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PAYLAŞIMDAN

Ö
ncelikle huzurlu, sağlıklı ve 
bereketli bir yıl diliyorum... 
2009’u geride bıraktık, 
2010’dan da gün aldık. 

Her ne kadar bazı sorunlar yaşansa 
da, 2009 genel itibariyle finans sektö-
rümüz için olumlu bir yıldı. Evet, bel-
ki Türk Milli Takımı Dünya Kupası’na 
gidemedi ama Türk ekonomisi dün-
yanın diğer ekonomilerine göre daha 
iyi bir yıl geçirdi. Küresel mali krizin 
ülkemizi derinden etkilemediğini, 
çok şükür bu yıl gördük ve olumsuz 
etkilerini de hızlı bir şekilde atlatma-
ya başladık. Komşularıyla iyi ilişkiler 
geliştiren ülkemiz, birçok dost ülkey-
le vizeyi kaldırdı. Bu adımların ticari 
yansımalarını önümüzdeki günlerde 
göreceğimizi umuyoruz. 2009 yılının 
genel bir değerlendirmesini dergimi-
zin sayfalarında okuyacaksınız. 

2009 Türkiye Finans açısından 
da iyi bir yıl oldu. Bankamız yeni bir 
kredi kartı olan Happy Card’ı hizmete 
sundu ve şimdiden birçok müşterimiz 
bu kartı kullanmaya başladı. Garanti 
Bankası Bonus platformunda yer alan 
Happy Card, yurt içi ve yurt dışında 
onbinlerce işyerinde taksit yapma ve 
puan kazanma olanağı sağlarken, 
hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler 
getiriyor. Türkiye Finans’ın yeni kredi 
kartının özelliklerini ve size sağladı-

ğı avantajları öğrenmek istiyorsanız, 
lütfen “Bizden Haberler” bölümüne 
bakın. 

Yıllar su gibi akıp geçiyor. Geri-
ye bazı rakamlar kalıyor. Bu rakam-
lar, bizim ülkemiz için, ulusumuzun 
geleceği için, geride nasıl bir miras 
bıraktığımızı gösteriyor. 70’li yıllar-
da, iç çatışmalarla enerjisini tüketen 
Türkiye, bir iğne bile üretip dünyaya 
satabilecek durumda değildi. Bazı 
tarım ürünleriyle sınırlı olan ihraca-
tımız, iki milyar doları geçmiyordu. 
Bugün ise Türk ihracatçıları, tekstil-
den beyaz eşyaya kadar her alanda 
dünyaya mal satıyorlar. 70’li yıllarda, 
bir yılda erişilen ihracat rakamına 
günümüzde neredeyse bir haftada 
erişiliyor. Her ne kadar küresel mali 
krizde ihracatçılarımız biraz zorlansa 
da, el birliği ile bu zor günleri aştılar. 
Daralan Amerika ve Avrupa pazar-
ları yerine Afrika’ya açıldılar. Şimdiki 
hedefleri ise Cumhuriyet’in 100. Yılı 
olan 2023’te 500 milyar dolar ihracat 
rakamına ulaşmak. Peki, bunu kim 
söylüyor? Paylaşım dergimize özel 
bir röportaj veren Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi… 
Şayet bu gerçekleşirse, Türkiye dün-
yanın en güçlü oyuncularından birisi 
haline gelecek. Biz “Neden olmasın? 
Başarmamak için hiçbir neden yok” 

diyoruz ve bu hedefe ulaşılabilmesi 
için Türkiye Finans olarak ihracatçıla-
rımıza elimizden gelen her türlü des-
teği vereceğimizi duyuruyoruz.  

Başarı denince Erkan Can’ı an-
madan geçmek olmaz. Yaşam say-
falarında da okuyabileceğiniz gibi, 
minibüs muavinliğinden, tamirhane 
çıraklığına kadar, her türlü işi yapmış 
olan Erkan Can, ilkokul mezunu ba-
şarılı bir sanatçı. Özellikle genç ku-
şak tarafından, Türkiye’nin en başarılı 
oyuncusu ilan edilen Can, yine ekran-
larda ve bu defa Kapalıçarşı dizisinde 
bir esnafı canlandırıyor. 

Dergimizin bu sayısındaki diğer 
önemli isim ise hem beyefendiliği ile 
hem de başarılı spor geçmişiyle adın-
dan söz ettiren, Bursa’da yeni başarı-
lara imza atan Ertuğrul Sağlam… 

Elbette bu sayıda sizinle pay-
laştıklarımız bunlardan ibaret değil. 
Enfes fotoğraflarıyla, yine bir zaman 
yolculuğuna çıkartacağız sizi ve me-
deniyetler beşiği, Mezopotamya kül-
türünün önemli bir parçası Mardin’i 
tanıtacağız. 

Bu ülkenin, bu topraklarda ya-
şayan insanların, birlik ve beraberlik 
içinde oldukları zaman neler başardı-
ğını biliyoruz. Ve yine başaracağımıza 
inanıyoruz. 2010’un sağlık, mutluluk 
ve esenlikler getirmesi dileğiyle… 

Hoşgeldin 2010, 
Hoşgeldin Happy Card

Mehmet Ali Gökçe
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Türkiye Finans, Garanti Bankası ile işbirliği yaparak “Happy Card”ı müşterilerine sundu. Bonus 
özellikli kart, alışverişlerde taksitin yanı sıra günlük yaşamda da birçok kolaylık sunuyor.    

H
appy Card, Tür-
kiye Finans ve 
Garanti Bankası 
arasında yapılan 
anlaşma çerçe-
vesinde Bonus 

özellikli olarak Türkiye Finans 
tarafından çıkarılan yeni bir 
kredi kartıdır.

Happy Card, Bonus Platform 
üyesi olan tüm üye iş yerlerinde, 
taksit seçenekleri ve Bonus Puan 
gibi Bonus karta ait tüm avantajları 
size sunan bir kredi kartıdır.

Happy Card ile dünyanın her yerinde harca-
ma yapabilir ve Bonus imkanlarından dilediğiniz 
gibi faydalanabilirsiniz. Happy Card’ınızla alış-
veriş yaptıkça bonus kazanır, kazandığınız bo-
nusları program üyesi iş yerlerinde harcayabilir, 
isterseniz biriktirip daha sonraki alışverişlerinizi 
bedavaya getirebilirsiniz.

Happy Card’ınız ile Bonus üye iş yerlerinde 
hem taksitli alış veriş yapabilir hem de Bonus ka-
zanmaya devam edersiniz.

Bir alışveriş kartından çok daha fazlasını su-
nan Happy Card’ın ücretsiz olarak verdiği Happy 
Asist hizmeti ile ihtiyaç duyduğunuz her an bir 
yardımcıyı yanınızda buluyor ve hayatın tadını çı-
karıyorsunuz.

Happy Card Avantajları
• Yurt içi ve yurt dışında milyonlarca Mas-

ter Card / Visa amblemli mağazada geçerlidir. 
Yurt içindeki onbinlerce üye kuruluşumuzda tek 
ödeme ve taksitli alışveriş olanağı sağlar. 

• Bireysel İnternet Bankacılığı’nı kullanarak 
kredi kartınızdan Nakit Avans çekerek vadesiz he-
sabınıza para aktarabilirsiniz. Cari hesaba aktardı-
ğınız Nakit Avans’ı Türkiye Finans Şubeleri, İnternet 

Şubesi, Türkiye Finans 
ATM’lerinden çekebilirsiniz. Üstelik ücret ve ko-
misyon ödemeden. 

• Beş farklı hesap kesim döneminden 
size en uygun olanı seçebilirsiniz. 

• Akraba şartı olmaksızın dilediğiniz kadar 
ek kart çıkartabilir, bu kartların limitini, limitiniz 
dahilinde kendiniz belirleyebilirsiniz. 

• Kartınız, kurye ile sistemde kayıtlı olan 
adreslerinizden tercihinize uygun olana gönderilir. 

• İnternet Bankacılığı şifrenizi, Türkiye Finans 
Şubeleri, Türkiye Finans ATM’leri ve 444 2 444 Müş-
teri İletişim Merkezimiz aracılığıyla edinebilirsiniz. 

Happy Nakit Avans
• Ödeme dengenizde sorun mu çıktı? 

Acilen nakit paraya mı ihtiyacınız doğdu? Happy 
Card’ın sunduğu ücretsiz, komisyonsuz, vade 
farksız Nakit Avans ile acil ihtiyaçlarınıza çözüm 
bulun, geri ödemelerinizi vade farkı ödemeden 
rahatça yapın.

• Happy Card ile yaptığınız harcamalar 
üzerinden hak kazanacağınız Nakit Avans ile 
kısa vadeli nakit sıkıntınızı aşabilir, kullandığınız 
miktarın üzerinden kâr, komisyon, ücret ve sair 
herhangi bir ilave bedele katlanmadan geri öde-
me yapabilirsiniz.

        Card’la 
Bonus ve Mutluluklar Sizin Olsun!
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• Nakit Avans limiti, kart hamilinin ekstre-
leşen (yurt dışı harcamaları hariç) alışveriş tutarı 
üzerinden hesap edilmektedir. Kullanılabilecek 
Nakit Avans tutarı her dönem ekstreleşen harca-
ma tutarına göre değişiklik gösterecektir.

• Nakit Avans’ın kullanılabilmesi için, en son 
ödeme mükellefiyetinin yerine getirilmiş olması şar-
tı aranacaktır. Sistem ödenmesi gereken en son 
ekstre borcunun tamamının veya asgari tutarının 
ödenip ödenmediğini kontrol edecek, bu konuda 
herhangi bir gecikme olmadığının tesbiti halinde 
Nakit Avans’ı müşterinin kullanımına açacaktır.

• Nakit Avans tutarının dönem içerisinde 
kullanılmaması halinde, bir sonraki dönem limiti-
ne ilave olmayacak ve hak devretmeyecektir.

• Nakit Avans limiti dahilinde kullanılan 
tutarlar için, kâr payı, komisyon, masraf, fon kul-
lanım bedeli, alternatif maliyet karşılığı gibi, her 
ne isim altında olursa olsun herhangi bir ilave 
bedel talep edilmeyecek; örneğin 100 TL’lik Na-
kit Avans, ekstredeki diğer borçlarla birlikte son 
ödeme tarihinde ödenirken, yine 100 TL olarak 
geri ödenecektir.

• Nakit Avans Türkiye Finans ATM’lerinden 
nakit olarak çekilebileceği gibi, İnternet Şubesi 
üzerinden cari hesaba transfer edilerek de kulla-
nılabilecektir.

Nasıl Bonus Kazanırım?

• Yurt içi ve yurt dışında Master Card / 
Visa amblemi bulunan milyonlarca iş yerinde ya-
pacağınız harcamalardan bonus kazanırsınız. 

• Bonus Card Program Ortakları’ndan tak-
sitli alışveriş yaparken ekstra bonus kazanırsınız. 

• Esktrenizi e-posta yolu ile almanız duru-
munda her ekstrenizde 0,20 TL bonus kazanırsınız.

Happy Asist

Acil ve zor durumlarda Happy Asist; Teknik 
Asistans, Konut Asistans, Medikal Asistans, Yurt 
İçi Concierge, Seyahat Servisi, Kişisel Hizmetler 
ile yanıbaşınızda.

Happy Asist 
Her Zaman Yanınızda!

Arabanız yolda kaldığı için çekiciye mi ihtiyaç 
duyuyorsunuz? Yoksa anahtarınızı evde unuttu-
ğunuz için sokak sokak çilingir mi arıyorsunuz? 
Acilen tam donanımlı bir ambulans mı gerekli?

Sorunlarla siz uğraşmayın. Happy Card’ın üc-
retsiz olarak sunduğu Happy Asist’i hemen arayın 
sorunlarınızı biz çözelim, siz hayatın tadını çıkarın.

Happy Ödeme Noktaları

Happy Card’ınıza ait ödemelerinizi aşağıdaki 
seçenekler üzerinden yapabilirsiniz:

• Türkiye Finans Şubeleri
• Türkiye Finans İnternet Şubesi
• Türkiye Finans ATM’leri;
Türkiye Finans ATM Kartınız ve Happy Card 

ile ödemenizi yapabilirsiniz. 
• Otomatik Ödeme Talimatı;
İnternet Şubesi’nden veya şubelerimizi ziya-

ret ederek Happy Card’ınıza ait ödemeleriniz için 
otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. 

• Online PTT Şubeleri 
• EFT ile Ödeme;
Diğer bankalardan EFT yaparak Happy 

Card’ınıza ait ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

“444 2 444” Telefon Şubesi’nde 7 gün 24 saat, 
istediğiniz yerden, sadece bir telefon aracılığı ile 
tüm bankacılık işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçek-
leştirebilirsiniz. 

Telefon Şubemiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye 
www.turkiyefinans.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Size en yakın şube...
Türkiye Finans Telefon 
Şubesi’ne hoş geldiniz!
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T.C. Başbakanlık Top-
lu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) tarafından yaptırılan 
konut projelerinden kura 
ile ev almaya hak kaza-
nanlar peşinatlarını Türkiye 
Finans’tan kredilendirebi-
lecek. Türkiye Finans özel 
olarak geliştirdiği kredi pa-
keti ile TOKİ peşinatlarını 

kredilendirerek hak sahiplerine ödeme kolaylığı 
sunmayı amaçlıyor.

İlk taksiti iki yıl sonra ödenmeye başlanan 
TOKİ konut projeleri için Türkiye Finans, peşinat 
kredisi vadesini 24 aya kadar uzatarak hak sa-
hipleri için toplu para ödeme zorluğunu ortadan 
kaldırıyor. Türkiye Finans TOKİ Peşinat Kredisi 
paketi kapsamında minimum 1000 TL, maksi-
mum 10000 TL kredi kullandırabiliyor. 

TOKİ Peşinat Kredisi paketinden yararlan-
mak isteyen hak sahipleri, www.turkiyefinans.
com.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinebilir veya 
Türkiye geneline yayılan Türkiye Finans şubele-
rine başvurabilirler.

6

TOKİ tarafından yaptırılan konut projelerinden kura ile ev almaya hak kazananlara bir müjde de 
Türkiye Finans’tan.  Türkiye Finans TOKİ’ den ev almaya hak kazanan talihliler için özel “Peşinat 
Kredisi Paketi” oluşturdu. Türkiye Finans, cazip kâr oranları ile sunduğu TOKİ Peşinat Kredisi’ni 
24 aya kadar vadelendirebilecek. 

Türkiye Finans’tan 
TOKİ Peşinatına Özel Kredi 

Türkiye Finans Eğitim Kredisi paketi ile yurt 
içi ve yurt dışında eğitim alacaklar için okul 
masrafları artık dert olmaktan çıkıyor. Türki-
ye Finans Eğitim Kredisi ile eğitim masrafları, 
uzun vadede geri ödenebiliyor.   

Türkiye Finans Eğitim Kredisi kapsamında 
yurt içi özel okul ücretleri, özel üniversite üc-
retleri ve özel üniversite yüksek lisans ücretleri 
kredilendirilebilecek. Kullanılan kredi miktarına 
bağlı olarak geri ödemeler 12 ila 24 ay arasın-
da değişebilecek.  

Hazırlanan paket kapsamında yurt dışında 
eğitim almak isteyenler de Türkiye Finans Eği-
tim Kredisi’nden yararlanabilecek. Yurt dışın-

da dil eğitiminin yanı sıra lisans ve lisansüstü 
eğitim masrafları da 12 ila 24 ay arasında geri 
ödemeli olarak Türkiye Finans tarafından kre-
dilendirilebilecek.   

Eğitim döneminin başında Türkiye Finans’ın 
kredi imkânından yararlanmak isteyenler, Tür-
kiye geneline 
yayılan Türkiye 
Finans şubeleri 
ve www.turki-
yefinans.com.tr 
adresinden ay-
rıntılı bilgi alabi-
lirler.

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, eğitim masraflarını kredilendiriyor. “Türkiye Finans 
Eğitim Kredisi” ile yurt içi ve yurt dışı okul masrafları, uzun vadeler ile geri ödenebilecek. 

Türkiye Finans’tan Eğitim Kredisi
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Bölgesel ihtiyaç ve talepleri değerlendirerek 
yaygın hizmet ağını Türkiye geneline ulaştırmayı 
amaçlayan ve 2008 yılını 174 şube ile tamamlayan 
Türkiye Finans, açtığı Kurtköy, Sefaköy ve Gebze 

E-5 şubeleri ile toplam şube sayı-
sını 181’e yükseltti.  

Şubeleri aracılığı ile bölge-
sel kalkınmaya destek vermeyi 
hedefleyen ve şube açılışlarına 
paralel olarak personel sayısını 
da artıran Türkiye Finans 2009 
yılında toplam çalışan sayısını 
ise 3455’e yükseltti.  

Yeni şube yatırımları ile ilgili 
bir değerlendirme yapan Türkiye 
Finans Genel Müdürü Yunus Na-
car, “Bankamıza ulaşan talepler 
doğrultusunda 2009 yılını 181 şu-
beye ulaşarak kapattık. Yeni açı-

lacak şubelerimiz için altyapı ve fizibilite çalışma-
larımız hızla devam ediyor. 2010 yılında da yeni 
şubeler açarak Türkiye’nin en yaygın katılım ban-
kası olma ünvanımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.  

Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip katılım bankası Türkiye Finans, hizmete açtığı 3 şube ile toplam 
şube sayısını 181’e yükseltti. 

Türkiye Finans 181 Şubeye Ulaştı

Türkiye Finans kışa özel kredi fırsatları sunuyor. Soğuk kış gününü huzurla geçirmek isteyenler, 
bankanın “Kombi ve Tesisat Kredi Paketi”nden faydalanabilecekler.

Kombi ve tesisatını yenileyerek soğuk kış günlerini hu-
zurla geçirmek isteyenler için Türkiye Finans özel bir kredi 
paketi oluşturdu. Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye 
Finans “Kombi ve Tesisat Kredisi” ile evleri ısıtıyor.

Evlerine doğal gaz sistemi kurmak isteyenler veya 
mevcut doğalgaz sistemlerinde bakım ve yenileme 
çalışmaları yapmak isteyenler için finansman soru-
nuna çözüm olacak kredi paketi, Türkiye Finans’ın 
“genel ihtiyaç finansmanı” kâr payı oranları üzerin-
den fiyatlandırılıyor.Türkiye Finans Kombi ve Tesi-
sat Kredisi, 36 aya kadar uzatılabilen vade se-
çenekleri ile ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. 

Tesisat ve Kombi Kredisi Paketi’nden 
yararlanmak isteyenler Türkiye geneline 
yayılan Türkiye Finans şubelerinden ve www.
turkiyefinans.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi ala-
bilirler.

Türkiye Finans İle 
Kışın Evler Sımsıcak
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G
özümde daha dün gibi can-
lanıyor; 87–88 yılları… Teknik 
Üniversite’de öğrenciyim. Bir 
yandan da İstanbul’un sosyal 
kültürel nimetlerinden fayda-
lanmak için can atıyorum. Mus-

tafa Özel’in teşvikiyle Bilim ve Sanat Vakfı’nın 
seminerlerine katılmaya başladım. Vakfın kendi 
binası yok henüz. Bir süre Fatih’te Dülgerzade 
Camii’nin arkasındaki İSAV salonunda toplanı-
yoruz. Daha sonra birkaç seminer Aydınlar Oca-
ğı salonlarında, sonra Sultanahmet’te, derken 
Aksaray’da… Vefa’daki yere taşınmaya daha 
çok var.

Ahmet Davutoğlu, İsmail Kara, Mustafa Özel, 
Peyami Gürel, Cengiz Kallek, rahmetli Şakir Ko-
cabaş ve daha nice değerli isim… İşte rahmetli 
Adnan Büyükdeniz’i bu seminerlerde dinleyerek 
tanımaya başlamıştım. Onbeş yirmi kişilik grup-
lara iktisat, makro ekonomi, dünya finans siste-
mi gibi konuların işlendiği seminerler vermişti. 
“Türkiye’de Faiz Politikaları” isimli kitabını da 
seminerlere katıldığımız dönemde ilk alanlardan 
olmuştuk. Dile kolay, yirmi yıl geçmiş aradan. 

En başta “gözümde daha dün gibi canlanı-
yor” dediğim bir Adnan Büyükdeniz portresi var. 
Sakin, dingin, belki içinde fırtınalar kopsa da sü-
künetini kaybetmeyen bir yüz ifadesi… Ağırbaş-
lı, vakur, saygı uyandıran bir duruş… Az ve öz 
konuşan, ciddiyetini her dem muhafaza eden bir 
“Çelebi” Dünyayı gezen, fotoğraf çeken, kitap ve 
sergilerle eserlerini toplumla paylaşan bir ente-
lektüel…

 “Bilge Bankacı” başlığını yazarken bir yan-
dan da bu iki kavramın yan yana gelmesinin ne 
kadar zor olduğunu düşündüm; hem bilge, hem 
bankacı… Bereket “Katılım Bankacılığı” çatısı 
altında, bu nadir örneklerle birlikte çalışma şan-
sına sahibiz.

Katılım Bankacılığı’nın Türkiye’deki gelişiminde 
önemli katkıları olan Adnan Büyükdeniz, 2003 yı-

lından bu yana Albaraka Türk Katılım Bankası’nın 
Genel Müdürlüğü’nü yürütüyordu. Yaklaşık beş 
yıldır da kolon kanseri ile mücadele ediyordu. 
18 Ekim 2009 gecesi hayata ve tüm sevenlerine 
veda etti.

Adnan Büyükdeniz’i daha önce tanıma im-
kanı bulamayanlar için kısaca şu bilgileri pay-
laşabiliriz. 1958 yılında Adana’da doğdu. 1974 
yılında kazandığı bir bursla Amerika Birleşik 
Devletleri’ne gitti. 1975 yılında lise eğitimi-
ni Texas’ta tamamladı. 1976 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi’ne giren Büyükdeniz, bu üniversi-
tenin Ekonomi Bölümü’nden 1980 yılında me-
zun oldu. Aynı yıl yüksek lisans çalışmaları için 
İngiltere’ye gitti. Londra Üniversitesi, London 
School of Economics’ten 1981 yılında “Takdir-
name” ile ekonomi diploması, 1982 yılında da 
aynı okuldan ekonomi dalında bilim masteri 
derecesi elde etti. 1983-1985 yılları arasında 
TÜSİAD’da Ekonomi Araştırma Uzmanı olarak 
çalıştı. Aynı kuruluşta 1985-1994 yılları arasında 
danışmanlık görevinde bulundu. 1985 yılı so-
nunda Albaraka Türk Katılım Bankası’na katıldı. 

Yurtdışındaki çeşitli bankacılık ve yatırım fonu 
kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1992-
2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde 
“Para Teorisi ve Politikası,” “Uluslararası İktisat” 
ve benzeri dersler veren Dr. Büyükdeniz’in çeşitli 
akademik ve diğer yayın çalışmaları bulunuyor. 
“Türkiye’de Faiz Politikaları” isimli kitabı Milliyet 
Gazetesi 1992 yılı Ekonomi Birincilik ödülü aldı. 
Bilgisi ve engin deneyimiyle her kesimin takdirini 
kazanmış olan Adnan Büyükdeniz evli ve 3 ço-
cuk babasıydı. 

Rahmetli Adnan Beyle çok yakın teşrik-i mesai 
imkanımız olmamıştı maalesef. Dört yıl öncesi-
ne kadar farklı bir sektördeydim. Son yıllarda ise 
onun rahatsızlığı, bizim de kendi dünya meşgale-
miz yakın temaslara fırsat vermedi. Limandan ay-
rılan geminin ardından bakar gibi, yakın dostluklar 
için kaçan fırsatların ardından baka kalıyoruz…

Bilge Bankacı
Adnan Büyükdeniz’in Ardından

Katılım Bankacılığı’nın Türkiye’deki gelişiminde önemli katkıları olan Adnan Büyükdeniz, 2003 yılından 
bu yana Albaraka Türk Katılım Bankası’nın Genel Müdürlüğü’nü yürütüyordu. Yaklaşık beş yıldır da kolon 
kanseri ile mücadele eden Büyükdeniz, 18 Ekim 2009 gecesi hayata ve tüm sevenlerine veda etti.

Yazı: 
Kemal Kaptaner
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dris Turan İlter, yaklaşık 25 yıldır faizsiz ban-
kacılık alanında görev yapıyor. 1985 yılında 
Albaraka’nın kurulmasıyla birlikte, faizsiz 
bankacılığın kapısından girmiş olan İlter, 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekre-
teri Osman Akyüz ve Türkiye Finans Genel 
Müdürü Yunus Nacar ile birlikte, bu alanda 
en çok hizmet vermiş isimlerden birisi. İnsan 

kaynaklarından halkla ilişkilere, emlaktan satın al-
maya kadar birçok alanda görev yapmış bir isim. 
Üretim odaklı faizsiz finansal sistemi Türkiye’de 
yaşatmaya ve yaymaya çalışan bu kurumların 
ilk doğuşuna şahitlik etmiş, gelişmesini görmüş, 
finans kurumundan çıkıp banka olma sürecini 
yaşamış tecrübeli bir isim İdris Turan İlter… Ken-
disiyle hem Türkiye Finans’ı, hem de katılım ban-
kalarının gelişimini konuştuk. 

Siz katılım bankalarına yıllarını vermiş bir isim-
siniz. Bankacılığa başlama serüveniniz nedir?

Ben 1949 Erzincan Kemah doğumluyum. İlko-
kulu, ortaokulu kazada okudum. Anne kucağından, 
baba ocağından ilkokul için ayrıldım. Köyümüzde 
okul yoktu ve ben köyün ilk yüksek tahsil yapa-
nı oldum. İlkokulu amcamın yanında, orta okulu 
da dayımın yanında okuduktan sonra Öğretmen 
Okulu’nu kazandım ve liseyi Gümüşhane’de dev-
let parasız yatılıda okudum. O zamanlar öğretmen 
okullarında, ilk üçe giren öğrenciler yüksek öğret-
men okullarına  gönderilirdi. Ben de gönderildim 
ve lise son sınıfı İstanbul’da okudum. Daha son-
ra İstanbul Üniversitesi Kimya - Fizik Bölümü’nde  
okudum. Öğretmenlikle birlikte Yüksek Kimya 
Mühendisliği’ni okudum ve 1971 yılında mezun ol-
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“Şüphesiz bedende bir parça vardır. O düzgün olursa bedenin tamamı düzgün olur, bozuk olursa 
bedenin tamamı bozuk olur. Dikkat edinin ki o kalptir” diyor Hz. Muhammed. Biz bu kurumları oluştu-
rurken hep kalbi düzgün, istikameti düzgün arkadaşları seçtik. Onlar bu duygularla, bu kurumları çok 
daha iyi noktalara götürecektir. 
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İdris Turan İlter:

İstikameti Düzgün İnsanlar 
Bizi Taşıyacak

İ



dum. O zamanlar kültürel konularda çok aktiftim. 
Hatta bu nedenle okulu bir yıl geç bitirdim. 1971’de, 
okul bitince Iğdır’a tayinim çıktı. Ama İstanbul’dan 
ayrılmamam gerekiyordu. O zamanın parasıyla 
babama 5.500 lira tazminat ödeterek, mecburi hiz-
metten muaf olup İstanbul’da kaldım.  

İstanbul’da neden kaldınız?

Üniversite yılları çok hareketliydi. Ben 68 ku-
şağındanım. Ağırlıkla, basın yayın işiyle uğra-
şıyordum o dönem. 68-78’li yıllarım Babıali’de 
geçti. O zaman kültürel faaliyetlerle beraber sos-
yal faaliyetler ağırlıklı olunca İstanbul’da kalmak 
gerekti. Bir dergi, iki günlük gazete, bir de kitap 
yayınıyla ilgili 10 yıllık çalışma hayatımız oldu.

Daha sonra, bir grup arkadaşımızla birlikte 
sanayi sektörüne geçtik. 85’li yıllara kadar da, bir 
kimya fabrikasında işletme müdürlüğü görevini 
yerine getirdim. 1985’te ise Albaraka Türk’te gö-
reve başladım.

Geçmişinize baktığınızda, birbirinden çok 
ilgisiz alanlarda kariyer yaptığınız ortaya çıkı-
yor. Bunun sebebi ne?

Pek seçme şansım yoktu. Ben orta halli bir 
Anadolu ailesinden geliyordum. Yatılı okuma 
mecburiyetinden dolayı  öğretmen okuluna gir-
mişiz ve oradan yüksek öğrenime gelmişiz. Ora-
da bir bölüm seçmek zorundasınız. Fizik – Ma-
tematik- Kimya – Biyoloji olarak dört tane temel 
seçebileceğiniz alan vardı. İmtihanla giriyorsu-
nuz ve bu bölümlerden birisini seçiyorsunuz. 
Ben fen – matematik temelli olduğum için kimya-
yı seçtim. Ama kimyaya ilgim olmadığı için basın 
yayın sektöründe çalışmayı tercih ettim.

Kimyadan finans dünyasına geçişiniz nasıl 
oldu? 

Albaraka Türk, Türkiye’de kurulurken bir arka-
daşımız hasbelkader bizi tavsiye etmiş. Bir kış ayıy-
dı, gittik görüştük ve ikinci gün işe başladık. Şu an 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin sekreteri olan 
Osman Akyüz Bey orada Mali İşler Müdürü’ydü. 
Ben de orada 1985’te personel, idari işler, satın 
alma, halkla ilişkiler müdür yardımcısı olarak gö-
rev yaptım. 1989’da bir grup arkadaşla Kuveyt 
Türk’e geçtik. 2002 yılına kadar da Kuveyt Türk’te 
çalıştım. Orada da müdür olarak insankaynakları, 
satın alma, inşaat, emlak, idari işler gibi her türlü 
işle uğraştık. Sonra genel müdür yardımcısı ola-
rak göreve devam ettik.  Üç yılda iştiraklerden so-

rumlu murahhas aza olarak çalıştık. 2002 yılında 
Family Finans’a geçtik. Orada da icra kurulunda 
bulunduk. Anadolu Finans - Family Finans bir-
leşmesinden sonra da buraya geçtik. Burada da 
danışmanlık görevini yürütüyorum. Artık gençlere 
tecrübelerimizi aktararak devam ediyoruz.  

Teminat mektubu veremiyorduk

Katılım bankalarının ilk kuruluşundan itiba-
ren sektördesiniz. Katılım bankaları bu süre 
zarfında önemli değişimler geçirdiler. Sizce, 
1985’ten bu yana katılım bankalarında neler 
değişti?

Katılım bankaları daha önce finans kurumu 
olarak faaliyet gösterdiler. Bakanlar Kurulu Karar-
namesi ile bu durum uzun süre bu şekilde sürdü. 
Tabii bu durum bankacılık faaliyetleri açısından 
çok kısıtlayıcı idi, birçok işi yapamıyordunuz. Ör-
neğin hiçbir devlet kurumuna teminat mektubu 
veremiyordunuz. Devlet kurumlarına veremediği-
niz için özel kurumlar da teminat mektuplarınızı 
kabul etmiyorlardı. Finans kurumlarının bankacı-
lık çatısı altına girmesiyle bu sıkıntılar bitti. Katılım 
bankaları da çok gelişti. Artık bütün bankacılık 
enstrümanlarını kullanabilir duruma geldiler. Kredi 
kartından tutun da, hazine enstrümanlarına kadar 
birçok konuda hizmet veriyorlar. 

