konuda harekete geçmektir. 
Maceraperest, sınırsız risk alan kişi veya yapabi-
leceklerinin daha azını yapan kişi arasında çok 
büyük farklar yoktur. 

İş dünyasında genellikle, egoizmle öz güven 
birbirine karıştırılır. Ama öz güven ile ego arasın-
da herhangi bir doğru veya ters orantı yoktur. 
Egoist kişi, her işte sadece kendini düşünür. 
Menfaatiyle doğru orantılı olarak öz güven sahi-
bidir. Ekip veya görev dağılımı onun için önemli 

değildir. Altındakini genelde ezer, onları küçülte-
rek kendisini büyütmeye çalışır. Öz güven sahibi 
olan kişi de, olmayan kişi de egoist olabilir… 

Öz güveni geliştirmek için 
neler yapmak gerekir?

Şunu unutmayalım, hepimiz eşit doğarız, son-
radan çaresizliği, egoizmi ve daha birçok şeyi 
öğreniriz. Küçük yaştan itibaren çevremiz bazı 
konularda ya “Dur sen yapamazsın, beceremez-
sin” der ya da “Sen mükemmelsin, her şeyi ya-
pabilirsin.” Onların tutumlarına göre kişiliklerimiz 
ve öz güvenlerimiz oluşur. Zaman içinde bazı 
konularda cesaretimiz kırılır ve kendimizi olduğu-
muzdan daha kötü hissederiz. Bu, zaman içinde 
çeşitli psikolojik sorunlara dönüşür ve bütün dav-
ranışlarınızı esir almaya başlar. Bunları içselleşti-
rip, bilinç altına atıp, öz güven eksikliğini başka 
sebeplere yöneltmek en tehlikelisidir. Böyle kişi-
ler her zaman başka bir şeyleri suçlarlar. Onlara 
göre ekip arkadaşları dışlayıcı, müdürleri baskıcı, 
şirketleri kurumsallaşamamıştır. Sürekli olarak 
şikayet halindedirler. Ona eksikliklerini hatırlatan 
kişilere karşı düşman kesilir, eleştirileri hakaret 
olarak kabul ederler. Öz güven eksikliğinin far-
kında olan kişinin işi ise daha kolaydır. 

Elbette öz güven elde etmenin yolları başlı 
başına bir makale konusu. Bu nedenle önce-
likle kişisel gelişim kitaplarını okuyun. Her şey-
den önce kendinizi tanıyın ve iş arkadaşlarınızı 
gözleyin… Bazı konularda sınırlarınızı zorlamayı 
deneyin. Tam tersi davranış modelleri geliştirin. 
Örneğin, her zaman kullandığınız yoldan işe git-
meyin… Muhakkak kendinize hedefler koyun ve 
onları gerçekleştirmek için sıra dışı yollar dene-
yin. Pozitif olun ve oturup her zaman sinirlendi-
ğiniz davranışlar üzerinde beş dakika düşünün. 
Karşınızdaki kişiyi anlamayı deneyin. Kesinlikle 
yeni hobiler edinin. Örneğin, dalmaya başlamak 
veya tırmanmak gibi… Asla yapamayacağınızı 
düşündüğünüz birtakım sporları yapmak, sizin 
kendinize güveninizi getirecektir. 

Ama ne olursa olsun, öncelikle kendinizi tanıyın. 

Korkaklar hiçbir zaman zafer 

anıtları dikmemişlerdir.”

           Eflatun



İ
nsanlık tarihi, ecdadımızı nizamcı bir millet 
olarak tanıtmasıyla birlikte daima zayıfın, güç-
süzün, muhtacın yanında yer aldığını gösteren 
örneklerle doludur. İslam dininde yoksulla-
ra yardım pek makbul sayıldığı için hali vakti 
yerinde olanlar birçok faydalı işlerin arasında 

imaretler yaptırıp fakirlerin karınlarını doyurmayı 
kendileri için birer ahiret azığı saymışlardır. Atala-
rımız yaşadıkları yerlerde birçok vasıflı elemanın 
çalışacağı görkemli imaret binaları yaptırmışlar ve 
onların devamlılığını sağlamak için güçlü vakıflar 
meydana getirmişlerdir. Vaktiyle yalnız İstanbul’da 
20 tane imaretin bulunduğunu söylemek; yapılma-
sı ve devam ettirilmesi büyük emek ve yine büyük 
para sarfına bağlı olan bu hayır kurumlarına ne ka-
dar önem verildiğinin açık bir ispatıdır. 

İmaret kelimesi Kamus-ı Osmanî’de “harab”ın 
zıddı, şen ve âbad olmak, mamurluk, “ilim tale-
belerine ve fukaraya yemek pişirilerek dağıtılan 
özel mekan” diye tarif edilmiştir. Tariften de an-
laşılacağı gibi şehirlerin veya beldelerin binaca 
mamur, sosyal yapının da sağlam tutulması için 
yapılan hayır faaliyetlerinin birçoğu bu kapsamda-
dır. İmaret hizmetleri; lim yolunda olan öğrencilere 
iki öğün yemek verilmesi, cami ve hayrat hade-
mesi denilen memurların gıda yönünden destek-
lenmesi, memleket fukarasının görüp gözetilmesi 
ve doyurulması, ibn-i sebil denilen yolcuların ve 

gurbet misafirlerinin üç günlük konaklama ve ye-
mek ihtiyaçlarının giderilmesi olarak özetlenebilir. 
Buna ilaveten  ömrünü ilim ve devlet hizmetinde 
geçirmiş ihtiyarların ahir ömürlerinde huzur içinde 
yaşayabilmeleri için ecdadımız bazen ayrı ayrı ba-
zen de bu hizmetlerin topluca sunulduğu İmaret 
Vakıfları  kurmuşlardır. İstanbul’da Vefa ile Süley-
maniye semtleri arasındaki Kalenderhane adı ve-
rilen yere bu ismin verilmesinin sebebi; ilk “Huzur 
Evi”nin Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bura-
da kurulması yüzündendir.

