




1

PAYLAŞIMDAN

Ü
ç aylık bir zamanın ardından yine dopdolu bir 
sayıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içe-
risindeyiz. Yaz tatilleri, izinler, Ramazan ve re-
ferandum derken, artık hepsi geride kaldı ve 

hepimiz için yoğun bir çalışma maratonu başladı. Özel-
likle Anayasa değişikliği referandumunun sonuçlanmış 
olması, piyasadaki belirsizliklere son verdi ve ekonomik 
göstergelere olumlu etkileriyle Türkiye’nin önü açıldı. 

Son haftalarda basına yansıyan, bizim de bazılarına 
katıldığımız öyle yoğun bir toplantı trafiği var ki yetişe-
bilmek mümkün değil. Pek çok uluslararası kuruluşun 
İstanbul’da düzenlenen ekonomi, finans ve uluslararası 
ilişkilere yönelik üst düzey toplantı organizasyonları var. 
İstanbul’un “Uluslararası Finans Merkezi” olması yolun-
da çok önemli adımlar atılıyor.

Ülkemiz demokratikleşme ve ekonomik gelişmenin 
yanı sıra sporda da büyük başarılara imza atıyor. Dünya 
Basketbol Şampiyonası’nda kazandığımız ikincilik son 
yıllarda kazanılan en önemli başarılardan biri. Bu başa-
rıyı ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural’dan dinledik.  
Kural, arkadaşlarımıza şampiyona ile ilgili akıllarda kalan 
pek çok sorunun cevabını verdi. 

Yeni bir organizasyon kurmada önemli olan etken-
leri dinlemek için Ahmet Şerif İzgören’in kapısını çaldık. 
İzgören’in dikkat çektiği en önemli konulardan biri  “Uğur 
Böcekleri Projesi” oldu. “Bankamızdan” sayfalarımızı 
Risk Yönetim Merkez Başkanımız Burcu Çalıklı süsledi. 
Çalıklı, riskin aslında hayatın kendisi olduğunu, riskle ya-
şamanın öğrenilmesi gerektiğini söylüyor. “Önemli olan 
riski azaltmak değil, doğru yönetmektir” diyen Çalıklı’nın 
sözleri Türkiye ekonomisinin de geldiği noktayı gözler 
önüne seriyor. Söz ekonomiden açılmışken ekonomi 
sayfalarımızdaki isim ise Türkiye Perakendeciler Fede-
rasyonu Genel Koordinatörü  ve aynı zamanda Taraf 
gazetesi yazarı Fikri Türkel. Türkel, 2009 yılını “yaşandı, 

bitti” sözleri ile tanımlarken 2010 yılının toparlanma yılı ol-
duğunu özellikle belirtiyor. Türkel, ekonomi ve iş dünyası 
hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Bu sayımızda arkadaşlarımız Antalya’daki şubelerimi-
zi ziyaret ettiler. Bunlardan biri Türkiye’de sektörün ileri 
gelen firmaları ile çalışan Türkiye Finans Antalya Şubesi 
olurken, diğeri daha çiçeği burnunda olmasına rağmen 
büyük başarılara imza atan Türkiye Finans Akdeniz Şu-
besi oldu. 

Ziyaret edilen diğer bir beldemiz ise Safranbolu. 
UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası Listesi”ne adı-
nı yazdıran Safranbolu’yu her yönüyle tanıyacağınız bir 
yazı okuyacaksınız. Kendinizi adeta bir zaman tünelinde 
hissedeceğiniz yazılarımızdan biri de, Beylerbeyi Sarayı 
hakkında.

“Yaşam” sayfalarımızda ise artık ailemizden biri gibi 
olan ünlü karikatürist Hasan Kaçan’la, komedyen Kadir 
Çöpdemir var. Bu iki ünlü ismi bir araya getiren yapım ise 
TRT’de yayınlanan, son dönemin iddialı dizilerinden biri 
“Halil İbrahim Sofrası”. Gerçek hayatta çok iyi dost olan 
ekranın bu yeni altın makasları, dizide birbirine rakip iki 
berberi canlandırıyor. 

Bu sayımızla birlikte dergimizde yeni bir alana da giriş 
yaptık, dijital çağ… Bu bölümün ilk konuğu ise “e-ticaret” 
konusundaki uzman isimlerden Yüce Zerey oldu. Zerey, 
internetin bugün en çok kullanılan mecra olmasına rağ-
men güvenilirliğinin hala akıllarda büyük bir soru işareti 
olarak kaldığına dikkat çekiyor. 

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldığı içinde “Kül-
türümüz” sayfamızda Kurban kavramını işledik. Kurban 
kesmenin aslında şiddeti nasıl önlediğini anlatan bilimsel 
yorumları sayfalarımıza taşıdık. Kısacası yine dopdolu ve 
okumaya doyamayacağınız bir sayıyla sizlerle birlikteyiz. 

Sevgi ve saygılarımla.

Türkiye’nin önü açıldı
Mehmet Ali Gökçe
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Türkiye Finans, Prof. Dr. Tahsin Özcan tarafından kaleme alınan ve para vakıflarının tarihsel 
gelişimini inceleyen “Vakıf Medeniyeti ve Para Vakıfları” kitabı ile günümüz katılım bankacılığının 
kökenine ışık tutuyor. 

T
ürkiye’nin öncü katılım bankası 
Türkiye Finans, yüzyıllardır hayatın 
vazgeçilmez bir parçası olan para 
vakıflarının tarihini inceleyen “Vakıf 
Medeniyeti ve Para Vakıfları” adlı 
yeni eserini, 19 Ağustos 2010 Per-

şembe günü Ceylan Intercontinental Otel’de 
düzenlenen iftar yemeğinde tanıttı. 

Türkiye Finans Kültür Yayınları’nın ikinci ese-
ri olan ve Prof. Dr. Tahsin Özcan tarafından ka-
leme alınan “Vakıf Medeniyeti ve Para Vakıfları” 
kitabı vakıf medeniyetinin tarihsel gelişimi, Os-
manlı Devleti’ndeki vakıf anlayışı ve para vakıf-
ları hakkında kapsamlı bilgiler içeriyor.

Osmanlı Devleti döneminde sosyal adaletin 
ve toplumsal barışın sağlanmasında en önemli 
unsur haline gelen, günümüzde ise daha çok 
sivil toplum kuruluşlarına dönüşen vakıfların ta-
rihsel gelişimini konu alan kitap, para vakıfları-
nın vakıf kurumu içindeki yeri, işlevi, işleyişi gibi 
konuları da tartışmaya açıyor. Para vakıflarında-
ki bazı uygulamaların günümüzün “mortgage” 
sisteminin temelini oluşturması, karz-ı hasen 
ve mudarebe gibi dönemin bazı finansal ens-
trümanlarının günümüzün katılım bankacılığı 
sisteminde yer alması kitapta yer verilen dikkat 
çekici konulardan bazıları. 

Tanıtım gecesinde bir konuşma yapan Tür-
kiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar; “Vakıf 
Medeniyeti ve Para Vakıfları”  kitabının İslam 
dünyasında ve özellikle Osmanlı toplumunda 
geri plana itildiği söylenen ve ekonomik hayatın 
dışında bırakıldıkları iddia edilen kadınların Os-
manlı Devleti’ndeki vakıfların yüzde 40’ının 
kurucusu olmaları gibi detaylara da 
yer verdiğini belirterek “Tür-
kiye Finans olarak geçmiş-
ten günümüze ışık tutacak 
bu eserin kütüphaneleri-
mizde önemli bir yere sahip 
olacağına inanıyorum. Ha-
yatımızın her döneminde 
bir parçamız olan vakıfların 
toplumsal barışın devam 

ettirilebilmesi için her daim varlıklarını sürdür-
mesini diliyorum” dedi.  

Kitabın yazarı İstanbul Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Öğretim Üyesi Tahsin Özcan da 
yaptığı konuşmada; ülkemizde eski önemini 
kaybeden vakıfların, kendi tarihi tecrübemizi 
değerlendirmek ve batılı ülkelerin geliştirdiği 
modellerden de istifade edilerek yeniden ele 
alınıp geliştirilmesinin son derece önemli oldu-
ğunu belirtip, “Türkiye Finans tarafından hayata 
geçen bu eser  toplumsal bilince yönelik önemli 
bir çalışmadır” dedi. 

 “Vakıf Medeniyeti ve Para Vakıfları” kitabı 
ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.turkiyefinans.com.
tr adresinden ulaşılabilir. 

Katılım Bankacılığı’nın 
Tarihine Işık Tutuyoruz 
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Türkiye Finans ve Garanti Emeklilik işbirliğiyle hazırlanan Bireysel Emeklilik ürünleri, Türkiye 
Finans şubelerinde müşterilere sunulmaya başlandı. Faizsiz yatırım enstrümanlarından oluşan 
Bireysel Emeklilik ürünleri, yüzde yüz gelire endeksli senetler içeriyor.

Küresel finans dünyasının kalbi Eylül ayında İstanbul’da attı. İstanbul Finans Zirvesi 2010 
(Istanbul Finance Summit - IFS) 28-30 Eylül tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş 
Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 

K
atılım bankacılığında bir ilke imza atan Türkiye Finans, Bi-
reysel Emeklilik Sistemi (BES) ile geleceğine yatırım yap-
mak isteyen müşterilerine yeni bir yatırım aracı sunmaya 
başladı. Türkiye Finans, Garanti Emeklilik işbirliğiyle sun-
duğu, yüzde yüz gelire endeksli senetlerden oluşan plan-
larıyla Türkiye’yi faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi’yle buluş-

turuyor. Faizsiz olması nedeniyle satışına aracılık ettiği emeklilik planlarını 
“Organik” olarak isimlendiren Türkiye Finans, www.organikbes.com.tr 
web sayfası üzerinden BES planları hakkında müşterilerini bilgilendiriyor.

Müşterilerine Organik A ve Organik A+ olmak üzere 2 farklı 
bireysel emeklilik planı sunan Türkiye Finans, küçük birikimleriyle 
uzun dönemli yatırım planı olan kişilere hitap ediyor. Bu planlar 
ile geleceklerini güvence altına alabilen Türkiye Finans müşterileri, 
katılım bankacılığı ilkelerine uygun, avantajlı bir yatırım imkânına 
kavuşuyor. 

182 şubesi ile Türkiye’nin en geniş şube ağına sahip katılım ban-
kası olan Türkiye Finans, 19 Temmuz 2010 itibariyle şubeleri aracılığı 
ile BES için müracaat eden müşterilerine ayrıntılı bilgi vererek, farklı 
ürün teklifleri sunuyor. 

T
ürkiye Finans’ın Altın Sponsor oldu-
ğu ve Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya‚ 
Körfez Bölgesinden Doğu Asya’ya 
finans dünyasının seçkin uluslararası 
kişilerini bir araya getiren toplantının 
açılışına‚ Ekonomiden Sorumlu Devlet 

Bakanı Cevdet Yılmaz‚ İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş‚ İstanbul Ticaret Oda-
sı Başkanı Murat Yalçıntaş, Türkiye Finans Genel 
Müdürü Yunus Nacar  ve çok sayıda davetli katıldı

Üç gün süren zirvede kriz sonrasında küresel 
finans sektöründe düzenleme ve reform ihtiyaç-
ları ele alındı. Meksika, Polonya, Brezilya ve Hin-
distan Merkez Bankası başkanlarının katılımıyla 
kriz sonrası merkez bankacılığının da masaya 
yatırıldığı  zirvede, ayrıca sermaye piyasaları ve 
türev araçları, İslami finans, bireysel yatırımcılar 
ve varlık yönetimi, ihracat kredi sigortası, doğru-
dan yatırımlar ve özel sermaye yatırımları konu-
ları da irdelendi.