Halbuki ilk zamanlar böyle değildi. Mevdu-
at sahibi gelip parasını size yatırıyordu, ama biz 
bu parayı birçok alanda değerlendiremiyorduk. 
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   İstikameti düzgün kaliteli     
   insanlar yetiştirdik

Bu kurumların insan kaynağında bu işi 
rahatça göğüsleyebilecek kalitede arkadaş-
larımız var. Bir ilahiyat mezunu arkadaşımız 
vardı. Santral memuru olarak çalışmaya 
başladı. Şu an o arkadaşımız en önemli şu-
belerimizden birinde müdür. Böyle yetişmiş 
insanlar var bu kurumlarda. Bir Hadis-i Şerif 
var: “Şüphesiz ki bedende bir parça vardır; 
o düzgün olursa bedenin tamamı düzgün 
olur, bozuk olursa bedenin tamamı bozuk 
olur. Dikkat ediniz ki o kalptir.” Biz bu ku-
rumları oluştururken hep kalbi düzgün, isti-
kameti düzgün arkadaşları seçtik. Onlar bu 
duygularla, bu kurumları çok daha iyi nokta-
lara götürecektir. Bu güzel kalpleri kazana-
bildikse ne mutlu bizlere.



Topladığımız fonları ya belli sahalarda murabaha, 
leasing olarak değerlendiriyorduk, ya da kâr-za-
rar ortaklığı sisteminde kullanıyorduk. Bugünkü 
bankacılık enstrümanlarının yüzde 10’unu yerine 
getirebiliyorduk. Ama şimdi neredeyse tamamını 
yerine getirebiliyoruz. Bankacılık Kanunu çatısı 
altına girince, bütün enstrümanları kullanma şan-
sımız oldu. 

Tabii, şunu da unutmamak lazım, bu kurum-
lar çok önemli sınavlardan başarı ile geçti. 1994 
krizi, 2001 krizi ve 2008 krizlerini atlattı. Bunların 
arasında en önemlisi 2001 kriziydi. Biliyorsunuz, 
bir finans kurumu ciddi sıkıntı çekti ve sektörden 
çekildi. Bu durum nedeniyle bütün finans kurum-
ları sıkıntılı bir dönem geçirdi. Ama o zorluklarla 
mücadele edildi ve o günler atlatıldı. Bugün bu 
bankalar reel sektörün önemli aktörlerinden biri-
dir. Katılım bankaları KOBİ’lere destek sağlayan 
kurumlar olarak ön plana çıktı. Bir zamanlar diğer 
bankalar KOBİ’lerle ilgilenmezdi, bugün bütün 
bankaların önceliği haline geldi. 

Daha önceden, diğer bankalar ağırlıklı olarak 
devlete çalışıyorlardı. Vatandaştan topladıkları 
mevduatı devlete borç olarak veriyorlardı. Bizim 
böyle bir durumumuz olmadı, prensiplerimiz 
gereği kuruluştan itibaren reel sektöre destek 
vermek zorundaydık. Dolayısıyla bu sektörün 
lokomotifi olma durumundaydık. Artık özel ban-
kalar da, devlet bankaları da KOBİ sektörüne 
girmeye başlayınca, finans sektörü bereketlen-
di. Yüzde 2,5 pazar payına sahip olamayan ka-
tılım bankaları, son beş yılda yüzde 5 civarında 
bir pazar payına sahip olmuş. Bu yönüyle son 
yıllarda en fazla büyüme sağlayan finans şirket-
leri olmuşlar. Bir de sistemin gereği, KOBİ veya 
KOBİ üstü şirketleri fonlamak daha doğru. 100 
milyon doları bir kuruma kullandırırsınız, başına 
bir şey gelecek mi diye düşünürsünüz. Gece 
rahat uyku uyuyamazsınız. Ya da 100 milyon 
doları orta ölçekli 10 şirkete kullandırırsınız. 9 
tanesinden emin olursunuz, bir tanesinde çıkan 
sorun sizi derinden sarsmaz.  Dolayısıyla orta 
ölçekli şirketlere ağırlık vermek daha akıllıca. 

Ayrıca, biz nerede şube açtıysak genel mü-
dürümüz şunu söyler:  “Buradaki şubemizin top-
ladığı fonlar, yine bu şehrin kalkınmasında kul-
lanılacak.” Bu doğrudur. Yani siz Adıyaman’da 
şube açıyorsunuz, Van’da şube açıyorsunuz, 
Edirne’de şube açıyorsunuz. Buralarda topladı-
ğınız fonu çok büyük müşterilere kullandırma-
nızın anlamı yok. Bankalar yıllarca buralardan 
topladıkları para ile ya İstanbul’daki büyük şir-
ketleri ya da devleti fonladılar. Bizim kurumun 
politikası ise orada toplananı, oranın ihtiyaçları 

için kullanmak oldu. Hatta ihtiyacı olan kente, 
fazla kaynağı transfer etme politikasını güttük. 
Buna hassasiyetle dikkat etmek zorundayız. 
Hatta istihdam ederken de, o bölgenin insanla-
rını istihdam etmeye çalışıyoruz. Şayet o bölge-
de yetişmiş personel yoksa, o zaman yapacak 
bir şey kalmıyor

Devletten para kazanma 
dönemi bitti

KOBİ’lere yönelme durumu son 5, bileme-
diniz 10 senelik bir durum değil mi?

Katılım bankaları önceden de  KOBİ’leri finan-
se ediyorlardı. Ama diğer kurumlar için bundan 
bahsedemeyiz. Çünkü onlar birkaç yere borç ve-
riyorlardı. Yorulmuyorlardı. Ama artık devletten is-
tedikleri kârı yapamıyorlar. Ne yapacaklar o zaman 
ellerindeki parayı?  Reel sektöre yönelecekler. Eko-
nominin içerisine girerek para kazanacaklar. 

Ben zaman zaman arkadaşlara söylerim. Eski-
den bizim şube müdürleri çok rahattı. Diğer banka-
ların ki de rahattı. Ama şimdi kimse rahat değil ve 
yerinde oturan bir tane şube müdürü bulamazsınız. 
Şimdi müşteriye gitti mi bir banka müdürü, ondan 
önce üç tanesi daha gitmiş oluyor. Eskiden müşteri 
ayağa gelirdi, şimdi tersine döndü; bankacı müşte-
rin ayağına gidiyor. Cephedeki arkadaşların işi bu 
anlamda çok zor. Siz birinci banka iseniz, müşteri-
nizi kaptırmamak için çok iyi hizmet vermelisiniz. Ya 
da müşterinin birinci bankası varsa, o zaman ikinci 
bankası olmak için çabalayacaksınız. 

Family Finans’ta çalışırken bizim patronumuz 
önemli bir şey söylemişti. Bir toplantıda banka mü-
dürleri “herkesin çalıştığı bir banka var” diye şikayet 
ediyorlardı. İşte o zaman, “Herkesin bir gün ikinci 
bir bankaya ihtiyacı olacak, biz o ikinci banka olma-
nın hedefini yakalamalıyız” demişti.  

Türkiye’deki katılım bankaları arasında Tür-
kiye Finans’ın yerini nasıl buluyorsunuz?

 
Hak ettiği yerde. Daha iyi yerlere gelecek. 

Happy Card’ınız geldi şimdi. Nasıl buldu-
nuz bu kartı?

Garanti ile ortaklaşa yürütülen bir hizmet. Çok 
rahat… Artık kartlar hayatın vazgeçilmez unsu-
ru oldu. Cebinizde para taşımıyorsunuz. Bu da 
hesabınızdaki para kadar harcamanıza olanak 
sağlıyor. 

Siz birinci 
banka iseniz, 

müşterinizi 
kaptırmamak 

için çok iyi 
hizmet ver-

melisiniz. Ya 
da müşte-

rinin birinci 
bankası var-
sa, o zaman 

ikinci banka-
sı olmak için 

çabalaya-
caksınız. 

BANKAMIZDAN
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Katılım bankacılığı sizce nereye gidiyor?

Biz daha önceden “banka” adını kendimiz 
için zikretmekte tereddüt ediyorduk. Bizim ban-
kacılık alanında farklı enstrümanları sunmamız, 
yastık altı olarak tabir edilen ciddi bir kaynağın 
kayıt içine ve ekonomiye girmesini sağladı. Bu-
nun dışında katılım bankaları prensiplerinden de 
vazgeçmiş değiller ve zaman içerisinde de bu 
konuda bir değişim olmadı. Çünkü bizim işimizi 
yürütmemiz için ticaret olması lazım, mal sirkü-
lasyonunun olması lazım. Faizsizliğin temel ölçü-
sü de budur. Bugün dünya çapında birçok banka 
da, yurt dışında faizsiz çalışan birimler açıyorlar. 
Citibank başta olmak üzere birçok banka faizsiz 
çalışmak isteyen müşterileri için uygulamalar ge-
liştiriyor. Bu bir ihtiyaçtır. Biz şu an yüzde 5’lerde-
yiz. Yüzde 10’lara, 15’lere gitmesi işten değildir. 
Dolayısıyla önü açıktır. Pazardan çok daha fazla 
pay alma şansımız olduğu görülüyor. Ayrıca ar-
tık bankacılığın bütün enstrümanlarını kullanıyor 
hale geldik. Bu kullanım esnasında bir takım 
prensiplerden taviz mi veriyor diye düşünmenin 
anlamı yok. Hassasiyetlere dikkat ederek bu hiz-
metleri yürütebilir ve büyüyebiliriz.  

Yıllar önce babanızdan para alarak öğret-
menliğe gitmemişsiniz ve İstanbul’da kalmış-
sınız. Bugün bir bankada çalışıyorsunuz. Ge-
riye dönüp baktığınızda bu kararınızdan hiç 
pişmanlık duyduğunuz oldu mu?

Hiç pişmanlık duymadım. Türkiye’nin bugün-
kü şartlara gelmesinde çok ciddi, kültürel ve sos-
yal katkı yapan bir harekete hizmet ettik. Bir anım 
var örneğin o döneme ait. Babam lise öğretmen-
liğine gitmediğimi öğrenince, amcamın oğlunu 
yanına alarak, beni öğretmenlik yapacağım yere 
götürmek için Cağaloğlu’na geldi. “Hadi gide-
lim” dedi. 

O sıra bizim ağabeylerimizden birisi geldi ve 
babama bir takım şeyler anlattı. “Memleket için, 
milletin geleceği için, Türkiye’nin gelecek kuşak-
ları için bizim İdris’e ihtiyacımız var amca, biz 
onu göndermeyiz” dedi. Babam, Anadolu ağzıy-
la, “Sizin atom bombanız var mı, askeri gücünüz 
var mı, destek alıyor musunuz devletten, bunları 
nasıl yapacaksınız?” dedi. Biz biraz daha anla-
tınca, bizim amca oğlu söze karıştı ve şöyle dedi 
“Ya amca, 9 tane evladın var. Say ki veren birini 
almış, 8 tane kalmış. Biz burada bunu bırakalım, 
çalışmalarına devam etsin. Varıp dönelim.”  O 
zaman babam ikna oldu ve döndü. 

İstikameti Düzgün 
İnsanlar Bizi 
Taşıyacak

Geriye dönüp baktığı-
nızda katılım bankalarının 
kuruluşundan bugüne ka-
dar yaptığınız kalıcı en gü-
zel şey nedir?

Katılım bankalarının üç 
tanesinde uzun yıllar insan  
kaynaklarından sorumlu çe-
şitli kademelerinde görev 
yapmış biri olarak bu ku-
rumların insan kaynaklarının 
oluşturulmasında, yetiştiril-
mesinde azami gayret gös-
terdiğimize inanıyorum. Öy-
leki bu kurumlara aldığımız 
binlerce insanın hem kalbi 
düzgün, hem de istikameti 
düzgün. İşini kendi işi gibi 
benimsemiş, çalıştığı ku-
rumlarla bütünleşmeyi şiar 
edinmiş seçkin çalışanları-
mızın yüreklerinde bıraka-
bildiğimiz izler en kıymetli 
hazinemizdir. 

Yıllarca unutulmayacak 
bu güzellikler bir çok şeyi 
geleceğe taşıyacaktır. Bu in-
sanların seçimini şu  Hadis-i 
Şerif özetlemekte: “Şüphesiz 
ki bedende bir parça vardır; 
o düzgün olursa bedenin 
tamamı düzgün olur, bozuk 
olursa bedenin tamamı bo-
zuk olur. Dikkat ediniz ki o 
kalbtir.” diyor Hz. Muham-
med (S.A.V). Biz bu kurum-
ları oluştururken hem kalbi 
düzgün hem de istikameti 
düzgün arkadaşları seçtik. 
Onlar bu duygularıyla, bu 
kurumları çok daha iyi nok-
talara götüreceklerdir. Bu 
güzel insanların kalbini ka-
zanabildikse ne mutlu bize. 
Kalbi ve istikameti düzgün 
insanlar da en nihayetinde, 
er kişi niyetiyle bizi ebediyete 
taşıyacaklardır.

   İdris Turan İlter Kimdir?
1949 yılında Erzincan Kemah’ta 

doğan İdris Turan İlter, Öğretmen 
Lisesi’ni Gümüşhane’de okudu. 
1966-67 yılında İstanbul Üniversi-
tesi Kimya - Fizik Bölümü’ne giren 
İlter, öğretmenlik yapmak yerine 
İstanbul’da kalarak kültürel alan-
da çalışmalar yapmayı tercih etti. 
İlter, 60 ve 70’li yılların sağ görüşlü 
yayınları Bayrak Gazetesi, Bizim 
Anadolu Gazetesi ve Yeniden Mil-
li Mücadele Mecmuası gibi birçok 
yayın organında çalıştı ve kitaplar 
çıkardı. Bir dönem özel sektörde 
bir fabrikada yöneticilik yapan İd-
ris Turan İlter, 1985 yılında Albara-
ka Türk’ün kurulması ile bankacılık 
sektörüne giriş yaptı. Daha sonra 
Kuveyt Türk ve Family Finans’ta 
çalışan İlter, şu an Türkiye Finans 
Katılım Bankası’nda danışman ola-
rak tecrübelerini genç kuşaklara 
aktarıyor.
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T 
ribünlerinde şiddetin, saha kenarında 
istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Türk 
futbolunda “beyefendilik” ve “istikrar” 
sembolü o... Hayatı onu dolambaç-
lı yollardan getirse de bugüne, her 
daim dimdik duruşuyla takdir topla-

yan bir isim... Aslen Gümüşhaneli olan, Zonguldak 
Ereğli’de doğan, orta okul sıralarında rüyalarını 
süsleyen “subaylık” hedefinden kulak iltihabı nede-
niyle uzak kalan ve ardından futbola yelken açan...

O Ertuğrul Sağlam...

Annesi Fatma Hanım ve babası Yılmaz Bey, 
onun ileride bir mühendis, doktor ya da subay 
olmasını hayal ederken, o futbol topunun peşi-
ne düştü. Fenerbahçe altyapısından yelken açtı 
hayata. Yıldız Teknik Üniversitesi Metalürji Mü-
hendisliği Bölümü’nü kazanmasına karşın, ‘ek-
mek kapısı’ olarak yeşil sahaları gördü. Dikkat 
çeken performansına karşın Fenerbahçe alt-
yapısından A takıma alınmayınca Gaziantep’in 
yolunu tuttu. Sonra Samsun günleri başladı. 
Goller attı, yıldızlaştı, Beşiktaş’la anlaştı... Si-SP

O
R

Ertuğrul Sağlam: 

Ufukta Avrupa Var
Bursaspor’un başarılı teknik patronu Ertuğrul Sağlam, geçen sezon Sivasspor’un ulaştığı 

başarıyı hedef aldıklarını söylüyor ve ekliyor: Ses getiren bir takım olmak istiyoruz. Hedefimiz 
Bursa’yı Avrupa kupalarına taşımak…
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yah-Beyazlı forma altındaki performansıyla, 
golleriyle, kişiliğiyle tribünlerin sevgilisi oldu 
ama futbolda ‘dün’ yoktu! 

2000-2001 sezonunda geldiği yere, Samsun-
spor’a takasla gönderilirken gözünde yaşlar var-
dı, içinde burukluk...

Futbolu bir sene sonra bıraktı, yıkılmışlığı, hü-
zünleri kalbine gömdü. 

Samsunspor’da başladığı teknik adamlık kariye-
rinde, Kayserispor’daki başarısı onu henüz 38 ya-
şında Beşiktaş’a taşıdı. Ancak kaderde Beşiktaş’tan 
bir kez daha ayrılmak vardı. Geçen sezon başında 
alınan Metalist Kharkiv yenilgisi sonrası yönetimin 
hoca arayışlarına tepki koydu, “Adam gibi gel-
dim, adam gibi giderim” diyerek istifa etti. Şimdi 
o Anadolu devriminin sevdalısı... Geçen sezon 
Sivasspor’un eşiğinden döndüğü ‘Anadolu’dan çı-
kan yeni bir şampiyon’ hedefi uğruna çalışıyor. 

Ertuğrul Sağlam’a ilk olarak teknik adam-
lıkta az zamana sığdırdığı çok işi soruyoruz, 
söyleşimize başlıyoruz...

Kendime çok uzun vadeli hedefler koyan 
bir insan değilim ben. Bulunduğumuz ortam-
da işimi en iyi şekilde yerine getirmektir ilk 
hedefim. Ondan sonra oluşacak yeni şartlara 
göre hareket etmeyi felsefe edindim. Örneğin 
Samsunspor’da görev alırken aklımın ucun-
dan geçmeyecek şekilde kulüpten ayrılmak 
zorunda kaldım. Yine aklımın ucunda yokken 
Kayserispor’a geldim. Herkesin küme düşer de-
diği bir takımla UEFA Kupası’na katıldık. Bir se-
zon sonra aynı başarıyı tekrarladık. Kayseri’de 
oluşturduğumuz sevgi ortamı bize camianın 
kırk yıldır görmediği başarıları yaşattı. Ardından 
Beşiktaş geldi. Hedeflerimden birini gerçekleş-
tirmiştim ama bu ‘Kayseri’de 2 sezon çalışır, 
sonra Beşiktaş’a geçerim’ şeklinde yapılmış 
bir planlamanın sonucu değildi. Beşiktaş’ta da 
Metalist maçıyla birlikte her şey bitti. 

Bursa’yı Avrupa’ya 
taşımak istiyoruz

Buraya bir nokta koyalım isterseniz. Ay-
rılışınız kamuoyunda büyük takdir topladı. 
‘Adam gibi geldim, adam gibi çalıştım, adam 
gibi gidiyorum’ sözleriniz hala akıllarda. Nasıl 
bir ayrılık oldu Beşiktaş’la yaşadığınız?

Şu an Bursaspor’un başındayım. Aslında bu 
konuyu artık çok fazla konuşmak da istemiyorum. 
Ama şu kadarını söyleyebilirim ki, Beşiktaş’tan 
‘Türk antrenörlüğünün saygınlığı için’ kendi iste-

Askeri okulun kapısında şok
Hayat başından sonuna dek planlanabilen 

bir şey değil kuşkusuz… Tesadüfler de var, 
insanı güzelliklere iten, kabuslar da var hayatı 
karartan… Ertuğrul Sağlam için birinci seçe-
nek geçerli sanırız. Askeri okulun kapısından 
döndüğü gün, sağlık sorunu yaşamasa bel-
ki de çok farklı bir yoldan yürüyecekti. Sağ-
lam, 14 yaşında bir orta okul öğrencisiyken 
askeri okul sınavlarına girer ve Maltepe As-
keri Lisesi’ni kazanır. Anne ve babasının gö-
zünde o artık bir subay adayıdır. Kuleli Aske-
ri Lisesi’ne mülakat için gider ve kabul edilir. 
Sıra sağlık kontrolüne gelir. Bütün branşlarda 
tek tek kontrolden geçer ve hepsinden olum-
lu rapor alır. O gün hastanede sadece Kulak-
Burun-Boğaz (KBB) uzmanı yoktur. İki gün 
sonrasına gün verilir. Bu küçük sorun dışında 
artık kendisini bir askeri okul öğrencisi olarak 
görmektedir Sağlam. İki gün sonra anne ve 
babasıyla tekrar askeri hastaneye gelirler; fa-
kat kaderde subaylık yoktur. Hiç beklemediği 
bir olay gerçekleşir. 

Sağlam, o günü şöyle anlatıyor: “Muaye-
ne olup olumlu cevap alacağımı düşünüyor-
dum. Sonra da kayıt yaptıracaktık. Doktor 
kontrol etti. Orta kulak iltihabı olduğum için 
bana olumlu rapor vermedi. İki gün önce de-
nize girdiğimiz için orta kulak iltihabı olmuş-
tum. Damla ile geçebilecek bir rahatsızlıktı; fa-
kat doktor bunu dikkate bile almadı. Annem, 
babam ve ben gözyaşları içinde oradan ayrıl-
dık. Eğer o gün olumlu rapor alsaydım bugün 
futbolcu ve antrenör değil, subay olacaktım.”
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ğimle ayrıldım. Ayrıldığım takımın şampiyon ola-
cağından da emindim. Ama insanın onurunu ko-
ruması, bence şampiyonluktan önemlidir. 

Peki Beşiktaş sonrası?

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Türkiye’den ve 
Avrupa’dan teklifler almaya başladım. Ancak ben o 
süreçte takım çalıştırmaya sıcak bakmıyordum. Ama...

Bursaspor sizi ikna etti... Neydi sizi Bursa’ya iten?

Potansiyeli... Türkiye’de bir kulüp çalıştıra-
caksam o takım, şehir ve taraftar yapısı olarak 
büyük hedefleri yakalabileceğine inandığım po-
tansiyele sahip olmalıydı. Bursa’dan teklif gelin-
ce beklentilerimle Bursa’nın potansiyeli örtüştü 
ve ‘Neden olmasın?’ dedim. Öncelikle burası 
tam bir futbol şehri, Trabzon gibi. Futbolla ya-
tıp, futbolla kalkan, takımlarına yürekten bağlı bir 
taraftar grubu var. Bu da hem oyuncu hem de 
teknik adamlar için önemli bir ayrıntı. 

Bu sezonki çıkışın ardından herkesin ak-
lında aynı soru var. Bursaspor, geçen yılın 
Sivasspor’u gibi olacak mı?

Öncelikle şunun altını çizmekte yarar var. 
Bursaspor’u Avrupa’ya taşımak istiyoruz. Bunun 
için çalışıyoruz. Basamakları tek tek tırmanıyoruz. 
Geçen sezon birlik, beraberlik atmosferinin etki-
siyle iyi bir çıkış yaptık, ligi 6. sırada tamamladık. 
Ligin son döneminde Avrupa Ligi hedefinden söz 
ediliyordu, ama olmadı. Bu sezon da aynı havay-
la lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. 
Hedefimiz Avrupa. Ama bunun dışında ligde de, 
kupada da oynadığı futbolla ses getiren bir takım 
olmak istiyoruz, bu yolda ilerliyoruz. Bursa’yı şam-
piyonluğa oynayan bir takım haline getirmek ger-
çekten çok önemli ve büyük bir iş. Türk futboluna 
damga vuracak bir takım olmak... Emin olun, ta-
raftar potansiyeliyle, camiasıyla bu hedefe oturan 
bir Bursaspor, Türk futboluna da büyük bir hava 
katacaktır.

SPOR
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Sivasspor deyince, sizin gibi genç kuşak 
antrenörlerden Bülent Uygun’un geçen sezon 
yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir antrenörde başarının kriterini en kısa şe-
kilde şöyle özetleyebiliriz. Eğer bir takımı belli 
bir noktadan alıp daha üst bir yere, yukarıya 
taşıyabiliyorsa en fazla onur duyabileceği iş 
budur. Bir takım, “Küme düşmekten nasıl kur-
tuluruz?” sorusunun cevabını ararken, “Avrupa 
Ligi’ne nasıl katılırız?” diye düşünüyorsa, bu 
gerçek başarıdır. Zaten ülke futbolunda bunu 
yapmak lazım. Yani Bülent Uygun’un yaptığını 
başarmak gerekir. Bir antrenör adına esas tak-
dir edilmesi gereken bence zor şartlar altında 
bu başarılara ulaşmaktır. Bülent Uygun’un yap-
tıklarını bu açıdan değerlendirirseniz, fazla söze 
gerek kalmaz. 

Adalet ve eşitlik

Bursaspor’daki başarınızın altında yatan 
sır nedir diye sorsak?

Bana göre temelinde iki kavram var: Adalet 
ve eşitlik. Ben Bursaspor’da göreve geldiğim 
günden itibaren tüm oyuncularıma aynı yaklaş-
tım. Bu da güven duygusunun gelişmesini  sağ-
ladı. Pek çok kulüpten aynı sorunları duymuş-
sunuzdur. Oynamayan futbolcuların rahatsızlığı 
söz konusu olabilir. Bizim burada oturttuğumuz 
eşitlik ve adalet kavramları, bu sorunların önünü 
kesti. Forma şansı bulamayan oyuncuların bey-
nine, “İyi olduğum gün ben de şans bulacağım” 
ifadesi yerleşti. Bu düşünceyle herkes kendini 
hazır tutuyor, şans bulan da en iyi şekilde göre-
vini yapıyor. Bu birlik duygusu da başarının gel-
mesi için en büyük avantaj oluyor.

Fatih Terim’in gidişinden sonra Milli Takım 
için isminiz gündeme geldi. Sözleşmenizde, 
Milli Takım’la ilgili özel bir madde olduğunu 
da açıkladınız. Son durum ne?

Milli takımla ilgili defalarca söyledim, ilk gün-
den beri söylüyorum. Benim sözleşmemde bir 
madde var. Ancak Bursa’yı da sezon ortasında 
bırakıp gitmem söz konusu olamaz. Bursa’da 
olmaktan çok mutluyum, buradan ayrılmamı 
gerektirecek bir durum da yok. Takımımız iyi, 
gelecekten ümitliyiz, büyük hedeflere ulaşaca-
ğımızı düşünüyoruz. Şehirde bütünlüğü sağlar-
sak bunu başarırız. Ne milli takım ne de başka 
bir takımla ilgili bir tasarrufumuz yok.

Bursaspor’un genç oyuncuları sürekli gün-
demde. Özellikle de Sercan Yıldırım. Gazete-
lerde sürekli 3 büyüklere transfer olacağı ko-
nuşuluyor. Böyle bir konu gündemde mi?

Sercan Yıldırım henüz çok genç. Yeteneği 
ortada. Ancak hayatın her alanında olduğu 
gibi futbolda da bir gerçek var. O da çalış-
mak. Yetenek tek başına bir şey ifade etmez. 
Çalışmayla tamamlamak gerekiyor. Transfere 
gelince. Hedeflerden söz ettik. Eğer böyle bir 
noktadaysanız, elinizdeki değerleri tutmanız 
gerekiyor.
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T
ürk ihracatçıları, düşük kur, ülke 
ekonomisinin peşini bırakmayan 
krizler, siyasi kaos ortamı gibi birçok 
sorunla mücadele ediyorlar. Üstelik, 
küresel pazarda rekabet ederken, 
yüksek vergi ve pahalı enerji gibi 

fiyat artırıcı sorunlar için de çözüm geliştirmek 
durumundalar. Buna rağmen son 10 yılda çok 
önemli mesafe kat ederek 100 milyar dolar sını-
rını aştılar ve Türk ekonomisinin motoru oldular. 
Şimdiki hedefleri ise Türkiye’yi dünyanın 10 bü-
yük ekonomisi arasına sokmak ve 2023’te 500 

milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak. 
Türkiye’deki ihracatçıların sorunlarını ve öne-

rilerini dile getiren, onların sesini duyuran kuru-
luş ise TİM… Yani Türkiye İhracatçılar Meclisi… 
TİM’in başkanlığını ise, kendisi de bir ihracatçı 
olan Mehmet Büyükekşi yürütüyor. Onu gazete 
sayfalarından ve televizyon ekranlarından tanı-
yorsunuz. İhracat rakamları veren, kur eleştirileri 
yapan, ülke ihracatı için öneriler getiren Meh-
met Büyükekşi’yi dinlemek ve krizden sonra 
ihracatçıların nabzını tutmak istedik. Belki 500 
milyar dolar hedefinin önündeki engellerin kal-

Mehmet Büyükekşi:

Hedef 500 
     Milyar 
     Dolar

Bizim 2023 hedefimiz üretim 
teknolojisine sahip, teknolojik 
dönüşümünü sağlamış, belirli 
sektörlerde lider ve 500 
milyar dolar ihracat hedefini 
gerçekleştirmiş bir Türkiye’dir. 
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dırılması sürecinde, kamuoyu oluşturulmasına 
bir katkımız olur diye düşündük ve bu sayıdaki 
röportajımızı Mehmet Büyükekşi ile yaptık. 

Değişimi gerçekleştirmek, 
geleceği tasarlamak

TİM’in Türk ihracatçıları için önemi nedir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi; bölgesel ve sek-
törel 59 ihracatçı birliğini, 23 ihracatçı sektörü, 
ihracatçılara ve ihracatçı birliklerine hizmet ve-
ren 13 genel sekreterliği ulusal ve uluslararası 
düzeyde temsil etmektedir. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı; 59 ihracatçı birliğin yönetim 
kurulu üyelerinden oluşan genel kurulca; icra 
kurulu; her sektörün yönetim kurulu üyeleri ara-
sından üyelerce; yürütme kurulu, icra kurulu 
üyeleri arasından seçilmektedir.

Misyonumuz kamu ve özel sektör kuruluşları 
ile ihracatçılar ve karar vericiler arasında koor-
dinasyonu sağlamak, ihracatın ve ihracatçının 
sorunlarının çözüm merkezi olmak, ihracatçıları 
yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, ihracatın 
geliştirilmesi yönünde politikalar oluşturmaktır.

Bizim vizyonumuz: “Değişimi gerçekleştir-
mek, geleceği tasarlamaktır.” Bu bağlamda 
TİM’in hedefi, Cumhuriyetimiz’in 100. yılı olan 
2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracata ulaş-
maktır. Bu hedefe ulaşmak için de TİM, var gü-
cüyle tüm olanakları zorlamakta, çeşitli strateji-
ler ve projeler üreterek Türkiye ihracatçısına tüm 
desteği vermektedir.

Türk ihracatçıları son 10 yılda birçok sorun-
la boğuşuyor. TİM Başkanı olarak Türk ihracat-
çılarının performansını nasıl buluyorsunuz?

Türk ihracatçıları, pek çok olumsuz koşulda 
bile gerektiğinde kârlılıklarından da fedakârlık 
ederek gayet iyi bir performans gösterdi. Son 
yıllarda ihracatta üst üste rekorlar kırdık. Son 
yıldaki ihracat düşüşü ise Türk ihracatçısının 
performans düşüklüğünden değil, tüm dünyayı 
alt üst eden küresel krizden kaynaklandı. İhra-
catçı profilimizde bir değişme yaşanıyor, fakat 
bu olumlu bir değişiklik. Daha dışa açık, daha 
çok fırsat kollayan, yalnızca geleneksel ihracat 
pazarlarıyla kendisini sınırlamayan, yeni pazar-
ları da hedefleyen yeni bir ihracatçı neslimiz 
var. Pazar araştırmaları yapan, sağlıklı öngörü-
ler oluşturan ve bu öngörüler doğrultusunda ih-
racat gerçekleştirmeye çalışan ihracatçılarımız 
özellikle önümüzdeki on yıl içerisinde daha bü-
yük başarılara imza atacaklardır.