İmaret hizmetlerinde öne çıkan bazı ibret-
li hususlar şunlardır: Öncelikle imaret binalarının 
sağlam, bakımlı ve temiz olması gerekmektedir. 
İmaretlerde çalışan imaret müdürü, alım satım 
memuru, ambarcı, katip, aşçı, ekmekçi ve diğer 
görevlilerde dindarlık, dürüstlük, vazife şinaslık, 
misafirlere güler yüzlü davranmak gibi üstün va-
sıfların yanında, haksızlıktan ve görevi savsak-
lamaktan kaçınan kimselerin çalıştırılması şartı 
getirilmiştir. Aşağıda da görüleceği gibi imaret 
mutfağında pişirilmesi istenilen en temiz ve üs-
tün kaliteli emtianın alınmasına dikkat etmek, her 
görevlinin asli görevidir. İmaret hizmetleri yürütü-
lürken başkalarının yerine  vekalete  asla izin ve-
rilmemesi, hizmetlerin asli görevlilerce yerine ge-
tirilmesi vakfiye şartlarındandır. Görevlilerden biri 
sürekli hasta, âmâ veya mecnun olursa; görevine p
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Yaşayan Bir Gelenek: Vakıf Aşevleri
Atalarımız yaşadıkları yerlerde birçok vasıflı elemanın çalışacağı görkemli imaret binaları yaptırmışlar 

ve onların devamlılığını sağlamak için güçlü vakıflar meydana getirmişlerdir. Vaktiyle yalnız İstanbul’da 
20 tane imaretin bulunduğunu söylemek; yapılması ve devam ettirilmesi büyük emek ve yine büyük 
para sarfına bağlı olan bu hayır kurumlarına ne kadar önem verildiğinin açık bir ispatıdır. 

Yazı:
Dr. Ahmet İnan
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son verilmes ve yerine sağlıklı kişilerin 
alınması önemli kurallardandır.

Fatih Sultan Mehmet Han 
Vakfiyesi’nde vakıf gelirlerinden yıllık 
15.000 akçe ayrılmasını ve bu para ile 
nikah hanesi boşalmış mü’mine ve sali-
ha, ihtiyaç ehli, ar ve hayasından dolayı 
imarete gelemeyen kadınlarla; imarete 
teşrif eden ve sıraya girmesi kendilerine 
ağır gelecek eşraftan misafirlerin  mas-
raflarının karşılanmasını irade buyurmuş 
ve bunların bizzat imarete gelmelerinin 
istenmeyeceği, bu kişilerin ihtiyaçlarının 
görevlendirdikleri adamları aracılığıyla 
yerine getirilmesi şartı konulmuştur.

Yukarıda imaret hizmetlerinin yürü-
tülmesinin büyük emek, masraf ve va-
sıflı eleman çalıştırmayı gerektiren me-
şakkatli bir hizmet olduğunu belirtmiştik. 
Aşağıda bir örnek olması bakımından 
İstanbul’da kurulan ilk imaret olan Fa-
tih İmareti’nde sürekli çalışan eleman-
lar şunlardır: 1- İmaret Nazırı (İmaret 
Müdürü), 2- Katip, 3- Hazine Emini, 4- 
Sarf Emini, 5- Kilarî (Ambar Memuru), 
6- Misafir Karşılayıcı (Buyur Efendimci), 
7- Nâkip (dağıtıcı, 4 kişi), 8- Nakkad-ı 
Kendüm (buğday ayıklayıcı, 2 kişi), 9- 
Nakkad-ı Erz (pirinç ayıklayıcı, 2 kişi), 
10- Seraci (kandilci, 2 kişi), 11- Ferraş 
(halı, kilim ve hasır yayıcı), 12- Yemek 
Sofrası Hademesi, 13- Misafir ve Fukara 
Hizmetlisi, 14- Kapıcı (2 kişi), 15- Süpür-
geci, 16- Kâse şu (bulaşıkçı), 17- İmaret 
Muhafızı (gece bekçisi, 2 kişi), 18- Seyis, 
19- Odun  Hamalı, 20- Et Hamalı, 21- 
Zahire Hamalı, 22- Aşçıbaşı, 23- Aşçı (4 
kişi), 24- Ekmekçibaşı, 25- Ekmekçi (5 
kişi), 26- Mahiy-ün nükuş (çevreci), 27- 
Vezzan-ı İmaret (kantarcı)  

İstanbul’daki bu 20 imaret,  1908 
yılında 2. Meşrutiyet’in ilanına kadar dü-
zenle hizmet vermekteyken 1909 yılında 
çıkarılan bir kanunla birçoğu kapatılmış, 
sadece biri  Laleli’de, diğeri Üsküdar’da 
olmak üzere iki tanesi hizmetlerini de-
vam ettirebilmiştir. Ancak, ihtiyaç sebe-
biyle 18 Eylül 1914 tarihli Nizamname ile 
Fatih, Şehzade, Nuruosmaniye ve Atik 
Valide imaretleri tekrar açılmıştır. Günü-
müzde Vakıflar İdaresi ve imkanı olan 
bazı yeni vakıflarla birlikte, bazı beledi-
yeler de kurdukları aşocakları ve aşevle-
ri sayesinde bu geleneğin yaşatılmasına 
katkıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine 
hizmet sunmaktadır. 

Sultan 3. Mustafa tarafından 1178 H. (1764 M.) tarihinde ku-
rulan Laleli Vakfı’nın İmaret bölümünde imaret mutfağında sarf 
edilmesi şart koşulan yiyecek maddelerinin miktarı ve cinsleri 
gerçekten dikkate değer niteliktedir. Bunlar:

İmaret mutfağında pişirilerek mürtezikaya (vakfiyede belirti-
len hak sahibi kişilere) ikram edilecek; 

Fodla denilen 90 dirhemlik ekmek için günlük 15’er kile has 
undan yıllık 5310 kile buğday unu,

Sabah çorbası için günlük 2,5 kile mısır pirinci olmak üzere 
yıllık 326 gün için toplam 810 kile pirinç, yine sabah çorbası için 
günlük 2,5 okka  sade  yağ olmak üzere yıllık 325 gün için 810 
okka sade yağ,

Akşam çorbası için günlük 2,5 kile buğday olmak üzere 276 
günde 690 kile buğday, yine akşam yemeğinde sarf edilmek 
üzere günlük 2,5 okkadan 276 günlük 690 okka sade yağ,

Rahmet ve bağış günlerinde, Ramazan  ayında  ve iki mü-
barek bayram gününde pilav için 10 kile ve zerde için de 2 kile 
ve günlük toplam 12 kile olmak üzere yılın 78 gününde 936 kile 
mısır pirinci,

Pilav ve zerde için günlük 26 okka  sade yağdan yılın 78 
günü için 2128 okka sade yağ,  zerde için günlük 32’şer okka 
süzme baldan yılın 78 günü için 2496 okka süzme bal, pilav ve 
zerde için günlük 25’şer okka koyun eti olmak üzere yılın 78 
gününde 1950 okka koyun eti,