Türkiye Finans’tan 
“Organik” Bireysel Emeklilik 

İstanbul Finans Zirvesi’nin 
Altın Sponsoru Türkiye Finans…
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S
EP garantisi ile Suudi Arabistan’dan 
ithalat yapan Türk firmalara, uzun 
vadeli finansman imkanları ile si-
gorta kolaylıkları sunan Türkiye Fi-
nans, başarılı çalışmaları sonucu 
ithalatçı firmalara yeni bir kolaylık 

daha sağladı. Türkiye’de SEP kapsamında ça-
lışabilen 9 bankadan biri olan Türkiye Finans, 
Suudi Arabistan’dan yapılacak petrol dışı mal 
ithalatlarında kredi limitini 5 milyon Dolar’dan 20 
milyon Dolar’a çıkartarak bu alandaki en yüksek 
limitli banka olma başarısını kazandı. 

Suudi Arabistan’dan petrol dışı ürün ithalatı 
yapan firmaların ithal ettikleri ürün türüne göre 3 

yıla varabilen vade ve uygun fiyatlamayla gay-
rinakdi kredi imkanlarından faydalanmasının 
mümkün kılındığı anlaşma ile Türkiye Finans, 
bu ülkeden ithalat yapan şirketlerin ithalat iş-
lemlerinin finansmanında garantör sıfatı ile ara-
cılık hizmeti sunuyor. 

SEP çerçevesinde finansmana konu olabi-
lecek mallar, fiyatlama, vade ve işleyiş ile ilgili 
ayrıntılı bilgiler Türkiye Finans şubelerinden öğ-
renilebilir. 

6

Suudi Arabistan’dan petrol dışı malların ihracını teşvik için kurulan Suudi İhracat Programı (Saudi 
Export Program-SEP) ile Türkiye Finans arasında 2008 yılında başlatılan kredi anlaşması yeni bir 
boyut kazandı. İthalatçı firmalara büyük avantajlar sunan anlaşma kapsamında 28 Temmuz 2010 
tarihinden itibaren Türkiye Finans’ın kredi limiti 5 milyon Dolar’dan 20 milyon Dolar’a çıkartıldı. 

Suudi Arabistan’dan İthalata 
Türkiye Finans’tan Destek

Yazılım testi ve kalitesi alanın-
da Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
(EMEA) bölgesinin en büyük et-
kinliklerinden biri olan Uluslararası  
TestIstanbul 2010 Konferansı, Dede-
man Hotel’de gerçekleşti. Yazılım Test 
ve Kalite Derneği’nin düzenlediği kon-
feransın ilk gününde Türkiye Finans 
Katılım Bankası’nı temsilen Bilgi Sis-
temleri Kalite Güvence Servisi’nden 
Fatma Molu “Yazılım Test Mühendisi-
nin Performansı Nasıl Değerlendirilir?” 
konulu başarılı bir sunum gerçekleş-
tirdi. İngilizce olarak yapılan sunum, 
finans ve bilişim sektörünün önde ge-
len firmalarının yetkili isimleri tarafından 
konferansın en başarılı sunumlarından 
biri olarak değerlendirildi.

Uluslararası TestIstanbul 2010 
Konferansı’ndaydık    
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Y
aygın şube ağı ve müşteri odaklı yö-
netim anlayışıyla müşterilerine hizmet 
sunan Türkiye Finans, anlaşma kapsa-
mında SUV, Pick-Up ve 4x4 
pazarında önemli bir yere 

sahip SsangYong’un potansiyel müş-
terilerinin daha uygun şartlarda araç 
almalarına destek olmayı hedefliyor. 

50 yılı aşkın bir süredir mo-
torlu araç üretimi gerçekleştiren 
SsangYong’un modellerinden birini 
tercih eden tüketiciler kampanya sü-
resince, Türkiye Finans’ın sunduğu 
12 ay için 0,85 ve 24 ay için 0,89 gibi 
cazip kâr oranlarından faydalanabi-
lecekler. Tüketicilere sektördeki en 
avantajlı fiyat ve masraf tarifesini de 

garantileyen Türkiye Finans’ın sunduğu kredi 
kampanyasında masraflar 48 aya kadar 350 TL 
olarak sabitlenecek. 

Türkiye Finans ile  Güney Koreli otomobil markası SsangYong’un Türkiye distribütörü  Şahsuvaroğlu 
Dış Ticaret arasında varılan anlaşmayla, nihai tüketiciye yüzde 0.85’den başlayan kâr oranlarıyla kredi 
imkanı sunuluyor.

Türkiye Finans’tan SsangYong 
Marka Araçlara Özel Kredi 

Türkiye Finans, kurum içi iletişimi artırmak 
ve kurum kültürüne katkıda bulunmak için çalı-
şanları arasında bir fotoğraf yarışması düzenli-
yor. Bir kişinin en fazla 5 eseriyle katılabileceği 
yarışmada herhangi bir konu sınırlaması bu-
lunmuyor. Yarışmaya gönderilen eserler beşer 
kişiden oluşan “Seçici Kurul” ve “Teknik Kurul” 
tarafından ayrıntılı bir değerlendirmeye tâbi tu-
tulacak.

Birinciye 2.000 TL, ikinciye 1.500 TL, üçün-
cüye 1.000 TL ödül verilecek yarışmada 5 ki-
şiye de 250 TL mansiyon ödülü verilecek. Tür-
kiye Finans çalışanları tarafından yoğun ilgi 
gösterilmesi beklenen fotoğraf yarışmasının 
son katılım tarihi 15 Ekim 2010 Cuma.

Flaşlar Patlasın, 
En İyi Fotoğrafçı Ortaya Çıksın!
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B
üyük Mükellefler Vergi Dairesi mü-
kellefi olan Bankamız, vergi dairesi-
nin mükellefleri arasında 2009 yılına 
ilişkin ödediği kurumlar vergisi do-
layısıyla 21. sırada, bankalar arasın-
da ise 11. sırada yer aldı. 

Bankamız 2009 yılında 242.825.551 TL mat-
rah beyan ederek ve 48.565.110 TL kurumlar 
vergisi ödedi. Türkiye Finans ödediği bu tutarla 
bir önceki yıla göre %15 artış sağladı.

Bankamızın sergilediği bu performans doğ-
rultusunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baş-
kanlığı tarafından Bankamıza teşekkür belgesi 
verildi. 30 Temmuz 2010 Cuma günü Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Sn. Bülent Sa-
rıgül tarafından verilen Teşekkür Belgesi,   Mali 
İşler ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Ali Akben tara-
fından alındı.

Türkiye Finans, 2009 yılında ülke genelinde en çok vergi ödeyen şirketler listesinde 34. sırada 
yer aldı.

Türkiye Finans, Vergi Ödeyen 
Şirketler Listesinde 34. Sırada
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B
u sözler Türkiye Finans Risk Yö-
netim Merkezi Başkanı Burcu 
Çalıklı’ya ait. Çalıklı, riskin aslında 
hayatın kendisi olduğunu ve riskle 
yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini 
söylüyor ve ekliyor; “Risk Yöneti-

mi riski azaltmak değil, risk-gelir dengesini doğru 
kurgulayabilmektir.” 

Röportajımız sırasında Risk Yönetim Merke-
zi’nin görevlerinden birinin de Türkiye’nin risk 
haritasını çıkartmak olduğunu öğreniyoruz. Ça-
lıklı, Katılım Bankalarının Konvansiyonel Banka-
lara göre riskleri daha öncesinden görebildiğini 
belirtiyor ve “İşleyiş prensiplerimiz, diğer ban-
kalara göre bir adım önde olmamızı sağlıyor” 
diyor. 

İlk olarak, görev tanımlamanızı yapabilir 
misiniz? Kurum ve kuruluşlarda Risk Yönetimi-
nin görev ve yetkilerinin neler olduğunu siz-
den dinleyebilir miyiz?

Risk Yönetim Merkezi’nin görevlerinin en 
başında, Banka içinde uygun ve yeterli bir 
risk yönetim sisteminin tesis edilmesi için risk 
yönetim politikaları, uygulama usulleri ve risk 
limitleri konusunda öneriler hazırlamak, Dene-
tim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunmak ve politikalar, prosedürler ve eğitimler 
aracılığı ile Bankamızın hedeflerine ulaşmasına 
katkıda bulunmak yer almaktadır. Dünyada da 
global krizle birlikte risk yönetiminde çok ciddi 

atılımlar gerçekleştirilmeye başlandı. Bankamız 
genelinde de risk yönetimi konusunda çeşitli 
değişimler yapılmaktadır; iş aileleri ile bir araya 
gelerek yeni uygulamalar, yeni politikalar ger-
çekleştirilmekte ve sonrasında politikalar doğru 
işliyor mu, bugünün şartları içerisinde geçerli mi 
soruları ekseninde sürekli bir işbirliği içerisinde 
çalışılmaktadır.

10

“Katılım bankalarının işleyiş prensipleri, taksitli kredilerin ağırlıklı olması sebebiyle Konvansiyonel 
Bankalara göre problemleri görmede bir adım önde olmamızı sağlıyor. Problemleri daha önceden 
görebildiğimiz için de zamanında çözüm üretmeye çalışıyoruz.”

“Önemli Olan; 
Riski Azaltmak Değil, 
Doğru Yönetmektir”

Türkiye Finans Risk Yönetim Merkezi Başkanı 
Burcu Çalıklı:

Burcu Çalıklı Kimdir?
1969 yılında Anka-

ra’da doğan Burcu 
Çalıklı, ODTÜ İsta-
tistik bölümünü bi-
tirdi ve 2001 yılında 
Koç Üniversitesi’nde 
EMBA’ini tamamladı. 
Bankacılık kariyerine 
Dışbank’ta Müfettiş 
olarak başlayan Ça-
lıklı,  sonrasında 12 yıl 
Citibank’ta Kurumsal 
Krediler Risk Yönetimi, 
Piyasa Riski Yönetimi ve Bireysel Krediler Risk 
Yönetimi alanlarında çalıştı. Son 1 yıldır Türkiye 
Finans Risk Yönetim Merkezi Başkanı olarak 
görev yapıyor. Bankacılık kariyerinin öncesin-
de bir süre kendine ait küçük ölçekli şirketi de 
yöneten Çalıklı, müşteri gözüyle bankacılığa 
bakma deneyimini de orada kazandı.  

Röportaj: Kübra Demir
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Katılım Bankaları 
sadece Türkiye 
için değil, dünya 
genelinde de 
özellikle kriz-
den sonra çok 
revaçta oldu. Biz 
Katılım Bankaları 
içerisinde çok iyi 
bir konumdayız. 



O zaman başarı stratejileri ortaya koydu-
ğunuzu söyleyebilir miyiz?