Küresel ekonomik kriz Türkiye’deki finans 
kurumlarını etkilemedi. Birçok büyük şirkette 
ciddi bir hasarla karşılaşmadı. Küresel eko-
nomik kriz ihracatçıları da teğet geçti mi?

Küresel kriz özellikle gelişmiş ülkeleri daha 
fazla yaraladı. Küresel kriz öncesinde ihracat 
yaptığımız ülkelerin büyük bölümü gelişmiş ül-
kelerden oluşuyordu. Bu nedenle bu pazarlar-
da talebin sert düşüşler göstermesi, doğrudan 
bizim satışlarımızı etkiledi. Önemli düşüşler gö-
rüldü. Ancak bu düşüşler küresel krizin doğru-
dan Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesiyle 
değil, gelişmiş ülke ekonomilerini zedelemesi 

Mehmet Büyükekşi:

Hedef 500 
     Milyar 
     Dolar

Mehmet 
Büyükekşi 
Kimdir?

1961 Gaziantep 
doğumlu olan Meh-
met Büyükekşi, 1984 
yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi’ni bitirdi. 
Marmara Üniversi-
tesi İşletme Kursla-
rı’na ve 1988 yılında 
İngiltere’de İşletme 
ve İngilizce dil kurslarına katıldı. Büyükekşi 
halen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üye-
si, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu 
Üyesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis 
Üyesi ve ayrıca Ziylan Şirketler Grubu Ge-
nel Koordinatörü olarak görev yapıyor. Ay-
rıca Mehmet Büyükekşi, Türkiye Deri Vakfı 
(TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM 
Uluslararası Ticaret Merkezleri A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Üyeliği, TOBB-BİS Organize 
Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyeliği, Türkiye Ayakkabı Sanayici-
leri Derneği Başkanlığı görevlerinde de bu-
lundu. 

2000-2006 yılları arasında İTKİB Deri ve 
Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, aynı zamanda 1997-2008 
yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü 
Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) 
Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerinde de bulunan Büyükekşi, Evli ve 
üç çocuk babası.

Türkiye, 
krizde aldığı 
darbeye 
karşın bugün 
benzeri bir-
çok ekono-
miden daha 
iyi durumda 
olduğu halde 
kredi notu 
onların geri-
sinde bulunu-
yor. Burada 
iki durum 
olabilir: 
(1) Kredi ku-
ruluşlarının 
değerlendir-
meleri yanlı 
olabilir. 
(2) Biz duru-
mumuzu iyi 
anlatamıyor 
olabiliriz.
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nedeniyle gerçekleşti. Yani ihracatçılarımız, Tür-
kiye ekonomisinin aldığı zarardan daha büyük 
bir zararla karşılaşmış oldu.

Finans sektörü zor zamanlarda 
desteğini artırmalı

Küresel ekonomik krizin etkilerini atlatıyo-
ruz diye bilir misiniz? İhracatla ilgili ekonomik 
veriler nasıl bir tablo çiziyor? Bu verilere ba-
karak Türkiye ekonomisinin 2010 performansı 
hakkında nasıl bir ön görüde bulunabilirsiniz?

Dünyanın ekonomik çıkış sağlaması için fi-
nansal istikrara ve özel talepte iyileşmeye ka-
vuşması gerekiyor. Belli başlı gelişmiş ülkeler 
hala kırılganlığını koruyor. Elbette krizin en kötü 
döneminde değiliz artık. Güvenin tekrar sağlan-
maya başladığına dair işaretler var. Fakat bir-
çok gelişmiş ekonomide bankacılık sistemleri 
sermaye yetersizliği içinde. Tüketiciler ise za-
yıf finansal pozisyondalar ve yüksek işsizlik de 
buna eklenince küresel talepte bir artışın çabu-
cak gerçekleşmesini beklemiyoruz. Bu nedenle 
Türkiye ihracatçıları mutlaka yeni ve alternatif 
pazarlar bulmalı, pazarlarını çeşitlendirmelidir. 
Biz Türkiye olarak bu koşullar altında 2010 yılın-
da 110,7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti-
receğimizi ön görüyoruz. 

2008 ve 2009 yılları içerisinde finans kurum-
larının performansını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? TİM olarak kriz süresince bankaların ih-
racatçıya yaklaşımlarını olumlu buldunuz mu? 

Eylül ayı sonu itibarıyla, Türkiye’nin “aktif bü-
yüklüğü 100 milyar lirayı aşan” banka sayısı üçe 
çıktı. Bankacılık sisteminin toplam aktif büyüklü-
ğü son bir yılda krize rağmen yüzde 17 civarın-
da büyüyerek 765 milyar liraya ulaştı. Bu başarı-
da 2001 krizinin ardından Türkiye’nin bankacılık 
sistemini önemli ölçüde revize etmesinin de 
payı bulunuyor. Aynı zamanda faiz oranlarının 
kademeli olarak hızlı bir şekilde düşmesi de 
bankaların yüksek oranlarda kâr sağlamasına 
olanak tanıdı. 

Bunun yanında Türkiye’de krizin başladığın-
dan bu yana en büyük sorunlardan birisi banka-
lar oldu. Zira bankalar kaynaklarının bir kısmını 
devlete ayırdılar ve bu bir sorun teşkil etti. Zira 
böylelikle reel sektöre aktarılan kaynaklar sınır-
lanmış oldu. 

Merkez Bankası ile piyasa faizi arasında-
ki makas da giderek açılıyor. Böyle olunca da 
şirketlerimiz ucuz finansmana erişemiyor. Oysa 

özellikle kriz dönemlerinde şirketlerimizin can 
suyuna, ucuz krediye, pazarlarını kaybetmeden 
destek görmeye ihtiyaçları var. 

Türkiye’deki finans kurumlarından beklen-
tileriniz nelerdir? 

Bankaların ihracatçılara olan yaklaşımı daha 
yüreklendirici ve sahip çıkan bir boyuta taşın-
malı diye düşünüyoruz. Zira bu ülkenin üreti-
cileri ve ülkeye döviz kazandıran mekanizması 
ihracatçılarımızdır. Bankalarımız, ihracatçıları-
mız, tüm üreticilerimiz biz bir bütün olarak aynı 
gemideyiz. Geminin bir yerinden su alması he-
pimizin sorunudur. Bu soruna ilgisiz kalmak, 
sonunda tüm gemiyi etkiler. Bu nedenle finans 
sektörünün özellikle zor zamanlarda ihracatçıya 
olan desteğini çekmesini değil, artırmasını bek-
liyoruz.

Merkez Bankası düşük faiz 
politikasını sürdürsün

Kur politikası nedeniyle sık sık Merkez 
Bankası ile karşı karşıya geliyorsunuz. Bu-
nun sebebi nedir? İhracatçıların Merkez 
Bankası’ndan beklentileri nelerdir?

Türkiye uzun yıllar boyunca yüksek enflas-
yon ve yüksek reel faiz ile yaşadı. Üretimin ge-
tirdiği gelirin çok üzerinde faiz geliri elde eden 
piyasa, doğal olarak risksiz ve çok kazanç vaat 
eden faize yöneldi. Sermaye üretime ve yatırıma 
değil, faiz geliri elde etmeye yöneldi. 

Biz buna karşı çıkarak yüksek faiz uygula-
masının hem yatırım ve üretime zarar verdiğini, 
hem de kurları aşağı baskılayarak ihracatımızı 
olumsuz yönde etkilediğini savunduk. 

Döviz kuru, yüksek faiz politikası nedeniyle 
düşünce ithalat daha cazip geldi. Bunun sonu-
cunda iç piyasada üretime ve yatırıma büyük 
darbe vuruldu. İstihdam rakamları bu olumsuz-
ları tüm çıplaklığıyla net bir şekilde ortaya koy-
maktadır. 

Biz her zaman döviz kurlarının yüksek faiz 
politikası nedeniyle yapay olarak düşük seyret-
tiğini söyledik. 

Geldiğimiz noktada Merkez Bankası yüksek 
faiz politikasından vazgeçti. Böylece üreticiyi ve 
yatırımcıyı engellemeyen bir ekonomik ortama 
kavuşabildik. Bu faiz indirimleri daha önceden 
gerçekleştirilebilseydi, ihracat üretim ve istih-
dam açısından çok farklı noktalarda olacağımızı 
düşünüyoruz. 

Bizim bundan sonraki süreçte Merkez 
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Merkez 
Bankası 
yüksek faiz 
politikasın-
dan vazgeç-
ti. Böylece 
üreticiyi ve 
yatırımcıyı 
engelle-
meyen bir 
ekonomik 
ortama ka-
vuşabildik. 

Bankası’ndan beklentilerimiz, 
döviz rezervlerini artırarak dö-
viz kurlarının sıcak para bas-
kısı ile düşmesinin engellen-
mesi, düşük faiz politikasının 
sürdürülmesi doğrultusunda-
dır.

Merkez Bankası düşük 
kur - yüksek faiz politikası 
uyguladığı için ihracatçılar 
tarafından eleştirildi ve eleş-
tirilmeye de devam ediyor. 
Dünya ülkelerinin ihracatını 
desteklemek için düşük kuru tercih ettikleri 
bilinen bir gerçek. Lakin serbest kur rejiminde 
Merkez Bankası’nın müdahil olmasını bekle-
mek doğru mu?

Biz Merkez Bankası’ndan dövize direkt 
müdahale beklemiyoruz. Ancak biz Merkez 
Bankası’nın fiyat istikrarına odaklandığı gibi 
TL’nin istikrarını da takip etmesi ve koruması 
gerektiğini düşünüyoruz.

Biz Merkez Bankası’ndan döviz kurunun 
serbest piyasa koşullarında oluşmasına daha 
fazla yardımcı olmasını istiyoruz. Bunun yolu 
da faizlerin yüksek tutulmamasından geçiyor. 
Dövizin son aylarda belirli bir seviyede istikrara 
kavuşması da bu tezimizi kanıtlıyor. Eğer faiz-
ler hızlı bir şekilde indirilmeyip yüksek tutulma-
ya devam edilseydi tüm dünya ekonomilerinin 
belirli bir iyimserlik sürecini girdiği bugünlerde 
döviz kuru hızla aşağıya inerdi. Halbuki hisse 
senetleri değerlenmesine, bono ve tahvil faizleri 
düşmesine, dışarıdan da döviz girmesine rağ-
men, yabancı paralar karşısında TL’nin değeri 
istikrarlı bir şekilde seyretmektedir. 

Merkez’in düşük kur-yüksek faiz politika-
sında son zamanlardaki değişimi nasıl oldu?

Merkez Bankası art arda faiz indirimlerine 
giderek son 1 senede faizleri yüzde 16,75’ten 
yüzde 6,5’lara kadar çekti. Merkez Bankası 
yüksek faiz uygulamasını geride bıraktı. Bizce 
bu son derece olumlu, ihracatçıyı ve üreticiyi 
memnun eden bir gelişmedir. Bundan sonraki 
aşamada ise Merkez Bankası döviz rezervlerini 
güçlendirerek bu süreci devam ettirmelidir.

Serbest kur rejiminde ve liberal bir eko-
nomik sistemde, ülke geliştikçe doğal olarak 
para birimi değer kazanacaktır. Dünyadaki en 
yüksek kurlar, gelişmiş ülkelerin para birimi. 
Türk ihracatının ülke ekonomisinin gelişmesi 

ile ters orantılı bir seyir izlemesini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Bu çelişik durumu aşması 
için Türkiye’nin ne yapması gerekir?

2001 sonrası döneme baktığımızda Türkiye 
ekonomisinin ihracat sayesinde krizden çıktığını 
görmekteyiz. Şunu açık bir şekilde ifade edebi-
liriz ki; ihracat 2001 sonrası dönemde Türkiye 
ekonomisinin motoru haline geldi. Bunun so-
nucunda ihracatımız 27 milyar dolardan 2008 
sonunda 132 milyar dolar seviyesine yükseldi. 
İhracat bundan sonra da ekonomimizi motoru 
olmayı sürdürecek, üretimin ve istihdamın itici 
gücü olmaya devam edecek.

İhracatımızın genellikle ucuz işgücüne 
dayandığı fikrine katılıyor musunuz?

Bu fikre kesinlikle katılmıyorum. En son 
rakamlara baktığımızda Türkiye’nin ihracatı-
nın yüzde 85’e yakını sanayi ürünü ihracatı. 
Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörlerine 
baktığımızda otomotiv, elektrik, elektronik, ma-
kine gibi yüksek teknoloji gerektiren sektörlerin 
ilk sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Diğer ta-
raftan Türkiye’nin iş gücü rakip ülkelerle karşı-
laştırıldığında hayli yüksek kalmaktadır. Bu ko-
nuda bir avantajımız olduğunu söylemek son 
derece güç. Ancak kalifiye güç açısından ba-
kıldığında Türkiye oldukça büyük bir potansiyel 
iş gücüne sahip. Sahip olduğumuz bu iş gücü 
verimliliği sayesinde yüksek iş gücü maliyetleri-
ni karşılayabiliyoruz.

Şu an firmalarımız en büyük yatırımı AR&GE 
ve tasarıma yapıyorlar. Yeni yayınlanan AR&GE’yi 
Teşvik Kanunu bir dönüm noktası. Bundan son-
ra ürünlerimizin katma değer oranını artırma-
ya odaklandık. Artık teknoloji düzeyini artırma 
hedeflerimiz var. Bizim 2023 hedefimiz; üretim 
teknolojisine sahip, teknolojik dönüşümünü sağ-
lamış, belirli sektörlerde lider ve 500 milyar dolar 
ihracat hedefini gerçekleştirmiş bir Türkiye’dir. 



MEZOPOTAMYA’YIM

BEN 
MARDİN’İM

Zinciriye Medresesi ve 
Ulu Cami

Fotoğraf: Özgür Çiftci
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BEN
Tarihi taş evleri, camileri, medreseleri, Deyrul Zafaran, 

Deyrul Umur Manastırıyla, Süryani, Keldani, Yahudi, Erme-
ni, Nesturu ve Yüzidi gibi farklı dinleri ve kültürleri bir ara-
da barındıran bir orta çağ kentidir Mardin. Mezopotamya 
Ovası’na doğan güneşi, Artuklular’dan kalan taş evin pen-
ceresinden izlersiniz. Geceleri, Suriye’nin köy ve kasabala-
rının ışıkları göz kırpar uzaktan. Venedik’ten sonra tamamı 
sit alanı ilan edilen tek kenttir Mardin. Aralara serpilmiş 
tek tük kaçak yapıyı saymazsanız, uzaktan ona baktığınızda 
“Ben Mezopotamya’yım” diye konuştuğunu duyarsınız…  



G
öz gözü görmüyor… 

Abbaralar yabancıya daha 
şehre girmeden adeta fısıldı-
yor… “ Acele etme! Yarışma 
zamanla; nice bin yıllar gördü 
bu kent. Sen de anla, kal bura-

da, sonra dayamazsın bana…” Önce izin ver-
miyor, göstermiyor yüzünü binlerce yıllık kent, 
sonra aşık edip bırakmıyor aynı güçle.  

Zamanla yarışıyorsanız gezmek için yabancı 
olduğunuz bu tarihi şehri, boşuna uğraşmayın. 

Mardin size zamanla barışmayı öğretir. Hoşgörü-
ler kentinde zaman, sislere bürünmüştü bir son-
bahar günü. Sağanak yağmur bu zaman tünelin-
deki kente girerken, adeta yabancıyı kirlerinden 
arındırıyor, kent yüzünü yabancıdan esirgiyordu. 
İçinde bulunduğumuz araç şehrin sokaklarında 
usulca ilerlerken yağmur yerini yoğun bir sis bu-
lutuna terk etmiş, kente dair merakımız daha da 
artmıştı. Yaşlı kent bize oyun oynuyordu adeta. 
Birkaç saat sonra sis bulutu yavaşça dağılma-
ya başladığında Eski Mardin’in dar sokakları, taş 

BEN MARDİN’İM

Ben Mardin’im Mezopotamya’nın orta yerinde, 
Şahadet parmağı misali yükselirim göğe. 
Ezan sesi çana selam durur, çan ezana. 

Güvercinler kâh kiliseye, kâh cami avlusuna 
Melek Tavus raks eder Müslüman’a, Hristiyan’a 

Siyah ile yeşil cübbe yan yana 
Yezidi güneşine karşı, Mecusi ateşi yanar. 

Minaremde üç din yaşar. 
Haç ile hilal aynı örste tava gelir. 

Dil yerine gözler konuşur. 
Önümde içilmeyi bekleyen zaman, 

Mırra tadında her an. 
Posası çıkmış yıllar bana baston 

Yol geçiririm içimden, 
Tek bağlantım, tek engelim 

Ben gecenin gerdanında Mardin’im.

                                Atilla Yaşrin
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kaldırımları ortaya çıkmaya başladı. 
İlk durağımız olan  kent müzesi, Mardin 

Merkez’de Atatürk Heykeli’nin hemen arkasın-
da kalıyor. Müze, 1895 yılında Antakya Patriği 
İgnatios Behnam Banni tarafından Süryani Ka-
tolik Patrikhanesi olarak yaptırılmış. Daha sonra 
Kültür Bakanlığı tarafından Süryani cemaatin-
den bedeli karşılığı alınmış ve 1995 yılında kent 
müzesi haline getirilmiş. Ayrıca müze içerisinde 
Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerden kal-
ma birçok kalıntıyı da görmek mümkün. Müzenin 
üçünkü katında ise Girnevas Höyük Kazısı’ndan 
çıkarılan arkeolojik eserler var. Eski Tunç, Asur, 
Urartu, Grek, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, 
Büyük Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemi-
ne ait yüzlerce eser burada sergileniyor. Ayrıca 
Mardin’e has bir el sanatı olan “telkari” 
işçiliğinin çok hoş örneklerini 
Müze’de görmek mümkündür. 

M.Ö. 4.000 yılına ait eser-
lerlerin bile mevcut olduğu 
Müze’de, Urartu Krallığı’na ait 
boyalı testiler, adak levhaları 
gibi değerli eserler var. 

Tamamı sit alanı ilan edildi
Binanın mimari yapısı, süslemeleri Mezopo-

tamya kültürüne dair birçok şeyi anlatıyor. Yeni 
müze binası tamamen kesme kalker taşından 
yapılmış. Mardin’e mistik bir hava veren; binaların 
yapımında kullanılan taş ve evlerin iç-dış mimari-
sidir. Mardin Taşı olarak da bilinen bu taş, yine bu 
bölgeden çıkmakta, sarı, kirli beyaz tonları bulu-
nan bir madendir. Kışları sıcak, yazları serin tutan 
evler için ideal, insan sağlığı için faydalıdır. Sert 
olanlar ev yapımında kullanılırken, daha yumuşak 
ve gözenekli olan kireç taşları süslemeler için ide-
aldir. Mardin Müzesi’nin iç ve dıştaki tonoz, ke-
mer, korkuluk ve sütun başlıklarında bölgeye özel 
bu süslemeleri görebilirsiniz. Tabii bu süslemeleri 
sadece bu binada değil, neredeyse bütün tarihi 
Mardin evlerinde görmek mümkün. 

Bugün batıdaki birçok şehir, hava alma-
yan betonarme binalara teslim olmuşken, eski 
Mardin’in bulunduğu alan mistik yapısını koru-
muştur. Bu orijinalliği nedeniyle Mardin, Vene-
dik ile birlikte tamamı sit alanı ilan edilen dünya-
daki iki şehirden birisidir. 

Mardin, Dünya Kültür Mirası Dosyası’na, Ta-
rihi taş evleri, camileri, Medreseleri, Deyrul Zafa-
ran, Deyrul Umur Manastırıyla, Süryani, Keldani, 
Yahudi, Ermeni, Nesturu ve Yüzidi gibi farklı din-
leri ve kültürleri bir arada barından bir ortaçağ 
kenti olarak girmişti. Uzaktan Mardin’e baktığı-
nızda, kentin size “Ben Mezopotamya’yım” diye 
fısıldadığını işitirsiniz. Lakin bu eşsiz manzarayı 
bozan, taş evlerin arasına tek tük serpilen be-
tonarme evler, bu sesin önündeki en büyük 
engellerdir. Ama öğrendiğimize göre, ne mutlu 
ki Mardin Valiliği bu zevksiz abidesi betonarme 
yapıları yıkmak için harekete geçmiş. 

Dar sokaklar ve Abbaralar ( geçit )

PTT Binası
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Fotoğrafçıların 
mekanı PTT binası
Şimdiye kadar çok şehirde 

devlet dairesi, PTT binası gör-
müştük de, bu kadar güzelini hiç 
görmemiştik. Mardin Kalesi’nin he-
men altında yer alan bu tarihi bina, 
Mezopotamya Ovası’nın izlenebi-
leceği en güzel yerdir. Önünde yer 
alan Şehidiye Camii’nin minaresinin 
fotoğrafı bu binadan çekildiğinde, 
sonsuzlukta salınır gibi durur bu taş 
minare… U şeklinde inşa edilen bu 
yapıt, Türkiye’de halen kullanılan en 
estetik PTT binasıdır. 

Binanın hemen üst tarafında ise 
Zincireye Medresesi bulunur. Mardin 
Kalesi’nin hemen altında yer alan Zin-
ciriye Medresesi’nin üst tarafına çıkar, 
oradan ovaya doğru bakarsanız, medre-
senin iki kubbesinin arasından Ulu Camii’nin 
minaresini görürsünüz. Bu fotoğraf karesi 
Mardin’i anlatmak için yeterlidir. Çünkü Zinci-
reye ve Ulu Camii Mardin’in simgeleridir. Efsa-
neye göre Ulu Cami ve Zinciriye arasında yıllar 
önce bir zincir varmış. Peki bu zincir ne zaman 
kırılmış? Hikayeyi Lütfi Özgünaydın’dan dinle-
yelim: “Bu iki yapıtın kutsiyetleri birbirini güç-
lendirirmiş. Kenti koruyup kollarmış bu bağlılık. 
Gerçekten bir tılsımı varmış bu bağlılığın. Kenti 
kötülüklerden korurmuş. Özellikle insanı… Yaz 
sıcağında kente dağılan yılanlar, akrepler bu 
tılsıma çarpar düşerlermiş yere. Hiç kimseyi 
akrep sokmazmış. Mezopotamya’nın akrepleri 
el gibi, Zehri morartır öldürür insanı. Ne zaman 
ki bu zincir kırılmış, o zaman tılsım bozulmuş. 
Akrepler bayram etmiş. Zinciriye’nin zinciri yok 
ama anlatılan efsanesi var. Ulu Cami muhte-
şem kolonları, minaresi, bahçesi ile kentin tam 
ortasında. Zinciriye kalenin dibinde. Her gün 
bibirlerine el uzatıyorlar hasretle. Zincir kırılınca 
bağları kopmuş ruhları ayrı düşmüş. Ama ken-
tin panoraması içinde yine birlikteler.”

Artuklular zamanından kalma olan Zinciriye 
Medresesi, 1385 yılında Melik Necmeddin İsa 
tarafından yaptırılmış. Ulu Cami’nin yapım tarihi 
ve kimin tarafından yaptırıldığına dair ise kesin 
bir bilgi yok. (Bazı araştırmacılar kiliseden cami-
ye çevrildiği ve tarihinin çok eskilere dayandığını 
iddia etmektedir.) Ama Artuklu Hükümdarı Melik 

Salih tara-
fından vakfiyelerin 
bağışlandığı ve el-
den geçirilerek bu-
günkü halini aldığı 
anlatılır. Hatta Melik 

Şah’ın buraya bir mi-
nare daha yaptırdığı, 

bu minarenin bir dep-
remle yıkıldığı, Zinciriye 
Medresesi ile arasında-
ki bağın da bu yıkımla 
koptuğu söylenir. 

Duvardaki kan
Mardin’i en güzel iz-

leyebileceğiniz yer, kentin 
batısında yer alan ve kar-
şı cephede duran Büyük 

Mardin Oteli’nin bulunduğu tepe 
nokta. Birçok yerde gördüğünüz Mardin fotoğ-
rafları da genelde buradan çekiliyor. Biz bütün 
Mardin seyahati boyunca farklı saatlerde beş 
defa buraya çıktık. İlk gittiğimiz gün kentte sis 
vardı, Kale sisten gözükmüyordu. Sonra sis ke-
silince yeniden, akşam olunca yeniden, güneş 
yüzünü gösterince yeniden gittik. Her gittiği-
mizde kentin farklı bir güzelliğini gördük. Kente 
ruh veren taşların, her ışık değişiminde farklı bir 
renge büründüğünü ve kentin imajını değiştirdi-
ğini gözlemledik. Mardin Kalesi’ni de en net şe-
kilde buradan görebilirsiniz. Bugün askeri alan 
içerisinde yer alan Mardin Kalesi’ni gezmek 
mümkün değil. Mardin’in yaşlıları bir zamanlar 
kalenin ziyarete açık olduğunu, buraya tırma-
nıp oyunlar oynadıklarını anlatıyorlar. Yapım ta-
rihi tam olarak bilinmeyen kalenin Sümerliler’e 
kadar uzandığı yazılıyor. Babiller’den, Bizans, 
Artuklu, Osmanlı’ya kadar birçok medeniyet 
gören kale’de M.S. 300’lü yıllarda ateşe tapan 
bir hükümdarın şifa bulduğu, bunun üzerine 
kendi halkını buraya taşıdığı, bir veba salgını 
ile kaledeki herkesin öldüğü anlatılıyor. Ama 
bugün için Kale’nin çok yıprandığı ve Zinciriye 
Medresesi’ni tehdit ettiği, bu nedenle ziyarete 
kapalı olduğu belirtiliyor. 

Mardin’in seyrine doyduktan sonra 
Mardin’in en ünlü eserlerinden bir tanesine 
doğru yol alıyoruz.Çekim yaptığımız otelin bu-
lunduğu alandan ortalama bir kilometre ileride, 
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biraz şehrin uzağında, tek başına hüzünlü bir 
medrese bekliyor bizi. 1487-1502 yılları arasın-
da Sultan Kasım tarafından yaptırılan Kasımiye 
Medresesi’ne hüzünlü dememizin nedeni du-
vardaki kan izleri. Medrese’yi yaptıran Sultan 
Kasım, Timur tarafından burada öldürülmüş. Bu 
olaya çok üzülen Kasım’ın kız kardeşi, yaşmağı-
nı Kasım’ın kanına bulamış ve duvarlara vurmuş 
o acıyla… Kasım’ın kanı o günden bu güne, 
Kasımiye Medrese’sinin duvarlarında yaşarmış. 
Tabii, sonradan bazı bilim adamları bu izleri in-
celeyip, bunun kan değil kök boyası olduğunu 
söylemişler ama, biz bilimin soğuk gerçekliği 
yerine, efsanenin yakıcı mitine inanmayı tercih 
ediyoruz. Bu Medrese’nin diğer bir özelliği ise 
içerisindeki havuz… Üç bölümden oluşan havu-
zun ilki doğuşu, biraz daha büyük olan yaşamı, 
Medrese’nin ortasında yer alan büyük havuz ise 
ölümü temsil ettiği anlatılıyor. 

Tarihin içinden uykuya uzanmak
Medrese’den çıkıp, yeniden Kent Müzesi’nin 

önünden geçip, tarihi çarşıların yanından PTT 
Binası’na doğru yola çıkıyoruz. Mardin’in mer-
divenli, taş sokakları dünyada eşine ve benze-
rine ender rastlanır türden. Sokaklarda birçok 
yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilmiş. Cemil İpekçi’nin restore edip 
yaşadığı evi, Sabancılar’ın restore ettikleri ve 
müze haline getirdikleri yerleri gördükten sonra 
istirahat etmek için Artuklular zamanından kal-

ma tarihi otele doğru 
yol alıyoruz. Yolumuz, 
abbara adı verilen 
geçitten geçiyor. Ab-
baralar aynı ailelere 
ait mülklerin yollar ne-
deniyle bölünmemesi 
için yapılmış. Böylelik-
le üstü ev, altı yol olan 
bir mimari şekil, belki 
de dünyanın ilk met-
ro sistemi Mardin’de 
ortaya çıkmış. 

Abbaralar geçidi 
sizi Mardin’in en eski 
camilerinden birisi 
olan Melik Mahmut 
Camii’ne (1367-1368) 
götürüyor. Cami’nin 
hemen karşısında da 
çok hoş bir butik otel 
olan Artuklular Ker-
vansarayı bulunuyor. 

Birçoğu için ürkütücü kabul edilsede, tari-
hi yaşamayı sevenler için ideal bir yer. Ka-
lın taş duvarları, sanki bir zaman tünelinin 
içerisinden geçiyormuş hissi veren ahşap 
kapıları, ahşap dolapları, takunyaları ile size 
Artuklular dönemindeki bir tüccar hissiyatı 
yaşatıyor. Bu otel, tarihi yapıların bozulma-
dan nasıl günümüz işletmeleri haline getiri-
lebileceklerinin açık kanıtı gibi. 

Dünya’nın ikinci 
büyük kilisesi

Mardin’de anlatılacak şey çok, ama 
yazı alanımız az. O yüzden son olarak 
Midyat’tan bahsedelim. Midyat Kültür Evi, 
son dönemdeki dizi ve filmlerin gözde 
mekanı. Bunun nedeni ise, Midyat’ın bir 
bölümünün hiç bozulmamış olması. Eski 
Midyat adı verilen bu bölgeye ne mutlu ki 
hiç betonerme yapı yapılmamış. Evler ve 
kaldırımlar eski orjinallikleriyle yaşamaya 
devam ediyorlar. Bütün alan sanki bir film 
seti. Birçok dizi de ağa konağı olarak gör-
düğünüz yer, bugün bir müze gibi hizmet 
veren Midyat Kültür Evi. Terası iki farklı 
Midyat’ı görebileceğiniz enfes bir manza-
rayı barındırıyor. Ama Midyat’ı özel kılan 
diğer bir yapı ise dünya Süryanileri’nin 
merkezi olması. Vatikan’dan sonra dünya-
nın en büyük ikinci Hıristiyan mabedi olan 
Mor Gabriyel (ya da diğer adıyla Deyrul 
Umur) Manastırı 1610 yıllık bir tarihe sahip. 
397 yılında Mor Samuel tarafından yaptırı-
lan Manastır, dünyanın en eski Hıristiyan 
mabedlerinden birisidir. İçerisinde Bizans 
dönemine ait nadir mozaikleri, çan kule-
lerini, güneş tapınaklarını, çan kulelerini 
barındıran Manastır, dünyanın birçok ye-
rinden ziyaretçi çekiyor. Mardin’deki di-
ğer ünlü Süryani yapısı ise Deyrulzarafan 
Manastırı’dır. Bu Manastır içerisinde yer 
alan Güneş Tapınağı, Mardin’de güneşe 
tapanların varlığını göstermektedir.  