Her gün 100 dirhem zağferan (safran) olmak üzere yılın 78 
gününde 19,5 okka zağferan (safran),

Pilav, zerde ve çorba için günlük 15 okka ve yılın 354 günün-
de 5664 okka tuz,

Günlük 7,5 okka nohut  olmak üzere yılın 354 günü için 133 
kile nohut,

Günlük 5,5 okka soğan olmak üzere yıllık 1770 okka piyaz 
için soğan,

Günlük 15’er  dirhem karabiberden yıllık 354 gün için 11 
okka karabiber,

Pilav ve zerde için günlük 3’er çeki odun olmak üzere sene-
nin 78 günü için 234 çeki odun,

Diğer günlerde çorba ve nan-ı aziz yani ek-
mek pişirilmesi için yılın 354 gününde  1947 
çeki odun olmak üzere senelik toplam 2181 
çeki  odunun satın alınması Vakıf Kurucusu 
tarafından vasiyet edilmiştir. Ancak bunların 
hiçbirinde kısıntı yapılmaması, gereksiz yere 
de asla israf edilmemesi yine vakıf kurucusu-
nun kesin talimatıdır.
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Tarihe tanıklık ettiğimiz bir dönemden ge-
çiyoruz.

Bügün, iş adamı ve yöneticiler olarak, şap-
kayı önümüze koyarak düşünmenin günüdür.

Biz işletme olarak krize nasıl yakalandık?
Neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık?
Bundan sonra neler yapmalıyız?
Genel olarak işletmelerimizin güçlü yönleri-

ni ele alır isek; en başta sezgi gücü, çalışkan-
lık, esneklik ve üretim kabiliyetlerini sayabiliriz.
Özel sektör olarak birçok zorluğa rağmen, yıl-

lardır üretime yatırım yapıyoruz. Dünya pazar-
larına kalitesi ile, hizmeti ile, rekabette üstün 
ürünler sunuyoruz.

Ancak bu arada ihmal ettiğimiz bir konu 
oldu. Finansal  kontrol sistemlerini kuramadık.

Çoğu zaman maliyetimizi doğru hesaplaya-
madık. Kârımızı dahi bilemedik.

Kendimizi satışın rüzgârına bıraktık. Büyü-
me ve yatırım kararlarımızı da, yine satışın gidi-
şatına bakarak verdik. Büyümenin finansmanı-
nı ve riskleri göz ardı ettik.

Bugün geçici bir dönem için, satışta, hem içe-
ride, hem de dışarıda durgunlukla baş başayız.

Dolayısı ile bugün etkin bir Finans ve Nakit 
Yönetimi iki kat önem kazandı.

Küresel krizde en büyük sıkıntıyı çeken iş-
letmeler, maalesef krize yüksek stokla yakala-
nan, hesapsız kredi ve çek kullanan, alım sa-
tım vadeleri dengesiz olan işletmelerdir.

Peki, başarılı bir “Nakit Akış” ve “Stok Yöne-
timi” için yapılması gerekenler nelerdir?

Nakit Akışın pozitif olabilmesi her zaman  
üç unsura bağlıdır. 

 + Alış (tedarik) Vadesi Gün-Tahsilat Gün-
Stokta Bulundurma Gün= +,- Nakit bakiyesi

Başarılı bir Nakit Akış Yönetimi için önce-
likle yapılması gerekenlere göz atalım:

-Satış Prim sistemlerini tahsilat ve alacak 
dönüş hızı ile ilişkilendirin. Aylık  tahsilat hedef-

Yazı:
Bahar Pekel

Yönetim Danışmanı ve Eğitmen 
İTÜ İşletme Müh.

Küresel krizde en büyük sıkıntıyı çeken işletmeler, maalesef krize yüksek stokla yakalanan, 
hesapsız kredi ve çek kullanan, alım satım vadeleri dengesiz olan işletmelerdir. Peki, başarılı bir 
“Nakit Akış” ve “Stok Yönetimi” için yapılması gerekenler nelerdir? 

Krizin Panzehiri,
Başarılı Bir 
Nakit Akış Yönetimi

Nakit Akış Yönetimi

Stok
Yönetimi

Alacak Yönetimi

Tedarik 
Yönetimi
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lerinizi oluştururken dönem başı (ayın ilk günü) 
alacak tutarınızı, satış temsilcisi bazında (müş-
teri grupları) ayırın. Belirli bir yüzdenin (örneğin 
% 90) ay içinde tahsilatı hedefini koyun.

-Esnek bir yapı oluşturun. Değişken gider-
lerinizin oranlarını artırın. Sabit giderlerinizin 
oranını düşürün. Satış arttıkça gider artsın 
veya satış azaldıkça azalsın.

-Finansman ile ilgili raporların güncel olma-
sını sağlayın. Yalnız kasa değil bankaların da 
günlük işlenmesi alacak takibinde çok önem-
lidir. Alacak takibinizi aylık ve haftalık hedefler 
ile yapın. Hedefin neresinde olduğunuzu gün-
lük takip edin.

-Her ay başı en az 6 aylık “Nakit  Akış Tah-
min Tablosunu” yapın. Bu tablo gelir, gider ve 
ödeme planlarınızı ve mevcutlarını kapsar. Bu 
plan, hiçbir ödeme kaleminin atlanmaması ve 
sürprizlerin önlenmesine yarasa bile, önemli 
bir faydadır. Plan, kredi kullanımı, bankalar ile 
yapacağınız görüşmeler ve yatırım kararların-
da size ışık tutacaktır.

-Tüm dönemlerde mutlaka önünüzde iki 
plan olsun. İyimser ve kötümser plan.

-Yaptığınız nakit planlarında önümüzdeki 6 
ay için kesebileceğiniz firma çeklerinizin top-
lam limit tutarını belirleyin..

-Kriz dönemi geçtikten sonra da, her za-
man oluşacak nakit fazlanızın bir kısmı likit kal-
malıdır

-Ürün grubu bazında emniyet stok ve stok 
dönüş hedefleri koyun. Her ay sonu kontrol edin.

 Her ay mutlaka sayım yapın.
-Tedarikçilerinizi gözden geçirin. Fiyatı ucuz 

olduğu halde, malı zamanında teslim edeme-
yen tedarikçi, stok tutmanıza neden olur. Size 
daha pahalıyla gelir. Mutlaka stok tutmak ge-
rekiyor ise yüksek tutarda alım yaptığınız ürün-
lerde, tedarikçiniz ile anlaşın sizin adınıza bir 
miktar stok tutmasını sağlayın.