Global bankaların uzun zamandır uygulan-
makta olan politikaları, kendi portföyümüzdeki 
dinamikleri göz önüne alarak bankamıza adap-
te etmeye çalışıyoruz. Bankalar bir dönem, ge-
lir kaygısından ötürü Risk Yönetimi’ne gereken 
hassasiyeti göstermeme yanılgısına düştü. Bu 
krizle birlikte aslında şu net bir şekilde anlaşıldı: 
Risk Yönetimi ile birlikte hareket etmeli. Kurum 
ve kuruluşlar risk yönetimi ile birlikte büyümenin 
önemini anladı ve böylelikle “Alınabilir risk tanımı-
nı birlikte yapalım” tarzında bir yaklaşım oluştu. 

“Riskle yaşamayı öğrenmeliyiz”

Peki, bu unsurlar doğrultusunda Türkiye 
ekonomisinin şu anda geldiği noktayı değer-
lendirebilir misiniz? Türkiye ekonomisi için na-
sıl bir risk haritası çıkarabiliriz?

Risk hayatın içinde var, İstanbul’da yaşamak 
bile aslında bir risk. Bunu daha iyi anlamak için 
ilk önce riski tanımlamaya çalışalım: Riski, hedef-
lediğiniz herhangi bir şeye zamanında ulaşama-
mak ya da zarara uğramak olarak düşünebiliriz. 
Tabii ki buna etki eden pek çok faktör olabilir. 
Bu faktörler iç faktörler de olabilir, bizim dışımız-
daki dış faktörler de olabilir. Çoğunlukla bu fak-
törler içerisinde ekonomik ve siyasi etkenler çok 
önemlidir ve bunlar ön plana çıkarlar. Türkiye’nin 
geçmişine bakarsanız, bir takım krizler görürsü-
nüz. Uzun yıllar kendi krizlerimizle birlikte yaşadı-
ğımız ve aksiyonlar aldığımız için dünya genelin-
de yaşanan krizler bizi diğer ülkelere göre daha 
az etkilemektedir. Yaşadığımız global krize Türk 
Bankacılık sektörü çok güçlü girdi. Dünya gene-
line baktığımız zaman krize bu kadar güçlü giren 
iki ülke vardı: Kanada ve Türkiye. Ayrıca, geçmi-
şe bakarsanız çoğunlukla siyasi krizlerin ekono-
miyi etkilediğini görüyoruz. Bunun için sadece 
ekonomik tarafı değil, siyasi tarafı da incelemek 
gerekiyor. Her krizin dinamikleri birbirinden farklı 
oluyor ancak sonuç olarak etkiledikleri unsur-
lar birbirine yakın olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 
şunu da unutmamak gerekir, risk bazı durumlar-
da, bazı yerlerde bir fırsat haline bile dönüşebilir.

 
Peki, bu riskleri fırsata nasıl dönüştürebi-

liyoruz?

Riskleri fırsata dönüştürmek, o dönemin 
şartlarına da çok bağlı. Örneğin, tahsilât, ban-

kalar için çok önemlidir. Bizler, bankacılar ola-
rak ne yapıyoruz, bu sorunun cevabını vermek 
lazım. Bizler,  ürün ve hizmet satıyoruz. Aslında 
normal şartlarda siz ürününüzü satarsınız, pa-
ranızı alırsınız ve çoğu zaman işiniz o nokta-
da, paranızı aldığınız anda biter. Oysa bizim 
işimiz parayı kullandırmaya başladığımız anda 
başlıyor ve sonuna kadar da sürüyor. Örneğin, 
krizle birlikte yeni bir iş kolunun doğduğunu 
söyleyebilmemiz mümkün. Özellikle, bankala-
rın tahsilât yönetimine destek olmak için bir-
takım küçük-orta ölçekli şirketler oluşmaya, 
var olanlar ise kapasitelerini artırmaya başladı. 
Bu bir ihtiyaçtan doğdu, çünkü bankalar kendi 
tahsilât kapasiteleri ile pek çok unsuru karşıla-
yamadı. Bu durum, bu tarz hizmet veren şirket-
ler için bir kazanç oluşturdu. Dolayısıyla bazen 
kötü olduğunu düşündüğünüz durumlar, aka-
binde küçük bir grup için olsa bile iş fırsatları 
doğurabiliyor. Bu tür problemleri yaşadığınız 
zaman oturup pek çok şeye tekrar bakıyorsu-
nuz. Bankalar bu durumlarda harcamalarını, 
süreçlerini yeniden gözden geçiriyor ve aslın-
da belki de önceden yapması gereken verimli-
lik artırma aksiyonları almaya başlıyorlar. 

Peki, bankacılık sektörü için düşünürsek 
verimliliği artırmanın en kısa yolu nedir?

Kısa yol olarak düşünmeyelim ama en gü-
venilir yolu nedir diye sorarsanız şu şekilde 
cevap verebilirim, bütün süreçleri, hedef belir-
leme ve performans yönetimini gözden geçirip 
iyileştirme opsiyonları olup olmadığını analiz 
etmek. Bankacılık öyle hızlı bir tempoda de-
vam ediyor ki; sürekli günün koşullarına ayak 
uydurmak durumundasınız. Bazen yaptığınız 
bir işi, aslında daha kısa sürede yapabilecek 
olduğunuzu anlıyorsunuz. Dolayısıyla bütün 
süreçleri zamanında ve sürekli olarak gözden 
geçirmeniz gerekiyor. 

Risk Yönetim Merkezi’nin bir bankanın kemik 
yapısını oluşturduğunu söyleyebiliyor muyuz?

Bankada biz bir destek fonksiyonuyuz, 
uygulayıcı değiliz. Bizim buradaki en büyük 
katma değerimiz iş aileleri ile birlikte bir ara-
ya gelerek politikalarımızı, çalışmalarımızı, 
kriterlerimizi iyileştirmek ve hızlandırmak adı-
na birlikte neler yapabileceğimizi düşünmek 
ve hayata geçirilmesine katkıda bulunmak. 
İş aileleri ile sürekli karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuyoruz, istatistiksel metodlardan yararla-

Çalıklı, 
başarısının 
sırrını tek 
bir cümle 
ile açıklıyor: 
“İşimi ve 
çalışma ar-
kadaşlarımı 
çok seviyo-
rum.” 
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narak “rating” ve “scoring” projeleri üzerinde 
çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalara örnek ver-
mek gerekirse, geçtiğimiz yıl içerisinde Hedef 
Kitle ve Risk Kabul Kriterleri üzerinde çalıştık. 
Bu çalışmayı Krediler ve Pazarlama ailesiyle 
birlikte yaptık. Bu çalışma sayesinde aslında 
bilinen ve uygulanan kriterleri kâğıda dökmüş 
olduk ve zamandan kazandık. Gerçekleştiri-
lenler yine verimlilik ve doğru risk almak odak-
lı, sonunda hayır denilecek bir şey için çok 
fazla vakit harcamamaya başladık.  Böylelikle 
zamanı daha efektif kullanmaya başladığımızı 
düşünüyoruz.

 

“Katılım Bankaları bir adım önde”

Peki, Katılım Bankaları diğer bankalara 
göre belli uygulamalarda daha mı riskli? Bir 
ayrım yapabiliyor musunuz?

Katılım Bankaları sadece Türkiye için değil, 
dünya genelinde de özellikle krizden sonra çok 
revaçta oldu. Biz Katılım Bankaları içerisinde 
çok iyi bir konumdayız. Konvansiyonel Banka-
larda çalışan arkadaşlarıma Katılım Bankalarını 
çok iyi takip etmelerini öneriyorum. Sonuçta bir 
ticarete aracılık ediyoruz ve fon kullandırdığımız 
müşterilerimizden çoğunlukla aylık olarak geri 
ödeme alıyoruz. Bu riski azaltıcı bir durum haline 
dönüşebiliyor, çünkü Konvansiyonel bankalarda 
aylık ödeme gerektiren kredilerin yanı sıra büyük 
montanlarda üç ayda bir faiz ödemeli krediler de 
veriliyor. Bir müşteriye, biz katılım bankası olarak 
bir fonlama yaptıysak, o müşterinin ikinci üçün-
cü ayında çok rahat bir şekilde problem yaşayıp 
yaşamadığını anlayabiliyoruz. Diğer bankaların, 
aylık ödeme almadıkları kredilerde bizim anladı-
ğımız kadar çabuk anlama şansı olmayabiliyor. 

Katılım Bankaları, ilk problemi öğrenen olduğu 
için tahsilatlarda da çok hızlı yol alıyorlar. Böy-
lelikle iş tarzımız, Konvansiyonel Bankalara göre 
bir adım önde olmamızı sağlıyor. Kısacası; hangi 
amaç için fon kullandırdığımızı biliyoruz, problem 
varsa onu daha önceden görüyoruz ve çözüm 
bulmak için çalışıyoruz. 

“Bu sene riski yönetme yılı”

Peki, o zaman hemen soralım,  ufukta bir 
kriz var mı?

Kriz bitti mi? Bitmedi, ama etkileri ciddi an-
lamda azaldı. Sorunuza gelirsek, yeni bir krizi 
çok yakın bir gelecekte öngörmüyoruz. Bizim 
için yakın takip çok önemli. Neredeyiz, nereye 
gidiyoruz bu sorulara her zaman cevap vere-
bilmelisiniz. Şu anda çok iyi bir yoldayız. Bü-
yüme oranlarımız istediğimiz gibi. Hedeflerimiz 
çok önemli. 2010 yılının başlarında bankaların 
CEO’ları şöyle bir açıklama yaptılar, “Bu sene 
riski yönetme yılı”. Diğer taraftan da hem riski 
yönetmenin hem de hedef koymanın ne kadar 
önemli olduğundan bahsettiler. Riski yönetmek 
riski minimize etmeye çalışmak değildir. Bizim 
yapmaya çalıştığımız riski optimize etmeye 
çalışmak yani risk ve getiri arasındaki dengeyi 
sağlamakta iş ailelerine destek olmaktır. Yani 
ne kadar risk alıyorum, ne kadarlık bir risk iş-
tahım var, sonrasında Bankamız alınan riskten 
ne kadarlık bir getiri elde ediyor, bu unsurlara 
bakmak lazım. Bankamız için konuşmak ge-
rekirse çok kaliteli bir müşteri grubumuz var. 
Ayrıca çok kaliteli bir personel grubumuz var. 
Ben insanları tanıdıkça buraya daha çok bağ-
landım. Birlikte daha çok şeyler yapacağımıza 
inanıyorum. 
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Ekranın 
Yeni Altın 
Makasları

YA
ŞA

M E
kran dizilerden geçilmiyor. Maf-
yavari insanlar tabancalarına sa-
rılmış, tecavüz sahneleri temcit 
pilavı gibi önümüze sunulurken 
bazılarınız içinden “Nerede o eski 
dizilerin tadı” diyebilir. İşte onlara 

müjdeli bir haberimiz var. TRT’de Ekmek Tek-
nesi tadında yeni bir dizi başladı. Hatta Ekmek 
Teknesi’nden tanıdığımız iki ünlü sima bu dizinin 

ana karakteri diyebiliriz. Evet Hasan Kaçan ve 
Kadir Çöpdemir, Halil İbrahim Sofrası adlı dizi 
için biraraya geldi. İki berberi canlandıran usta 
oyuncularla buluştuk ve sorularımızı sorduk. 

Tarih tekerrürden ibaret galiba. Yine yeni 
bir diziyle buluştunuz. Bu nasıl oldu?