Midyat’tan sonra artık Mardin’e veda 
etme vakti yaklaşıyor. Biz vedaya hazırla-
nırken, güneş bize inat yüzünü gösterme-
ye karar veriyor. Bu ışıkta Mardin fotoğrafı 
kaçmaz diyip, Mardin’i karşıdan gören te-
pede alıyoruz soluğu. Bir kaç kareye bas-
tıktan sonra Evliya Çelebi’nin Mardin için 
yazdıklarını hatırlatarak bu mistik kente 
veda ediyoruz: “Tarif etmekte lisan kısa, 
kalem kırıktır…”

Mor Gabriyel 
Kilisesi

Mor, Sürya-
nice’de aziz 
demek. O 
nedenle bir-
çok Süryani 
din adamı-
nın isminin 
önünde 
“Mor” sıfatı 
kullanılıyor.



Mardin’de ne yenir 
Mardin’in mutfağı da kentin 

tarihi kadar zengin. Biz de, ak-
şam yemeğimizde geleneksel 
tatlardan hazırlanmış bir tabak 
rica ettik. Tabaktaki en favori 
yemek, kaburga dolması idi. 
Pilav ve hayvanın kaburga 
bölgesinden alınan etle yapı-
lan bu yemek gerçekten çok 
enfes. İçine konan bademler 
ise yemeğin tadına tat katıyor. 
Tabakta bulunan diğer enfes 
tat da, Kibe. Mumbara ben-
zeyen bu yemek kuzu veya 
oğlak işkembesinin içerisinin 
doldurulması ve bir iple bağ-
lanmasıyla hazırlanıyor. Ayrıca 
kapalı lahmacuna benzeyen 
senbusek; etin, hamurun, ye-
şillikle bir arada karıştırılmasıy-
la yapılan farklı bir etli ekmek 
türü muhakkak tadılmalı. Ay-
rıca içli köfte iki türlü yapılıyor 
Mardin’de. Haşlamasına Ikbe-
bet, kızartmasına da Irok adı 
veriliyor. 

Kasımiye 
Medresesi

Telkari 
örnekleri

27
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Suriye’nin kapı komşusu olan Mardin, 
Türkiye’nin dünyada en çok tanınan şehirle-
rinden birisi. Medeniyetlerin buluşma noktası 
olan bu kent, taş evleri, ilginç mimari yapısı ve 
geçitlerle süslenen taş kaldırımlarıyla meşhur. 
Unesco’nun Venedik’ten sonra, kentin tama-
mını sit alanı ilan ettiği tek kent Mardin… 

Her ne kadar Mardin’in tepelerinden 
Suriye’nin ışıkları gözükse de, yıllardır sınır ti-
caretinden faydalanamamış bu tarihi kent… 
Canlı olmayan ticari hayatın açığını turizm ka-
patmış. Bugün Mardin’in en önemli geçim kay-

naklarının başında turizm geliyor. Türkiye ile 
Suriye arasında vizenin kaldırılması ile birlikte 
ticaretin de canlanması bekleniyor. 82 bin nü-
fuslu bu şirin kentimizde Türkiye Finans’ın he-
nüz iki yaşını doldurmamış bir şubesi bulunu-
yor.  Şube  Müdürü Mahmut Güneş, Mardin’de 
yeni açılmalarına rağmen, kısa sürede yüksek 
oranda müşteri portföyüne ulaştıklarını söy-
lüyor. Güneş, Türkiye Finans Genel Müdürü 
Yunus Nacar’ın da söylediği gibi, Mardin’in 
parasının, yine Mardin’i kalkındırmak için kul-
lanıldığının altını çiziyor. 

Bize Mardin’den ve ekonomisinden bah-
seder misiniz? 

Mardin 82 bin nüfuslu bir ilimiz. Mardin ve il-
çeleri genelde tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. 
Ayrıca il merkezi ve Midyat’ta turizm önem-
li bir geçim kaynağı. Esnaf turizm sayesinde 
ciddi gelir elde ediyor. Resmi veriler, geçen yıl 
Mardin’in bir milyona yakın turisti ağırladığını 
gösteriyor. 

Mardin önceleri kurak bir yerdi. Ama sula-
ma sistemi oluşturuldu, o nedenle geçen yıl bir 
hayli verimli geçti. Bu yıl daha iyi olmasını bek-
liyoruz. Mardin’e bağlı ilçeler Midyat, Kızıltepe, 
Mazıdağı, Derik ve Nusaybin olarak sıralana-
bilir. Bu ilçelerimizin de geçim kaynağı tarım 
ve hayvancılık. Ayrıca Midyat son yıllarda Türk 
sineması açısından önemli bir yer haline geldi. 
Birçok film ve dizi burada çekildi. 

Ama maalesef Mardin’de sanayi istenen 
düzeye gelmiş değil. Ayrıca Mardin’de gü-
müşçülük önemli bir geçim kaynağı. Mardin, 
medeniyetler şehri olarak biliniyor. Süryani 
vatandaşlarımız genelde gümüşçülük üzerine 
çalışıyorlar. Telkari dediğimiz bu gümüş işçili-
ğine turistler bir hayli ilgi gösteriyorlar. ŞU

B
E

Türkiye Finans Mardin Şube Müdürü Mahmut Güneş:

Mardin’in Parası 
Mardin’i Kalkındırıyor

Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Mardin’de Türkiye Finans, kısa bir süre önce şubesini 
açtı. Türkiye Finans, buradan topladığı fonları, şehir dışına çıkarmadan, yine Mardin’in kalkınması 
için kullanıyor.

Mahmut Güneş kimdir?
1967’de Diyarbakır’da doğan Mahmut Gü-
neş, bankacılığa 1990’da Diyarbakır Yapı 
Kredi Şubesi’nde başlamış. Sırasıyla Top-
rakbank ve Pamukbank’ta çalışmış. 2004 
yılında Family Finans’ta  çalışmaya baş-
layan Güneş, birleşme sonrası görevine 
Türkiye Finans’ta devam etmiş.  2008’in 
Nisan ayında Mardin Şubesi’ne müdür 
olarak atanan Mahmut Güneş, dört çocuk 
sahibi. Ailesi Diyarbakır’da yaşamaya de-
vam eden Mahmut Güneş, Mardin-Diyar-
bakır arasında mekik dokuyor.
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Bütün bunlarla birlikte şu an Mardin’de in-
şaat sektörü de çok canlı. Mardin’de yaklaşık 
300-400 konutluk inşaat devam ediyor. Bizim 
müşterimiz olan Mehmet Bey’in 190 konut in-
şaatı bulunuyor. Ayrıca yakın zamanda TOKİ 
geliyor. Bütün bunlar çevreden Mardin’e göçü 
de tetikleyecektir. Kırsalda yaşayan insanların 
göç oranı fazlalaşacaktır. Mardin Üniversitesi 
açıldığı zaman da kentte hareketlilik artacak, 
ekonomi canlanacaktır.  

Mardin sınır kenti. Suriye sınırı, kent mer-
kezine çok yakın. Bu durum kentte ticareti 
nasıl etkiliyor?

Kent merkezinde 20-25 civarında şirket ti-
caretle ilgileniyor. Bu firmaların çoğunluğu un 
üretimiyle uğraşıyor. Birkaç tane de “çır çır” 
işiyle uğraşan şirket var. İhracat genelde Kuzey 
Irak’a yapılıyor. Suriye komşumuz olmasına 
rağmen bu ülke ile ticaretimiz yok denecek ka-
dar az. Nusaybin’den Suriye’ye direk geçiş var 
ama sınır aktif değil. Ama hükümetin son faa-
liyetleri arasında yer alan Suriye ile aramızdaki 
vizenin kaldırılmasıyla birlikte, Suriye ile yapılan 
ticaretin gelişeceğini ümit ediyoruz. Tabi şu an 
da geliş gidişler var ama bunlar genelde legal 
faaliyetler değil. Genelde elektronik eşyalar 
Suriye’den Mardin’e kaçak yollarla giriyor. 

Türkiye Finans’ın Mardin ekonomisindeki 
yeri nedir?

Biz Mardin’in genel pastasından payımızı 
almışız. Bizimle birlikte burada farklı bankala-
rın şubeleri açıldı. BDDK’nın verilerine göre biz 
bunları tamamen geçtik. Mardin’de kısa süre-
dir faaliyet göstermeye başlamamıza rağmen 
büyük bankalarla rekabet edebilecek güçteyiz. 
Mardin’de 11 tane banka şubesi var. Yeni şu-
beler de açılacak önümüzdeki günlerde. Bu 

bankalar arasında üst sıralardayız 
ve gün geçtikçe de müşterimiz ar-
tıyor, mevduatımız katlanıyor. 

Mardin Şubesi’nde kaç kişi 
çalışıyor?

İki tanesi güvenlikçi arkada-
şımız olmak üzere, ben hariç 7 
kişi çalışıyor. Tabii cari hesaplar, 
bireysel ve kurumsal pazarlama 
şeklinde dağılıyor. 10 personel bi-
zim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. 

Hedefleri tutturabildiniz mi?

Ekim sonu itibariyle bize veri-
len yıllık hedefi tutturmuş durum-
dayız. Tabi hedefi tutturduk diye, 
yılın geri kalanında da yatmaya-
cağız. Durmak yok, yola devam… 
Biz şu an hedefin üstüne ne kadar 
çıkabiliriz, bankamıza daha ne 
kadar fazla katkı yapabiliriz diye 
araştırıyor ve çalışıyoruz. Ekibimiz 
iyi, arkadaşlığımız iyi… Mardin şu-
bemizi kısa sürede Elhamdülillah 
iyi yerlere getirdik. 

Bize iletmek istediğiniz son 
bir şey var mı?

Genel Müdürümüz Yunus Na-
car Bey’in bir sözü vardı. “Mardin’in 
parası Mardin’in kalkınmasında 
kullanılacak” diye… Biz bunu yeri-
ne getirmeye çalışıyoruz. Mardin’in 
parası ile Mardin’in ekonomisini fi-
nanse etmek bizim hedefimiz. Bu 
şekilde yola çıktık, inşallah bu şe-
kilde devam edeceğiz. 

Mehmet Konuş
Elifana İnşaat’ın Sahibi

Gevriye Korkmaz
Rent A Car sahibi

Neden Türkiye 
Finans Mardin 
Şubesi?

Ben Süryani cemaatinden 
Gevriye Korkmaz. Uzun süre 
yurt dışında yaşadım. Şimdi 
Türkiye’ye kesin geri dönüş 
yaptım. Memleketime de 
yatırım yapmak istiyorum. 
Şu an Rent A Car şirketimiz 
var. Türkiye Finans’la açılış 
esnasında tanıştık, yakla-
şımlarından çok memnun 
kaldık. Birçok banka varken 
Türkiye Finans’ı tercih ettik. 
Bize destek olduğu sürece 
Mardin’deki işlerimizi büyüt-
mek istiyoruz.

Elifana İnşaat Limited Şir-
keti yetkilisiyim. Mardin’de 
Elifana Cennet Siteleri’ni 
yaptık ve bunun gibi birçok 
projeyi yaşama geçirmeye 
devam ediyoruz. 
Açıldığı günden itibaren 
Türkiye Finans’la çalışı-
yoruz. İlk açtığımız hesap 
Elifana Limited Şirketi üze-
rinedir. Türkiye Finans’tan 
konut kredisi kullandık. 
Projelerimiz devam edi-
yor, çalışmaya da devam 
edeceğiz. 

Bir Müşteri
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Kitapların Efendisi:
Ali Emiri Efendi

Divânu Lügati’t Türk’ü bir kitapçıda bulup, kültür hayatımıza kazandıran Ali Emiri Efendi, bütün 
hayatını kitap peşinde koşturarak geçirmiştir. Sadece bir cilt kitap için Yemen’e tayinini çıkartacak 
kadar kitap tutkunu olan Emiri, Millet Kütüphanesi’nin oluşumunu, bahşettiği 16 bin civarında eserle 
sağlamıştır. Kütüphaneye kendi adının verilmesini teklif edenleri: “Ben bu kitapları milletim için top-
ladım” diyerek reddetmiş, bu söz üzerine kütüphaneye “Millet Kütüphanesi” adı verilmiştir.  Z

A
M

A
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O
smanlı İmparatorluğu’nun fii-
len çökmeye başladığı yıllar-
dır. Sonu bir türlü gelmeyen 
savaşlar nedeniyle İmpara-
torluk tebaası yorulur ve fakir 
düşer. Birçok aile geçinebil-

mek için elde avuçta ne varsa satmaya baş-
lar. 1914’yılında yaşlı bir kadın Beyazıt’taki 
Sahaflar Çarşısı’na uğrar ve atalarından kalan 
eski bir yazma eseri çok cüz-i ücrete Sahaf 
Burhan Bey’e satılması için verir. Eski ve yıp-
ranmış olan bu esere alıcı bulmak zordur. Bir 
gün Burhan Bey’in dükkanına Ali Emiri isimli 
bir kitap tutkununun yolu düşer. Burhan Bey’e 
elinde yeni bir şey olup olmadığını sorar. Sahaf 
Burhan Bey’in aklına bu eski yazma eser gelir 
ve Ali Emiri Efendi’ye bu eseri gösterir. Esere 
şöyle bir göz atan Emiri, çok heyecanlanır ama 
heyecanını kitabın fiyatını yükselteceğini düşü-
nerek bastırmaya çalışarak şöyle der: “Dağınık 
bir kitap, noksan mı tamam mı anlaşılmıyor, 
noksansa hiç bir işe yaramaz. Bununla beraber 
ne de olsa eserdir. On beş liraya olursa alayım, 
kütüphanemde bulunsun.” Sıkı bir pazarlıktan 
sonra kitapçı ile 33 liraya anlaşır. Lakin yanın-
da o kadar para yoktur. Bununla birlikte para 
bulmak için ayrıldığı vakit, kitabın başkası ta-
rafından satın alınmasından da korkmaktadır. 
Kitapçıda beklemeye başlar. Bir müddet sonra 
sahafın önünden geçmekte olan bir dostunu 
görür ve hemen ondan borç para alarak kitabı 
satın alır. 

Ali Emiri’nin satın aldığı bu kitap, Türk dili ve 
edebiyatının temel taşı kabul edilen, Kaşgarlı 
Mahmut’un 11. Yüzyıl’da kaleme aldığı Divânu 
Lügati’t Türk’tür… 

Türk dilinin en önemli kaynak eserini, tesa-
düfen bir sahafta fark etmiş ve kültür dünya-
mıza kazandırmıştır. Ali Emiri, Divanu Lugat-it 
Türk’ü elde ettikten sonraki ruh halini şu şekil-
de anlatır: ”Kitabı aldım; eve geldim. Yemeyi 
içmeyi unuttum. Bu kitabı, sahaf Burhan 33 
liraya sattı. Fakat ben bunu birkaç misli ağırlı-
ğındaki elmaslara değişmem.”

4.000 beyitlik şiiri ezberledi

Peki, bugün hakkında sempozyumlar dü-
zenlenen, sergiler açılan Ali Emiri Efendi kimdir? 

1857 yılında Diyarbakır’da doğan Ali Emiri 
Efendi, Seyyid Mehmet Şerif Efendi’nin oğlu-
dur. Ailesi Diyarbakır’ın köklü ve entelektüel 
ailelerinden olup, seyyid ve şerif soyundan 
gelmektedir. Ali Emiri’nin babası kentin ünlü 
şairlerinden Saim Mehmet Emiri Çelebi’nin 

torunudur.  Onun entelektüel gelişiminde ai-
lesinin büyük etkisi vardır. Emiri, ilk eğitimini 
Sülûkiyye Medresesi’nde tamamlamış, amca-
ları Fethullah Feyzi ve Şaban Kamil Efendi’den 
hat, alet ilimleri dersleri almış, Şirvan Kayma-
kamı olan dayısından da Farsça öğrenmiştir. 

Ali Emiri Efendi, zaman içinde Arapça ve 
Farsçasını iyi derecede geliştirir. Medrese 
eğitimi sırasında şiirle ilgilenmeye başlar ve 
aralarında 4.000 beyitlik “Nevâdirü’l Âsâr” adlı 
kitabın da olduğu bazı eserleri ezberler. Güçlü 
bir hafızaya sahip olan Emiri, doğu edebiya-
tına dair pek çok eseri de okur. 10-11 yaşla-
rına geldiğinde Siirt-Şirvan kazasına medrese 
eğitimi için gider ve burada beş yüzden fazla 
şairin hayat hikayesini konu alan “Nevadir ül-
Eslaf”, “Haristan” ve “Kaside-i Bürde-i Emali” 
adlı eserleri hatmeder. Siirt – Diyarbakır ara-
sında eğitimini devam ettirirken hat sanatıyla 
da uğraşmaya başlar ve yazdığı bazı levhalar 
Diyarbakır’daki camilere asılır. 

Binlerce kitabı okuyan ve biriktiren Emiri’nin 
öğrenme aşkı bitmez. 18 yaşına girdiğinde 
elektrik akımı haritasını merak ederek (Telgraf 
fennindeki seyyâle-i berkiye haritası) 6 ay telg-
rafçılık eğitimi alır. Bu eğitim, onda tarih kitap-
larına olan ilgiyi ortaya çıkartır ve gece-gündüz 
bu kitapları okumaya başlar. Durmaksızın kitap 
okuma aşkı Emiri’yi bir müddet sonra bitap dü-
şürür ve hastalanmasına sebep olur. Hekim 
tavsiyesi üzerine hava değişimi için Mardin’e 
dayılarının yanına gider ama, Ali Emiri orada 

Divânu 
Lügati’t 
Türk
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da rahat duramaz, Mardin’de Arap Dili ve Ede-
biyatı üzerine kitaplar okur ve kendini geliştirir. 
Mardin dönüşü Ali Emiri, Arapça şiir yazacak 
düzeye gelmiştir. 

“Lu’biyâta merakım yok idi”
Ali Emiri, çocukluğunda kitaplara olan düş-

künlüğünü şu sözlerle anlatmaktadır: “Lû’biyâta 
(eğlenceye) merakım yok idi. Üstadımızla tefer-
rüce (gezintiye) gittiğimiz zaman çocuklar oyun-
la meşgul olurlar, ben bir tarafa çekilir, kitap 
mütâlaa ederdim”

Bu kitap sevdasından biraz olsun koparmak 
ve oğullarını ticari hayata hazırlamak isteyen 
ailesi, babasının dükkanında çalışmasına ka-
rar verir. Emiri, iş zamanlarında bile kitaplarını 
ihmal etmez ve bir gün dükkanına gelen müş-
teriye: “Alacaksanız indireyim, yoksa beni boş 
yere meşgul etmeyin” der. Oğlunun ticarette 
zarar ettirdiğini gören babası, onu daha fazla 
ticaret için zorlamaz ve kitaplarına dönmesine 
izin verir. 

Ticaret hayatına mizacı uygun 
olmayan Ali Emiri, 1878 yılında 
30 yıl sürecek memuriyet haya-
tına başlar. Vilayet Gazetesi’nde 
Sultan V. Murat’ın tahta çıkışı için 
yazdığı 93 beyitlik kaside, Heyet-
i Islahiyye görevi için Diyarbakır’a 
gelen Abidin Paşa’nın dikkati-
ni çeker ve Ali Emiri Efendi’yi 
yanına kâtip olarak alır. Abidin 
Paşa’nın Selanik’e Vali olarak 
atanması ile onunla birlikte bu 
şehire gider. Daha sonra sırasıy-
la Kozan Sancağı Âşar Müdür-
lüğü, Adana Âşar Başkâtipliği, 
Leskovik, Kırşehir, Trablusşam 
Sancakları Muhasebeciliği, Ma-
muratülaziz (Elazığ) ve Erzurum 
Defterdarlığı, Yanya ve İşkodra 
Maliye Müfettişliği, Halep Def-

terdarlığı, Yemen Islahat Heyeti Üyeliği ve 
Maliye Müfettişliği görevlerini yürütür. 

Kitaplara daha çok ilgi gösterebilmek 
için 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanın-
dan sonra emekliliğe ayrılır ve Osmanlı’nın 
kültür başkenti İstanbul’a yerleşir. Daha 
sonraki zamanlarda çeşitli teklifler olması-
na rağmen devlet görevinde bulunmaz ve 
kendini tamamen kültür hayatına vakfeder. 
Millî Tetebbûlar Encümeni, Tasnîf-i Vesâik-
i Târîhiyye Encümeni Başkanlığı ile Târîh-i 
Osmânî Encümeni Üyeliği gibi kültür odak-
lı görevleri yerine getirir. Bugün halen Ali 
Emiri Tasnifi olarak anılan, Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi Dairesi Tasnif Komisyonu’nun 
başında bulunur. 

Ömrü kitap peşinde
koşmakla geçti
İstanbul’da yaşadığı süre zarfında bir defa 

bile Beyoğlu’na gitmeyen, hiç evlenmeyen ve 
hayatını kitaplara vakfeden Ali Emiri, kültür 
dünyamıza binlerce eser kazandırmanın yanı 
sıra çok sayıda da telif eseri bırakmıştır. 

Tezkire-i Şuara-i Amid isimli kitabında ken-
dinden şu şekilde bahseder: “İstirahat ve uy-
kudan kıstığım vaktin çoğunluğunu tarih ki-
taplarına ayırırdım. Uykumda iken, uyanıkken 
okuduklarımı yüksek sesle tekrarladığım için hiç 
kimse yanımda yatmak istemezdi.” 

Kitap tutkusunun başlangıcını ise şu sözler-
le anlatır: “Bende kitap merakı dokuz yaşında 
ortaya çıkmıştır. Diyarbakır’da bundan beş-altı 
yüz sene evvel bir milyon ciltlik bir kütüphane 

bulunduğunu babam ve akraba-
larım bana hikaye ederlerdi. Ço-
cukluk bu ya, en azından on beş-
yirmi bin kitaplık bir kütüphane 
meydana getirebilirim diyerek, 
dokuz yaşımdan şimdiye kadar 
elime ne kadar para geçerse ki-
tap almaya harcadım. Tam alt-
mış senedir ne gecem gece, ne 
gündüzüm gündüzdür. Ömrüm 
kâmilen bu merak arkasında koş-
muştur”.

Bu “koşuşu” daha iyi anlatmak 
için bir anekdot verelim: Emiri, bu-
gün Yunanistan sınırları içerisinde 
yer alan Yanya’da görev yaptığı 
yıllarda bir sahaftan, bir kitabın 
birinci cildini alır. İkinci cildini 
bulmak için hafiye gibi araştırma-
ya başlar. Sonunda ikinci cildin 
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Yemen’de bir 
şahsın elinde 
olduğunu öğ-
renir. Defalar-
ca kitap sahi-
bine mektup 
yazdığı hal-
de kitabın 
ikinci cildini 
elde edemez. 
Uzun uğraş-
lardan sonra 
Yemen’e tayi-
nini yaptırır ve 
gider o kita-
bın ikinci cil-
dini satın alır. 
Ali Emiri’nin 
h a y a t ı n d a 
bunun gibi hi-
kaye çoktur. 
Bir kitap, bir 
vesika veya 
bir kitabe için 

çok uzun yolculuklar yaptığı, çok cefalı işlere gi-
riştiği anlatılır. Gittiği bütün şehirlerde sahafları 
neredeyse her gün bir bir dolaştığı, hoşuna gi-
denleri parası olmasa bile borç para bulup mu-
hakkak aldığı, nereden nereye kitap satılacağını 
hemen haber aldığı nakledilir.  

Fransızlar servet teklif etti

Bu çabalarının soncunda çocukluk hayalini 
gerçekleştirmiş ve ortalama 8 bini el yazması 
olmak üzere 16 bin civarında eser toplamış-
tır. Aralarında Jean Jacques Rousseau’nun ve 
Molière’nin el yazmaları, Emile Zola’nın bir mek-
tubu gibi eserlerin bulunduğu bu kütüphaneyi, 
Fransızlar Ali Emiri’den satın almak istemişlerdir. 
Bu satın alma karşılığında Ali Emiri’ye yüksek 
miktarda İngiliz Sterlini, Paris’te adına kurulacak 
bir kütüphane ve bu kütüphanede ömür boyu 
yüksek maaşla memurluk, Anadolulu aşçılar ve 
istediği kadar Müslüman yardımcı teklif etmişler. 
Ali Emiri bu teklifi bir dakika bile düşünmeden 
reddetmiş ve şu cevabı vermiştir: “Ben bu kitap-
ları, devletimin bana verdiği maaşla topladım, 
öldüğüm zaman milletime kalması için. Bir daha 
böyle bir teklifle gelirseniz sizi kovarım.”

Millet için topladığı kitapları 1916 yılında 
Millet Kütüphanesi’ne bağışlar Ali Emiri… Bu-
gün Fatih’te Şeyhülislam Feyzullah Efendi 
Medresesi’nde bulunan Millet Kütüphanesi’nin 
kurulmasını sağlar. Bu büyük vefa karşılığın-

da kütüphaneye isminin verilmesi teklif edilir. 
Emiri’nin cevabı yine ibretliktir: “Ben bu kitapları 
milletim için topladım ve milletime vakfediyo-
rum.” 

Bu cevap üzerine kütüphanenin adı Millet Kü-
tüphanesi olur. 

Emiri’nin bağışladığı ve bugün Millet 
Kütüphanesi’nde yer alan eserler arasında Kaş-
garlı Mahmud’un Dîvânü Lûgat-it Türk’ünün yanı 
sıra Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, 
Kanunî Sultan Süleyman ve diğer padişahların 
divanları, Vezir Mahmud Paşa’nın hat eserleri, 
eski haritalar, divan şairlerinin minyatürlerini de 
içeren Meşairü’ş-Şuara adlı Âşık Çelebi Tezki-
resi, Sabuncuoğlu Şerefeddin tarafından 15. 
Yüzyıl’da Türkçe olarak kalem alınan ve içinde 
156 adet tıbbi resim bulunan Kitab-ı Cerrâhiye-i 
İlhaniye ve Ebu’l-İzz’in otomatik makinelerin şe-
malarını ihtiva eden minyatürlü mekanik kitabı 
gibi nadide örnekler bulunmaktadır. Bunların dı-
şında binlerce el yazması eser, batı kültürünün 
nadide eserleri arasında yer alan (ve yukarıda 
da bahsettiğimiz gibi) Moliere, Jean Jacques 
Rousseau ve Emile Zola gibi ünlü yazarların el 
yazmaları bulunur.  

Şair, tarihçi, biyografi yazarı ve yayıncı olan 
Ali Emiri Efendi, hiç evlenmedi, hiç fotoğraf çek-
tirmedi, Beyoğlu’na adım atmadı, hayatını kitap-
ları ve kedileriyle geçirdi ve 23 Ocak 1924’te ve-
fat etti. Halen, Fatih Camii haziresine gömülür.

  Yahya Kemal’in “Ali Emîrî’ye    
  Gazel” adlı şiiridir 

Muhtâc isen füyûzuna eslâf pendinin 
Diz çok önünde şimdi Emîrî Efendi’nin 

Âmid o şehr-i nur öğünsün ile’l-ebed 
Fazl ü fazîletiyle bu necl-i bülendinin

İklim-i Rûm’u gezdi otuz yıl taraf taraf 
Bir maksadıyle tab’-ı nefâ’is-pesendinin 

Yekpâre nûr olan bu kütüphâne-î nefis 
Yekpâre servetiydi bu âlemde kendinin

Ecdâd-ı pâkimiz gibi vakfetti millete 
Hayranı oldu halk eser-î bîmenendinin 

Yâ Fahr-ı Kâinaat sen iyfâ et ecrini
Divân-ı Kibriya’da bu Şark ercümendinin
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Ekonomi - Bilim 
1- Yeniden TL’ye geçtik 
1 Ocak 2009
Türkiye 2005 başında 6 sıfır 

attığı için geçiş amaçlı TL’nin 
başına “Yeni” ibaresi konmuş-
tu. 1 Ocak 2009 itibariyle geçiş 
süresi bitti ve Türkiye yeni-
den TL’li sistemi kullanmaya 
başladı. 

2- Hızlı Tren 250 km ile 
sefere çıktı

13 Mart 2009 
Normal trenlere, eski 

raylarda hızlı tren muamelesi 
yapınca, raydan çıkartmıştık. 
Türkiye orijinal hızlı trenle 
2009 yılında tanıştı. 13 Mart 
günü saat 09.40’ta Başba-
kan Erdoğan’ın Ankara’dan 
Eskişehir’e hareket ettirdiği 
hızlı tren, 250 km. hıza ulaştı.

3- Domuz Gribi  

26 Nisan 2009
İlk kez Meksika’da görülen 

ve bu ülkede 200 kadar kişinin 
ölümüne neden olan Domuz 
Gribi, 2009’da bütün dünya-
nın bir numaralı konusu oldu. 
Dünya Sağlık Örgütü 26.04.09 
itibari ile ABD’den 20 vakanın, 
Meksika’dan ise 18 vakanın 
görüldüğünü ve bütün dünya-
nın bu hastalıktan korunmak 
için tedbirler alması gerektiğini 
belirtti. Özellikle ulaşım ve 
turizm sektörünü vurması ile 
bütün sektörleri etkileyen bu 
virüs, küresel krizden sonra 
dünya ekonomisinin tuz biberi 
oldu. 2009’un son aylarında 
grip Türkiye’ye de giriş yaptı 
ve 2009’un son günlerinin 
siyasi polemiği de domuz 
gribi oldu. Sağlık Bakanı Re-
cep Akdağ, herkesin önünde 
aşı yaptırdı, Başbakan “Ben 

yaptırmayacağım” dedi. Bu 
haber derlenirken, Türkiye’de 
bu hastalıktan ölenlerin sayısı 
400’ü aşmıştı. Umarız daha 
kötü sonuçlar doğurmaz ve 
2010’u derlerken yeniden bu 
hastalıktan bahsetmeyiz.

4- Ekonomik krizin etkileri 
ağırlaştı

1 Ocak-31 Aralık 2009

2008 yılının en önemli mad-
desi küresel ekonomik krizdi. 
Kriz 2009 yılında Türkiye’de 
kendini daha fazla hissettirdi. 
Herşeye rağmen 2009’un son 
çeyreğinde Türkiye’nin krizden 
beklenenden az etkilendiği orta-
ya çıktı. Türkiye’nin batacağını, 
dış borcunu ödeyemeyeceğini 
açıklayan Deutsche Bank gibi 
Türkiye’ye batmış İzlanda’dan 
bile daha düşük not veren kredi 
derecelendirme kuruluşlarının 
hata yaptığı ortaya çıktı. Dün-

Küresel mali kriz 2009’a, 2008’den miras kaldı. 
Tek mirası kriz olmadı ajan 008’in… Aynı zamanda 
savaş, deprem gibi acıları da bırakıp gitmişti. Bir de 
Amerika’nın ilk siyahi başkanı Obama’yı 009’a miras 
bırakmıştı. Ki Obama, 2008’de seçilmesine rağmen 
2009’da Başkanlık koltuğuna oturdu. 2008’e göre bak-
tığınızda 2009 daha olumlu bir yıl gibi. 

Elbette domuz gribi, Türkiye’nin dünya kupasına gi-
dememesi, İsrail’in Gazze’ye saldırması bu yılın en kara 

anlarıydı. Ama bununla birlikte birçok olumlu gelişme 
de oldu. Ekonomik krizin yavaş yavaş etkisini kaybetme-
si, Suriye ile Türkiye arasındaki vize uygulamasının kal-
dırılması, Nabucco’nun hayata geçirilmesi gibi iyi şey-
lerde oldu. Olay denince, genelde negatif durumların 
akla geldiğini bir kenara not ederek, 2009’daki önemli 
olayları derledik. Domuz gribi, sel felaketi gibi afetleri, 
ülke ekonomilerini de yakından ilgilendirdiği için eko-
nomi sınıfının içerisine soktuk. İşte 2009’un bilançosu:

  ‘da Neler Oldu?
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yanın birçok ülkesine göre krizi 
hafif atlatan Türk ekonomisi, 
IMF yardımına ihtiyaç duyma-
dan toparlanmaya başladı.  