-Kredi ödemelerinizde güçlüğe düştüyseniz, 
banka yöneticileri ile görüşmekten kaçınmayın.

 Yeniden yapılandırma isteyin. Tersi olum-
suz süreci hızlandıracaktır.

-Satışta “Risk Takip Sistemi” kurun
-Kriz döneminde müşterilerinizi “Pareto 

Analizi Yöntemi” ile değerlendirin
Vade, kârlılık ve ciroyu esas aldığınız bir 

gruplama yapın. Bu gruplar için farklı birer sa-
tış stratejisi geliştirin.

Her kriz tecrübedir. Yenilenmek ve dönüşü-
mü kabul etmek, çözümün yarısıdır.

Sağlıcakla kalın.

Alacak 
takibinizi 
aylık ve 
haftalık 
hedefler 
ile yapın.
Hedefin 
neresinde 
olduğunuzu 
günlük 
takip edin.

Bahar Pekel Kimdir?
İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendis-

liği Bölümü’nden mezun olan Bahar Pekel, 
TÜBİTAK’ın yan kuruluşu olan TÜSİDE’den 
verimlilik, planlama, maliyet yönetimi ve fi-
nansman eğitimleri aldı. Letoon Spor’da 
Maliyet ve Üretim Planlama Yöneticisi ola-
rak görev yapan Pekel, daha sonra sırası 
ile Gön Deri, Mudo, Empa, Uyar Saraciye, 
Pimo Mobilya gibi kuruluşlarda üst düzey 
yönetici olarak çalıştı. 

Halen işletmelere yönelik eğitim çalış-
maları gerçekleştiren ve danışmanlık hiz-
meti veren Pekel, satış ve pazar gerçekle-
rine yönelik bir teknik donanımını yanı sıra, 
animasyon ve uygulama çalışmaları ile des-
teklenmiş work shop yöntemini kullanıyor. 
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ocukluk çağının en önemli özel-
liği büyüme ve gelişmektir. Be-
den gelişiminin en hızlı olduğu 
dönem döllenmeden itibaren 
başlar, bebek bir yaşına gelene 
kadar devam eder. 1 yaşından 
sonra büyüme ve beden gelişi-
mini yetersiz beslenme, enfeksi-

yonlar, çevre koşulları, sosyo-ekonomik faktör-
ler gibi etkenler önemli derecede etkiler. 

Her anne ve baba çocuklarını sağlıklı ve gür-
büz olarak görmek ister. Bebek bakımının en 
önemli amacı da budur. Çocuğun büyümesi 
yavaşladığı veya durduğu zaman hastalıktan, 
yetersiz beslenme gibi olumsuz koşullardan 
şüphelenmek gerekir. Bunun için bebeğinizin 
gelişimini düzenli olarak takip etmelisiniz. Bunu 
başlangıçta ayda bir, daha sonra da 3 ayda bir 
olarak takip edebilirsiniz.

Çocuğun gelişimi takip edilirken anne ve A
İL

E 
54

Çocuğunuzun 
Beden Gelişimi Durunca 
Hastalıktan Şüphelenin

Her anne ve baba çocuklarını sağlıklı ve gürbüz olarak görmek ister. Bebek bakımının en önemli 
amacı da budur. Çocuğun büyümesi yavaşladığı veya durduğu zaman hastalıktan, yetersiz beslenme 
gibi olumsuz koşullardan şüphelenmek gerekir.

Ç
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babanın dikkat etmesi gereken bir husus, ra-
kamlara çok fazla bağımlı olmamaktır. Gelişim 
için verilen rakamlar, her zaman ortalamayı 
gösterir. Sizin çocuğunuz bu ortalamanın biraz 
altında veya biraz üstünde olabilir. Her çocu-
ğun kendine özgü bir gelişimi vardır. Bunun için 
telaşlanmanıza gerek yok. Aylık muayenelerde 
doktorunuz size gelişiminin normal olup olma-
dığını söyleyecektir. Çocuğunuzda gelişmenin 
durduğunu veya yavaşladığını fark ederseniz, 
mutlaka doktorunuza gösterin. 

Aşağıda, boy, kilo ve baş çevresinin normal 
gelişimi verilmiştir. Sizin çocuğunuz bu tablola-
ra uymayabilir. Bu veriler sadece genel bir fikir 
vermek içindir. Çocuğunuz genel tablodan 150-
200 gr. eksik diye yorum yapmanızı gerektirecek 
bir durum değildir. Önemli olan hastalık belirtisi 
olacak derecede bir geriliğin olup olmamasıdır. 

Boy gelişimi

Yeni doğan çocuğun ortalama boy uzunluğu 
50 cm’dir. Bu biraz eksik veya fazla olabilir. Kız 
çocukları biraz daha kısa boylu doğabilir. Süt 
çocuğu 6. aya kadar ortalama ayda 2,5-3 cm, 
6-12 aylar arasında ise ayda 1,5 cm uzar. Bir 
yılın sonuna doğru 75 cm’lik bir boya sahip olur. 
Çocuk 2 yaşına geldiğinde boyu yaklaşık olarak 
80 cm civarındadır. 

2-6 yaşları arasında çocuk, süt çocukluğu 
dönemini geride bırakmıştır. Büyümesi daha ya-
vaş olur. Bu yaşlarda çocuk yılda 6-8 cm uzar. 
Boyu da ortalama 90-100 cm olmuştur. Önemli 
olan kilo ile boyun birbirine oranıdır. 

Kilo gelişimi

Vücut ağırlığı bebeğin gelişip gelişmediğini 
gösteren önemli bir veridir. Annenin doğum-
dan önce ve sonra iyi beslenememesi, sigara 
kullanması, bebeğin kız olması ve ilk çocuk ol-
ması, doğumdaki kilosunun daha az olmasının 
sebeplerindendir. Yeni doğmuş bir bebeğin ki-
losu, yaklaşık olarak 2,5 ila 5 kilo arasında de-
ğişmekle beraber, ortalama 3-3,5 kilodur. Yeni 
doğan bebek ilk hafta su kaybı ve vücudundaki 
şişliklerin gitmesi nedeniyle 400-500 gr civarın-
da kilo kaybına uğrar. 10. güne doğru eski ki-
losuna kavuşur. Yeni doğan bir bebeğin 6. aya 
kadar ayda ortalama 600 gr aldığı söylense de, 
anne sütü ile besbenen bir bebeğin bundan 
daha fazla kilo aldığı görülmektedir. Anne sütü 
ile beslenen bebeklerde 6 aya kadar ayda 1-1,5 
kilo artışı görülebilir. Bebek ne kadar küçükse 
kilo alış oranı o kadar yüksektir. 6. aydan sonra 
bu hızlı kilo artışı azalarak devam eder. 6-12. ay-
lar arasında her ay 400-500 gr alması beklenir. 