Hasan Kaçan: Proje aslında Berber Pro-

Ünlü karikatürist Hasan Kaçan’la komedyen Kadir Çöpdemir Ekmek 
Teknesi’nden sonra yepyeni bir diziyle karşımızdalar. İkili TRT’de yayınlanan 
Halil İbrahim Sofrası dizinde rakip iki berberi canlandırıyorlar. 
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jesi’ydi. Hatta sinema filmi yapmayı planlıyor-
duk. Ancak Pana Film geldi, dedi ki, bu ke-
sinlikle dizi formatında çok iyi olur. Tamam, 
dedik. Bu tür işlerde Kadir’le beraber oluyoruz. 
Uyumluyuz, birbirimizi iyi tanıyoruz. Çekimler-
de esprileri anlıyoruz. Dolayısıyla bu projede 
de Kadir’le birlikte olmayı arzu ettik. İki sene-
den fazla hazırlığı sürdü. Tiplere baktığınızda 
rahmetli babam ile amcamı görebiliyorsunuz. 
Zaten senaryoyu yazarken babamı yazdım. 
Hatta canlandırdığım karakterin adı Ali ve ba-
bamın adı da Ali.

Kadir Çöpdemir: Gönlümüze, fikrimize, bey-
nimize ve duygumuza göre bir dizide bir araya 

geldik hem de. Bu iş bizi çok mutlu ediyor ve 
kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlıyor.

Halil İbrahim Sofrası ile Ekmek Teknesi yapı 
olarak birbirine benziyor sanki, ne dersiniz?

H.K: Ben Gırgır geleneğinden geliyorum. 
Gırgır’da da rahmetli Oğuz Aral karikatür dünya-
sına mahalle kültürünü kazandırdı. Karikatürler-
de hep hayatın içinden manzaralar, tezgahtar-
lar, satıcılar, simitçiler sahici olarak yer almaya 
başladı. Ben de şimdi bu geleneği sürdürüyo-
rum. O yüzden de birbirleriyle alakaları olma-
masına rağmen ruhları, tatları benziyor. Sonuçta 
zemini aynı.

K.Ç: Dizinin konusu yıllarca ortak olmuş hat-
ta çocuklarını birbirlerine verip dünür olmuş iki 
berberin ayrılık hikayesi. Bu sürede geçen ko-
mik matrak hikayeleri anlatılıyor. Ali ile Nuri 40 
yıldır ortaklar ve sebepsiz yere aralarına kırgınlık 
giriyor. Her ikisi de bu kırgınlıkta kendini haklı 
buluyor. Fakat onların bu kavgaları hem mahal-
le halkını hem de nişanlı çocuklarını kötü etkile-
yecek.

Karakterlerden de bahsedelim. Ali ve Nuri 
nasıl insanlar?

K.Ç.: Nuri karakterini ben canlandırıyorum. 
Nuri fırıldak, başı gözü oynayan, paraya ve ka-
dına düşkün, çapkın biri. Eşinden ayrılmasına 
rağmen hâlâ eski eşine dönmek istiyor.

H.K.: Mahallenin sevilen bir karakteri. Evine 
bağlı, tam bir aile babası.

Hasan Bey, Ekmek Teknesi’ndeki gibi si-
zin oynadığınız karakterin ağzından filozofça 
laflar duyacak mıyız?

H.K: Berberde geçen güzel diyalogların içi-
ne gömülmüş güzel afilli laflar olacak tabii ki. 
Hem senaryoyu yazarken hem diziyi çekerken 
çok eğleniyoruz. Kadir ile karşılıklı çekimlerimiz-
de genelde hep doğaçlama yapıyoruz. Hatta 
Kadir çekimlerde hep “Dayanamayıp öpücem” 
diyecek. Zaten lakabı da Öpücük Nuri. Işte ne 
zaman bu lafı söylese çekim esnasında ben da-
yanamayıp gülmeye başlıyorum. 

Mahalle dizileri Türkiye’de her zaman iş 
yapıyor. Bu dizide de bir mahalle var ama 
ben sizin doğup büyüdüğünüz mahalleleri 
merak ediyorum 

K.Ç: Konservatif ve içe dönük bir mahal-
leydi. Babam şeker fabrikasında çalışıyordu 
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ve fabrika Eskişehir’de çalışanlarının kalacağı 
evler yaptırmıştı. Şimdiki siteler gibi diyebiliriz 
ama daha müstakil evlerdi. İşte ben öyle bir 
yerde büyüdüm. Ama yine de renk, renk farklı 
farklı insanlar vardı çevremizde. Hatta aklım-
da o dönemlere ait birçok ayrıntı var. Mesela 
bir Osman amcamız vardı. Huysuz, aksi bir 
adamdı. Aynı Münir Özkul’un filmlerde canlan-
dırdığı karakter gibi biriydi. Çocukları sevmez-
di ve ne zaman bahçesine topumuz kaçsa onu 
patlatır atardı. 

H.K: Kasımpaşa Dolapdere arasında bü-
yüdüm. Mahallemizde Ermeniler, Süryaniler 
hepimiz birarada yaşardık. Herkes birbiriyle bir 
bütün halindeydi. En lüks araba Murat 124’tü. 
Şimdiki gibi her yerde binalar yoktu. Boş arazi-
lerimiz vardı ve mahalle arkadaşlarıyla resmen 
at koştururduk sokaklarda, top oynardık. Boş 
alanımız çok olduğu için de enerjimizi iyice atıp 
akşam eve gittiğimizde hemen uyurduk. Çok 
şiddetli, çok şefkatli ve çok güzel bir mahalle 
hayatı geçirdim diyebilirim.

Babanız berber olmanız konusunda ısrar 
etmiş miydi?

H.K: Berber olmam için zorlamadı ama mut-
laka berberliği öğrenmem konusunda çok ısrar 
etmişti. Çünkü “Okusan da başka bir işte de ça-
lışsan da, patron da olsan bu işi mutlaka öğren. 
Elinde bulunsun, bir gün işine yarar” demişti. 
Şimdi bu dizide gerçekten de işime yaradı.

O zaman gayet güzel saç sakal traşı yapa-
biliyorsunuz?

H.K: Tabii ki yapıyorum. Baba mesleği 
sonuçta, öğrendik o zamanlar. Geçenlerde 

Kadir’e de öğrettim ama suratımı kesti (gü-
lüyor)

Peki berber önlüğünü giydiğinizde ne his-
settiniz?

H.K: Önlüğümü giydim, saçları taradım, za-
ten artık aklaştı sonra aynaya baktım ve “İşte 
şimdi tam babam ve amcamın karışımı oldum” 
dedim. Ama çevremdekiler daha çok babama 
benzettiler. Tabii kötü oldum, duygulandım. 
Çok acayip bir şeydi o an.

Yıllardır vazgeçemediğiniz bir berberiniz 
var mı?

K.Ç: Benim Eskişehir’de bir berberim vardı. 
Ondan başkasına gitmezdim. Sonra üniversi-
teyi kazanıp İstanbul’a geldim ama hiçbir za-
man burada başka bir berbere gitmedim. Ne 
zaman Eskişehir’e döndüm, o zaman Kaptan 
Berber’imiz vardı, ona gittim. Çünkü berberinizin 
olması başka bir şey. O tadı aldıysanız, muhab-
betiniz iyiyse kolay kolay değiştiremiyorsunuz.

H.K: Benim berberim babamdı. O rahmetli 
olduktan sonra ise bir berber bulmakta baya bir 
bocaladım. İstediğim berberi bulamadım.

Ekran dizilerden geçilmiyor. Nasıl ayakta 
kalacak Halil İbrahim Sofrası?

K.Ç: Bence çok güzel bir dizi oldu. Umarım 
izleyenler de bizim aldığımız tadı alırlar diziden 
çünkü gerçekten çok içimize sindi proje ve ben 
kendi adıma konuşayım; yeni yayın dönemine 
iddialı giriyoruz.

H.K: İddialıyız demeyelim de samimiyiz di-
yelim. Çünkü iddia dediğimiz şey bizi aşar.

YAŞAM
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Babam, ber-
ber olmam için 
zorlamadı ama 

mutlaka berber-
liği öğrenmem 

konusunda çok 
ısrar etmişti. 

Çünkü “Okusan 
da başka bir işte 

de çalışsan da, 
patron da olsan 

bu işi mutlaka 
öğren. Elinde 
bulunsun, bir 

gün işine yarar” 
demişti. Şimdi bu 
dizide gerçekten 
de işime yaradı.
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Bir Zaman Tüneli:

SAFRANBOLU
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T
ürkiye’nin tamamında bulunan elli 
bine yakın korunması gerekli kül-
tür ve tabiat varlıklarının binden 
fazlası Safranbolu’da yaşa-
maktadır. Bir anlamda küçük 
bir müze kenti görmek üzere 

yola çıktığımız Safranbolu, kendisine 
has evleri ile 18 ve 19. yüzyıl Türk sos-
yal yapısını; kültürünü, ekonomisini, 
teknolojisini, yaşama biçimini mükem-
mel mimarlık bilgisi ile birleştirmiş ve tari-
hi bir süzgeçten geçirerek günümüze kadar ta-
şımış. Biz de bu eşsiz kenti “Paylaşım Dergisi” 
okuyucuları ile paylaşmak ve koruma altındaki 
bu kente dair izlenimlerimizi okuyucularımıza 
aktarmak istedik.

İstanbul’dan yola çıkıp Safranbolu’ya doğ-
ru ilerliyorsanız, Karabük’ten geçersiniz. Demir 
çelik fabrikalarının arasından Karabük çıkış lev-
hasının yüz metre ötesinde Safranbolu levhasını 
görür, bu güzel kente ulaşmanın merakını ve  
yüreğinizde yarattığı heyecanı hissedersiniz.

Gezimiz sırasında iki bine yakın geleneksel 
Türk evinin Safranbolu’nun çehresini oluşturdu-
ğunu ve bu evlerin yaklaşık 800 kadarının yasal 
koruma altında olduğunu öğreniyoruz. Üç bin 
yıllık tarihi bir geçmiş üzerinde koruma altına 
alınmış bu kentte özellikle Osmanlı döneminden 
kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve eş-
siz konaklar kente yeni gelmiş ziyaretçisini ken-
disine hemen hayran etmeye yetiyor.

Safranbolu İsmi
Safranbolu’nun yazılı tarihi Bizans döne-

mine dayanıyor. Bu dönemde kente Dadybra 
deniliyor. Müslüman Arap akınları karşısında 
Akratia ismiyle bir kale kent olarak kuruluyor 
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Bu sayımızda bir başkente gidiyoruz. Dünyaya 
kendini tanıtmış olan küçük, şirin bir kente… “Kül-
türel Mirası Koruma’nın Başkenti” ünvanını almaya 
hak kazanan, geleneksel Türk toplum yaşantısının 
tüm özelliklerini içerisinde barındıran, tarihi süreçte 
yarattığı kültürel mirası, çevresel dokusu içerisinde 
korumayı başarmış örnek bir kenti görmek üzere 
yola çıkıyoruz. Rotamız, kültürel mirasına kent öl-
çeğinde sahip çıkarak, bu mirası günümüze kadar 
yaşatmayı başarmış ve bu başarısı ile dünya kenti 
olma yolunda adımlar atarak Unesco tarafından 
“Dünya Kültür Mirası Listesi”ne ismini yazdırmış 
eşsiz güzellikteki Safranbolu… 



ve değer kazanıyor. 12. yüzyılın başlarında 
Selçuklular döneminde kentin adı Zalifre ola-
rak kayda geçiyor. Beylikler döneminde ve 
Osmanlı’nın ilk yıllarında Borglu ismi daha son-
ra Borlu şekline dönüşüyor. 16. yüzyılda yöreye 
yerleşen Taraklı Aşireti ile birlikte Taraklıborlu 
ismini alıyor. 18. yüzyılda Zağfiran Borlu, bir 
yüzyıl sonra Zağfiran-ı Benderli, Zağfiranbolu; 
sonrasında Zafranbolu ve en sonunda kentin 
ismi Safranbolu’ya dönüşüyor. Kente ismini 
veren Safran bitkisinin kentin bugünkü tadını 
almasını sağlayan etkenlerden en önemlisi ol-
duğu söyleniyor.