 5- Nabucco 
13 Temmuz 2009 
2009 Türkiye’nin enerji tran-

sit noktası olması açısından 
önemli anlaşmaların imzalandı-
ğı yıl oldu. Bunların en önemlisi 
13 Temmuz günü imzalanan 
Nabucco Projesi idi. Ortadoğu, 
Doğu ve Türki Cumhiriyet’lerin 
gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıma projesi olan 
Nabucco, enerjide Rusya’ya 
bağımlı hale gelen Avrupa için 
iyi bir alternatif oluşturuyor. Na-
bucco anlaşmaları Türkiye’de 
imzalanınca Rusyada herekete 
geçti ve Türkiye’ye Güney 
Akımı anlaşmasına ortak 
olmayı teklif etti. Türkiye-İtalya 
ve Rusya bu projede ortaklaşa 
hareket edecekler gibi görü-
nüyor.

6- Sigara Yasağı gündeme 
oturdu 

19-Temmuz-2009 

19 Mayıs 2008’de başlayan 
sigara yasağı 2009 yılında 
yaygınlaştırıldı. Özellikle kah-
vehane, alışveriş merkezi gibi 
toplu halde bulunulan yerler-
de başlatılan yasak tartışma 
konusu oldu. Kapalı mekan 
işletmecilerinin isyanı günler-
ce medyanın gündeminden 
düşmedi.

7- 3G uygulaması başladı 
30 Temmuz 2009
Uzun süredir konuşuluyor-

du, bütün dünya geçti deniyor-
du, sonunda Türkiye’de 3G’ye, 

yani 3. nesil iletişim sistemleri-
ne geçiş yaptı. 30 Temmuz’da 
başlayan uygulama, görüntülü 
telefon konuşmasını sağlıyor, 
ayrıca mobil internet için geniş 
olanaklar sunuyor.

8- Sel Felaketi 
8-9 Eylül 2009

Eylül ayına gelindiğinde 
İstanbul ve Trakya büyük 
bir felaketle karşılaştı. Önce 
Trakya’da sonra da İstanbul’da 
yoğun yağışlar sele neden 
oldu. İkitelli’de Basın Ekspres 
yolu gece başlayan sağanak 
yağış nedeniyle suyla doldu. 
Tırları sürükleyen sel sonucu 
26 vatandaşımız hayatını kay-
betti. 5 kişinin öldüğü Trakya 
sel felaketiyle birlikte Eylül 
ayında toplam 31 vatandaşımız 
hayatını sel felaketi sonucu 
kaybetmiş oldu.

9- Suriye ile Türkiye ara-
sında vize kalktı 

16 Eylül 2009 

Bölgesel barış peşinde ko-
şan Türk Dışişleri, önemli ge-
lişmelere imza attı. Bir dönem 
düşman kardeşler olan Türkiye 
ve Suriye karşılıklı olarak vizeyi 
kaldırdı. İki ülke Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi kurma 
kararı da aldı. Bu kararın 
özellikle Türkiye’nin güneydo-

ğusundaki ticari hayatı canlan-
dırması bekleniyor. 

 10- IMF ve Dünya Ban-
kası toplantıları Türkiye’de 
yapıldı 

30 Eylül - 6-7 Ekim 2009

IMF ve Dünya Bankası 
toplantıları 30 Eylül ve 7 Ekim 
tarihleri arasında Türkiye’de 
yapıldı. 1 Ekim 2009’da 
Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Başkanı Dominique Stra-
uss-Kahn’a, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde konferans 
verdiği salonda dinleyiciler 
arasındaki bir kişi tarafından 
ayakkabı fırlatıldı. Kahn’a 
ayakkabı fırlatan Anadolu 
Üniversitesi öğrencisi, Birgün 
gazetesi editörü Selçuk 
Özbek’ti. Haliyle ayakkabı 
hadisesi ön plana çıktı, birço-
ğumuz toplantılar sonucu ne 
oldu, ne gibi kararlar alındı, 
IMF neden sağlık harcamala-
rının hesabını soruyor da, si-
lah harcamaları ile tek kelime 
etmiyor, bunu öğrenemedik. 

11- Albaraka Türk Genel 
Müdürü vefat etti  

19 Ekim 
2009 
Albarak 

Türk Genel 
Müdürü Adnan 
Büyükdeniz 
2009’un 
kayıplarından 
birisiydi. Ekim 
ayı içerisinde 
katılım bankacılığının duayen-
lerinden, iyi ve güzel insan 
Adnan Büyükdeniz’i ebediyete 
uğurladık. 
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1- Ergenekon Davası 

1 Ocak-31 Aralık 2009
Siyasi olaylara 2008’den 

miras aldığımız bir olayla 
başlıyoruz. Ümraniye’de bir 
gecekonduda bulunan el 
bombaları ile başlayan Ergene-
kon Davası, 2009’da toprağın 
altından fışkıran bombalarla 
devam etti. Gazeteci, asker, 
iş adamı, siyasetçi, bürokrat, 
sivil toplum hareketi lideri gibi 
birçok ismin tutuklandığı bu 
davalar esnasında elde edilen 
krokiler, polisi silah depolarına 
götürdü. Belki de 2009 yılında 
Türkiye’de en çok konuşulan 
olay Ergenekon davası oldu.

2- İsrail Gazze’ye saldırdı 

4 Ocak.2009
İsrail ordusu Dökme Kurşun 

adını verdiği operasyonla 
Gazze’ye saldırdı. 8 gün süren 
savaşta birçok Filistinli hayatını 
kaybetti. 

3- Obama göreve başladı 
20 Ocak 2009
ABD’nin ilk siyahi Başkanı 

Barack Obama, Kongre Binası 
ile Washington Anıtı arasın-
daki Ulusal Park’ta (National 
Hall) 1 milyondan fazla kişinin 
önünde yemin ederek göreve 
başladı.

4- One Minute 

30 Ocak 2009
İsrail’in barış görüşmelerine 

rağmen Gazze’ye saldırma-
sı Türkiye’yi kızdırdı. Davos 
Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaş-
kanı Şimon Peres’in yüksek ses 
tonuyla, işgale karşı Türkiye’nin 
tavrını eliştirmesi Başbakan 
Erdoğan’ı çok sinirlendi ve 
Erdoğan tarihe geçen “One Mi-
nute” sözünü söyledikten sonra 
Peres’e ağır sözler sarfetti. 

 5- BBP liderini kaybettik 
27 Mart 2009 

2009’un en üzücü olayların-
dan bir tanesi kuşkusuz BBP 
Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
hayatını kaybetmesi oldu. 
Yozgat’a mitinge giderken,  
Kahramanmaraş’ta helikopteri 
düşen Yazıcıoğlu ile birlikte 5 
kişi daha hayatını kaybetti.

6- Mardin’de katliam 
yapıldı 

4 Mayıs 2009 
Maalesef 2009 Mayıs 

ayında Türkiye tarihinin en 
dramatik katliamlarından 
birisine tanıklık etti. Mardin 
Bilge Köyü’nde nişan yapılan 
eve yüzleri maskeli 4 kişi, el 
bombaları ve otomatik silah-
larla saldırdı. Can pazarının 
yaşandığı köyde 45 kişi can 
verdi.

7- Demokratik Açılım 

8 Mayıs – 1Ağustos –
10 Kasım
Cumhurbaşkanı Abdul-

lah Gül’ün 8 Mayıs günü 
Prag dönüşü uçakta yaptığı 
konuşma ile gündeme gelen, 
1 Ağustos günü İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay’ın Polis 
Akademisi’nde bazı gaze-
tecilerle yaptığı toplantı ile 
gündeme oturan Demokratik 
Açılım, Türkiye’nin bu yıl en 
çok tartıştığı konuların ba-
şında geldi. Açılım 10 Kasım 
günü Meclise taşındı ama 
yoğun tartışmalar nedeniyle 
ancak 12 Kasım günü görü-
şülebildi. 

8- Islak İmza 
12 Haziran 2009
12 Haziran günü Taraf 

Gazetesi’nin manşetten 
verdiği “AKP’yi ve Fethullah 
Gülen’i Bitirme Planı” haberi 
Türkiye’yi derinden sars-
tı. Cunta meraklısı bir ekip 
tarafından hazırlandığı iddia 
edilen ve Ergenekon tutuk-
lusu bir avukatın evinde ele 
geçirildiği belirtilen belgenin 
fotokopi olması tartışmalara 
neden oldu. 24 Ekim’de orta-
ya çıkan ıslak imzalı belge ise 
ortalığı toz duman etti. Islak 
İmza Türkiye’ye neredeyse bir 
deyim olarak girdi. 

 9- Michael Jackson öldü 
26 Haziran 2009
Pop müzik belki onunla 

birlikte doğdu. Yıllarca müzik 
pazarlamacılarının en başa-
rılı ürünü olarak milyonlara 
pazarlandı. Binlerce hayran 

Siyasi olaylar
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kitlesiyle, bir pop kültür efsa-
nesi yaratıldı. Ve o pop kültür 
efsanesi Michael Jackson 26 
Haziran’da gözlerini dünya-
ya yumarak, “Gerçek efsa-
ne ölümdür” dedirtti. Ama 
kapitalizmin altın kuralı işledi 
ve ölümünden sonra da filmi, 
eldiveni, konser kayıtları ve 
özel eşyaları binlerce dolara 
pazarlanmaya devam etti.

10- NASA Ay’ı roketle vurdu 

9 Ekim 2009
Ay’da kalıcı üs kurmak için 

su arayışında olan NASA, Ay’ı 
9 Ekim Cuma günü bir füzey-
le vurdu. Vuruş sonucunda 
NASA’nın su elde edip ede-
mediği 2009’un son günlerin-
de henüz belli değildi. Lakin 
NASA Kasım ayı içerisinde 
Ay’da başka bir su kaynağına 
ulaştığını, artık kalıcı bir üs 
kurabileceğini açıkladı. 

11- Ermeni Açılımı 

11 Ekim 2009
Ermenistan ve Türkiye ara-

sında oynanan milli maçlarlar-
la başlayan iki ülke arasındaki 
yumuşama, protokolle devam 
etti. 11 Ekim günü Zürih’te, iki 
ülke arasında diplomatik ilişki 
kurulmasına dair protokol, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ve Ermenistan Dışişleri 
Bakanı Eduard Nalbantyan 
tarafından imzalandı.

12- Yüzyılın deneyini kuş 
durdurdu 

16 Kasım 2009
2008 yılından 2009’a 

kalan miraslardan bir tanesi 
de Cern’de gerçekleştirilecek 
olan Büyük Hadron Çarpıştırı-
cısı projesiydi. Parçacık fiziği 
deneyi ile büyük patlamayı (big 
bang) yeniden canlandırarak 
yaşamla ilgili birçok soruya ce-
vap bulmayı arayan deneyin ilk 
çarpışması 16 Kasım 2009’da 
gerçekleşti. Bir kuşun bıraktığı 
ekmek kırıntısının ise, dene-
yin uzun süre duraklamasına 
neden olacağı açıklandı. 

Spor
1- Dünya kupasına gidemedik 

10 Ekim 2009
Perşembenin gelişi çarşam-

badan belliydi dedikleri gibi, 
Türkiye’nin Dünya Kupası’na 
gidemeyeceği, grupta oynadı-
ğı maçlardan belliydi. Evinde 
kolay rakiplerine puan kaptıran 
A Milli Takımımız, 9 Eylül’de 
Bosna Hersek ile berabere 
kalarak zaten şansını zora sok-
muştu. Defteri, 2-0 yenildiğimiz 
Belçika kapattı. 

2- Euro Basket 2009’u 8. 
bitirdik 

18 Eylül 2009
Bu tarih 2009 Avrupa 

Basketbol Şampiyonası’nda, 
hevesimizin kursağımızda kaldı-
ğı gün olarak yazılabilir. O güne 
kadar hiç beklenmeyen bir 
şekilde müthiş maçlar çıkaran 
A Milli Basketbol takımımız, 18 
Eylül günü Yunanistan’la oyna-
dığı maçı, uzatmalarda iki sayı 

ile kaybederek yarı final şansını 
yitirdi. Bu moral bozukluğu ile 
arka arkaya yenilgiler alarak 
turnuvayı 8. bitirdi.

3- Beşiktaş’ın kupa yılı 
13 Mayıs – 31 Mayıs
2009 yılı 

Beşiktaş 
için bir hayli 
Bereketli geçti. 
Siyah – Be-
yazlı takım 13 
Mayıs’ta Fortis 
Türkiye Ku-
pasını aldı, 31 
Mayıs’ta ta Turkcell Süper Ligi 
Şampiyonluğunu ilan etti. 

4- Bolt yine rekor kırdı 

16-20 Ağustos
Uçan adam Usain Bolt, 

2008’de olduğu gibi bu 
yıl da rekorları alt üst etti. 
Bolt, 2009 Dunya Atletizm 
Şampiyonası’nda 16 Ağustos 
2009’da 100 metre rekorunu  
9.68’den 9.58’e, 20 Ağustos 
günü de 200 metre rekorunu 
19.30’dan 19.19’a çekti. 

5- Tufan kılığında Cemal 
hadisesi 

17 Ekim 2009
Ekim ayına gelindiğinde 

basketbol camiası sansas-
yonel bir haberle çalkalandı. 
Galatasaray Basketbol Takımı, 
17 Ekim tarihinde Oyak Rena-
ult maçında cezalı olan oyuncu 
Cemal Nalga’yı, takım arkadaşı 
Tufan Ersöz’ün formasıyla sa-
haya sürdü. Sahtekarlık ortaya 
çıkınca GS Cafe Crown bas-
ketbol takımının ligde ilk beş 
maçta aldığı puanlar silindi ve 
lige -4 puanla devam etmesine 
karar verildi.
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D
ünya güneşin etrafında aynı hız-
da dönse de, insanoğlu aynı 
hızda stabil bir yaşam sürmüyor. 
Gün geçtikçe evren hakkındaki 
bilgi birikimini artıran insan, tek-
nolojiyi geliştirerek, her geçen 

gün daha hızlı iletişim kuruyor ve daha fazla bil-
giyi paylaşıyor. İnsanoğlunun bu değişimi, yö-
netim organizasyonunu ve dolayısıyla yönetici 
konumundaki kişileri değişime zorluyor. Bırakın 
100 yılı, neredeyse 10 yıl öncesinin yönetim al-
gısıyla, bugünün yönetim algısı aynı değil. Son 
zamanlarda sıkça konuşulan yönetim şekli, “sı-
fır merkezli liderlik.” Bu konuda bir kitap yazan 
Dr. Fahri Karakaş, “sıfır merkezli yönetim”in ne 
olduğunu anlatan bir makale kaleme aldı. 

Beş yılda yönetim algısında neler değişti?

21. yüzyıla girerken teknoloji, demografi, 

ekonomi ve toplum köklü değişimler geçiriyor 
ve ağ bazlı yepyeni iş modelleri ortaya çıkıyor. 
Internet, web 2.0, semantik web, küreselleşme, 
dijitalleşme, sosyal ağlar, 3D Internet,  sosyal 
medya, 3G cep telefonları, sanal dünyalar, mul-
timedya oyunlar, bloglar, ve wikiler müthiş bir 
değişimin öncüsü.  Telefon, TV ve Internet bir-
leşerek müşterinin cebine girerken, müşterilerin 
tümü mobil data kullanıcılarına dönüşüyorlar.  
İşletme 2.0; açıklık, şeffaflık, etkileşim, işbirliği 
ve yardımlaşma ilkeleri üzerine inşa edilmiş, es-
nek bir açık ağ organizasyonu olarak ortaya çı-
kıyor. Katılımcılığın, şeffaflığın, yardımlaşmanın, 
işbirliğinin, açıklığın, etkileşimin, paylaşımın, 
güvenin, gönüllülüğün, kreatif düşünmenin, 
beraber çalışmanın ve beraber üretmenin esas 
olduğu yeni bir paradigmadan ve yeni bir şirket 
modelinden bahsediyoruz.  Eğitim ve öğretim-
den ticarete, pazarlamadan bilişime, ARGE’den 
bilime kapsamlı bir dönüşüm yaşıyoruz ve bu 

Sıfır 
Merkezli 

Liderlik 
İnsan şifresinin çözümünde en büyük anahtar sıfır ile temsil edilir. Sıfır; dairenin merkezidir. Sıfır; 

zıtlar arasındaki dengedir ve referans merkezidir. Sıfır; içinde pek çok anlamı barındırır, sıra dışı dü-
şünceyi teşvik eder, hayal gücünü ve sınırları zorlar. Evrendeki canlılar içinde en değerli varlık insan. 
Sıfır Merkezli Liderlik Modeli, hayatın farklı alanlarında insana dair çözümler üretir. Her şeyden önce 
insanı tanımlayarak yola çıkar. Sıfır Merkezli Liderlik Modeli, insana bütüncül bakar ve insanı sadece 
bir yönü ile değil, bütün yönleri ile anlamaya çalışır. 

Yazı:
Fahri Karakaş
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dönüşüm hayatımızın çok farklı alanlarını etki-
leyecek. Medya, eğlence, telekom, eğitim ve 
bilişim sektörlerinde köklü dönüşümler ve ku-
antum sıçramalar olacak. 21. yüzyılda kurumsal 
problemleri çözmek için entegre düşünce, kre-
atif düşünce, disiplinler ötesi yeni bakış açıları, 
sürekli inovasyon ve sosyal yenilik gerekiyor.  
21. yüzyılın kurumları karıncalar ve arıların ör-
gütlenme şekillerini modelleyerek (swarm intel-
ligence) ve kollektif zekayı kullanarak iş hayatını 
sıfırdan tasarlıyorlar. Bu değişimlere hazır olan 
ve değişimi tetikleyen kurumlar, şirketler, ve 
yöneticiler 21. yüzyılda diğerlerinden öne geçe-
cekler.   

Ne demek sıfır merkezli liderlik?

Sıfır merkezli liderlik, sistemci ve holistik bir 
liderlik modeli.  Yerel ile küresel, doğu ile batı, 
teori ile pratik arasındaki dengeyi en etkili şe-
kilde kurmayı amaçlayan bir model.  Vurgula-
dığımız gerçek şu: Her yöneticinin kendisine 
göre kullandığı stratejiler vardır. Her liderin tarzı 
ve olaylara yaklaşımı farklıdır. Herkesin takım 
çalışmasında üstleneceği roller farklı farklıdır.  
Herkesin ayrı bir iletişim tarzı ve dili vardır.  İşte 
Sıfır Merkezli Liderlik modeli bu farklılıkların ha-
ritasını çıkarıyor.  Liderlik, yönetim ve organizas-
yon konularına büyük bir resim sunuyor.  Sıfır 
Merkez Modeli, tüm bu farklılıkların aslında birer 
zenginlik olduğunu vurguluyor.  Bütün mesele, 
duruma ve çevre şartlarına bağlı olarak uygula-
nacak tarzı doğru olarak saptayabilmek ve doğ-
ru kişiye doğru görevleri vermek.  Eğer herkes 
kendi kişiliğine uygun bir görevi üstlenirse, o 
meslek ve görevde ustalaşabilir, zirveye ulaşa-
bilir ve mesleğinin gerçek bir sanatkârı olabilir. 
Dolayısıyla, Sıfır Merkez yaklaşımının farklılığı, 
farklılıkları fark edip zenginliğe ve dengeye dö-
nüştürebilmesinde.  

Bu model nasıl ortaya çıktı? 

2002 yılında farklı disiplinlerden gelen aka-
demisyenlerle beraber Sıfır Merkez Enstitüsü 
kurduk. İnsanın derinliklerini keşfetmek için di-
siplinler ötesi araştırmalar yaptık. Doğuda ve 
Batıda tarih boyunca insana dair ne varsa ma-
saya yatırdık. Bilgi ve bilgeliği buluşturmaya ça-
lıştık. Anadolu tasavvuf kültürünün derinliklerine 
yolculuk yapmaya çalıştık. Seneler süren dop-
dolu inanılmaz bir ARGE süreci yaşadık. Sıfır ve 
sıfır temsili üzerinde beyin fırtınaları yaptık. Sıfır 
dürbününden insanı anlamaya çalıştık. İnsan 
şifresinin çözümünde en büyük anahtar sıfır ile 
temsil edilir. Sıfır; dairenin merkezidir. Sıfır; zıt-

lar arasındaki dengedir ve referans merkezidir. 
Sıfır; içinde pek çok anlamı barındırır, sıradışı 
düşünceyi teşvik eder, hayal gücünü ve sınırları 
zorlar. Evrendeki canlılar içinde en değerli varlık 
insan. Sıfır Merkezli Liderlik Modeli hayatın fark-
lı alanlarında insana dair çözümler üretir. Her 
şeyden önce insanı tanımlayarak yola çıkar. Fi-
lin farklı taraflarını tutarak, fili anlatmaya çalışan 
kör adamların hikayesini hepimiz biliriz. Günü-
müz insan kaynakları ve bilim anlayışı insana 
parçalı bakışın örnekleri ile dolu. Sıfır Merkezli 
Liderlik modeli insana bütüncül bakar ve insanı 
sadece bir yönü ile değil, bütün yönleri ile anla-
maya çalışır. 

Bu modele göre kaç çeşit liderlik var?

Sıfır Merkezli modele göre dokuz farklı lider-
lik tarzı var.

•	 Toplam Kalite Liderliği
•	 Hizmetkar Liderlik
•	 Etkin Liderlik
•	 Kreatif Liderlik
•	 Uzman Liderlik
•	 Sistemci Liderlik
•	 Vizyoner Liderlik
•	 Karizmatik Liderlik
•	 Katılımcı Liderlik 

Herkes 
kendi kişili-
ğine uygun 
bir görevi 
üstlenirse, 
o meslek 
ve görevde 
ustalaşabi-
lir, zirveye 
ulaşabilir 
ve mes-
leğinin 
gerçek bir 
sanatkârı 
olabilir.

  Fahri Karakaş
  Kimdir? 

Koç Üniversitesi İş-
letme Fakültesi mezunu 
olan Fahri Karakaş, Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde 
İşletme Yüksek Lisansı 
(MBA) yaptı. Koç ve Bo-
ğaziçi üniversitelerinde 
birer yıl araştırma görevlisi olarak çalışan 
Karakaş, Arthur Andersen, İNKA ve Ge-
lişim Platformu bünyesinde danışmanlık, 
örgütsel gelişim, yönetim geliştirme, liderlik 
gelişimi, inovasyon ve insan kaynakları uy-
gulamaları üzerine çalıştı.  2005-2007 yılları 
arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde uygula-
malı Liderlik ve Yönetim Becerileri dersleri 
veren Fahri Karakaş, 2003 yılından beri 
Montreal’de yaşıyor ve Kanada’da McGill 
Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak 
çalışıyor. Karakaş’ın Hayat Yayınları’ndan 
Sıfır Merkezli Liderlik isimli bir kitabı çıktı. 
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Bu liderlik modelleri aslında farklı kişilikle-
ri mi temsil ediyor? 

Modelin temelinde dokuz farklı temel kişi-
lik var. Dokuz farklı temel kişilik hayata dokuz 
farklı bakışı, dokuz farklı düşünme ve iş yapma 
tarzını ifade eder. Dokuz farklı temel kişilikten 
herhangi birisinin, diğerine üstünlüğü yoktur. 
Her kişiliğin kendisine göre güçlü yönleri ve 
zayıf yönleri vardır.  Kişiliklerin kendi içerisinde 
sağlıklı, ortalama ve sağlıksız seviyeleri vardır. 
Her bir kişilik hayatta ayrı bir zenginliği ifade 
eder. Her bir temel kişilik motifinin kendi içe-
risindeki farklılaşmalar, kişiliklerin kısa ve net 
olarak tanımlanmalarını zorlaştırıyor ama yine 
de deneyelim.  İşte dokuz farklı temel kişiliği 
tanımlayan kavramlar: 

1. Mükemmeliyetçi: İdeal, Kural, Prensip, İh-
tiyat, Detay, Düzen, Eleştiri, Gerilim, Objektiflik. 

2. Yardımsever: İlgi, Sevgi, İhtiyaç, Hizmet, 
İlişki, Empati, Sahiplenme, Yönlendirme, Sem-
pati. 

3. Başarı Odaklı: Hedef, İmaj, Motivasyon, 
Gelişim, Üretim, Hız, İşkolik, Rekabet, Hırs. 

4. Özgün: Farklılık, Sanat, Estetik, Tasarım, 
Bireysellik, Sezgi, Derinlik, Duygu, Melankoli. 

5. Araştırmacı: Uzmanlık, Bilgi, Gözlem, 
Kavrama, Merak, Yalnızlık, Arşivleme, Nesnel-
lik, Mahremiyet. 

6. Sadık Sorgulayıcı: Tedbir, Güven, Bağ-
lılık, Sistemcilik, Endişe, Gizem, Sorumluluk, 
Savunma. 

7. Kaşif: İyimserlik, İlham, Vizyon, Değişim, 
Sıradışılık, Yenilik, Macera, Doyumsuzluk, Haz. 

8. İddialı: Adalet, Güç, Bağımsızlık, Liderlik, 
Mert, Koruma, Cesaret, Aksiyon, Müdahale. 

9. Barışçıl: Uyum, Huzur, Doğallık, Diyalog, 
Sabır, İnat, İkna, Ağırbaşlılık, Kararsızlık.

Sıfır merkezli liderliğin diğerlerinden farkı 
nedir?

Liderlik ve yönetim konularında mevcut eği-
timlerde kullanılan içerik ve teorilerin hemen 
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hepsi, tek bir insan modelinin olduğu varsa-
yımına dayalı.  Sistemci bir anlayış benim-
senmediğinden dolayı fiilin bir parçası bütün 
zannedilmekte ve gerçek liderlik ondan ibaret 
sayılmaktadır. Türkiye’de ilk kez sunulan bu 
modelin farkı, kişiler arası farklılıklara dayalı 
bir yönetim ve liderlik modeli ortaya konması, 
okuyuculara özel bir gelişim rotası çizilmesi ve 
pratik tavsiyeler sunulması, tüm liderlik model-
lerinin sentezini içermesidir.   

Kitabın hedef kitlesi
Hedef kitlemiz; 
• Liderliğe ve yönetime farklı bir pencereden 

bakmak ve kendi tarzını yakalamak isteyen orta 
ve üst kademe yöneticileri,

• Liderlik ve yönetim konularında bilgi ve be-
cerilerini artırmak ve kariyerinde yönetici olarak 
hızla yükselmek isteyen genç profesyoneller,

• İşletme konusunda eğitim almamış olan 
veya yönetim konularında yeterlilik kazanmak 
isteyen tüm işveren ve yöneticilerdir.

Liderlik ve ahilik ilişkisi
Aslında bu ilişkiyi ben kurmadım; zaten yöne-

tim alanında günümüz kurumları için Ahilik siste-
minin öneminden sürekli bahsediliyor. Özellikle 
Kerem Çalışkan’ın ahilik sistemi ile ilgili harika 
bir analizi var. Ben sadece bu analizi kita-
ba taşıdım. Ahilik; Anadolu topraklarının 
bize özgü eğitim, üretim ve tüketim mo-
deli. Batıdaki yeni liderlik modelleri halen 
bizdeki usta-çırak ilişkisindeki saygı ve 
sevgi anlayışını yakalamaya çalışıyor.  
Türk yöneticileri Anadolu’nun kültür mi-
rasından daha fazla yararlanmalılar. 
Kendi irfan atlasımızın koordinatları-
nı keşfetmeliler.  
Hayatımızın her 
karesini bizim 
d ü n y a m ı z ı n 
fikir önderle-
rinin bilgeliği, 
vizyonu, de-
rinliğiyle dol-
durmalıyız ve 
bütün bu konu-
larda birbirimize 
destek olmalıyız.  
Bunun için de 
kendi dünyamı-
za ve kültürümüze 

dair kalıcı yönetim modelleri ortaya konulmalı.  
“Anadolu’ya özgü liderlik nasıl olmalı?” bunun 
cevabını aramalıyız.  İşte Sıfır Merkezli Liderlik 
kitabı, böyle bir arayışa küçük bir katkıdır.  An-
cak geçmişimize ve kültür mirasımıza sahip çı-
karken de dünyada  olup biten değişimlerden 
haberdar olmak ve küresel yenilikleri sürekli 
takip etmek gerekiyor.  Bu kitap aynı zamanda 
bunu da başarmaya çalışıyor.  Bu kitabı okuyan 
yöneticilerimiz, dünyada yönetim alanında ne-
ler olup bittiği ile ilgili de ciddi bir birikim sahibi 
olacaklar. 

Kişiliklerden küçük bir örnekler
Kitapta dokuz farklı kişilik var. Yani dokuz 

farklı yöneticinin iş hayatından ilginç detaylar ve 
örnekler sunuyoruz.  Her konuda örnek olarak 
bir lider karakterini ele alıyoruz.  Kahramanla-
rımızın her birinin ismi onun kişiliğini yansıtıyor.  
Onun kişiliği ile ilgili ipucu veriyor.  İşte sırasıy-
la kahramanlarımız:  Kamil Titiz, Sevim Bakıcı, 
Başar Çalışkan, Hülya Özgün, Hikmet Yalnız, 
Sıdıka Güven, İlhami Uçar, Mahmut Korkmaz, 
Hilmi Sakin.  