Bebek 5. ayda doğum ağırlığının iki katı, 1 
yaşında üç katı, 2 yaşında dört katı bir ağırlık ar-
tışı gösterir. Çocuk 2 yaşından büluğ dönemine 
kadar, her yıl 2,5 kilo alır.

*Bu yazı Bebek Bakımı ve Sağlığı Kitabı’ndan  alınmıştır.

Çocuğu-
nuzda 
gelişme-
nin durdu-
ğunu veya 
yavaşla-
dığını fark 
ederseniz, 
mutlaka 
dokto-
runuza 
gösterin. 

Erkek Ay Kız
50 cm DOğUM 50 cm

60.5 cm 3. AY 58.5 cm

66.5 cm 6. AY 64.5 cm

71 cm 9. AY 69.5 cm

74.7 cm 12. AY 73 cm

78 cm 15. AY 76.5 cm

81.5 cm 18. AY 79.5 cm

84 cm 21. AY 83 cm

86.5 cm 24. AY 85.5 cm

Çocuğun yaklaşık olarak olması gereken 
boy değerleri

2-6 yaş arasında ise çocuğun boyu 
şöyle hesaplanır: 
Yaş (yıl) x 5 + 80 = boy (cm)

Erkek Ay Kız
3,400 gr DOğUM 3,250 gr

5,900 gr 3. AY 5,400 gr

7,800 gr 6. AY 7,400 gr

9,000 gr 9. AY 8,600 gr

10,000 gr 12. AY 9,600 gr

10,750 gr 15. AY 10,400 gr

11,450 gr 18. AY 11,000 gr

12,100 gr 21. AY 11,600 gr

12,650 gr 24. AY 12,200 gr

Çocuğun yaklaşık olarak olması gereken 
tartı değerleri:

2-6 yaş arasında çocuğun ağırlığı şu 
şekilde hesaplanır:
Yaş (yıl) x 2 + 8 = Ağırlık (kg)
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Bilgisayar Korsanları İş Başında 
Son iki yıldır Amerikan Havacılık Kontrol İdaresi’ne saldıran bil-

gisayar korsanları, kurumun bilişim sistemini ele geçirecek ve hava 
sahasını kontrol edecek kadar işi ilerletti. Amerikan Havacılık Kontrol 
İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre son iki yıl içinde bilgisayar 
korsanları kurumun bilişim sistemlerini delik deşik etmiş. Şubat ayında 
fark edilen son saldırıda, kuruma bağlı çalışan 48 bin kişinin vatandaş-
lık numaraları dahil bütün bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Korsanların, 
ele geçirdikleri sunucuları kapatarak hava kontrol yapısına da zarar 
verebilecek durumda olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz sene benzer bir ey-

lem yüzünden Alaska hava sahası kullanıma geçici olarak kapatılmıştı. CIA tarafından yapılan açıkla-
mada ise ülkenin elektrik yönetim sisteminin de aynı şekilde korsanların eline geçtiği ortaya çıkmıştı.

   Aşırı Kola Tüketimine Dikkat!
Yunanlı bilim adamları tarafından yürütülen bir araştırma, 

aşırı kolanın vücutta potasyum seviyesini düşürdüğünü ortaya 
koydu. Ioannina Üniversitesi uzmanlarına göre kola kalp ritminin 
bozulmasına, kalp krizine ve kasların kasılmasına yol açabiliyor. 
Yapılan araştırmalara göre günde 3 litre kola içen 21 yaşındaki bir 
hastada kalp tıkanıklığı yaşandığı ancak kolayı bırakıp potasyum 
takviyesi aldığında tamamen iyileştiği gözlendi. Kolanın daha önce 
de obezite, diş çürümesi, diyabet ve kemik dokusunu zayıflatma 
gibi sorunlar yarattığı da ortaya çıkmıştı. Bilim adamları yüksek 
orandaki şeker ve kafeinin vücuttaki potasyumu yok ettiğini tahmin 
ediyor.

2007’de dünya çapında kola ve şekerli gazlı içecek tüketimi 552 
milyar litreydi. Yani her insana yılda 83 litre düşüyordu. Bu oranın 
2012’de 95 litreye çıkacağı öngörülüyor. 

Google, Çalışanlarının Beynini Okumak İstiyor 

Uyku odası, sınırsız yiyecek ve içecek, bilardo masası, esnek çalışma saatleri gibi uygulamalarla 
herkesin çalışmak isteyeceği yer olarak sivrilen Google, bugünlerde çalışanlarını kaçırmama tela-
şında. Kriz nedeniyle çalışanlarının iş değiştirmesinden korkan şirket, iş çıkışlarını önceden tespit 
etmek için harekete geçti. Arkadaşların yorumları, maaşlarla ilgili 
tepkiler gibi birçok çalışan feedback’ini özel bir formülle topla-
yan şirket, bu datalardan yola çıkarak, çıkma isteklilerini önce-
den tespit etmeyi umuyor. 

Henüz deneme aşamasında olduğu söylenen bu formülün, 
işe yaradığı, bazı çalışanların çıkma isteklerinin önceden gö-
rüldüğü ve ona göre tedbirlerin alındığı gelen duyumlar ara-
sında. Peki insanlar bu kadar rahat ve farklı bir şirketten neden 
işten ayrılmak isterler? Yine duyumlara göre bunun temel se-
bebi kariyer derdi. 
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Obezlerin Sorunu Tatlı Eşiği 
Şimdiye kadar batı toplumunun bir sorunu olarak bildiğimiz obezite, 

artık Türk insanının da en büyük sorunlarından birisi... Peki bazı insanlar 
neden hızlı kilo alır? Araştırma bu kez Türkiye’den…Ege Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan bir araştırmada obezlerin sağlıklı 
insanlara oranla tatlıyı daha zor algıladığı belirlendi.  Ege Üniversitesi Gıda 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tomris Altuğ, obezlerin genellikle çikolata, dondurma 
gibi yüksek kalorili tatlılara karşı zaaflarının olduğu kanısının doğru olmayabileceğini söyledi. 