Tarihte Safranbolu

Anadolu’nun kuzeybatısında engebeli bir 
bölgede yerleşim yeri olan kent, denizden 65 km 
uzaklıkta, Bartın ve Kastamonu’ya komşu ola-
rak kurulur. Antik devirlerde tarihçi Homeros’un 
İlyada destanında Paplagonya olarak ismi ge-
çen kentte Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, 
Helenistik krallıklar, Romalılar, Selçuklular, bey-
likler ve Osmanlılar hüküm sürer. 1196 yılında 
kent, Selçuklu sultanı ikinci Kılıç Arslan’ın oğlu 
Muhittin Mesut Şah zamanında Türkler’in eline 
geçer. Safranbolu, ekonomik ve kültürel açıdan 
en iyi dönemini Osmanlılar’ın hüküm sürdüğü 
dönemde yaşar. 17. yüzyılda İstanbul- Sinop 
kervan yolunun üzerinde bulunması ve önemli 
bir konaklama merkezi olması, kentte ticaretin 
gelişimine katkı sağlayarak kentin zenginleş-
mesini ve değer kazanmasını sağlar.

Safranbolu Panorama

Coğrafi açıdan engebeli bir arazi üzerine 
kurulu olan kentin büyük bir bölümü ormanlık 
alanlarla kaplıdır. Şehrin en alçak bölgesi üç 
yüz metre yüksekliktedir ve en yüksek nokta-
sı bin yedi yüz elli metre yükseklikte olan Sarı 

Çiçek Tepesi’dir. Araç, Soğanlı çayları ve Ova-
cuma Deresi ile birlikte bölgede minik kanyon-
ları oluşturan birçok küçük dere, yer şekillerinin 
oluşumunu etkiler.  Ayrıca yörede birçok ma-
ğara bulunmaktadır. Uzunluğu iki bin yedi yüz 
yirmi beş metre olan Bulak Mağarası’nın açık 
olan 350 metrelik bölümü görülmeye değerdir. 
Ağzıkara Mağarası ise sarkıt ve dikitleri ile ün-
lüdür. Kent yerleşim açısından üç önemli bölü-
me ayrılır. Eski şehir olarak adlandırılan bölüm 
koruma altında olan ve bazıları müze olarak da 
kullanılan yarı ahşap üç katlı evlerin ve konakla-
rın olduğu kısımdır. Resmi adı Misakı Milli olan 
ve halk tarafından Kıranköy olarak adlandırılan 
bölge, 1923 mübadelesinden önce Yunan Or-
todoks halkın yaşadığı bölge olarak bilinir. Bağ-
lar kısmı ise varlıklı ailelerin yaz aylarında üzüm 
bağlarında ve meyve bahçelerinde hayatlarını 
geçirdikleri bağlık bölgedir. Şehrin çarşı ve Bağ-
lar kısımları farklı yüksekliklerdedir. Çarşı bölü-
mü vadilerin yan yamaçlarında yer alır daha ılık 
ve rüzgarsız olan bölge kışlık olarak kullanılır ve 
daha az yağışlıdır. Yüksek bölgelerinde bulunan 
Bağlar kısmı rüzgarlara açık ve yaz aylarında 
serin, kış aylarında ise karlıdır. Ekonomik olarak 
köklü bir geçmişten gelen Safranbolu, tarihi İpek 
Yolu’nun üzerinde bulunması ile yoğun ticarete 
aşina ve değerini bu ticaret ile birlikte artıran bir 
yapıya sahiptir. Tarihi Cinci Hanı ve hamamı, 
ticaret yolunun üzerindeki işlek yerlerden birisi 
konumundadır. Lonca sistemi ile örgütlenmiş 
toplum yapısı ile çok kültürlü, etnik ve çok dinli 
bir bölge konumundaki kent tarım, kerestecilik 
ve ticaret açısından önemli bir özelliğe sahipken 
günümüzde turizmin odağındaki bir müze kente 
dönüşmüştür.

Safranbolu’da Görülebilecekler

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yük-
sek Kurulu tarafından 1975 yılında Safranbo-
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lu, kentsel sit alanı olarak ilan edilir. Bu tarih-
ten sonra da hem akademik anlamda hem de 
uluslararası düzeyde kente olan ilgi artmış ve 
tarihi süreçte kentin doğal dokusunun koruna-
bilmesi için yapılan çalışmalar artarak devam 
etmiş. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı hali-
ne gelen kentte son yirmi yıl içerisinde küçük ve 
orta ölçekli bir çok turistik tesis kurularak turizm 
oldukça etkin hale getirilmiş. Turizm faaliyetleri-
nin hız kazanması ile birlikte terk edilen konak-
lar otel ve lokanta gibi yapılara dönüştürülmüş, 
anıtsal eserler restore edilerek yeniden hayata 
döndürülmüş. Turizmin gelişmesiyle birlikte yok 
olmaya yüz tutmuş el sanatları da 
tekrar canlılık kazanarak, ken-
tin korumaya alınmış olan 
bölgesinde yeniden ya-
şam alanı kazanmış. 
Tüm bu çalışma-
lar ile Dünya 
Kültür Mirası 

listesine dahil olan Safranbolu kentinde binin 
üzerinde tarihi eser tescillenmiştir. Özel müze-
ler, 25’e yakın cami, 5 türbe, 8 tarihi çeşme, 5 
hamam, 3 han ve halen çalışır durumdaki saat 
kulesi ile Safranbolu’yu eşsiz kılan yüzlerce ko-
nağı görülmeye değerdir.

Safranbolu’ya iner inmez kendinizi günün 
ilk ışıklarıyla kentin büyüsüne karşı koyulamaz 
çekim gücüne bırakırsanız, gideceğiniz ilk yer 
Safranbolu eski çarşısı olur. Çarşıyı daha gez-
meden asmaların altında sabah çayınızı yu-
dumlayıp o tarihi ve estetik yapıların altın-
da bir süre bulunduğunuz yere adapte 
olmayı istersiniz. Sıra sıra sizi ken-

dine çeken küçük dükkanlarda 
el emeği göz nuru birçok 

MEKAN

saat Kulesi

Eski 
Kaymakamlık 
Binası
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hediyelik eşyanın yapıldığını ve oracıkta ziyaret-
çisine sunulduğuna tanık olursunuz. Arastanın 
meydanındaki kafede sabah çayınızı içtikten 
sonra gezmeye ve kente dahil olup büyülenme-
ye başlayabilirsiniz..

Yemeniciler Arastası: Köprülü Mehmet 
Paşa Camisi’ne bitişik 48 ahşap dükkandan 
oluşan ve “yemeni” denilen ayakkabının yapıl-
dığı eski Lonca Çarşısı’dır. Restore edilen çarşı, 
turistik amaçlı kullanılmaktadır. Çarşıdaki Ah-
met Demirezen Yemenicilik Müzesi, hafta son-
larında geziye açıktır. 

Eski Hükümet Konağı: 1904 yılında Kasta-
monu Valisi Enis Paşa tarafından yaptırılan, iki 
katlı görkemli bir taş yapıdır. 1976 yılında yanan 
bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restoras-
yonu yaptırılarak “Kent Tarih Müzesi” olarak 
hizmete açılmıştır. Eski şehri tepeden gören ve 
Safranbolu manzarasını ayaklarınıza seren gö-
rülmeye değer müzelerden birisidir. Üç bölüm-
den oluşmuştur. Saat kulesi de müzenin içeri-
sinde yer alır.

Saat Kulesi: Padişah III. Selim’in Safranbolu-
lu Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından 1797 
yılında yaptırılmıştır. Saat kulesi kare planlı olup,  
Eski Hükümet Konağı’nın arka tarafındadır. İsmail 
Ulukaya’nın yaklaşık otuz yıldır gönüllü görevli ol-
duğu saat kulesi, hâlâ ilk günkü gibi çalışmaktadır.

Cinci Hanı: Safranbolu eşrafından Cin-
ci Hoca olarak bilinen Karabaşzade Hüseyin 
Efendi tarafından 1645 yılında yaptırılmıştır. O 
dönemde İpek Yolu güzergahında bulunmaktadır. 

Tamamen insan gücüne dayalı yapılan Han, 
Osmanlı mimarisinin en gelişmiş örneklerinden 
birisi olarak kabul edilmektedir. Hanın demir 
kaplama orjinal kapısı halen korunmaktadır. 
Restore edilen han şu an otel olarak işletilmek-
tedir. 

İncekaya Su Kemeri: Sadrazam İzzet Meh-
met Paşa tarafından İncekaya Köyü’nde yap-
tırılan su kemeri, ilçe merkezine 7,5 km uzak-
lıktadır. Su kaynağından ilçeye su getirilmesine 
yarayan kemer 110–220 cm genişliğinde, 116 
metre uzunluğunda, 6 kemerli görkemli bir ya-
pıdır. Altındaki Tokatlı Deresi de kanyon gezisi 
için ideal bir parkurdur. Restore edilen İncekaya 
Su Kemeri’nin alt tarafına çeşitli etkinlikler için 
sahne ve oturma yerleri yapılmıştır.

Değirmenbaşı Su Değirmeni: Bağlar De-
ğirmenbaşı semtinde bulunan değirmen restore 
edilmiş olup hem eski hem de yeni işlevi ile hoş 
bir geçmiş zaman tanığıdır.

Güneş Saati: 19.yy’ın ortalarında yapıldığı 
sanılan basit tip yatay güneş saatleri sınıfına gi-
ren saat, sabah 06:40, akşam 17:20 arasındaki 
zamanı metal plakanın gölgesine göre gösterir. 

Demirciler Çarşısı: İzzet Mehmet Paşa Ca-
misi altından geçen Akçasu deresinin iki yaka-
sına kurulan çarşı sıcak ve soğuk demircilik el 
sanatlarının üretildiği yaşayan tek Lonca çarşı-
sıdır. Bakırcı ve kalaycı esnaf da bu çarşı içer-
sinde çalışmaktadır. Çarşı gezinizde hatıralık 
demirlerden almayı ihmal etmeyin.

Kazdağlıoğlu Camisi: Tarihi çarşının girişin-
de, çok köşeli ve kiremit örtülü kubbesi ile dik-
kat çeken caminin yapım tarihi 1779’dur. Çevre-
sindeki meydana ismini vermiştir.

Kaçak (Lütfiye) Camisi: Çarşının Akçasu 
Mahallesi Kaçak semtinde, Akçasu Deresi üze-
rinde kemerler kurularak yapılmış bir yapıdır. 
Caminin yapım yılı 1880’dir.