Size İlhami Uçar’dan örnek vereyim:  İlhami 
Bey, adı üstünde, sürekli yenilikçi düşünen ve 
“icat çıkaran” bir yönetici.  Sürekli yeni projeler 
başlatıyor, hayal kuruyor ve hayallerinin pe-
şinden gidiyor.  İlhami’nin zikzaklı ve düzensiz 
görünen bir kariyer rotası var. Ama bu onun 

aslında disiplinler arası bir bakış açısına sa-
hip olmasını sağlıyor.  Şirketimizde de İlha-
mi Bey tabii ki ARGE’den sorumlu.  “Çatlak 
profesör” gibi yeni yeni icatlar çıkarıyor.   
Hızlı ve kendinden geçerek, aşkla ve şevk-
le konuşuyor. Heyecanlı ve etkileyici bir 
hitabeti var. Bu da ona müthiş bir motive 
etme ve büyüleme gücü sağlıyor. Şirkette 
her hafta bir bomba patlatıyor, ilginç pro-

jeleri var; UTAK 
(Uzay Tipi Akıl-
lı Kotlar) gibi.. 
Yani İlhami Bey, 
şirketimizde ku-
yuya taşı atan 
delimiz.  İlhami 
Bey’in liderlik 
tarzı “Vizyoner 
Liderlik”. Onun 

maceralarını ve 
de diğer sekiz kah-

ramanımızın mace-
ralarını kitapta okuya-

bilirsiniz.
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yağından çıkarmadığı çizmeleri, 
elinden düşürmediği tesbihi ile 
gerçek hayatta bile ilginç bir karak-
ter Erkan Can… Sinema ve tiyatro 
dünyasına tepeden inme değil, en 
aşağıdan, bütün engelleri aşarak 

gelmiş. Dolmuş muavinliğinden kunduracı çırak-
lığına kadar birçok iş yapmış yaşama tutunmak 
için. Tiyatro ve sinemadan para kazanmaya geç 
başlamış ama pir başlamış. Şimdi Türkiye’nin 
sayılı karakter oyuncularından birisi. Hatır için, 
para almadan, amatör yönetmenlerin filmlerin-
de oynayan, Mahalle’nin Temel’i, Gemi’nin kap-
tanı, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar’ın kalecisi, 
Takva’nın Muharrem’i… Belki de Ekşisozluk’te 

hakkında olumsuz eleştiri olmayan tek adamdır 
Erkan Can. Entelektüel sinema kuşağı için O, 
Türkiye’nin Robert De Niro’sudur. Sanki rol yap-
maz, bütün filmlerde ve dizilerde kendini oynar. 
Fanatikleri onu bir yan rolde görmeyi hazmede-
mez. Ama Erkan Can, aslında değil yan rol, bir 
filmde figüran olacak kadar ego sorununu bitir-
miş birisidir. Bir röportajında “Genç çocuklara 
yardımcı olmak için amatör filmlerde oynuyorum” 
demiştir ve Erkan Can bugünlerde yine adından 
söz ettiriyor. Nejat İşler, Olgun Şimşek’in de rol 
aldığı Kapalıçarşı dizisinde, çarşıda halıcılık ya-
pan bir esnafı canlandırıyor. Göbeği, gözlüğü, 
hafif kırlaşmış saçları ve duruşuyla, yine rol yap-
mıyor, kendini oynuyor. 
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Her şey zamanın-
dadır. Bugün elde 
ettiğim başarıyı daha 
önceden elde etmiş 
olsaydım, belki de psi-
kolojim bozulurdu. Te-
petaklak olabilirdim. 
Dönüp dolaşıp nefis 
meselesine geliyoruz.  
“Egonun dinde karşılı-
ğı şeytandır” diyen bir 
film vardı.
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Kapalıçarşı dizisinde bir esnafı canlandırı-
yorsunuz. Göbeğe kadar çekilmiş pantolon, 
kırlaşmış saçlar, altın çerçeveli gözlükler… 
Gerçekten bir Kapalıçarşı esnafını andırıyor-
sunuz. Böyle bir adam olmak için orada göz-
lem yaptınız mı?

Daha önce Kapalıçarşı’da çok dolaşmışlığım 
var. Yıllardır bilirim oraları. Gözümü kapattığımda 

orada nasıl bir hayatın döndüğünü bilirim. Çok 
esnaf arkadaşım vardır, yanlarında oturmuşluğum 
çoktur. Oturup insanları çok gözlemlemişimdir. Bir 
de hayattan da beslendiğinizde oraya tekrar gidip 
bir gözlem yapmanıza gerek kalmıyor.

Aynı sette birçok ünlü isim de var. Diziyi 
nasıl buluyorsunuz?

Dizide bir halı mucizesi var ama seyirci henüz 
bunu bilmiyor. Senaryonun romantik yapısı güzel. 
E, ekip de tamam. Olgun (Şimşek) var, Nejat (İş-
ler) var. Konu da tam bana göre. Güzel gidiyor. 

Bir sette birden fazla popüler oyuncunun 
olması avantaj mı dezavantaj mı? Çünkü her 
daim sanatçıların egosu yüksek insanlar ol-
dukları söylenir.

Biz biliyoruz kendimizi. Egonun olduğu yerde 
biz yokuz. Egoyu setten sonra yapsın. Kaç yapı-
yorsa egosu yapsın. O bizi bağlamaz. Gerçek 
yaşamda da ego öne çıkmamalı bana göre. Ben 
egolarımdan mümkün olduğunca uzaklaşmaya 
çalışıyorum. Biraz da kendimizi araklamaya çalışı-
yoruz.

Araklamak derken?

Elbette her insan gibi benim de egolarım var. 
Ruhumun okşanması hoşuma gider. Ne kadar 

Demircilikten bile anlarım
Bir sürü işin çıraklığını yaptım bugüne 

kadar. Kunduracının yanında çalıştım, us-
tanın gösterdiği yeri yaparım. Demir doğra-
macı göstersin kaynağını, tavan oksijenini, 
sıcak demir, soğuk demir işini yapayım. Ta-
mirhanelerde çalıştım. Ellediğimde bir ara-
bayı, nereye örsü vuracağımı bilirim.

Tamirhaneden 

Sahneye
Erkan Can öyle büyük büyük rollerin adamı değil. Aslında birçoklarına göre ona çok 

yakışır ama o hep kıyıda köşede olanları oynar. Hatta oynamaz, Mahallenin Muhtarları’ndaki 

gibi gerçekten bir Temel olur, Gemide filmindeki gibi bir kaptan, Dar Alanda Kısa 

Paşlaşmalar’daki gibi bir kaleci… Hakkını vererek oynayan sayılı oyunculardandır yani o. 

Elinden düşürmediği tesbihiyle, üç mevsim ayağından çıkarmadığı çizmeleriyle karşımızda. 

Şu aralar çok yoğun. Sevilen bir dizide daha rol alıyor: Kapalıçarşı. 
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çok alkışlanırsan o kadar çok mutlu olursun. 
Ama egon yüksekse bunların gerçek olduğunu 
düşünüyorsun. Gerçek değil ki. Egon tavan ya-
par bir de bakarsın işler ters gider, yere doğru 
inişe geçersin. İnsanın kendini nefisten uzak tut-
ması gerek. Araklamaktan kastım bu. 

Gerçekten dışarıdan bakılınca ‘ünlü’ olma-
yı pek de önemsemiyormuşsunuz gibi. Gün-
lük yaşamda da böyle mi yaşıyorsunuz?

Hakikaten benim umrumda değil. Öyle yani.  

Her filmde oynanmaz
Röportajın başında dizide bir mucizeden 

bahsetmiştiniz. Peki sizin şu hayattaki muci-
zeniz nedir?

Mucizem mi?

Evet.

Bir çok şey olabilir. İşimi ciddiye almam, o 
rolü hayata geçirmek benim mucizem belki de… 
Yetenek diyorlar ama o yeteneği geliştirmek de 
çalışmayla mümkün oluyor. Çalışmazsan o ye-
tenek bir süre sonra mantarlar. Allah vergisi ye-
tenek de biter. 

Türkiye’nin sayılı oyuncularından biri olduğu-
nuz söyleniyor ama sadece 11 filmde rol almış-
sınız bugüne kadar. Bu sayı çok az değil mi?

Bilmem. Bana çok bile geliyor. 
Daha az filmde oyna-

mış olmak ister-
dim. Gönlüm-

den daha 
az filmde 
oynamak 

g e ç i y o r 
aslında. Her 

filmde oynan-
maz ki oğlum. 

Benim böyle 
bir derdim yok. 

Hala anlamış 
değilim, niye? 

B ü t ü n 
oyuncula-

rın der-
d i 

vardır. Biter oğlum bir gün biter. Oyunculukta 
torbadan yersin. Torbadakileri fazla harcamamak 
lazım. Her filme atlamamak gerekir. Elbette her 
rolün altından kalkarım, kalkmaya çalışırım ama 
ne bileyim Takva, Gemide, Dar Alanda Kısa Pas-
laşmalar gibi çok sevdiğim projelerde oynamak 
isterim. Her senoryada oynamak istemem. Seçi-
ci olmak zorundayım. Bir sürü film teklif ediliyor. 
Türkiye’de işler öyle yürümüyor ki. Ben şimdi dizi-
de rol alırken arasına bir film alamam ki… Senar-
yoyu ne kadar beğenseniz de uzak duruyorsunuz. 
Bu yaz öyle bir sıkışıklığım oldu. Bir film ve diziyi 
aynı anda çektik. Huzurum kaçtı. Çünkü bana çok 
küçük bir rol bile teklf edilse o rol benim için büyük 
bir çalışma demektir. Sadece onu düşünmek iste-
rim başka bir şey olmaz hayatımda.

Sizde garip bir durum var zaten. Sanki ro-
lünüzü oynamıyor yaşıyor gibisiniz. Yüz yıldır 
o rolün içinde biri gibi duruyorsusunz. Nasıl 
beceriyorsunuz bunu?

Hazırlıkla ilgili bunlar. Kafamda başka bir şey 
olmaz. O rolle birlikte seyahat ederim, gezerim. 
Bu adam kimdir, nedir, ne değildir, ne yapmak 
ister sorularını çok sorarım. Neden bu lafı söyler, 
rolün altını doldurmak isterim. Bütün bunları da 
kendim ve rolüm için yaparım. O adam olayım 
isterim her zaman… 

Birçok internet sitesindeki forumlarda 
rol yapma yeteneğinizle ilgili olarak size 
Türkiye’nin Robert de Niro’su diyorlar. Siz de 
kendiniz hakkında böyle düşünüyor musunuz?

Çok teşekkür ederim. Bunu bilemiyorum. Şu 
an yine ego işlerine giriyormuşusuz gibi geliyor 
bana. Sadece şunu söyleyebilirim, ben sadece 
kafayı oyunculuğu takan biriyim. Oyunculuk en 
iyi bildiğim iş. Başka bir şeyi tam olarak yapamı-
yorum şu hayatta. Bir sürü işin çıraklığını yaptım 
bugüne kadar. Kunduracının yanında çalıştım, 
ustanın gösterdiği yeri yaparım. Demir doğra-
macı göstersin kaynağını, tavan oksijenini, sıcak 
demir, soğuk demir işini yapayım. Tamirhaneler-
de çalıştım. Ellediğimde bir arabayı, nereye örsü 
vuracağımı bilirim. Bir sürü işin çıraklığını yaptım 
ama bir sürü şeye de hevesim var hala.

Neye hevesiniz var?

Hayatımda yarımkalmışlık çok var oğlum. Pi-
lot olmak isterim mesela hala. Denizde kaptan 
olmak isterim… Gönül sultan her şey olmak is-
terim. Belki mucize, iyi oyunculuk dediğimiz şey 
de hayal dünyamın hala ayakta kalıyor oluşu ya 



Ben ortaokul 
mezunu-
yum. Bunları 
söylüyorum 
ama gençlere 
kötü örnek 
olmasın. Hiç 
okumak iste-
medim. Oysa 
babam öğret-
mendi. Baba-
ma rağmen 
okumadım. 
Aklım hep 
tiyatrodaydı. 
Gece oyu-
numuz vardı 
ben okuldan 
kaçardım, 
provalara gi-
derdim. Böy-
le bir sevgiydi 
benimki… 

da içimdeki çocuğu hala koruyor oluşumla ilgili. 
Bilemiyorum. Zaman zaman bin yaşında, zaman 
zaman da 18’lerde dolaşıyorum. Çünkü o dö-
nemdeki hislerimi duygularımı çok iyi biliyorum. 
Bir sürü işin çıraklığını yaptım ama benim bütün 
gençliğim tiyatroyla geçti. Başka hiçbir yere git-
medim. Okullardan kaçtım tiyatroya gittim. Ben 
orta okul mezunuyum. Bunları söylüyorum ama 
gençlere kötü örnek olmasın. Hiç okumak iste-
medim. Oysa babam öğretmendi. Babama rağ-
men okumadım. Aklım hep tiyatrodaydı. Gece 
oyunumuz vardı, ben okuldan kaçardım provala-
ra giderdim. Böyle bir sevgiydi benimki… 

Herkes ölecek oğlum!

Bütün bu hayatı topladığımızda başarılı bir 
oyuncu profili çıkıyor. Sizin bütün rollerde bu ka-
dar iyi oynamanızın altında geçmişiniz mi saklı?

Ben hiçbir kumar oyununu bilmem. Haya-
tımda kumarı bırak, tavla bile oynamamışımdır. 
Ama hayatım kahvelerde geçmiştir. Hep seyret-
tim. Her şeyi seyrettim. Kumarhanelere gittim 
seyrettim. Her yere girip çıkardım. Kaydetmişim 
hepsini. Bu da kendiliğinden olan bir şey. Ben 
dinlemeyi, seyretmeyi çok severim. Bakarım 
öyle… Bakarım ve düşünürüm. Nasıl oluyor diye 
düşünürüm, kendime bakarım aslında. Bu yolu 
da gösteren bana Bursa’daki tiyatro hocalarım, 
mahaledeki abilerimdi. 

Oynadığınız bazı filmlerde rol gereği küf-
rediyorsunuz. Ama öyle bir küfrediyorsunuz ki 
dolu dolu… Sahiden küfrediyormuşsunuz gibi. 
Küfür meselesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz?

Küfüre karşıyım ama Türkiye’de çok edilir 
küfür. Her yerde edilir. Bir yerde ‘hay’.. diyor-
sun yağdırıyorsun. Bizim erkek durumumuz 
var. Oynadığım “Gemide” adlı filmde çok vardı 
küfürlü sahneler. Bazı adamlara küfür batmaz. 
Dalına basar bazıları, o da yağdırır küfürü. Ama 
bazılarının hoşuna bile gider onun o hali. Yakı-

şır çünkü ağzına. Küfür devamlı edilirse olmaz. 

Siz hangi takımı tutuyorsunuz?

Bursa’nın Dinamo Mesken takımını. 

Ölüm hakkında ne düşünüyorsunuz?

Herkes ölecek oğlum. 

Siz ölümden korkuyor musunuz?

Herkes ölümden korkar. ‘Korkmuyorum’ di-
yen yalan söyler. Benim için ölüm doğmak ka-
dar doğal. Ne zaman nerede bilmiyorum. Ölüm 
nereden gelirse gelsin, hoş gelsin sefa getirsin. 
Ama bendeki sıkıntı çocuğumdan kaynaklanıyor. 
Çocuğumun büyüdüğünü görmek istiyorum. 

Bir de şöyle bir şey yok mu? Dünyanın bü-
tün güzelliklerine tanık olamamak gibi bir hal-
le karşılaşılıyor ölümle birlikte. 

Bunu hiç düşünmedim. Benden sonra bu-
raları nasıl olacak durumu var elbette. Ancak 
doğanın kanunu bu. Çok da üzülmemek gerek. 

Daha genç meşhu olmak ister miydiniz?

Her şey zamanındadır. Böyle olması gerekiyor-
muş. Daha önce bu  başarıyı elde etseydim psiko-
lojim bozulabilirdi. Tepetaklak olabilirdim. Yine nefis 
meselesine geldik. “Egonun dinde karşılığı şeytan-
dır” diyen bir film vardı. Kontrol edilmesi gerekiyor. 
Herkesin kendi yöntemine kalmış bir durum bu. 

Hayat felsefeniz nedir?

Topa gelişine vuruyorum. Hayat biraz böy-
ledir. Hayat devamlılığına devam etmeli. Maçı 
sürdürmek, topun peşine koşmak gerek. Ata-
madığımız bir sürü goller olabilir. Hayat içinde 
duygularıma çok kulak veririm. Bir sürü alternatif 
çıkar karşına. ‘Bu’ dersin. Diğerlerine göre daha 
az karlıdır. Ben hep yüreğimi dinlerim. 
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İ
nsanlar mantıksal değil duygusal nedenler-
le alışveriş yaparlar. Bu sebeple; bir satış 
sürecinde duygunun bir gramı, gerçeğin bir 
tonuna eşittir.”

Satış, sadece mantıksal değil aynı za-
manda duygulara seslenerek de gerçekle-

şen bir süreçtir. Gerçekten de müşteriler sadece 
ihtiyaçları olduğu için ve de mantıklı düşündük-
leri için satın alma davranışı göstermezler. Eğer 
böyle olsaydı, zengin ve varlıklı insanların milyon 
dolarlık ve hatta farklı marka ve modelde otomo-
billeri olmazdı. O halde amaç sadece bir yerden 
bir yere gitmek değil. Bu ihtiyacın çok ötesinde 
yatan başka şeyler vardır. İşte insanları farklı 
olmaya iten ve aynı ihtiyacı çok daha fazla bir 
harcamayla karşılamaya isteklendiren insanla-
rın duygularıdır. Bu sebeple; mesleğinde başa-
rılı olmayı isteyen her satış elemanı, duyguların 
gücünü çok iyi bilerek hareket etmeli, müşterinin 

duygularına hitap etmeyi ve duygulara dokun-
mayı önemsemelidir. 

Duyguları harekete geçirmek

Araştırmalar ve konunun uzmanı kişilerin göz-
lemleri göstermektedir ki; duyuları ve duyguları 
harekete geçirtecek, müşteriyi pasif konumdan 
aktif konuma geçirtecek satış yöntemleri, satış 
sunumları ve aktiviteleri satışı artırıyor.

Bu konuyla ilgili bir anımı sizlerle paylaşmak 
isterim; Anadolunun bir şehrinde alışveriş yap-
mak için büyük bir mağazaya girmiştim. O sıralar 
da çalıştığım firma FMCG (Fast Moving Consu-
mer Goods-Hızlı Tüketim Ürünleri) sektöründe, 
bulunduğu gazlı içecek pazarında pazarın lideri 
konumunda bir numaralı üretici olan bir firmay-
dı. Bu alışveriş merkezine girdiğimde çalıştığım 
şirketin sattığı ürünün bulunduğu ürün standının K

İŞ
İS

EL
 G

EL
İŞ

İM

İyi bir satış nasıl yapılır? Satış sürecinde insan davranışlarını etkileyen faktörler nelerdir? Müşteriler 
ürünler arasında tercih yaparken nelere dikkat ederler? Yazar İlhan Ürkmez, “İnsanlar mantıksal değil 
duygusal nedenlerle alışveriş yaparlar” diyor.

Gerçeğin Bir 
Tonuna Eşittir

İlhan Ürkmez
Eğitim Uzmanı ve Yazar

Bir Satış Sürecinde 
Duygunun Bir 

Gramı

“
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trafik akışına göre rakip üründen sonra konum-
landırıldığını gördüm. Bu konu da bir şey yapa-
mazdım. Fakat, ürünümüzün bulunduğu raflarda 
ürün yerleşimi bizim istediğimiz standartlarda 
yapılmamıştı. Facing dediğimiz ürünün marka-
sının tüketiciye dönük olması gerekirken, karışık 
bir şekilde ürünler rafa dizilmişti. Ayrıca ürünle-
rin yerleşimi yatay ve dikey olarak standartların 
dışındaydı. Bu durum sattığımız ürünün fanatiği 
olan beni rahatsız etmişti. 

Marketlerde satılan poşet içindeki temizlik 
bezlerinden iki adet aldım ve kollarımı sıvayarak 
rafı düzeltmeye, aynı zamanda tozlu rafı silme-
ye başladım. Birazdan bir satış görevlisi yanıma 
geldi. Ne yaptığımı sordu. Durumu anlattım. Bu 
arada kendimi de tanıtmıştım. Aniden görevli 
yanımdan kayboldu. Birazdan mağazadan so-
rumlu yönetici yanıma geldi. Kendini tanıtarak 
bir mahçupluk içinde işlerin yoğunluğundan ve 
bu sebepten ürünleri bizim istediğimiz standart-
larda dizemediklerinden bahsetti. Ben ise gayet 
olumlu yaklaşarak yaptığım işe devam etmemin 
onlar için bir sakıncası olup olmadığını sordum. 
Mahçubiyeti daha da arttı. Kendisi de bir bez aldı 
ve benimle birlikte rafı temizleyip ürünleri yerleş-
tirmeye başladı.

Teyzeden alınan ders

Bu işlem yaklaşık 20 dakikamızı almıştı. Ama 
raf düzeni de harika bir görüntüye kavuşmuştu. 
Mağaza müdürü ile rafın karşısına geçip rafa ba-
karak konuşurken, o sırada bir teyze (yaklaşık 
55-60 yaşlarında) rafın önüne geldi ve 2,5 litrelik 
en büyük ambalajımız olan ürüne elini uzattı, fa-
kat almadan geri çekti. Bu hareketi iki üç sefer 
yapınca dikkatimi çekti. Teyzenin yanına yakla-
şarak kendimi tanıtıp biraz önce yaptığı hareketin 
dikkatimi çektiğini söyledim. Hiç unutamayaca-
ğım şu cevabı verdi:

“Ah evladım....Önümüz bayram. Benim üç 
tane çocuğum var. Hepsi evli. Sekiztane de toru-
num var. Şimdi bayramda gelecekler. Ev kalabalık 
olacak. Bir adet alsam yetişmeyecek, iki üç tane 
alsam bana ağır olacak götüremeyeceğim, işte 
bu sebepten elim tereddütlü bir şekilde gitti geldi“.

Bu durum karşısında teyzeye şunu söyledim;
“Teyzeciğim siz istediğiniz kadar alın,  ben 

sizi evinize taksi ile bıraktıracağım.“
Teyze bu durumdan çok memnun oldu. Alış-

veriş sepetine 6 adet 2,5 litrelik sattığımız üründen 
koyduk, kasaya birlikte geldik. Diğer aldıklarıyla 
birlikte hesabını ödedi. Poşetlerinin bir kısmını 
ben, bir kısmını da o aldı. Mağaza dışına çıkarak 
teyzeyi orda bekleyen bir taksiye bindirdim. Evi-

nin adresini taksiciye söyledikten sonra taksiciye 
tahminen ne kadar tutacağını sordum. Söylediği 
rakamı ödeyerek teyzeyi evine gönderdim.

Şimdi burada ben neye yatırım yaptım?
Tahmin edeceğiniz gibi geleceğe yatırım yap-

tım. Nasıl mı? Çok iyi biliyorum ki; teyzenin ço-
cukları bayramda eve geldiklerinde ve kalabalık 
bir şekilde sofraya oturduklarında eminim ki bu 
teyze pek de alışık olmadığı ve her yerde her za-
man yaşaması muhtemel dahilinde olmayan bu 
deneyimi çocuklarıyla ve torunlarıyla paylaşmış-
tır. Bu paylaşım neticesinde bu hikayeyi dinleyen 
kişiler ile sattığımız ürün arasında duygusal te-
melde belki de hiç bir reklamın yapamayacağı 
bir bağ kurulmuştur. İşte, ürün ile müşteri arasın-
daki bu duygusal bağ ile ben geleceğe yatırım 
yapmış oldum. Sattığım ürüne, duygusal emek 
boyutuyla öyle bir deneyim yükledim ki ürün ile 
müşteri arasında bir gönül bağı kurdum.

Bu yazıyı ve yazı da anlatılan öyküyü özetler 
nitelikte olan yazının başlangıcında ki o çarpıcı 
ifade de belirtildiği gibi; “İnsanlar mantıksal değil 
duygusal nedenlerle alışveriş yaparlar. Bu se-
beple; bir satış sürecinde duygunun bir gramı, 
gerçeğin bir tonuna eşittir.”

Mesleğinde 
başarılı ol-
mayı isteyen 
her satış 
elemanı, 
duyguların 
gücünü çok 
iyi bilerek 
hareket et-
meli, müşte-
rinin duygu-
larına hitap 
etmeyi ve 
duygulara 
dokunmayı 
önemseme-
lidir. 
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İlhan Ürkmez
kimdir?
ODTÜ İktisadi İdari 

Bilimler Fakültesi Kamu 
Yönetimi ve Siyaset Bi-
limi Bölümü’nden me-
zun olan İlhan Ürkmez, lisansüstü eğitimini 
yine ODTÜ Yönetim ve Siyaset Bilimi Anabi-
lim Dalı’nda tamamladı. 

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası, 
ölçekte faaliyet gösteren yerli ve yaban-
cı şirketlerde İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Uzmanlığı, Satış Eğitim Koordinatörlüğü, 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Eğitim Prog-
ram Yöneticiliği ve Danışmanlığı, İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü görevlerinde bu-
lundu. 

Bu konularda şimdiye kadar yurt içi ve 
yurt dışında çok sayıda şirkete eğitim ve-
ren İlhan Ürkmez’in çoğu satış konusunda 
12 kitabı mevcuttur. Evli ve iki çocuk baba-
sı olan İlhan Ürkmez, şu anda yurt dışında 
yaşamakta ve farklı ülkelerde faaliyet gös-
teren büyük bir firmanın İnsan Kaynakları 
Direktörü olarak görev yapmaktadır.
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apalıçarşı... Tarihi Yarımada’nın 
kalbinde, dünyanın en eski ve en 
büyük kapalı alışveriş mekânla-
rından. 1461 yılında, Fatih Sultan 
Mehmet tarafından Ayasofya’ya 
gelir sağlamak amacıyla inşa edi-

len çarşı, yaklaşık 550 yıllık tarihi boyunca yalnızca 
İstanbullular’a değil, Anadolu’dan ve Avrupa’dan 
gelenlere de alışveriş merkezi olarak hizmet ver-
miş. Dev ölçülü bir labirenti andıran Kapalıçarşı, 
binlerce metrekarede 66 sokağı, sayısı 4 bine va-
ran dükkânları ile belki de dünyanın ilk kapalı alış-
veriş merkezi. 15. yüzyıldan kalan kalın duvarlı, bir 

seri kubbe ile örtülü eski iki yapının etrafı, sonraki 
yüzyıllarda eklemeler yapılarak bir alışveriş mer-
kezi haline gelmiş. Son zamanlara kadar içinde 
camiler, okul, çeşmeler, sebil, şadırvan ve hanlar 
barındırarak adeta kendi içinde başlı başına bir 
şehir görünümüne kavuşmuş. Geçmiş dönemler-
de, her sokağında belirli mesleklerin yer aldığı, el 
işi imalatının sıkı denetim altında bulunduruldu-
ğu, ticari ahlak ve törelere büyük saygı gösterilen 
bir yer konumundaymış. Her türlü değerli kumaş, 
mücevherat, silah, antika eşya, konusunda nesil-
lerce uzmanlaşmış aileler tarafından, tam bir gü-
ven içinde satışa sunulurmuş.  K
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Kapalıçarşı’yı dizelerine taşıyan 
şairlerimizden Orhan Veli Kanık, “Ka-
palıçarşı deyip geçme, Kapalıçarşı, 
Kapalı kutu…” sözleri ile tarihi çar-
şımızın ilginç bir tanımını yapıyor...
Yüzyıllardır dünyadaki en güzel halılar 
buradaki dükkanlarda satılıyor. Bunun açık kanıtıdır ki, dünyanın en ünlü zenginleri, en ihtişamlı 
politikacıları, İstanbul’a gelince Kapalıçarşı’dan halı almadan gitmiyorlar.   
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Uçan
Halıların Mekanı 

Kapalıçarşı 
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Zamana direnen el sanatı; 
halıcılık 

Osmanlı İmparatorluğu’nun görkemli yılların-
da, ‘Lonca yasalarına’ uygun bir şekilde, yüzlerce 
ticaret ve sanat erbabının, mesleklerini Kapalıçar-
şı içindeki kendi sokaklarında devam ettirdikleri 
bilinmektedir. Abacılar, alacacılar, altıncılar, an-
tikacılar, astarcılar, atlasçılar, aktarlar, aynacılar, 
bağa ve fildişi işleyenler, bezciler, bez tüccarları, 
bıçakçılar, boyacılar, boyacı tokmakçısı, bozma-

cılar, cevahirciler, çakmakçılar, çuhacılar, 
daraiciler, demciler, dibacılar, esir-

ciler, eskiciler, gümüşçüler, 
haffaflar, hakkaklar, 

halıcılar, hamallar, 
hattatlar, hilatçı-

lar, ıtriyatçılar, 
ihramcılar, işle-

meciler, izabeciler, 
kabartmacılar, kadifeciler, kakmacılar, 

kalemtıraş ve makta yapanlar, kandil yakıcı-
lar, kaşıkçılar, kebeciler, kemhacılar, kılıççılar, 

köseleciler, kumaşçılar, kunduracılar, kuyumcular, 
kürkçüler, makasçılar ve altın işlemecileri, mak-
tacılar, miğferciler, minyatürcüler, müttekacılar, 
müzehhepler, oymacılar, papuçcular, peştemal-
cılar, rubiyyeciler, sahaflar, kitapçılar, sedefkarlar, 
sırmacılar, altın, gümüş telcileri, sofçular, şalcılar, 
tamirciler, tellallar, telciler, tespihçiler, tuhafiyeci-
ler, tüfekçiler, yaldızcılar, yastıkçılar, yorgancılar, 
zarfçılar ve kuşakçılar Kapalıçarşı’da yüzyıllar bo-
yunca devam edegelen meslekler arasında yer 
almıştır. Ancak yıllar içinde bu mesleklerin pek 
çoğu tarihin tozlu yapraklarına gömülmüş, adeta 
yok olmaya mahkum edilmiştir. Zaman içinde yitip 
giden bu yüzlerce mesleğin arasından sivrilerek 
günümüze intikal edenlerden biri hiç kuşkusuz 
halıcılıktır. Türklerin en eski el sanatlarından biri 
olan ve bu yönüyle sanat tarihimizdeki seçkin yeri-
ni koruyan halıcılık, çarşının kurulduğu günden bu 
yana zamana meydan okuyan nadide el sanatla-
rından biri olmuştur. Dünya tekstil tarihinde yakla-
şık 3000 yıldır temel yapısı değişmeden bugüne 
kadar önemini saklamış tek ürün olan el halıları, 
Kapalıçarşı’nın en fazla rağbet gören el sanatla-
rından biridir. Bu sebepledir ki, Kapalıçarşı’nın ge-
leneksel dokuma halıları tüm dünyada tanınmakta 
ve halı meraklıları tarafından takip edilmektedir. 
Özellikle de Türk el dokuma halıları hediye olarak 
rağbet görmektedir.  

Kökleri Selçuklular’a kadar uzanan bu el do-
kuması halılarla ilgili en eski bulgular Hıristiyanlık  
öncesi çağa dayanmaktadır. Osmanlı İmpara-
torluğu döneminde halıcılık sultanlar tarafından 

teşvik edilen bir meslek dalı olmuş, böylece 15. 
ve 16. yüzyılda saray imalathanelerinde görkemli 
Türk halıları üretilmiştir. İstanbul’un en önemli tari-
hi çarşılarından Kapalıçarşı da Türkiye’nin el do-
kuma halılarının beşiği konumundadır ki, burada 
Türkiye’nin ve dünyanın çok çeşitli bölgelerinden 
değişik ebatlarda, farklı renk ve desenlerde yöre-
sel el dokusu halılarına rastlamak mümkündür. 
Uşak, Sivas, Ladik, Milas, Manisa, Denizli, Ber-
gama, Çanakkale, Kula, Kayseri, Konya, Kırşehir, 
Isparta, Gördes; İran’dan Tebriz, Sultanabat, Bid-
jar; Ermenistan’dan Goli-farangoli; Hindistan’dan 
Agra, Çin’den hanedan; Mısır’dan Mamaluk ha-
lıları ve daha pek çok el dokuması halılar çarşı-
nın vitrinlerini süsler. Türkiye ve dünyanın hiçbir 
yerinde rastlayamayacağınız kalite ve güzellikte el 
dokuması halıların yer aldığı Kapalıçarşı, bu yö-
nüyle dünyada halıcılığın kültürleri buluşturan tek 
noktası, hatta çekim merkezidir. 