Bu kapsamda, Ege’de dört temel tada (tatlı, tuzlu, ekşi ve acı) hastaların duyarlılıklarının saptanması 
ve söz konusu hastaların tatlı ve ekşi tat eşiklerinin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yaptıklarını ifade 
eden Altuğ, ‘’20 obez hastaya uygulanan dört temel tada duyarlılık testinde sadece 4 kişi temel tatları 
doğru olarak tanımladı. Bu kişilerden 13’ü acı, 8’i tatlı, 7’si tuzlu ve 2’si ekşi tat örneğini tanımlayamadı. 
Çalışmada, genel olarak obez hastaların tatlı tat eşiklerinin oldukça yüksek olduğu saptandı. Bu 
durum söz konusu hastaların tatlı tada duyarlılıklarının düşük olduğunu göstermektedir. Yani sağlıklı 
bir kişinin tatlı dediği bir ürün, obezlere tatsız gelebiliyor. Bu yüzden obezler, tatlı konsantrasyonları 
yüksek gıdaları tercih edebiliyor. Tat eşiği denemeleri sonucunda obez bireylerin özellikle tatlı tada 
duyarlılıklarının düşük olduğu saptandı” dedi.

Elektrik Enerjili Türk Otomobili 2012’de Yollarda
Bütün dünyada giderek yaygınlaşan elektrikli otomobil piyasasına Türkiye’den de bir otomobil 

girmeye hazırlanıyor. 2010’de yollarda olması beklenen yerli otomobil, 7 saatlik şarjla 300 kilometrenin 
üzerinde yol yapabilecek ve 100 kilometre hızın üstüne çıkabilecek. Ankaralı Oscar firmasının 
çalışmalarını yürüttüğü elektrikli otomobil her şeyiyle yerli olacak. Sanayi Bakanlığı’ndan gerekli izinleri 
aldıklarını ve üretim için çalışmalara başladıklarını belirten Oscar 
şirketinin koordinatörü Erdem Ufacık, “Bu otomobilin dizaynı, 
motoru ve gerekli her türlü donanımı tasarlandı. Şu an seri üretime 
geçmek için hiçbir engelimiz kalmadı. Sanayi Bakanlığı’ndan 
gerekli izinleri de aldık ve bu otomobillerimizden ilk 500 tanesi 2012 
yılında Türkiye yollarında olacak. Ancak şu an ürettiklerimizin hızını 
22 kilometrede sınırladık. Bu otomobilimizde hızı 100 kilometrenin 
üzerine çıkarmayı planlıyoruz. 7 saat şarj edilen bu otomobil, 300 
kilometrenin üzerinde yol yapabiliyor” dedi. 

Bülbüller Kuş Beyinli Değil!

“Kuş beyinli” deyimi toplumumuzda bir hakaret olarak kullanılır. Florida 
Üniversitesi’nde biyoloji Profesörü Doug Levey’in yaptığı araştırma ise 
tersi bir kanıt ortaya çıkarıyor. Profesörün görev yaptığı üniversitede 
öğrenim gören birkaç öğrencisiyle yürüttüğü çalışmada, öğrenciler her 
gün bülbülün yuvasına gidip hafifçe dokundu. Dördüncü günün sonunda 
dokunan öğrencilere bülbülün verdiği tepkilerin sertleştiği gözlendi. 

Profesör Doug Levey’e göre bu durum bülbüllerin insan yüzünü 
hatırladığının kanıtı. Levey “Beşinci gün farklı bir grup öğrenci gönderdim. 
Kuşlar bu sefer saldırmak yerine yuvalarına doğru gelen bu öğrencilere 
sadece tüylerini kabarttı” dedi.
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DVD ARŞİV

Yönetmen: Derviş Zaim 
Oyuncular: Hikmet Karagöz, Mehmet Ali Nuroğlu, Numan Acar, Mustafa Uzunyılmaz, 
Settar Tanrıöğen, Cem Aksakal, Begüm Birgören

Filmin kahramanı Ahmet, kararsızlıklar içinde bir yaşam sürmektedir. Yakın bir arkadaşının 
aklına uyarak, tarihi değeri yüksek bir Kuran’ın çalınmasına karışır. Lakin, vicdan azabı 
peşini bırakmaz ve hiç istemediği noktalara doğru sürüklenir. Azap çeken bir adamın 
hikayesi Nokta… 
Derviş Zaim imzası taşıyan film, öyküsü dışında, geleneksel Osmanlı hat sanatını da 
filme dahil ediyor. Nokta’yı Derviş Zaim, kaliteli bir film çekmenin yanı sıra geleneksel 
sanatlarımızı sinema yoluyla yeniden hayatımıza sokuyor. Film inanç, vicdan, pişmanlık, 
aşk, merhamet, dua, büyüklük gibi kavramları çok güzel işliyor. 

Kelebek
Yönetmen: Cihan Taşkın
Oyuncular: Chassan Massoud, Caner Cindoruk, Deniz Bolışık, Şahin Çelik, Münir Can, 
Volga Sorgu, Serhat Yiğit, Sümer Tilmaç, Tuncay Beyazıt

Ne zaman küreselleşmeden bahsedilse kelebek teorisi muhakkak anlatılır. Bu film de 
küresel bir savaştan yola çıkarak hazırlanmış. 11 Eylül faciasından önce Afganistan’a 
giden iki Türk gencinin ve hocalarının hikayesini anlatıyor. Filmin kahramanı Yusuf 
ve arkadaşları iç savaşla sarsılan Afganistan’a yardım eli uzatmak için bu topraklara 
gidiyorlar. Mevlevi dedesi İbrahim onları şu sözlerle yolcu ediyor: “Derler ki… Burada 
bir kelebek kanat çırpsa, Atlantik’te fırtınaya sebep olabilir… İşte biz, her birimiz tıpkı o 
kelebek gibiyiz; fakat bir farkla… Bizim kelebeğimiz fırtınaya sebep olmaz! O, kanatlarını 
açar fırtınaya karşı koyar…”
Yusuf ve arkadaşları yardım için gittikleri Afganistan’da 11 Eylül 2001’de ikiz kulelere 
çarpan ekipten birisiyle de tanışırlar. Terör, inanç ve yoksulluk üçgeninde politik 
göndermeler yapan kaliteli bir film...