İzzet Mehmet Paşa Camisi:  Padişah III.
Selim zamanında 1794-1798 yılları arasında 
sadrazamlığa yükselen Safranbolulu İzzet Meh-
met Paşa, 1796 yılında Çarşı içinde bu camiyi 

Havuzlu 
Asmazlar 
Konağı
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yaptırmıştır.Cami ve avlusu altından geçen Ak-
çasu deresi üzerine yapılan kemerler üzerine 
oturmaktadır. Cami İstanbul’daki Nurosmaniye 
Camii’nin küçük bir modeli gibidir. Kütüphane, 
abdesthane, iki çeşme ve vakıf dükkanları ile kü-
çük bir külliyeyi oluşturan eğimli araziye uyumlu 
bir şekilde yerleşen cami, tamamen kesme taş-
tan yapılmıştır. Kalem işleri, bezemeleri, Minber 
ve mihrabı çok zengin olup, mihrabın üzerinde 
III.Selim’in tuğrası bulunmaktadır. Ayrıca daha 
önce Manisa’da bulunan İzzet Mehmet Paşa’nın 
mezarı 2005 yılı içerisinde kendi memleketi olan 
Safranbolu’ya getirilmiş ve cami avlusuna def-
nedilmiştir. 

Ulu Cami (Ayestefenos Kilisesi): Rumlar-
dan kalan ve 1872 yılında yapılmış eski kilise, 
çevresindeki Skalion binası (Rum Mektebi) 
(1863) ile Papazın Konağı ilginç bir külliye oluş-
turmaktadır

Yörük Köyü: Safranbolu’ya 11 km uzaklık-
taki bu “Müze Köy”e Safranbolu-Araç karayo-
lu üzerinden gidilmektedir. Kültür Bakanlığı 
tarafından 1997 yılında gerçek bir Türk-Türk-
men Köyü oluşu ve tarihi yapılarının görkemi 
nedeniyle koruma altına alınmıştır. Safranbolu 
turizmine önemli bir hareket ve çeşitlilik getir-
mektedir.

Uluyayla ve Sarıçiçek Yaylaları: İlçenin tu-
rizmini çeşitlendiren doğal güzelliklerinden olan 
Uluyayla, ilçe merkezine 50 km, Sarıçiçek yay-
lası 8 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kirkille Çam-
lığı, Gürleyik Orman İçi Dinlenme Alanı ilçenin 
önemli piknik yerlerindendir.

Tokatlı, Düzce, Sırçalı ve Sakaralan 
Kanyonları: Safranbolu’ya 13 km uzak-
lıktaki Düzce Köyü’nün biri girişinde, 
diğeri Kozcağız Mahallesi’ndeki kan-
yonlar foto safari ve yaban hayatı koru-
ma alanı olarak düzenlenmiş bakir bir 
turizm seçeneğidir.

Mağaralar: Mencilis (Bulak) mağara-
sı ile Hızar Mağarası, Dünya Mağaracılık 
literatürüne girmiş ve yabancı mağara uz-
manlarının sıklıkla ziyaret ettikleri jeolojik 
oluşumlardır.

Ne Yenir?

Biz methini duyduk ve gidip görmeden, ye-
meklerini yemeden Safranbolu’dan ayrıl-
mamaya karar verdik. Safranbolu’da eski 
çarşının içerisinde 8 yıldır Safranbolu’ya 
has ev yemekleri yapan Nebile Öz-
ağartan’ın Meşhur Kazan Ocağı’nda Saf-
ranbolu mutfağının güzel yemeklerini tat-
tık. Safranbolu mantısı olarak da bilinen 
Perahi’nin tadına doyamadık. Tereyağlı 
uzun fasulyeye “Uzun Pakla” denildiğini 
öğrendik ve tatmadan edemedik. Tadına 
doyum olmaz karadolma, minik ekşi yap-
raklara sarılarak yapılıyor. Etli yaprak dol-
manın özelliği, yaprağının ekşi olması ve 
içindeki özel baharatları. Cevizli keşli ya-
yım da yemeğin üzerine yenebilecek eş-
siz lezzetteki bir Safranbolu tatlısı.

23
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A
ntalya, Türk turizminin başkenti. 
Buna karşın, “Herşey dahil siste-
mi” nedeniyle, Antalya ticareti tu-
rizmden yeterince pay alamıyor. 
Türkiye Finans Akdeniz Şube Mü-
dürü Murat Uyar, 15 yıldır Antalya 

bölgesinde faaliyet gösteren bir bankacı olduğu 
için Antalya’da turizm sektörünün nasıl kabuk de-
ğiştirdiğini çok iyi gözlemlemiş. Murat Uyar, bize 
Türkiye Finans’ın Antalya faaliyetlerinin yanı sıra, 
turizm hakkında da bilgiler verdi. 

Siz sadece Antalya’da değil Akdeniz 
Bölgesi’nin büyük bir bölümünde de faaliyet 
gösteriyorsunuz, öyle değil mi?

2004 Mart ayında Batı Akdeniz’deki ilk şube-
miz olan Antalya şubemizi açtığımızda bölgede 
katılım bankalarının bilinilirliği ve iddiası olduk-

ça zayıftı. İnsanlar önyargılı yaklaşıyordu. Daha 
önce katılım bankalarının randevu bile alamadı-
ğı, çok mesafeli olduğu düşünülen, Antalya’nın 
önemli firmalarını katılım bankacılığı ile tanıştır-
dık. Bulunduğuz noktada katılım bankalarının 
kendini ifade etme problemi kalmamıştır. 

Çalışmalarımız sadece Antalya merkez ile 
sınırlı değildir. Şubemizin bulunmadığı ilçeler ile 
yakındaki illere de de faaliyetlerimiz yayılmış du-
rumdadır. Özellikle dış ticaret konusundaki iddia 
ve etkinliğimiz şubemize rakiplerimize karşı hem 
merkezde hem çevrede önemli bir pazarlama 
avantajı sağlamaktadır. Bu yönü ile aklından dış 
ticaret geçiren her firmanın mutlaka gündeminde 
olan bir şubeyiz. Dış ticaret dahil toplam kurum-
sal kalite anlayışımız, verdiğimiz sözün ve yaptı-
ğımız işin sonuna kadar arkasında olmamız, şef-
faf olmamız, mesafeye rağmen müşteride güven 
tesis eden unsurlar olmaktadır. ŞU

B
E

Çiçeği Burnunda Bir Şube: 
Türkiye Finans Akdeniz Şubesi

Türkiye Finans Akdeniz Şubesi, 2008 yılında kapılarını yatırımcılara açmış yeni bir şube. Henüz 
çiçeği burnunda olmasına rağmen, Antalya sanayisinin finansman desteğinde önemli paya sahip.  

Türkiye Finans Akdeniz 
Şubesi Çalışanları 
(Soldan Sağa) 
Cemil Cömert, 
Kenan Yaldız, 
Emine Çelik, 
Ömer Korkut, 
Fatma Uçar, 
Murat Uyar, 
Fatih Yıldız, 
Rayime Çakmak, 
Çetin Gökmen, 
Sedat Karatepe, 
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 Antalya bölgesi ekonomik açıdan nasıl bir 
bölgedir?

Antalya merkez nüfusu bir milyona dayanan 
çok fazla ama vasıfsız ve üretken olmayan göç 
alan bir şehir. Bu göç sadece Türkiye içinden de 
değil üstelik. Göç edenlerin ağırlığını emekliler ya 
da iş ve umut için gelenler teşkil ediyor. 

Antalya denince ilk akla gelen turizmdir. Bu-
rada turizm plansız büyümüştür. Talep ve arz 
dengesi dikkate alınmadan sektör gelişmiştir ve 
Antalya bugün ucuz bir destinasyon olarak gö-
zükmektedir. Çok kaliteli tesislere sahip olmamı-
za rağmen her şey dahil sisteminde hitap edilen 
turist profilinin düşüklüğü yatırımcıya ve genel 
manada şehir ticaretine söktördeki önemli rakip 
ülkelere göre daha az kazandırmaktadır.

 Bankacılığa turizm ve dış ticaret bankacısı 
olarak başlamış birisiyim. Banka sektör ilişkilerin-
de zaman içinde önemli değişimlere şahit olduk. 
O dönemde bizim şubemiz turizmin en önemli 
aktörlerinden biri idi. Ferdi turist gelirlerinde mer-
kezi bir öneme sahiptik. O günlerde şehir merke-
zinde çok fazla turist dolaşır bankalar açısından 
da önemli bir potansiyel teşkil ederdi. Her şey 
dahil sisteminin yaygınlaşması ve shopping cen-
terlar ile birlikte bankalar için ferdi turist gelirleri 
önemli ölçüde azalmıştır.

Turizm haricinde, hangi sektörden müşte-
rileriniz var?

Sanayi sektörü başta olmak üzere, ki bu ko-
nuda kurum olarak oldukça iyi durumundayız, 
bütün sektörlerle çalışıyoruz. Son dönemde ku-
rumumuzun turizm sektörüne olan tamayülü şu 
an itibari ile sektör ortalamasının hayli altında 
pay aldığımız sektörde geleceğe dair umutla-
rımızı artırmaktadır. Burada bankacılık faaliyeti 
yapıyorsak Türkiye’de Antalya’yı öne çıkaran 
Turizm ve Tarım sektörlerinde de sanayide gös-
terdiğimiz performansı göstermemiz gerekir. 
Antalya sadece turizmin değil aynı zamanda 
tarımın da başkenti. Tarım sektörü de şubemi-
zin öncelikli sektörüdür. Bu iki sektöre yoğunla-
şırsak pazar payımız ile birlikte bölgedeki şube 
sayımızı ve istihdamımızı artırırız. Bunu yapan 
bankaların çok kısa sürede gerçekleştirdikleri 
sıçramalara şahit olduk. Her iki sektöre de hitap 
edecek çok güçlü bir altyapıya sahip durum-
dayız. Bu sektörlerde  Antalya’nın önde gelen 
firmalarının hepsi ile temasımız olmuş ve ço-
ğuna limitler de tahsis edilmiştir. Önümüzdeki 
dönemde bu sektörlerden aldığımız payı artıra-
cağımıza inanıyoruz. 

Şubeniz kaç kişiden oluşuyor?

Şubemiz şu an 10 kişi ile faaliyet göstermek-
tedir. Bütün servislerimizde personel istihdam 
edilmiş durumdadır. Her segmentte bir pazar-
lamacı olmak üzere 4 pazarlamacı arkadaşımız 
çalışmaktadır. İşlem hacmimiz sürekli artıyor.Kul-
landırılan fon rakamlarımız ilk 6 ayda, %100’lük 
bir artış kaydetmiştir. Bununla birlikte takipte hiç 
kredisi olmayan bir şubeyiz. Şubeler arasındaki 
sıralamalarda da her dönem hızla yükselmekte-
yiz. İşlerini mutlak istişareye dayalı, yardımlaşma 
ve dayanışma duygusu içinde, ekip ruhunu haz-
metmiş vaziyette, yüksek motivasyonla yürüten 
bir şubeyiz. 

Uzun zamandır birbirini tanıyan, kaynaşmış, 
tecrübeli ve nitelikli bir kadromuz var. Zorlu re-
kabet şartlarında müşterilerine en kaliteli hizmeti 
sunmaya muktedir, oturmuş bir sistemle çalışı-
yoruz.. 