  

Misafirperverliğimizin nadide
adresi 

Onlarca sokağın arasında yan yana dizilmiş 
binlerce dükkân, renk renk desenli halıları ile göz 
kamaştırıcı bir güzellikte çıkar karşınıza. Alın ya da 
almayın, adım attıysanız ‘Halıcılar Caddesi’ndeki 
bir dükkâna, bir kaç dakika içinde onlarca halı 
serilir önünüze. Bir yandan taze demlenmiş ça-
yınızı yudumlarken, diğer yandan Nuruosmaniye 
esnafına özgü bir maharetle, omuzunun üzerinde 
çevirdiği halıyı, havada sekiz takla attırarak önü-
nüze seren satıcının karşısında neye uğradığınızı 
şaşırırsınız. Havaya atılan ipek halılar gözlerinizin 
önünde döne döne inerken, bu ışıltı karşında hay-
ranlığınızı gizleyemez, binlerce dolar pahasına bile 
sahip olmak istersiniz bu nadide halılara. Oysa 
halı almak kadar, halı satmak da ayrı bir hünerdir 
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Kapalıçarşı’da. ‘İşte, almak istediğim halı tam da 
bu’ dediğiniz anda, ayaklarınıza serilen yeni bir 
halıyla baştan çıkar, bir öncekiyle kurduğunuz gö-
nül bağını silip atarsınız bir anda. 

Uzun süren pazarlıklar değil, kararsızlıklar alı-
koyar sizi uzun saatler halı dükkânlarında. Misa-
fir ağırlamanın tüm inceliklerini ortaya koyarak, 
malını pazarlamaya çalışan satıcılar kadar, ona 
eşlik eden müşteriler de keyif alır bu alışverişten. 
Çok sayıda eski ve yeni halı dükkânına sahip 
Kapalıçarşı’dan her türlü zevke ve bütçenize uy-
gun bir halıyla evinize dönebilirsiniz. Bu muhte-
şem halıların fiyatları yaşlarına, malzemeye ve de-
senlerin güzelliğine göre farklılık gösteriyor. Doğal 
olarak, eski olan halı ve kilimler el yapımı oldukla-
rından daha pahalılar. Halının özgünlüğü, ne ka-
dar zorlukla bulunup, İstanbul’a getirildiği, halının 
durumu ve piyasadaki talep de fiyatları etkileyen 
bir diğer faktörler arasında geliyor. Bu kadar çok 
etken arasında Kapalıçarşı’da bugün halı fiyatları 
500 TL ile 50.000 TL arasında değişiyor.  

Bir ritüeldir, Kapalıçarşı’dan
halı almak 

Bir diğer önemli nokta da, dükkân ya da halı 
seçerken dikkat edilmesi gereken kurallar... Ger-
çek diye aldanıp, sahte halıyla dönebilirsiniz yok-
sa evinize. Günümüzde popülerliklerinden dolayı 
Afganistan ve Pakistan’dan getirilen pek çok halı 
Türk halısı diye satılıyor, o yüzden dikkatli ol-
makta fayda var. Peki, bir halı alırken neleri göz 
önünde bulundurmak gerekir? Halıcılıkta ‘kalite’ 
denildiğinde öncelikle halıdaki düğüm sıklığı akla 
gelir. Bu nedenle halının düğüm sıklığının fazlalı-
ğı kaliteli halı almak isteyen bir kimse için ilk yola 
çıkış noktası olmuştur. Düğüm sıklığının fazlalığı, 
bir halının desenin daha detaylı uygulanabilmesi 
ve ömrünün daha uzun olması üzerinde önemli 
bir faktördür. Ancak düğüm sıklığı halı satın alır-
ken tek başına yeterli değildir. Yünün ve boyanın 
kalitesi de aynı derece önem taşımaktadır. Bir 
diğer nokta; gerçek halılar mutlaka sertifikalıdır, 
bunu da unutmamak lazım. Hiçbir yırtığı olmayan 
halıları eski ve antika olarak sunan satıcılara karşı 
da tetikte olun. Bir de, fiyat araştırması yapma-

dan halı almamakta fayda var. Dükkânın köklü 
ve yaşlı olması artı puan demek. İyi bir isim yap-
mış olması da tabii ki... Orta yerde durup müş-
teri toplayan, sizi çeşitli dükkânlara götürmeye 
çalışanlardan sakınmak ise en doğrusu. Kim ne 
derse desin, İstanbul’un bu görkemli çarşısından 
halı almak bir ritüel İstanbullular için. 

Dünya liderlerinin tercihi de
Kapalıçarşı halıları  
Batı dünyası için halı hep bir doğu ürünü ola 

geldi. Uçan halılarla süslenen biraz efsanevi bir 
mistik bu doğu imajı, en çok halı  tüccarlarına 
kazandırdı. Kapalıçarşı, yüzyıllardır dünyanın bir-
çok yerinden gelen halıların satıldığı mekan oldu. 
Nadide el dokuması halıların satıldığı Kapalıçar-
şı, geleneksel Türk sanatı halıcılığın vitrini oldu. 
Tarihte kimler gelip geçmemiştir ki yüzyıllara 
meydan okuyan bu devrilmez çınardan. Krallar, 
sefirler, lordlar, düşesler, yazarlar, ressamlar ve 
daha pek çokları aşındırmıştır yollarını bu kapalı 
kutunun. Kapalıçarşı’nın büyülü atmosferinde bir 
yandan doyasıya alışveriş yaparken, diğer yan-
dan tarihi mekânın mistik havasını teneffüs etme-
niz ve geçmişle kucaklaşmanız mümkün. Geç-
mişte olduğu gibi bugün 
de çarşı oldukça popü-
ler. Çünkü bugün bile 
alışveriş yaparken her 
an bir politikacı, sanat-
çı, modacı, yazar ya da 
işadamıyla karşılaşma-
nız olası. Kapalıçarşı’nın 
namı sadece ülke hu-
dutlarıyla da sınırlı değil. 
Türkiye dışından da pek 
çok müdavimi var bu 
tarihi mekânın. Haftanın 
her günü dolup taşan 
Kapalıçarşı’ya devlet 
başkanlarından dünyaca 
ünlü Hollywood yıldızla-
rına, Amerikalı diplomat-
lardan birçok senatöre, 
milletvekiline, narkotik 
elemanlarına ve gizli ser-
vis ajanlarına kadar pek 
çok yabancı konuk geli-
yor. ABD başkanları Bill 
Clinton ve George Bush, 
Almanya eski başbakanı 
Gerhard Schröder, Hol-
landa Başbakanı Win 
Kok, eski SSCB lideri 

Eski Letonya 
Cumhurbaşkanı 

Viara Vike-
Freiberga, 

Kapalıçarşı’da bir 
mağazadan 3 Adet 

halı satın aldı 
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Mihail Gorbaçov, Filistin Eski Dışişleri Bakanı 
Nebi Şahad, Suudi Arabistan Kraliyet ailesi, Al-
man Başbakanı Helmut Kohl, Eski ABD Dışişleri 
Bakanı Madeleine Allbright gibi isimleri ağırla-
mış Kapalıçarşı. Hatta yakın bir zamanda ABD 
Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in eşi Lynee 
Cheney de halı tercihini Türk halılarından yana 
kullanarak, evine iki Uşak halısıyla döndü. Hepsi 
bu kadar da değil! Oscarlı oyuncu Charlize The-
ron, Demi Moore, Amerikan Enerji Bakanı Samu-
el Botman’ın eşi Diane Botman, Real Sociedad 
Takımı’nın oyuncuları ve Amerikalı generaller gibi 
dünyanın pek çok tanınmış ismin de evlerini de 
yine Kapalıçarşı’nın bu meşhur halıları süslüyor. 
2001’de NATO toplantıları için İstanbul’a gelen 
Bush’un eşi Laura Bush’un bir seferde 60 halı 
aldığı söyleniyor.  

Emeği dokuyanlar 

Yeni bir halı satmak kadar, ölen bir halıya ha-
yat vermek de önemli elbette. Halı tezgahlarında 
ilmek ilmek; aşkla, sadakatle, sevgiyle işlenir, el 
emeği göz nuru dökülür her bir halıya. Kaç bin 
yıla meydan okuyacağı bilinmez. Hızla inen, ke-
sen parmaklar bıkmadan usanmadan ilmeklere 
yeniden can verir. İpeksi temaslarla ruhlara do-

kunurcasına ilmekler atılır, sıralar dizilir. Ne yüce 
bir sabır hikâyesidir o. Tıpkı dokuyan kadar bin 
yıllık halılara yeniden hayat verenler gibi... 

Eski halı ve kilimlerin tamiri de önemli bir el 
sanatıdır Kapalıçarşı eşrafınca. 50 - 70 yıllık halı 
ve kilimler ince ince işlenerek yeniden hayat bu-
lur usta ellerin maharetli parmaklarında. 

Mehmet Nuri Güreli Kapalıçarşı’nın en eski 
halı tamircilerinden biri. 1961 yılından beri halı  
ve kilim tamirciliği yapan Güreli, aynı zamanda 
Anatolian Carpet& Kilim Firması’nın da sahibi. 
Emektar halı tamircisi, bir yandan dünyanın ve 
Türkiye’nin her yerinden gelen kilim ve halıları  
müdavimleriyle buluştururken, diğer yandan ta-
mire ihtiyacı olanları binlerce halı ve kilimle bir-
likte yeniden kullanıma sunuyor. ‘Her halı farklı 
bir problemle gelir halı tamir depomuza’ diyor 
Güreli. ‘Yünü eriyen ve altından ipi çıkan halıların 
iplerini, halıya uygun renkte kökboyalı kalemler-
le boyar, eriyip altından ipi çıkan ya da sökülen 
kilimleri dikdörtgen bir çerçeveye gererek çivi-
ler ve sonra aynı renkteki yünlerle yeniden do-
kuruz’ şeklinde açıklıyor bir halının hayata ka-
vuşturulma hikâyesini. Ne var ki Güreli’ye göre 
Kapalıçarşı’da halıcılık da bitmiş, halı tamirciliği 
de. 90’lı yıllara kadar Türk halıcılığının tüm dün-
yada revaçta olduğunu belirten Güreli, son yıl-
larda halıcılık sektöründeki hızlı kan kaybedişini 
yeni nesil teknolojilere bağlıyor; ‘Kapalıçarşı’da 
tamircilik öldü artık. Şimdiki nesil halıya, pırlan-
taya değer vermiyor ne yazık ki. 1980’den ev-
vel Londra’dan, Paris’ten, İtalya’dan çok sayıda 
müşteri alır, ya koleksiyonundaki antika halılarını 
tamir eder, ya da yenilerini satardık. Ama şimdi 
öyle mi? 90’lı yıllarla birlikte kimse gelip şöyle halı 
istiyorum, şunu yapın demiyor. Nesil teknolojiye 
bağlandı çünkü.’

Zamana karşı direnen geleneksel mesleklerin 
son temsilcilerinden Mehmet Nuri Güreli için, çı-
rak yetiştirememek, halı tamirciliğinde önem ta-
şıyan bir diğer sorun. ‘Bizim meslekte çırak yetiş-
tirmek çok zor. Çünkü bu mesleği öğrenmek için 
yaşın çok ufak olması lazım. En az 10 yıl emek 
vermek lazım. İşi öğrendiği zaman da iyi bir usta 
olup olmayacağı da belli olmayacak. Bu işi en az 
10 yılda, ufak yaşta girip, öğrenme hevesi olan 
insanlar öğrenir. Bu yüzden kimse çocuğunu 
çırak olarak vermiyor, kendi çocuklarımız da bu 
mesleği yapmıyor. Zaten hepimiz çocuklarımızı 
okuttuk’ diyor Güreli.
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ek çok evlilik iletişimsizlik, eğitim-
sizlik, birbirine değer vermeme gibi 
sebeplerle dağılıyor. Boşanmaların 
temel sebeplerini anlamak için ön-
celikle şu soruların cevaplarını bul-
maya çalışalım:

Acaba insanlar kimin yanında bulunmak için 
can atıyorlar? Kimin ekibinde olmak  istiyorlar? 
İç dünyalarını kiminle paylaşmak istiyorlar? Kimin 
yanında rahat ediyorlar?  Kim insanların hayatı-
nı derinden etkileyebiliyor?  Kim insanların en iyi 
yönlerini ortaya çıkarabiliyor?  Kim insanlara acı-
larını azaltacak bir şeyler teklif edebiliyor? 

Evet, söz konusu insanlar bulundukları orta-
ma ışık saçan ve huzur veren kişilerdir. İster iş 
yerinde olsun, ister aile de olsun, ister başka bir 
kurumda olsun, bu insanlar uyumludur. Bulun-
dukları ortamdaki insanların iç dünyalarını aydın-
latırlar. Güçlü aile kurarlar ve onu sağlıklı bir şekil-
de sürdürürler. Aile  sorunlarına  ve bu sorunların 
çözümüne bu çerçevede yaklaşmamızda fayda 
var. Boşanmaların eşiğine gelmiş ailelerin birçok 
ortak özelliği var. Bunların hepsini ayrı ayrı bu ya-
zıda ortaya dökmemiz mümkün değil. Bununla 
birlikte aile geçimsizliklerinin temel sebeplerin-
den, üzerinde fazla durulmayan bazılarını  gözler 
önüne sermeye çalışalım:  

Değer vermeme

İnsan kendini değerli görmek istiyor. Eğer kişi 
kendini olumlu bir özbenlik değeri içinde görür 
ve ortamdaki diğer kişiler tarafından da olumlu 
olarak algılanırsa kendini huzur ortamı içinde 
hisseder. Huzur ortamı içindeki bir ailede eşler, 
birbirlerinin değerli, vazgeçilemez olduklarına 
inanırlar. Bu ailelerde eşler birbirlerine her zaman 
saygılı ve yardımcı olurlar.     

“Ben değerliyim “ içinde büyüyen çocuk her 
alanda sağlıklı oluyor. Aşağılık duygusuna kapıl-
mıyor. Kendini, kendinden daha büyük bir bütü-
nün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve 
her zaman kendini değerli hissediyor. Ailede bir 
kişi eksik olduğu zaman aile, bütünlüğünü sağla-
yamıyor. Şu bir gerçek ki ailede kimse kimsenin 
yerini dolduramıyor. 

Rahmetli babam, ailemizde herkes masaya 
oturmadan yemeğe başlamazdı. Bu hususa  ba-
bamın neden bu kadar önem verdiğini şimdi daha 
iyi anlıyorum. Çocukken oyunun keyfi içinde “Oğ-
lum yemeğin başına gel” sözlerine kızıyordum. 
Çünkü oyun çok tatlı idi. Ben ve kardeşlerim oyun 
içinde zamanı unutuyorduk. Ama yemekten son-
ra kendimizi değerli, önemli, yeri doldurulamaz 
olarak görüyorduk. “Senin bir önemin yok, sen 
olmasan da olur” duygusuyla büyüyen çocuk 
kendini değersiz hisseder. Bu çocuk aile orta-
mından  “Sen güvenilmez bir insansın” mesajını 
alır. Ailesinden “Güvenilmez ve değersiz” mesa-
jını alan kişilerin oluşturduğu evlilliklerde mutlaka  
ilerde sorunlar yaşanır. İşte boşanmanın eşiğine 
gelen veya yıkılan evlilikler bunlardır. Sağlıklı bir 
yuva kurup onu mutlu bir şekilde sürdürmek iste-
yen eşler, mutlaka birbirlerinin iç dünyalarını yani 
canını hesaba katmak zorundadırlar. Her zaman 
birbirlerine “Senin varlığın mutluluk sebebimdir. İyi 
ki sen varsın” mesajını vermelidirler. 

Bill Cartney’in ifade etitği gibi, “İnsanları 
önemsemediğiniz zaman  Allah’ ın yaratıcılığını 
sorgulamış olursunuz.”

İletişim
 
İletişim evlliği sürdürmede,  çatışmaları çözme 

ve  sosyalleşme alanlarında özellikle  önemlidir. İyi 
bir iletişim için üç noktada çaba harcamak gerekir:A

İL
E

Yazı:
Dr. Zülfikar Özkan 

Aile Uzmanı - Yazar

Aile Sorunları 
ve 

Çözüm Önerileri
Sağlıklı bir yuva kurup onu mutlu bir şekilde sürdürmek isteyen eşler, mutlaka birbirlerinin iç 

dünyalarını, yani canını hesaba katmak zorundadırlar. Her zaman birbirlerine “Senin varlığın mutlu-
luk sebebimdir. İyi ki sen varsın” mesajını vermelidirler. 
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1) Eşler, bedenlerinde ve zihinlerinde olup 
bitenin farkında olmalı ve duyguları kelimelerle 
birbirlerine ifade etme alışkanlığı  edinmelidirler. 
“Şu anda ben şöyle hissediyorum...”,  “ Ben böy-
le düşünüyorum...” şeklinde “ben dili “ile yapı-
lan açıklamalar eşlerin iç dünyalarını birbirlerine 
açmanın en iyi yoludur.  Erkekler, içlerinde olup 
biteni ifade etmede, kadınlara göre daha çok 
zorluk çekerler. Çoğu zaman eşleri akıllarındakini 
okuyabilirmiş gibi davranırlar. Çünkü çocukken 
erkeklere duygu, düşünce ve heyacanlarını sak-
lamaları öğretilmiştir. “ Erkekler ağlamaz” gibi... 

2) Bir çiftin sahip olması zorunlu diğer beceri, 
karşısındaki insanı dinleme ve  anlama yeteneği-
dir. Gerçek iletişim olan biteni  cidden anlamayı 
arzulamayı ve bunun için zaman ve çaba yatırımı 
yapmayı içerir. Eşler birbirini dinlemede ustalaş-
malıdırlar. Theodore Reik’ in üçüncü kulakla din-
lemek dediği, bir  konuşmada kelimeleri duyma-
nın yanında, altın arar gibi, duyguları da anlamak 
için dinlemektir

3) İyi bir iletişimin üçüncü yanı eşinizin dediklerin-
den doğru anlam çıkarabilmek ve açıklığa kavuştur-
mak için ona söylediklerini tekrar edebilmektir. 

Ailede sorunları çözmek için, eşlerin  aynı 
derecede iletişim kurma arzusu taşımaları gere-
kir. Unutmamak gerekir: En önemli olan şeyler 
insanın kalbinin derinliklerinde  yatanlardır. Eşler 
kalplerinin derinliklerinde yatanları anlamak için 
sağlıklı iletişim kurma becerileri edinmelidirler. 
İletişim güçleri oranında,  duygularını ve düşün-
celerini kelimelerle ifade edebilir. Bu güç saye-
sinde her türlü sorunlarını aile içinde çözebilirler

Ortak anlam oluşturma 

Evlilik çocukları büyütmek, işleri paylaşmak 
ve cinsellikten ibaret değildir. Eşler kurdukları 
ailenin bir parçası olmanın  anlamını çok iyi kav-
ramalıdırlar. Ailedeki rollerinin bilincinde olmalı-
dırlar.  Her aile kendi küçük kültürünü oluşturma-
lıdır. Mesela her cumartesi manevi bir çalışmaya 
katılmak gibi... Eşlerin birlikte geliştirdikleri kültür, 
her ikisinin de hayallerini içerir, ama esnektir.  
Evlilikte ortak bir anlam duygusu varsa, çatışma 
o kadar şiddetli olmaz ve kalıcı sorunlar kilitlen-
meye yol açmaz.  Oluşan sorunlar da bu mana 
çerçevesinde kolaylıkla çözülür. Eşler   hayatın 
temel yönleri üzerinde ne kadar  iyi anlaşırlarsa, 
evlilikleri o kadar zengin, anlamlı ve  bir bakıma 
kolay olabilir.  Bunun için eşler kendilerine şu so-
ruları sorabilirler: “Ev bizim için ne anlama geli-
yor? Bir evde  hangi özellikler olmalı? Ailemizin 
gurur duyduğunuz  ve geleneğinin bir parçası 
olmak istediğiniz ne gibi hikayeleri var? Çocuk-

larımıza hangi değerleri aktarmak istiyoruz? Kar-
deşlerimizde ve ana babamızla ne tür bir etkile-
şim içinde olmak istiyoruz? “

Bu konularda her türlü çalışma, eşlerin birbiri-
ne duyduğu bağlılığın derinliğini gösterir. 

Eşler bu hususlarda çalışma yapabilir ve ge-
rekli eğitimi alabilirlerse aile içinde her türlü soru-
nu,  o sorun büyümeden çözebilirler. 

Böyle bir bilinç içinde, tartışma gerektiği 
konularda başlangıç konuşmalarını yumuşata-
bilirler. “Başlangıç konuşmasını yumuşatmak 
çatışma çüzümünde önemlidir. Çünkü “Evliliği 
Sürdürmenin Yedi İlkesi” kitabının yazarı John 
Gottman’ın araştırmalarından elde edilen bulgu-
lara göre, tartışmalar her zaman başladıkları ha-
vada sona ererler. Yüz olayın 96’ sın da çatışmalı 
bir tartışmanın kaderi ilk üç dakikada kestirilebilir.  
Bir tartışmayı sert başlatırsanız, yani eşinize söz-
lü saldırıda bulunursanız, en azından başlangıç-
taki gerginlik seviyesinde  bitirirsiniz. Ama yumu-
şak bir başlangıç yaparsanız, yani yakınır, ama 
eşinizi  eleştirmez veya saldırıya geçmezseniz, 
tartışma daha verimli olabilir

Eşler oluşturdukları “ailenin anlamı ve amacı” 
çerçevesinde birbirlerini de her geçen gün daha 
iyi tanıyabilirler. Bir çiftin birbirine verebileceği en 
büyük armağan, tanındığını ve anlaşıldığını his-
setme keyfidir. Birbirini tanımak bir külfet olma-
malıdır. “Seni tanımak, seni sevmektir”  adlı eski 
şarkı bir gerçeğe işaret etmektedir.

Eşlerin kurdukları ailenin bir parçası olma-
nın anlamını kavramaları ve o anlama bağlı kal-
maları, iyi niyetli olduklarını da gösterir. Evliliği 
sürdürmek isteyen kimse, gerçekten sağlıklı bir 
aile oluşturma ve onu sürdürme  çabası içinde 
olmalıdır. Kötü niyetliyse, yani bu evliliği paravan 
olarak kullanma amacı taşıyorsa  bu söyledikleri-
mizin ona bir faydası olmaz. Dış şartların evlilikte 
mutluluğa etkisi ancak % 10 kadardır. Asıl olan 
evliliği algılama, anlama tarzı ve iyi niyettir. 

Mutlu bir evlilik sürdürmeye kendinizi ada-
dığınız  an, Allah’ın inayeti de  harekete geçer. 
Bu durumda hiç düşünmediğiniz şekilde yardım 
görmeye başlarsınız. Ömür boyu anlaşacağınız  
hayat arkadaşınız karşınıza çıkar ve sizinle  her 
zaman mutlu evliliği  uyum içinde sürdürür.  

Goethe diyor ki: “İnsan kendini bir işe adadığı 
andan itibaren Allah’ın inayeti de harekete geçer. 
Başka türlü gerçekleşmesi asla söz konusu ol-
mayan ve insanın yeni biriyle tanışmak, maddi 
destek elde etmek gibi daha önceden öngöre-
meyeceği şeyler, ona yardım etmek adına birer 
birer gerçekleşmeye başlar.”  

Unutmayalım:  Evlilikte en etkili  soru: “Acaba 
attığım her adım, söylediğim her söz, yaptığım her 
iş aile ilişkilerimi zenginleştiriyor mu?” sorusudur. 
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S
onbahar ve kış ayları üst solunum 
yolu enfeksiyonlarının daha sık gö-
rüldüğü mevsimlerdir. Grip veya 
nezleye neden olan virüs hasta 
veya taşıyıcı kişilerin hapşırması ya 
da öksürmesi yoluyla kolaylıkla bu-

laşabiliyor. Virüs bulaşmış kişilerle yakın temas 
ya da gripli kişinin tuttuğu eşyalarla temas etmek 
hatta hastalıklı kişinin taşıdığı kâğıt ve madeni 
paradan bile başka birisine hastalık bulaşabil-
mektedir. Hasta kişilerden çevreye saçılan virüs 
parçacıklarının havada asılı kalabilme özelliğine 
sahip olması ve yaşam süresinin uzun olması 
nedeni ile de sağlıklı insanların gripten korun-
ması zorlaştırabilmektedir.  Hasta kişinin kapalı 
bir ortama girip çıkması bile o ortamda bulunan 
kişileri virüsün bulaşması açısından risk altına 
sokabilir. Grip virüsü her yıl suş değiştirerek bazı 
seneler ciddi salgınlara sebep olabilmektedir. 
Kuş gribi, domuz gribi gibi…

Bu nedenle domuz gribi ve grip, okul, kreş, 
toplu ulaşım araçları, iş yeri ve evlerimizde kapa-
lı mekân özelliğinden dolayı çok kolay bulaşma 
yolu bulabilir. Virüsü kapmış ancak henüz belirgin 
yakınmaları olmayan, taşıyıcı kişiler de hastalı-
ğı bulaştırabilirler. Burada kişinin bağışıklık gücü 
devreye girer. Vücut direnci güçlü olan kişiler 
hastalığı hafif bir ateş yükselmesi ve halsizlik ile 
birkaç gün süren kuru öksürükle ayakta da ge-
çirebilir. Domuz gribine yakalanan kişilere yatak 
istirahatının yanı sıra, gerektiği durumlarda yakın-
maları hafifletmeye yönelik tedaviler ve ateş düşü-
rücü ilaçlar verilerek şikayetler azaltılmaya çalışılır. 
Kas veya eklem ağrılarını gidermek amacıyla ağrı 
kesicilerden yararlanılabilir. İshal, bulantı, kusma 

gibi mide ve barsak şikayetleri devreye girdiğinde 
ise serum tedavisi ile sıvı kaybı azaltılmaya çalı-
şılır. Vücut direnci güçlü olan insanlar için 5 - 7 
gün yatak istirahatı ve bol sıvı alımı herhangi bir 
komplikasyon gelişmeden hastalığın atlatılması-
nı sağlayabilirken, bağışıklık gücü zayıf insanlar-
da hem iyileşme süresi uzayabilir hem de çeşitli 
komplikasyonlar gelişebilir. Antibiyotikler grip ve 
nezle gibi virüslerden kaynaklanan hastalıklarda 
etkili bir tedavi değildir. Antibiyotikler bakteriler 
üzerinde etkili oldukları için grip tedavisinde hiç-
bir yarar sağlamazlar.  Bu gerçeğe rağmen gribe 
yakalanan insanları büyükçe bir oranı hastalıktan 
çabuk kurtulmak için çok sayıda antibiyotiği gün-
lerce haftalarca bilinçsizce kullanırlar.

SA
Ğ

LI
K 

H N1 1
ve

Grip Hastalığı 

Domuz Gribi 
Domuz gribi aşısı inaktive edilmiş grip yapan virüslerinden veya antijenlerinden yapılmaktadır.  Aşı 

uygulandıktan sonra bağışıklık sistemi aşıdaki inaktif virüse karşı antikorlar oluşturuyor. Daha sonra, 
aktif virüsle karşılaşıldığında, önceden oluşmuş antikorlar enfeksiyon oluşumunu önlüyor veya hasta-
lanma riskini ciddi oranda düşürebiliyor. 

Yazı:
Dr. Ali Akben
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Paçavra hastalığı

Hastalık özellikle vücut direnci zayıf, dengeli 
ve düzenli beslenemeyen, uyku düzeni bozuk 
ve yoğun stres altında yaşamak durumunda 
olan insanlarda, 39 - 40 dereceye kadar çıkan 
yüksek ateş, aşırı halsizlik, kuru öksürük, baş 
ağrısı, şiddetli kas ve eklem ağrıları, ishal, bu-
lantı, kusma gibi bulgularla yatağa düşürebilir. 
Bundan dolayı gribin halk arasındaki ikinci ismi 
paçavra hastalığıdır. Çünkü insanı adeta alt üst 
ederek paçavraya çevirmesinden dolayı bu ismi 
birçoğumuz yaşayarak biliriz.  Kuru öksürüğe 
balgam eklendiği takdirde çok dikkatli olunması 
gerekiyor.  Grip arkasından bronşit ve pnömoni 
diye bildiğimiz akciğer enfeksiyonlarına daveti-
ye çıkarabilir. Hatta dikkat edilmediği takdirde 
larenjit, farenjit, sinüzit ve orta kulak iltihabına 
dönüşebilir ve ciddi iş gücü kayıplarına sebep 
olabilir. Böbrek yetmezliği, ilerlemiş astım has-
talığı, bağışıklık direncini düşüren kanser gibi 
müzmin hastalıklarda domuz grip aşısı ile ilgili 
bilinçlenme ve bilgilenme ihtiyacı hasıl olmuştur. 
Sağlık Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumlarımız 
aşının uygulanmasını yaygınlaştırmak için son 
zamanlarda destekler bilgilendirmelere de daha 
çok önem vermeye başlamıştır.

Domuz gribi aşısı inaktive edilmiş grip yapan 
virüslerinden veya antijenlerinden yapılmaktadır. 
Aşı uygulandıktan sonra bağışıklık sistemi aşı-
daki inaktif virüse karşı antikorlar oluşturuyor. 
Daha sonra, aktif virüsle karşılaşıldığında, önce-
den oluşmuş antikorlar enfeksiyon oluşumunu 
önlüyor veya hastalanma riskini ciddi oranda 
düşürebiliyor. Aşı uygulamaları salgınların henüz 
başlamadığı son bahar mevsimi ile başlatıldığın-
da sonuçların daha iyi olduğu gözlendiğinden, 
aşının uygulanış tarihi de ayrıca önem arz eder. 
Aşının etkisinin ortaya çıkması için takribi olarak 
1–3 haftalık bir süreye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, 
grip aşısı için en uygun zaman sonbahar, özel-
likle de Eylül ve Ekim aylarıdır… 

Aşı, 6 aydan küçük bebekler, hamileliğin ilk 3 
ayı içerisindeki anne adayları, yumurta ve tavuk 
proteinlerine alerjisi olan kişiler dışında herkese ya-
pılabilir. Ayrıca, 38 derece üstünde ateşi olan hasta 
kişilerde, aşı uygulamasının ateş düştükten sonra 
yapılması tavsiye edilmektedir. Aşının bir yılda kaç 
kez yapılacağı ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapıl-
sa da aşını tek doz uygulanması kâfi gelebilir…

Grip aşısının her yıl tekrarlanması gerekiyor. 
Bunun nedeni ise,  salgınlara sebep olan virüs-
lerin hemen her yıl değişiklik göstermesidir. Vi-
rüslerin her yıl kendilerini değiştirdikleri için, bir 
önceki yılın aşısının sonraki yıl koruyucu özelliği-

ni yitirmesi nedeni ile aşılar yıllık olarak değişir. 
Aşı yapıldıktan sonra genellikle 1 - 3 hafta sonra 
etkili olmaya başlayan grip aşısının koruyuculuk 
süresi de 6 - 12 aydır. Aşının koruyuculuğu ise 
karşılaşılan virüsle aşının içerdiği antijenik ya-
pının uyumuyla ilişkili. Aşıdaki antijenler virüsle 
ne kadar uyumluysa, koruma da o kadar fazla 
oluyor. Bu konudaki yaygın kanı ise aşı ile grip 
hastalığına karşı yüzde 70 - 80 oranında korun-
ma elde edebiliyor olduğumuz. İleri yaşlarda 
aşının koruyucu etkisi yüzde 50’ler seviyesine 
kadar düşse de bu oran bile birçok insanın çe-
şitli komplikasyonlarla karşı karşıya kalmasını 
engellemesi açısından oldukça önemli…

Aşı sonrası nadiren hafif geçen nezle türü bir 
tablo oluşabilir. Aşı yapıldıktan sonra enjeksiyon 
bölgesinde ender görülse de; kızarıklık, şişlik, mo-
rarma, ateş, kırıklık, titreme, yorgunluk, baş ağrısı, 
terleme, kas ve eklem ağrıları gibi yan etkiler ortaya 
çıkabiliyor. Çok rahat tolere edilebilen bu yan etki-
ler de 1-2 gün içinde kendiliğinden geçiyor. Ancak 
bu yan etkilerin dışında çok nadir de olsa bazı baş-
ka komplikasyonlar la da karşılaşılabilir…

Sosyal Güvenlik Kurumu aşının ücretsiz ola-
rak uygulanabileceği kişileri ve hastaları şu kate-
goride ele almaktadır:

*65 yaş ve üstündeki kişiler. 
*Kronik hastalığı olanlar: Kalp damar sistemi 

hastaları, akciğer, karaciğer ve böbrek hastaları, 
romatizma hastaları, diyabet hastaları ve endok-
rin sisteme ait hastalıkları olanlar 

*Bağışıklık sistemleri baskılanmış kişiler: 
Kanser hastaları, organ ve kemik iliği nakli ya-
pılanlar .