Müzede Bir Gece (Bölüm 2)
Yöneten : Shawn Levy   Oyuncular: Ben Stiller (Larry Daley), Amy Adams (Amelia Earhart), Owen Wilson (Jedediah 
Smith), Robin Williams (Theodor Roosevelt), Christopher Guest (Korkunç Ivan), Alain Chabat (Napoléon Bonaparte),

Ailecek bir komedi filmi izlemek isteyenler için, Night at the Museum-2, 
yani Müzede Bir Gece-2 filmini tavsiye edeceğiz. İlki 2006’da çekilen film, 
çok beğenilince ikincisi çekilmiş. Fantastik komedi tarzında olan Müzede 
Bir Gece -2, bire göre hem özel efektleri, hem öykü olarak daha iyi… 
Filme gelince… Devam filmi de Washington’daki Smithsonian 
Enstitüsü’nde geçer. 
Kurumun eski gece bekçilerinden Larry Daley, içine doğan kötü hislerin 
etkisiyle gece müzeye tekrar gelir ve akılalmaz bir serüvenin ortasına 
düşer. Müzede her şey yeni baştan canlanmış, her şey kendi kafasına 
göre hareket etmeye başlamıştır. Larry, cansız arkadaşlarını felaketten 
korumak için, hiç korkmadan ve çekinmeden kolları yeniden sıvar. 

Nokta
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Emma Shapplin – Carmine Meo
Bir cafede otururken, yolda yürürken ya da bir alışveriş merkezinde bazı mü-
zikleri duyarız, hoşumuza gider ama kim olduğunu bilmediğimiz için unutur 
gideriz. Size bu sayıda, sokakta çok sık duyduğunuz başka bir sesi, Emma 
Shapplin’i tanıtacağız. Aslında onun hayat hikayesi de başlı başına bir başarı 

öyküsü. Paris’in kenar mahallelerinde sekreter 
bir anne ile polis bir babanın kızı olarak dün-
yaya gelen Emma, ya da asıl adıyla Marie-An-
ge Chapelain, yaramaz bir çocukmuş. Futbol 
oynar, ağaçlara tırmanır ve erkek çocuklarıyla 
kavga edermiş. Okulda başarısız bir çocuk olan 
Emma’nın kaderi, müzik hocasıyla tanışmasıyla 
değişmiş. Ailesinin “Bu kız adam olmayacak, 
bari bir sekreter olsun” düşüncesiyle baskı 
yapıp soktuğu sekreterlik sınavlarında başarılı 
olamayınca tamamen müziğe gömülmüş. Kaderi ise Fransız müzisyen Jean-Patrick 
Capdevielle’in bir demosunu dinlemesiyle değişmiş ve ilk albümü Carmine Meo’yu 
çıkarmış. Güçlü bir sesi olduğu ve iyi parçalarla çıktığı için ilk albümüyle başarıyı ya-
kalamış. Newage ve Klasik müzik tarzını seviyorsanız Emma Shapplin’i ve özellikle ilk 
albümü Carmine Meo’yu tavsiye ediyoruz. Bu albümün Spente Le Stelle parçası size 
çok tanıdık gelecek. Parçayı, yalnızken, kitap okurken dinlemek sizi çok rahatlatacak. 

Gelecek 100 yıl Nasıl Steve Jobs Olunur?
Yazar Adı : George Friedman
Türü   : Kurgu
Yayınevi : Pegasus 

Yazar  : Leander Kahney
Türü  : Kişisel Gelişim
Yayınevi : MediaCat Kitapları

Analist-danışman yazar George Friedman tarafın-
dan kaleme alınan Gelecek 100 Yıl, 21. Yüzyıl için 
öngörülerde bulunuyor. “Bundan sonra dünyada 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bütün dengeler alt 
üst olacak ve yeni bir dünya düzeni kurulacak” slo-

ganıyla hareket eden kitapta 
ilginç öngörüler var. Bunlar-
dan en moral yükseltici olanı 
ise 2020 yılında Türkiye’nin 
dünyanın en büyük 10. eko-
nomisi olacağı. Kitap yine 
aynı yıl içerisinde Rusya’nın 
çökeceğini, Çin’in ekonomik 
büyümesinin durarak kriz ya-
şayacağını öne sürüyor. Ya-
zara göre, 2030 yılında ABD 
kaynaklı büyük bir ekonomik 
kriz yeniden baş gösterecek. 

Bu kriz bugün yaşadıklarımızdan çok daha yıkıcı ola-
cak ve dünya ekonomik dengelerini tamamen de-
ğiştirecek. Yazar 2040’ta Türkiye’nin Ortadoğu, Orta 
Asya ve Balkanları hakimiyeti altına alarak dev bir ülke 
olacağını, 2050’de de, Türkiye, ABD, Polonya ve Ja-
ponya arasında 3. Dünya Savaşı çıkacağını ve 50.000 
kişinin öleceğini de yazmış. (Umarız sadece senaryo 
olarak kalır.) 

İş hayatında örnek başarı hikayesi arayanlar için 
bulunmaz bir kitap. Apple’ın kurucusu Steve 
Jobs’un başarı öyküsünü ve işe yaklaşımını anlatı-
yor. Jobs’un Apple’a nasıl sanatsal bir hava katarak 
rakiplerinden farklılaştığı, bunu yaparken bir sanat-

çı gibi kusursuz iş hamleleri 
yaptığı üzerinde duruyor.  
Kitaba göre Jobs, ilgilerini 
ve kişilik özelliklerini -takın-
tılılık, narsisizm, mükemme-
liyetçilik- alıp bunları kariye-
rinin özellikleri haline getirdi. 
Steve Jobs doğal beceri ve 
yeteneklerini Apple’ı yeni-
den yaratmak için kullandı. 
Yüksek teknolojiyi tasarım, 
marka ve modayla bütün-
leştirdi. Wired dergisinin ha-

ber editörü Leander Kahney’nin kaleme aldığı Nasıl 
Steve Jobs Olunur? adlı kitap Steve Jobs’un tüm ki-
şilik özelliklerini iş felsefesine nasıl dönüştürdüğünü 
anlatıyor.
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The opening ceremony was attended by more than 800 participants headed by: Ministers, Government 
Officials and representatives of the private sector in Turkey and Arab countries. Deputy PM Ali Babacan 
visited the exhibition stand of NCB and Türkiye Finans after the ceremony.

Building on the success of the three previ-
ous rounds, The Fourth Turkish-Arab Economic 
Forum (TAF’09) once again became a major re-
gional business and economic event. The Turkish 
Deputy Prime Minister, Ali Babacan inaugurated 
The 4th Turkish Arab Economic Forum, which 
was organized by Al-Iktissad Wal-Aamal Group in 
cooperation with the Foreign Economic Relations 
Board (DEIK) and the League of Arab States. 
National Commercial Bank (NCB) and Türkiye 
Finans were among Platinum Sponsors of the fo-
rum which took place on June 11-12.