Şube’nin kaçıncı yılı?

İkinci yılımızı doldurduk. 

Söylemek istediğiniz son bir şey var mı?

Çok teşekkür ediyoruz.

Murat Uyar kimdir?
1970 Antalya doğumlu olan Murat Uyar, 
ODTÜ Kamu Yönetimi mezunu. İyi dere-
cede İngilizce ve Arapça bilen Uyar, ban-
kacılığa 1995 yılında Esbank’ta başlamış. 
Daha sonra sırası ile Etibank ve Deniz-
bank Alanya şubelerinde çalışmış.  2004 
yılında Antalya Şubesi’nin açılmasıyla bir-
likte Türkiye Finans ailesine katılan Uyar, 
bu şubede 4,5 yıl müdürlük görevini sür-
dürmüş. İki yıldır da Akdeniz Şubesi’nde 
müdür olarak görev yapıyor.  
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“Basketbolda 
Zirveyi Gördük”

Kaan Kural:

“Türk Basketbol 
tarihinin zirve noktası 
bu yıl yaşandı. Dağın 
tepesinde duran 
bir kartopu gibiyiz. 
Yuvarlandıkça karları 
toplaya toplaya bir 
çığa dönüşüyoruz.”
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Röportaj: 
İrem Ekkaldır
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B
u sözlerin sahibi ünlü basketbol 
yorumcusu Kaan Kural. Dün-
ya Basketbol Şampiyonası’nda 
Amerika’ya yenilen ve dünya ikin-
cisi olan Türk Milli takımı nerede 
hata yaptı? Eksiklerimiz nelerdi? 

gibi pek çok sorunun cevabını Kural’dan dinle-
dik. Kural, bu yıl ikinci olsak da Türk Basketbol 
tarihinin en zirve noktasının yaşandığını söylü-
yor ve ekliyor: “Dağın  tepesinde duran bir kar-
topu gibiyiz, yuvarlandıkça karları toplaya top-
laya çığa dönüşüyoruz.”

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası hak-
kında ne düşünüyorsunuz? 

Türk Basketbol tarihinin zirve noktası bu yıl 
yaşandı. Bunu söylemeye bile gerek yok ben-
ce, Dünya ikincisi olduk. Ama bunun 2 boyutu 
var. Bir organizasyon boyutu bir de bizim ta-
kım ile ilgili boyutu var. Organizasyon boyutu-
nun da çok başarılı ve dünya ikinciliğini hak 
ettiğini düşünüyorum. Gümüş madalyayı hak 
etti o da. Altın madalya demek zor çünkü onun 
için çok ekstrem örnekler var. Ama biz de bir 
gümüş madalya aldık. Bu açıdan çok önemli. 
Tabi takımın başarısı da geçtiğimiz yıllara bak-
tığımız zaman beklentilerin de üstüne çıkma-
sıyla oldukça etkileyiciydi. Çok da keyifliydi her 
şeyden önce ama bu takımın potansiyelinin ne 
olduğunu da gördük. Fakat şunu da unutma-
mak lazım. Türk milli takımının hâlâ  dünyanın 
geri kalan basketbol takımlarından bir farkı 
var. Bu herhalde Türk olmakla alakalı. Biz çok 
profesyonel değiliz. Yani bizim bir performans 
alt sınırımız, üst sınırımız yok. Ben bizim takımı 
hep şu örnek ile açıklıyorum. Dağın tepesinde 
duran bir kartopu gibiyiz. Aşağıya yuvarlanır-
sak yuvarlandıkça karları toplaya toplaya bir 
çığa dönüşüyoruz. Şampiyonada, sinerji, he-
yecanımız çok büyük oranda vardı. Aslında biz 
zaten madalyayı Yunanistan’ı yenerek aldık. 
Ama biraz daha homojen bir yapı lazım. Bun-
dan sonraki beş büyük turnuvada ilk dördü 
zorlamalıyız. Her seferinde giremeyebilirsiniz 
ama en azından ilk dörde girmek lazım. 

İkinci olduk. Sizce takımda ne eksikti ya 
da ne yanlıştı da birinciliği yakalayamadık?

Burada iki temel sebep var. Birincisi, yarı 
finalle finalin art arda oynanması Türkiye’nin 
çok aleyhineydi. Evet, Amerikalılar da oynuyor 
ama Amerikalılar NBA’den dolayı çok alışkın. 
Biz Sırbistan’la oynadık ve hem fiziksel hem de 
zihinsel olarak çok yorulduk. Maçtan sonra aya-

ğa kalkamadık. Bir de biraz ‘Biz görevimizi yap-
tık’ havası geldi. Yorgunluktan öte hazmetmek 
asıl önemli olan. Bu yapılabilseydi çok daha 
farklı bir tablo olabilirdi. Çünkü Amerika takımı 
da turnuvanın başından sonuna kadar hep kötü 
oynadı. 

Hazırlıksız mı yakalandık?

Gece maç 12’de bitmiş; oyuncuların ote-
le gitmesi dinlenmesi saatin 3’ü göstermesi 
demek. Her biri aslında üçte yattılar. Mesele 
bence fiziksel değil, daha çok zihinsel. O zi-
hinsel enerjiden sonra doğal olarak büyük bir 
rahatlama geliyor. En azından aradan bir gün 
geçmesi gerekiyordu. İkinci boyutu da şu, 
Amerika bize ters bir takım. Biz Sırbistan’ı ye-
nebiliriz, Sırbistan da Amerika’yı yenebilir ama 
bizim Amerika’yı yenmemiz bu kadar kolay 
olmaz. Çünkü biz oyuna dikte ederek oyna-
yan bir takımız. Daha agresif, daha saldırgan, 
özellikle işin savunma tarafında rakibi kendi 
istediği yöne doğrultudan bir takımız. Yani as-
lında sürekli yumruk atan bir takımız. Ama bu 
sefer rakip dikte ettiği zaman oyunu o kadar 
rahat oynayamıyoruz. Amerika’yı dikte edemi-
yorsunuz. Çünkü çok hızlılar ve de çok güçlü-
ler. Onlarlaa daha sakin oynamak gerekiyor-
du. Bizde bu şekilde bir oyun tarzında başarılı 
değiliz. Sonuç olarak biz heyecanla, agresiflik-
le, duygu yoğunluyla oynayan bir takımız. Ama 
Amerika’ya bunu yapamazsınız. Amerika ile 
oynarken başka türlü bir yol bulmamız gerekir-
di. Tabi Amerika iyi bir Amerika değildi, bunu 
da unutmamak lazım.

Türk milli ta-
kımının hâlâ  
dünyanın 
geri kalan 
basketbol 
takımların-
dan bir farkı 
var. Bu her-
halde Türk 
olmakla ala-
kalı. Biz çok 
profesyonel 
değiliz. Yani 
bizim bir 
performans 
alt sınırımız, 
üst sınırımız 
yok.
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“Oyuncuların uyumlu olması 
çok önemli”

Yani biz aslında kötü bir Amerika’ya yenil-
dik öyle mi?

İyi bir Amerika değil demek kötü bir Amerika 
demek anlamına gelmez. Kötü değillerdi ama 
iyi de değillerdi. İyi bir kadro ama kötü bir ta-
kıma yenildik. Biz çok çok üst düzey bir kad-
royuz, bunu kabul etmek gerekiyor. Dört tane 
NBA oyuncumuz var. Geri kalan oyuncuların 
hepsi Avrupa liginde oynayan oyuncular. Asıl 
önemli olan bu malzemeyi bir araya getirmek. 
Örneğin Sırbistan daha iyi bir takım yaratmıştı 
ama biz onları fiziksel yeteneklerimizle yenmeyi 
başardık. Bir kere her şeyden önce kadronun 
birbirini tamamlaması ve birbirleriyle uyumlu 
olması lazım. Mesela en iyi iki uzununuz aynı 
işlevi yapıyorsa bu bir sorundur. Oyuncular bir 
araya geldikleri zaman birbirlerini büyütebilme-
liler. Bu her şeyden önce kadro ile ilgilidir. Bu 
konuda biz şanslıyız. Çünkü kısalar konusunda 
gittikçe daha sıkıntıya düşüyoruz. Bunun yanın-
da oyuncuların saha içinde ve saha dışında bir-
birleriyle uyumu çok önemli. Oyuncuların mutlu 
olması ve sisteme inanması gerekiyor. Bunların 
her biri basamak basamaktır. Başta malzemeyi 
seçersiniz ve sonra da o malzemeyi bir araya 
getirirsiniz. O bir araya getirdiğiniz malzeme de 
mutlu olmalıdır. Türkiye’deyken bunu uygula-
mak kolay, ama yabancı bir ülkede olduğunuz 
zaman bu daha zor oluyor. 

O zaman şöyle bir soru soralım, 
Türkiye’de gençler basketbola fut-
bol kadar teşvik edilmiyor. Sizce ne-
ler yapılmalı?

Türkiye bir futbol ülkesi, bunu kabul 
etmek gerekiyor. Çocuklar daha üç ya-
şındayken üzerlerine forma geçirip fut-
bol oynuyorlar. Bu kültürle alakalı olan 
bir şeydir. Buna bir şey diyemeyiz. Bas-
ketbolun sorunu şudur: Basketbol bir 
şeylere ihtiyaç duyan bir spor. İki tane 
çocuk mahalleye giderler, iki taş dizer-
ler ve futbol oynayabilirler. Ama bas-
ketbol öyle değil. Düz bir zemin olması 
lazım, pota olması lazım. Ama bunların 
yanında en azından oynayan oyuncu-
ların temel bir bilgisi olması gerekiyor. 
Top sektirmek bile zordur. Bu yüzden 
basketbolun alaylısı olmaz. Olur ama 
çok sınırlı olur. Bu yüzden belli bir mek-
tep gerekiyor, okul gerekiyor. 

Bu arada medya sektörüne atılma hikâyeniz 
bir hayli ilginçmiş. Sizden dinleyebilir miyiz? 

Bir amatör spor dergisi vardı. Bu dergi çok 
kısıtlı bir kesime ulaşıyordu ama içerisinde çok 
güzel NBA yazıları oluyordu. O dergiyi takip edi-
yordum. Fakat bir süre sonra dergideki  NBA 
yazıları kesildi. Baktım olacak gibi değil, dergi-
ye telefon ettim. Dedim ki “Ben NBA yazılarını 
çok seviyordum, ne oldu?” 

“NBA yazılarını yazan arkadaşımız ayrıldı” 
dediler. O arkadaş şu anda benim NTV’de edi-
törüm. Ben de o zaman üniversite öğrencisiyim; 
dedim ki” İsterseniz size yazı yazayım.”