*Aşılama çalışmalarında özellikle sağlık per-
soneli, kalabalık ortamlarda çalışan insanlar, 
öğrenciler de öncelikli risk grubu olarak değer-
lendirilmeli.

Grip aşısı ile ilgili basınımızda çıkan yerli yer-
siz haberler her ne kadar insanların kafasında 
çeşitli sorular oluşturuyor ve düşünceleri bulan-
dırıyor olsa da aşı ile korunma arasındaki olumlu 
gidiş her geçen iyiye gidiyor. 

Domuz gribi belirtileri
• Ateş, 
• Öksürük, 
• Boğaz ağrısı, 
• Burun akıntısı, 
• Vücut ağrıları, 
• Baş ağrısı, 
• Titreme halsizlik 
• Kusma ve ishal
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Dünya Manzaralı Oda Fiyatı 6,5 Milyon TL  
Henüz uzaya bir toplu taşıma söz konusu değil ama, uzay oteli oda 

satışları şimdiden başladı. Barcelona merkezli bir şirket 2010 yılında dün-
ya manzaralı odalarda misafir ağırlamak üzere tur satıyor. Üç geceliği 
6.5 milyon lira olan otelde kalmak için şimdiye kadar 43 kişi başvuruda 
bulundu. 2012’de tamamlanması planlanan uzay oteli Galactic Suite’in 
inşaatına da devam ediliyor. Lakin, uzayda üç gece tatil yapacak olan 
seyyahlar, bavullarını alıp ertesi gün otele yerleşemeyecekler. Bu otelin 
misafiri olacak olan aileler, ilk olarak tropik bir adada 12 günlük eğitim 
alacaklar. Daha sonra Rus yapımı bir roketle atmosferin 450 km üzerinde 

saatte 30 km hızla hareket eden bir uzay aracıyla konaklayacakları otele gidecekler. Üç günlük süre 
zarfında 45 defa güneşin doğuşuna tanıklık edecekler ve dünyanın etrafında her 80 dakikada bir tur 
atacaklar. Yer çekimsiz ortamda ayakları yerden kesilmiş halde süzülmenin tadını çıkaracaklar. Henüz 
ilk yolcular uzay oteli için yola çıkmadı ama uzay turizminde rekabet şimdiden kızıştı. ABD’nin New 
Mexico eyaletinde benzer bir proje için çalışan İngiliz Virgin Galactic şirketi, uzaya yolculuk için hare-
kete geçti ve kendisine şimdiye kadar 300 kişinin rezervasyon yaptırdığını açıkladı. 

Katil Genler Ayrıştırıldı
Nature İmmunology adlı tıp dergisi, ‘Doğal katil genlerin 

ayrıştırıldığını duyurdu. Bu genler, insan bağışıklık sisteminin 
öncü kuvveti sayılıyorlar ve doğal öldürücü (NK) hücrelerinin 
üretilmesini tetikliyorlar. NK hücreleri, lenf bezleri, dalak ve 
kanda dolaşıyor, dolaşım esnasında kanserli bir hücreye 
rastlarsa, hücrenin kanserli olduğunu algılıyor ve yok ediyor. 
Yeni keşif sayesinde insan vücudundaki NK hücrelerinin yapay 
olarak artırılabileceği, bunun da bulaşıcı hastalıklar ve kansere 
karşı insanın direncini artırabileceği konuşuluyor.  Habere göre 
E4BP4 adlı gen, NK hücrelerinin sayısını artırarak hastalıklara 
karşı vücut direncini yükseltecek ilaçların üretilmesini 
sağlayacak. Bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı deneyde 
başarılı sonuçlara ulaşıldı. Çalışmayı yapan İmperial College ekibinin lideri Hugh Brady, söz konusu 
genin insan bağışıklık sistemi hiyerarşisindeki en önemli gen olduğu söyledi. 

Siber Savaş Dönemi Başladı
Dünyanın süper güçleri bir süredir kendi aralarında sıcak savaş yapmıyorlar. 1900’lü yıllar süper 

güçler arasındaki soğuk savaşla geçti. 2000’li yılların savaş arenası ise siber alem olmaya başladı. 
McAffee güvenlik firmasının raporuna göre, son aylarda sanal ortamda gerçekleştirilen saldırıların 
büyük kısmı politik amaçlı. Belirli ülkelerdeki kurumları hedef alan bu politik saldırılara karşı, ülkeler 
savunma yazılımları geliştiriyorlar ve daha sonra karşı saldırıda bulunuyorlar. Çeşitli siyasi gruplar 
ve ülkeler arasındaki siber savaşın resmen başladığını söyleyen 
McAffee Avrupa baş analisti Grey Day, ABD, İngiltere, Almanya, 
Çin, Fransa ve Güney Kore gibi ülkelerin karşı saldırı için hazırlık 
yaptıklarını söyledi. Bu ülkelerin istihbarat birimleri ve ordularının 
siber savaş birimleri kurdukları iddia ediliyor. Rapora göre fiziki 
bir savaştan önce ‘düşman’ın kurumsal elektronik altyapısını çö-
kertmek, iletişimini bozmak, bilgisayarlarını kilitlemek gibi klasik 
yöntemlere başvurulacak. Hali hazırda ABD’nin Irak işgali esna-
sında bu yöntemi kullandığı biliniyor. 
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Uzaydan Dünyaya Enerji Nakli  
Japon bilim adamları, uzaydan dünyaya enerji transferi için çalışıyor. 

Bilim adamları, uzayda güneş enerjisini toplamak ve enerjiyi lazer 
ışınları veya mikrodalga vasıtasıyla Dünya’ya göndermek istiyorlar. 
Hedef 2030’a kadar projenin başarılması ve ihtiyaç duyulan enerjinin 
uzaydan elde edilmesi. Gelecekte milyarlarca dolarlık temiz enerji 
kaynağını elde etmek isteyen Japon hükümeti, endüstri şirketlerini 
ve bilim adamlarını bir araya getirdi. Uzay Güneş Enerjisi Sistemi adı 

verilen projesi kapsamında, atmosferin dışındaki yörüngeye, birkaç kilometrekare büyüklüğünde 
bir çanak yerleştirilecek. Bu çağın topladığı ışınlar enerjiye dönüştürülecek ve bu enerji lazer 
veya mikrodalga halinde dünyaya ışınlanacak. Dünyaya ışınlanan enerji, deniz veya barajlara 
yerleştirilecek dev parabolik antenler tarafından toplanarak ana santrallere iletilecek. 1998’den 
beri 130 bilim adamıyla yürütülen projenin hayata geçirilmesi için Japonya Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Bilim Bakanlığı, bugünlerde yoğun bir çalışma içerisinde. Projeye son olarak 
aralarında Mitsubishi Electric, NEC, Fujitsu ve Sharp şirketlerinin de bulunduğu, yüksek teknoloji 
üreten bazı firmaları da dahil edildi. 

İşte Katlanan Laptop
Taşınabilir bilgisayarların rahat taşınamaması en büyük 

sorunlardan bir tanesiydi. Teknoloji dünyası nasıl bir açılım 
yapacak diye beklerken, rulo gibi katlanabilen Orkin Design 
Rolltop’un müjdesi verildi. Henüz tasarım aşamasında 
bulunan Rolltop, bugün için satışa sunulan laptoplardan bir 
hayli farklı. Açıldığında normal bir laptondan farklı olmayan 
Rolltop, işi bittiğinde bir kağıt gibi rulo haline getirilip koltuğun 
altında taşınabilir. Henüz piyasaya çıkmayan ürünün bilinen 
özelliği 17 inç’lik OLED ekrana sahip olması. Aynı zamanda 
dokunmatik bir ekrana sahip olan yeni ürünün ne zaman 
satışa çıkacağı bilinmiyor. 

İnsan Beyni Küçülüyor

Wisconsin Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, insan 
beyni beş bin yıl öncesine göre yüzde 10 oranında küçüldü. 
Bu şok edici araştırmanın daha da çarpıcı yönü, insan beyninin 
küçülmeye devam etmesi. İnsan kafatası ve genleri üzerinde 
yapılan araştırmada, yüzlerce genin değişmeye devam ettiği 
saptandı. Bilim adamlarının Avrupa, Çin, Güney Afrika ve 
Avustralya’dan alınan kafatasları üzerinde yaptıkları araştırmalar, 
5 bin sene içinde insan beyninin tam 150 santimetre küp 
küçüldüğünü ortaya koydu. Bu da yüzde 10’luk bir küçülmeye 
tekabül ediyor. Bu küçülmenin nedeni olarak insan topluluklarının 
üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gösteriliyor. Artık 
yaşamda kalmak için avlanmak zorunda olmayan insan, birçok yiyeceği önünde paketlenmiş halde 
buluyor. Bu da düşünme davranışını olumsuz etkiliyor ve beynin küçülmesini tetikliyor. 
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DVD ARŞİV

Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun
Oyuncular: Görkem Yeltan (Clara) , Ersan Ünsal (Yakup) , Nadir Sarıbacak (Musa)
Tür: Drama
Yönetmen Fazıl Coşkun’un ilk filmi Uzak İhtimal iki farklı dünyanın çatışmalarını anlatıyor. 
Rotterdam Film Festiveli’nde “Kaplan” ödülünü alan ilk Türk filmi olan Uzak İhtimal, aynı 
zamanda 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin programında yer aldı. 
Galata’da bir Cami ile bir Kilise arasında geçen filmin hikayesi ise özetle şu şekilde: Filmin baş 
kahramanı Musa, Anadolu’nun bir kentinden İstanbul’a Müezzin olarak atanmıştır. Galata’da 
çalıştığı caminin ayarladığı bir dairede yaşamaya başlayan Musa, yalnız ve mutsuzdur. Karşı 
dairede ise inancı çok farklı olsa da, benzer bir ruhsal yaşamı sürdüren Clara adlı rahibe adayı 
oturmaktadır. Filmin üçüncü kahramanı Yakup ise, sahaflık yapan, İstanbullu bir aristokrattır. 
Musa, Clara’ya ilgi göstermeye başlar ve onu takip eder. Bir türlü konuşamaz ve iletişim 

kuramaz. Yakup ise yıllar önce birlikte yaşadığı bir kadından olan kızını aramaktadır. Musa’nın Clara ile tanışma çabaları 
esnasında bu üçlünün yolu kesişir ve hikaye gelişir. 

Devlet Düşmanı -  Enemy of the State 
Yönetmen: Tony Scott 
Oyuncular: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Jack Black
Tür: Aksiyon

“Türkiye’de son zamanlarda neler oluyor?” diye merak edenler, kafası karışanlar bu filmi 
izlemeli. Medya, propaganda, tele kulak ve derin ilişkilerin anlatıldığı çok başarılı bir 
yapım Devlet Düşmanı. Filmin başrol oyuncusu Will Smith, filmdeki adıyla Robert Dean, 
başarılı bir avukattır. Bir dava nedeniyle yolu mafya ile kesişir. Ama onu zor durumda 
bırakacak asıl olay ise, eski bir arkadaşının tesadüfen eline geçirdiği bir kaseti, onun 
çantasına atmasıyla gelişir. Derin devlete dair önemli bir kayıtın olduğu bu kaset, derin 
devletin Dean’in peşine düşmesine neden olur. Gazetelerde hakkında birçok haber 
çıkar, eşiyle arası bozulur, her adımı takip edilir ve yaşamı alt üst olmaya başlar. 
Kaseti fark etmeyen Dean, neden bütün bunların başına geldiğini bir türlü anlamaz. Eski bir ajanın yardımıyla birlikte 
başına gelenleri anlamaya başlar ve kurtulmak, hayatta kalmak için büyük çaba sarf etmeye başlar. Lakin işi kolay değildir, 
teknolojinin bütün nimetleri ile donatılan derin devletin her yerde gözü ve kulağı vardır. Dean’in kurtuluşa giden serüveni, 
bu yüzyılın devletine dair bize çarpıcı bilgileri de getiriyor. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film. 

Yahşi Batı
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Demet Evgar, Zafer Algöz, Özkan Uğur
Tür: Komedi

Cem Yılmaz hiç durmadan çalışıyor ve arka arkaya filmlerini çıkarmaya 
devam ediyor. Ünlü komedyenin bir süredir haberlerini okuduğumuz, 
fragmanlarını izlediğimiz filmi Yahşi Batı Ocak ayı itibariyle vizyona girdi. 
Film’de Cem Yılmaz’a yine her zamanki gibi Ozan Güven eşlik ediyor. Ünlü 
komedyenin bir türlü vazgeçemediği oyunculardan Özkan Uğur’da yine 
yahşi batının oyuncuları arasında. Filmin konusuna gelince; Aziz Bey, yani 
Cem Yılmaz ile Lemi Bey (Ozan Güven), 19. yüzyılın sonlarında, Amerikan 
Başkanı’na Padişah’ın bir hediyesini vermek için Amerika’ya gönderilirler. 
Padişah tarafından görevlendirilen ikilinin yanındaki hediye ise çok değerli 
bir elmas taştır. İki kafadarın üstünde de yüklü miktarda para vardır. Lakin 
Amerika bugünkü Amerika değildir ve yollar haydutlarla doludur. İkilinin 

bindiği posta arabası da bir grup haydut tarafından soyulur. Padişahın hediyesini çaldıran ve paralarını kaptıran ikili, düştükleri 
zor durumdan kurtulmak için çareler aramaya başlarlar. Sonunda, biraz para kazanmak için o yılların moda işi, ödül avcılığına 
soyunurlar ve Vahşi Batı’nın gangsterleri ile Kızılderililerle uğraşmaya başlarlar. 

Uzak İhtimal
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Afrika’nın Albinolu Çocuğu Salif Keita… 
Keita, Afrikalı bir kabile reisinin oğluydu. Lakin doğuştan albino hastasıydı. Pigment 
eksikliği yüzünden, gözleri kızarıyor ve yüzü pul pul oluyordu. Hastalığı nedeniyle gün 
geçtikçe beyazlıyordu. Güneş onun en büyük düşmanıydı, güneşe çıkamazdı. Zaten 
oğlundan utanan babası da, onun dışarı çıkmasını engelledi. Çocukluğunu ve ilk gençlik 

yıllarını karanlık odalarda, tek başına geçirdi. O da, yalnız-
lıkta şarkılar söylemeye başladı. Ama babası şarkı söyle-
meyi de yasakladı. Çünkü inanışa göre, onların kabilesi üs-
tün bir ırktı, şarkı söylemek daha alt kabilelere has bir şeydi. 
Daha fazla dayanamadı Keita ve evden kaçtı. Afrika’da çeşitli yerlerde şarkılar söyle-
meye başladı. Karın tokluğu ile yıllar geçirdikten sonra sesi ve kendi kültüründen kop-
madan yaptığı parçaları ile büyük beğeni topladı. Yamore parçasında ise başka bir 
Afrikalı kadın şarkıcı Cesaria Evora ile düet yapmıştı. Şimdiye kadar 11 albüm yapan 
Keita, konserleri vasıtasıyla milyonlarca kişiye ulaştı. Müzikten kazandıklarını, Afrikalı 
çocuklar için harcamayı da ihmal etmedi. Bu siyah bile olamamış zenci çocuğun söy-
lediği şarkılar, Afrika’nın neşesini, coşkusunu, acısını ve mutluluğunu beraberinde getir-
di. Yamore’yi dinlediğinizde içinizde uzaklığın ve yakınlığın çelişkisini yaşarken, Moffou 
da ise ümidin ve pozitif bakış açısının izlerini buluyorsunuz. Ama Keita denince Folon 
parçasını başka bir yere koymak gerekir. Sözleri İngilizce olmadığı için birçok kişinin 
anlamadığı bu şarkı, size duyguyu anlamak için söze ihtiyacınız yok der. Gitarın telleri, 
sade bir hüznü ve umudu taşır. Bu parçayı dinleyince ne demek istediğimizi daha iyi 
anlayacaksınız.  

Cumhuriyet’in Dindar
Kadınları

Liderlik Gönül İşidir

Yazar Adı : Fatma Karabıyık   
    Barbarosoğlu 
Türü   : Biyografi Derleme
Yayınevi : Profil Yayıncılık

Yazar  : Dr. Ömer Bolat                                      
Türü  : İş Dünyası
Yayınevi : Hayat Yayınları

“Cumhuriyet kadını” bugün belli bir siyasal yaklaşı-
mın yanı sıra, yaşamsal da bir duruşun deyimi gibi-
dir. Bu deyim, belirli bir kadın imajını ortaya çıkarı-
yor. Peki Cumhuriyet dönemi kadınları hep sahnenin 
önündeki gibi miydi? Sosyolog Fatma Karabıyık 

Barbarosoğlu’nun kaleme 
aldığı “Cumhuriyet’in Din-
dar Kadınları” kitabı, perdeyi 
aralıyor ve “öteki” kadının 
peşine düşüyor.  “Her devrim 
ideal bir erkek tanımı getirir, 
ama Kemalist devrim için 
reformların simgesi ideal ka-
dın imajıdır” tespitini yapan 
Barbarosoğlu, Cumhuriyet’in 
“çağdaş kadın” imajı yarattı-
ğını, bunun dışında kalanların 
ise görünmez kılındığını iddia 

ediyor.  Farklı bir yaşam tercihi yapmış 16 kadının 
anlattıklarından yola çıkan bu kitap, bu imajın dışında 
kalan ve asla “cumhuriyet kadını” tipleri arasında yer 
almayan dindar kadınların izini sürüyor. Yazar Bar-
barosoğlu, Cumhuriyet’in dindar kadınlarını birey ile 
devletin hikayesinin kesişme noktaları üzerinden ele 
alıyor ve anı hikayeleri ile bir dönemi aralıyor. 

“Liderlik Gönül İşidir”, MÜSİAD’ın eski Başkanı Dr. 
Ömer Bolat tarafından kaleme alınmış. Bolat kitapta, 
bir Lider’in nasıl olması gerektiğinin yanı sıra, liderin 
tanımını da yapıyor. Bugünü ve yarını anlamaya yö-
nelik fikirler veren kitap, etkin STK’lar oluşturmak için 

de bir yol haritası sunuyor. 
Kitabın basın duyurusunda, 
Dr. Ömer Bolat’ın kitabı şu 
şekilde anlatılmış:  Nasıl bir 
lider profili? Başarılı, güçlü, 
sevilen, iyi anılan bir lider mi? 
Başarısız, nefret edilen, se-
vilmeyen, kötü anılan bir lider 
mi? İnsanlar güvendiği kişi-
nin arkasından gider. Bunun 
için, lider; güven verici, emin, 
sözüne güvenilir, kitlenin 
içinden gelen, o kitlenin inan-
dığı değerleri benimsemiş, o 

dili konuşan birisi olmalıdır. -Kimileri tarih yazar, kimi-
leri de tarih okur. Lider, tarihi yazandır. -Lider, topluma 
gelecek umudu aşılayabilmelidir. -Liderlik, bir süreç-
tir. Zirvede, tadında bırakmayı bilmek gerekir. -Liderlik 
ve başarı, alın terinin, akıl terinin ve toplum rızası için 
çok çalışmanın eseridir.
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Aiming to extend its widespread service net-
work throughout Turkey based on regional re-
quirements and demands and having completed 
the year 2008 with 174 branches, Türkiye Finans 
raised the total number of its branch to 181 with 
Kurtköy, Sefaköy and Gebze E-5 branches it 
opened in December. 

In 2009 Türkiye Finans increased the total 
number of its employees to 3,455 in parallel to 
branch openings intended for support to regional 

development through its branches.
Commenting on the new branch investments, 

Mr. Yunus Nacar, CEO of Türkiye Finans said, 
“Supported by demands to our Bank, we closed 
the year 2009, reaching 181 branches. Infrastruc-
ture and feasibility works are underway rapidly 
for our new branches to be opened. We wish 
to maintain our position of the largest participa-
tion bank in Turkey also in 2010 by opening new 
branches”.  

Türkiye Finans Reaches 181 Branches
Türkiye Finans, the participation bank with the largest branch network in Turkey, raised the total 

number of its branch to 181 with 3 branches opened in December. 

Happy Card, under the agreement made 
between Türkiye Finans and Garanti Bank Bo-
nus, a new credit card issued by Türkiye Finans, 
with special features.

Happy Card is a credit card offering you all 
the advantages, specific to Bonus card, at all 
the member businesses of the Bonus Platform, 
such as installment options and Bonus points. 

With a Happy Card, you can make expenses 
at every where in the world and freely benefit by 
the Bonus facilities. As you do shopping with 
your Happy Card, you will get bonuses and can 
either spend earned bonuses at program mem-
ber businesses or collect them for free shopping 
later, as you like it.

With your Happy Card you can both do ins-
tallment shopping at Bonus member businesses 
and continue to earn bonuses.

With Happy Assist service available free 
of charge from the Happy Card offering much 

more than a shopping card, you will be finding a 
helper by your side any time you need and en-
joying life.

Happy Card Advantages
• It is accepted at millions of Master Card/

Visa-logo stores in the country and abroad. It of-
fers single payment and installment shopping 
opportunity at thousands of our member organi-
zations in the country.  

• Using Personal Internet Banking, you can 
withdraw cash advance from your credit card and 
transfer money into your demand account. You can 
make your cash advance withdrawals for later trans-
fer to the current account, at Türkiye Finans Branc-
hes, Internet Branch, Türkiye Finans ATMs. What’s 
more, without paying any fee or commission. 

• You can select the one that best fits you 
from five different account cutoff periods. 

• You may have extra cards issued to you in 
any number you like, without a condition of relatives, 
and may set limits of such cards within your limit. 

• Your card will be sent via courier to the 
one that you prefer out of your addresses recor-
ded in the system. 

• You can get your Internet Banking pas-
sword at Türkiye Finans Branches, Türkiye Fi-
nans ATMs, or at our customer communications 
center at 444 2 444. 

May Happiness and Bonuses be 
Yours With Happy Card! 
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Target is 500 billion dollars
Our target for 2023 is a Turkey having production technology, having completed its 

technological transformation, being a leader in certain sectors and having realized its exports 
target of 500 billion dollars. 

Who is Mehmet Büyükekşi?
Born in Gazian-

tep in 1961, Meh-
met Büyükekşi gra-
duated from the 
Faculty of Archite-
cture at Yıldız Te-
chnical University 
in 1984, attended 
Business Manage-
ment Courses at 
Marmara Univer-
sity, and Business 
Management and English language Cour-
ses in the UK in 1988. Mr. Büyükekşi is cur-
rently Chairman at the Assembly of Turkey 
Exporters (TİM), a Director at Turkish Exim-
bank, a Director at Turkish Air Lines (THY), a 
Member at the İstanbul Chamber of Industry 
(İSO) Assembly and General Coordinator at 
Ziylan Group of Companies. 

Turkish exporters are fighting against many 
problems such as low exchange rates, crises 
that follow the economy of the country along, and 
political chaos. What’s more, they also need to 
develop solutions to cost-increasing problems 
such as high tax and expensive energy while 
competing in global markets. Nevertheless, they 
went a long way in the last decade, exceeding the 
100 billion dollars limit and becoming the driver 
of the Turkish economy. Their current target is to 
get Turkey included in top 10 economies in the 
world and to reach 500 billion dollars in exports 
by 2023. 

The global economic crisis had no great 
impact on financial organizations in Turkey. 
Many large companies did not suffer much. 
Did the global economic crisis pass tangent 
to exporters, as well?

The global crisis injured in particular deve-
loped countries. A great part of our export count-
ries before the global economic crisis comprised 
developed countries. Thus, severe drops in de-
mands from such markets had a direct impact on 
our sales. Significant drops were observed. How-
ever, such drops resulted not from unfavorable 
effect of the global crisis directly on the economy 

of Turkey, but from its damage to developed 
country economies. In other words, our exporters 
suffered damage greater than that of the Turkish 
economy.

What are your expectations from finan-
cial organizations in Turkey? 

We think banks’ approach to exporters should 
be more encouraging and owning, because our 
exporters are manufacturers of the country and 
mechanism bringing foreign currency recipients 
to the country. As our banks, exporters, all manu-
facturers, we are in the same ship. If it has a leak, 
it will be a problem for all of us. Remaining disin-
terested to such problem will affect the entire ship 
in the end. Hence we expect the finance sector 
not to withdraw its support to exporters, but to 
increase it especially in hard times.

How has the Central Bank’s low ex-
change rate-high interest policy changed 
recently?

Following successive interest rate reductions, 
the Central Bank decreased the interest rate from 
16.75% down to 6.5% in the last 1 year. The Cent-
ral Bank has given up its high interest policy. We 
think it is an event highly positive, and satisfac-
tory to exporters and manufacturers. At the next 
stage, the Central Bank must keep on with this 
process by strengthening its foreign currency re-
serves.

In a free exchange rate regime and a libe-
ral economic system, the local currency will 
naturally revalue as the country develops. 
Highest exchange rates in the world are 
those of currencies of developed countries. 
What do you think about Turkish exports 
having a progress opposite to that of the 
economy of the country? What should Tur-
key do to get over that state of crosswise 
conflict?

When the post-2001 period is considered,  we 
see that the economy of Turkey recovered from 
the crisis thanks to exports. We can expressly 
point out that exports have become a driver for 
the economy of Turkey in the post-2001. Conse-
quently our exports rose from 27 billion dollars 
to 132 billion dollars by end of 2008. Exports will 
hereafter continue to serve as a driver for our 
economy, production and employment.
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EDİRNE

ELAZIĞ 

ERZİNCAN

ERZURUM 

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

GAZİANTEP SUBURCU

GAZİANTEP GATEM

GİRESUN

HATAY

İSKENDERUN

ISPARTA

İSTANBUL AHL SERBEST BÖLGE

İSTANBUL AKSARAY

İSTANBUL ALTUNİZADE

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 

İSTANBUL 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

İSTANBUL GÜLTEPE 

İSTANBUL GÜNEŞLİ

İSTANBUL GÜNGÖREN

İSTANBUL HADIMKÖY 

İSTANBUL HALKALI

İSTANBUL İKİTELLİ

İSTANBUL İSTOÇ

    (0 284) 214 92 40 

    (0 424) 236 43 74 

    (0 446) 223 39 39 

    (0 442) 213 50 10 

    (0 222) 230 02 98

    (0 342) 215 35 31

    (0 342) 231 20 10 

    (0 342) 238 42 07

    (0 454) 212 04 90

    (0 326) 225 36 12

    (0 326) 613 16 15 

    (0 246) 233 00 21 

     (0 212) 465 04 47  

    (0 212) 518 83 84

    (0 216) 651 87 90 

    (0 212) 593 34 44

    (0 212) 462 92 28 

    (0 212) 555 28 20

    (0 212) 583 02 70

    (0 212) 612 24 20 

    (0 212) 236 69 59

    (0 212) 479 71 66 

    (0 212) 876 68 00

    (0 216) 355 70 07

    (0 212) 291 55 25 

    (0 216) 461 00 06

    (0 216) 316 85 85 

    (0 216) 640 01 05

    (0 216) 420 38 00 

    (0 216) 540 70 70  

    (0 212) 514 01 54 

    (0 216) 478 54 02 

    (0 212) 568 10 80 

    (0 212) 596 00 76

    (0 212) 631 04 90 

    (0 212) 491 20 40 

    (0 212) 614 40 46 

    (0 212) 438 35 61 

    (0 212) 280 20 42 

    (0 212) 602 03 30

    (0 212) 539 91 11

    (0 212) 886 22 82 

    (0 212)  697 43 12

    (0 212) 671 21 00

    (0 212) 659 58 00

ADANA

ADANA CEYHAN

ADANA KURTTEPE

ADANA SEYHAN

ADIYAMAN

AFYON

ANKARA

ANKARA BALGAT 

ANKARA BAŞKENT KURUMSAL

ANKARA DEMETEVLER

ANKARA ETLİK

ANKARA GİMAT

ANKARA GÖLBAŞI

ANKARA KEÇİÖREN

ANKARA KIZILAY

ANKARA OSTİM

ANKARA POLATLI 

ANKARA SİNCAN 

ANKARA SİTELER 

ANKARA ULUS

ANKARA YILDIZ

AMASYA 

ANTALYA 

ANTALYA ALANYA

ANTALYA AKDENİZ

ANTALYA MANAVGAT

AYDIN

BALIKESİR

BATMAN

BOLU 

BURDUR

BURSA

BURSA İNEGÖL 

BURSA NİLÜFER 

BURSA ULUCAMİ 

BURSA YILDIRIM 

BURSA YALOVA YOLU

BİNGÖL

ÇANAKKALE

ÇORUM

DENİZLİ

DENİZLİ BAYRAMYERİ 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR KAYAPINAR

DÜZCE

    (0 322) 359 55 35

    (0 322) 611 52 64  

    (0 322) 247 24 04

    (0 322) 363 07 11

    (0 416) 213 34 34

    (0 272) 213 06 07

    (0 312) 430 50 50

    (0 312) 284 87 07

    (0 312) 417 98 98

    (0 312) 335 04 76

    (0 312) 322 04 06 

    (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 
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İZMİT SANAYİ

KAHRAMANMARAŞ

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

    (0 262) 335 60 35 

    (0 344) 224 00 32 

    (0 338) 214 70 70 

    (0 352) 222 34 88 

    (0 352) 322 16 70 

    (0 352) 336 45 28 

    (0 318) 218 89 89 

    (0 386) 212 32 62

    (0 332) 238 06 66

    (0 332) 350 72 15 

    (0 332) 710 10 15 

    (0 332) 345 31 00 

    (0 332) 353 61 03 

    (0 366) 212 97 90

    (0 274) 216 40 81 

    (0 288) 412 05 55 

    (0 422) 325 03 25 

    (0 236) 239 84 84 

    (0 236) 314 70 60

    (0 236) 715 20 89

    (0 482) 212 32 87

    (0 324) 238 20 24 

    (0 324) 613 95 01

    (0 252) 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 KURTKÖY

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 SEFAKÖY

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 GEBZE-E5

    (0 216) 414 56 76 

    (0 212) 297 09 09

    (0 216) 387 21 51

    (0 216) 680 38 60

    (0 216) 595 11 06

    (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) 599 12 35

    (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) 644 87 19