The opening ceremony was attended by more 
than 800 participants headed by: Ministers, Gov-
ernment Officials and representatives of the pri-
vate sector in Turkey and Arab countries. Sheikh 
Abdullah  Bahamdan, Chairman of NCB; Mustafa 
Boydak, Chairman of Türkiye Finans; Abdulka-
reem A. Abu Alnasr, CEO of NCB and Board 

members of the banks attended the Forum. Dep-
uty PM Ali Babacan visited the exhibition stand of 
NCB and Türkiye Finans after the ceremony.

This year’s forum was of additional strategic 
importance where Arab-Turkish cooperation can 
serve as means for mitigating the impact of the 
global economic and finance crisis. Turkey which 
ranks amongst the largest economies in the world 
is now seeing alongside its established European 
economic partners, several Arab markets which 
have arisen as new partners. 

Arab-Turkish Economic 
Relations: From Globalization 
to Regional Cooperation 

The crisis is now prompting Arabs and Turks 
alike to seek trade relations and other means 

The 4th Turkish Arab 
Economic Forum

From right to left : M. Rifat Hisarcıklıoğlu (President, TOBB - the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey), Sheikh Abdullah  Bahamdan 
(Chairman, NCB), Abdulkareem A. Abu Alnasr (CEO, NCB), Ali Babacan (Deputy Prime Minister, Turkey), Mustafa Boydak (Chairman, Türkiye Finans), 
Rona Yırcalı (Chairman, DEIK Executive Board)  
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of economic cooperation. This is partly a trend 
characterized by an emphasis on regional coop-
eration with neighboring partners that can exploit 
similar historical and cultural trends. The finan-
cial and economic crisis has shifted the focus of 
economic policies from a global approach into a 
more focused approach on regional cooperation. 

Since 2005, TAF was the one and only plat-
form where Turkish and Arab Businessmen and 
investors could discuss and explore the opportu-
nities and the importance of Turkish-Arab cooper-
ation. Leading Arab companies have made huge 
investments in most Turkish sectors including 
Telecom, industrial, retail and services, banking 
and investment as well as real estate and Tour-
ism industries. 

TAF’09 brought together a select group of 
speakers and participants from Turkey and the 
Arab world, including government officials and 
policy makers, banking, finance, industry lead-
ers, businessmen and investors, heads of major 
Arab, Turkish and international companies and 
institutions, specialists on the region, and ma-
jor media representatives, and tackled crucial 
post crisis major aspects of Turkish-Arab eco-
nomic ties and cooperation, and a look forward 
to adaptability plans and new opportunities and 
prospects. 

Main topics of the Forum were: 
Panel I: Developing Turkish-Arab Bank-

ing and Financial Partnership

•	 The impact of the crisis on Turkish Banks.
•	 The outlook for Turkish capital markets.
•	 Developing links between banking and finan-

cial industries in Turkey and the Arab countries.
•	 The prospective role of Arab banks in project 

finance in Turkey.

 Panel II: Turkey and the Arab World: A 
Strategic Partnership With Global Dimensions

•	 How to maintain investment flows from Gulf 
countries?

•	 Investment opportunities in cement and con-
struction materials in Turkey.

•	 Success stories from the Turkish Industrial & 
Services sectors.

•	 Means of strengthening Arab-Turkish economic 
relationship.

•	 Turkish – Arab cooperation in Transports and 
Logistics.

 
Panel III: Potential for Turkish-Arab Part-

nership in Food and Agriculture.

•	 Commercial and investment laws and foreign 
investment incentives.

•	 Acquiring agricultural and industrial land by for-
eign investors.

•	 Analyzing the risks and benefits of investing in 
Turkey.

•	 The importance of Turkey’s agribusiness sector for 
insuring the security of food supply to the region.

•	 Arab interest in Turkey’s Southeastern Project.

From right to 
left : Mohammed 
El Fatah Naciri 
(Director of Euro-
pean Affairs, The 
League of Arab 
States), Raouf 
Abou Zaki (Gen-
eral Manager, 
Al-Iktissad Wal-
Aamal Group), 
Ali Babacan 
(Deputy Prime 
Minister, Turkey), 
Rifat Hisarciklio-
glu (President, 
TOBB/DEIK), 
Alpaslan Korkmaz 
(President, Prime 
Ministry Invest-
ment Support 
& Promotion 
Agency-ISPAT, 
Turkey)

From left to right : Sheikh Khaled Alireza (Chairman, Saudi 
Cable Company), Sheikh Abdullah  Bahamdan (Chairman, 
NCB), Abdulkareem A. Abu Alnasr (CEO, NCB), Mustafa 
Boydak (Chairman, Türkiye Finans)
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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 BAKIRKÖY

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
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    (0 312) 397 22 77 

    (0 312) 484 45 41 

    (0 312) 356 00 70 

    (0 312) 417 44 40 

    (0 312) 385 68 23

    (0 312) 621 11 33 

    (0 312) 276 77 47 

    (0 312) 348 10 90 

    (0 312) 309 27 41 

    (0 312) 441 36 11

    (0 358) 212 15 20

    (0 242) 244 53 57

    (0 242) 512 90 06

    (0 242) 345 00 55

    (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

    (0 248) 234 62 42

    (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 33 97

    (0 426) 214 15 23

    (0 286) 214 33 01

    (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 

Ş U B E  B İ L G İ L E R İ
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KARAMAN              

KAYSERİ

KAYSERİ  OSB 

KAYSERİ SANAYİ 

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KONYA

KONYA ALAADDİN

KONYA EREĞLİ 

KONYA BÜSAN

KONYA MEVLANA

KASTAMONU 

KÜTAHYA

LÜLEBURGAZ 

MALATYA

MANİSA

MANİSA TURGUTLU

MANİSA SALİHLİ

MARDİN

MERSİN 

MERSİN TARSUS

MUĞLA FETHİYE

NEVŞEHİR

ORDU 

ORDU FATSA

OSMANİYE 

RİZE 

SAKARYA

SAKARYA/ADAPAZARI ERENLER

SAMSUN

SAMSUN BAFRA 

SİVAS

SİİRT

ŞANLIURFA

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ ÇORLU

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY

TRABZON

UŞAK 

VAN 

YALOVA

YOZGAT

ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ

    (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

    (0 252) 612 01 30

    (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 

    (0 484) 224 69 30

    (0 414) 215 54 21 

    (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 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 

İZMİT SANAYİ

KAHRAMANMARAŞ

    (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 56 01

    (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 12 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 

    (0 262) 335 60 35 

    (0 344) 224 00 32 
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