“Bir tane yazıyı yaz yolla bakalım, beğenirsek 
düşünürüz” dediler. Ben de yazdım,  beğendi-
ler, sonrasında orada amatör olarak yazmaya 
başladım. Sonrasında Türkiye ligiyle ilgili yazılar 
yazmamı istediler. O dönemde Yiğiter Ulu ile 
tanıştım. O zaman Yeni Yüzyıl’ın spor müdürüy-
dü. Benim dergide yazılarımı okumuş. O sırada 
üniversiteden mezun oldum. Banka sınavlarına 
girdim, ne olacağımı düşünüyorum. Sonrasın-
da beni aradı ve Sabah gazetesinin o dönemde 
çıkaracağı yeni bir dergide genel yayın yönet-
meni aradıklarını söyledi. “Çalışır mısın?” diye 
sordu. Yazı yazmak farklı bir şey, yönetmek ta-
mamen farklı bir şey. Tereddüt ettiğimi hatırlıyo-
rum. Ulu’nun sözleri dün gibi aklımda “Hayat-
taki en sevdiğin şey ne? 8 saat çalışıyosun, 8 
saat uyuyorsun 8 saat sana kalıyor. Çalışacağın 
8 saat senin yaşayacağın 8 saatle aynı olursa 
ne olur? 16 saat çalışırsın. Bu senin en sevdiğin 
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iş değil mi?” Böylelikle başlamış olduk. 

Son olarak şampiyonadan sonra oyun-
culara verilen prim Türkiye’de bir tartışma 
konusu oldu. Bu konu hakkında ne düşünü-
yorsunuz? 

Olayın üç boyutu var. Birinci boyutu işin si-
yasi tarafı. Siyasi idare kendi inisiyatifi doğrultu-
sunda bu parayı verebiliyor. Bu başlı başına bir 
yanlış. Bu hak edip hak etmemekle ilgili değil. 
İkincisi zaten 400 cumhuriyet altını verildi resmi 
olarak. Bunun haricinde ayriyeten prime gerek 
duyulması çok abartı. Bir de prim oyunculara 
yanlış bir şekilde verildi. Bu biraz daha hoş ya-
pılabilirdi. Üçüncüsü miktar. Miktar da son de-
rece fazla ve abartılı geliyor.

“Fasulye” Televizyonlara 
Kazandırdı Kaan’ı Batırdı

Bu arada Kaan 
Bey, bir dönem ya-
pımcılık yaptığınızı 
duyduk. Fasulye 
filmini çekmişsiniz. 
Bunun hikâyesini 
anlatır mısınız?

Ben liseyi yatı-
lı okudum. Orada 
edindiğim arkadaş-
larım benim en ya-
kın arkadaşlarımdır. 
Oradan bir arkadaşım yönetmenlik yapı-
yordu. Sonra da bir senarist arkadaşımızla 
birlikte, kendisi hâlâ senaryo yazar, kendi 
filmimizi çekmek istedik. O zaman Sabah 
gazetesinde çalışıyordum. İşten ayrıldım ve 
bir şirket kurduk. Fakat sonrasında ekono-
mik kriz bizi de çökertti ve feci şekilde battık. 
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T
ürkiye Perakendeciler Federasyonu 
Genel Koordinatörü ve aynı zaman-
da Taraf Gazetesi’nde Ekonomi Ya-
zarlığı yapan Fikri Türkel’le çiçekler 
arasında hoş bir söyleşi gerçekleş-
tirdik. Türkel’le Türkiye ekonomisinin 

geldiği noktadan KOBİ’lere, KOBİ’lerden kurum 
ve kuruluşların markalaşma sürecine kadar pek 
çok konuyu masaya yatırdık. Türkel, 2009 yılının 
kriz yılı olduğunu, “Yaşandı, bitti” sözleri ile açık-
larken 2010 yılını toparlanma yılı olarak tanımlı-
yor. Türkel 2010 yılının kendini anlattığını, makro EK
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“2009 yılı yaşandı ve bitti. Türk insanı krizden ders çıkardı ve pozisyonunu belirledi. 2010 yılı 
ise kendini anlatıyor, toparlanma yılı oldu. Makro ekonomi verilerini geçen yılla kıyasladığımızda bu 
toparlanmayı görebiliyoruz.”

Ders Çıkardık,
Toparlanıyoruz

Fikri Türkel:

Röportaj: 
Kübra Demir30
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ekonomi verilerinin geçen yılla kıyasladığında bu 
toparlanmanın görülebileceğini belirtiyor ve ekli-
yor: “Dünyanın en büyük 16. ekonomik gücüyüz” 

İlk olarak Fikri Bey sizden şu anda Türkiye 
Ekonomisinin geldiği durumu dinleyebilir miyiz?

Türkiye ekonomisini değerlendirirken, nere-
den nereye baktığınızı bilmeniz gerekiyor. Olum-
lu sonuçlar da çıkarabilirsiniz, olumsuzlukları 
da yakalayabilirsiniz. Bence ülke ekonomisiyle 
ilgili değerlendirmelerde elimizde bir ölçüt ol-
ması gerekiyor. Ülkenin oluşturduğu gayri safi 
milli hâsıla, ekonomik potansiyelleri ve bunların 
değerlendirilebilmesi, nüfus yapısı (genç, yaşlı, 
okumuş vs.), istihdam kapasitesi, dış ticaret ve 
ihracat potansiyeli, marka sahipliği ve ihracatı ile 
uluslar arası itibarıdır. İtibar deyince de evrensel 
insani değerler ile demokratikleşme geliyor. Bu 
değerlerin de doğrudan ve dolaylı yollarla eko-
nomiye güçlü katkıları oluyor. Genelde 3 – 5 yıllık 
periyotlarda bu başlıklardaki performansına bak-
mak gerekiyor. Türkiye, IMF’nin verilerine göre 
de 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe erişmiş 
bir ülkedir. Bu hesapla 10 bin dolar milli geliri 
geçmiş bulunuyoruz. Başka bir ifadeyle, dün-
yanın en büyük 16. ekonomik gücüyüz. Dış ve 
iç borçları, faiz oranlarını, kur sorunlarını da göz 
ardı etmemek gerekiyor. Ama bunlarda da ciddi 
düzeltmelerin olduğuna şahidiz. Özelde sorunla-
rımız oluyor ama bir ülkeyi değerlendirmek için 
başlıca benim kriter olarak aldıklarım budur. 

“Yaşandı, bitti”

Uzmanlar 2009 yılının kaybedilmiş bir yıl 
olduğunu, 2010 yılının ise umut vaat ettiğini 
söylüyor. Sizin öngörünüz nedir? 

2009 yılının kriz yılı olduğunu ifade ediyo-
ruz, yeni bir yoruma gerek yok. Yaşandı, bitti. 
Bu yerel bir kriz değildi, küresel etkileri her şeyi 
ile hissettiren bir durumdu. Ancak Türk insanı 
bundan da ders çıkardı ve pozisyonunu be-
lirledi. Pek çok yönüyle avantaja çevirdi. 500 
büyük şirket analizlerine bakarsak; şirketler bu 
dönemde verimliliklerini ve karlılıklarını artırdılar. 
İkinci 500 büyük listesinde de benzer durum 
yaşandı. Yani sadece büyük şirketler değil, kü-
çük şirketler de krizde sağlam durmasını bildi-
ler. İhracatta da benzer durum yaşandı. Avru-
pa ithalatı kısınca, Türk ihracatçısı yeni ülkeler 
arayışına girdi. Yeni pazarların avantajlarını da 
kullanıyor. 2010 yılı da kendini anlatıyor. 2010 
yılı için toparlanma yılı oldu, diyebiliriz. Geçen 

makro ekonomi verilerini geçtiğimiz yılla kıyas-
ladığımızda bu toparlanmayı görebiliriz. Ancak 
bu yıl referandum, önümüzdeki yıl seçim yılı ol-
ması istenilen sonuçları almamıza mani olabilir. 

Peki, krizden en çok hangi sektörlerin et-
kilenip hangi sektörlerin kârlı çıktığını düşü-
nüyorsunuz? 

Krizin küresel olduğunu ve kaynağın Ameri-
ka ve Avrupa olduğunu belirttim. Burada ihracat 
kalemlerinde % 60’lara varan daralmalar yaşan-
dı. Türkiye, krizden önce ihracatının % 56’sını 
AB ülkelerine yapıyordu. Haliyle ihracata üretim 
yapan sektörlerde ciddi düşüşler yaşandı diye-
biliriz. En büyük etki buralarda görüldü. Diğer 
taraftan küresel rekabet şansı azalan tekstil gibi 
firmaları da buna ekleyebiliriz. 

Bu sorular ekseninde ekonomik krizin dü-
şüşe geçtiğini söyleyebiliyor muyuz?

Bunu sadece ben değil, bütün otoriteler söy-
lüyor. Ancak Avrupa’da Yunanistan gibi birkaç 
ülke daha ciddi sorun oluşturuyor. Bizim komşu-
muzla ekonomik ilişkilerimiz güçlü olmadığı için 
bundan az etkileneceğiz. Ancak birkaç Avrupa 
ülkesinin mali yapısı benzer sonuçlar doğurursa, 
kısmen bizi de etkileyebilir. 

“Önemli 
olan verilen 
teşviklerin iyi 
değerlendirilmesi”
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Biraz da KOBİ’lerden bahsedelim o hal-
de… Sizce Türkiye’de KOBİ’lere yeterince 
önem veriliyor mu?

Türkiye’de KOBİ’lere yönelik birkaç kuruluş 
var. KOSGEB bunların başında yer alıyor. Esnaf 
Federasyonu gibi KOBİ öncesi oluşumların da 
teşkilatı bulunuyor. Türkiye’de KOBİ’lere devle-
tin değil, kendilerinin öncelikle değer vermesi 
ve sivil toplum örgütlerini kurmaları gerekiyor. 
Anadolu’da kurulan binlerce işadamı derneği, 
bu konuda da son yıllarda adımların atıldığının 
işaretidir. Rekabetin sağlanması bakımından 
da, ilgili kuruluşlar KOBİ’lerin haklarını koruyucu 
tedbirler alıyorlar. Bunlar yeterli değil. Özellikle 
KOBİ’lerin finansmanı bakımından yeni avantajlı 
uygulamalar başlamıştır. Bu kesimdeki dinamik 
yapıyı gören ve kayıt içine giren bu şirketlerin 
büyümesini izleyen finans ve kredi kuruluşları 
KOBİ’lere desteğini artırmıştır.

Teşvikler yeterli mi?

Teşvik ve destek sistemi, serbest piyasa 
kurallarına uyan bir şey değildir. Teşvik hiç-
bir zaman yeterli olmaz. Önemli olan verilen 
teşviklerin iyi değerlendirilmesidir. Tarımda ve 
hayvancılıkta yüzde 70’lere varan bir destek 
var ama hâlâ kırmızı et sorunu yaşıyoruz.  AR-
GE’de devletin ciddi destekleri oldu ama ortaya 
konulan AR-GE projelerindeki kısırlığa bakmak 
gerekiyor. 

“İnovasyon rekabet üstünlüğü 
sağlıyor”

“İnovasyon” kavramından bahsedersek 
bulunduğumuz dönem içerisinde kurum ve 
kuruluşların ayakta kalmaları piyasada far-
kındalık yaratmalarına mı bağlı? İnovasyon 
neden önemli? Türkiye’de eskiye göre firma-
ların daha çok farklı projelere imza attıklarını 
söyleyebiliyor musunuz?

Türk insanının esnekliğine ve girişim kabili-
yetine saygı duyuyorum. İnanılmayacak işler ya-
pıyorlar. Yukarıda AR-GE projelerinin yetersizli-
ğine vurgu yaptım. İnovasyonla birlikte konuyu 
açmak lazım. AR-GE projelerinin eksikliğinin iki 
sebebi var: Birincisi kayıt dışı ekonominin varlığı 
pek çok kurumsal çalışmayı engelliyor. Deği-
şime açık ve yatkın olmak AR-GE projelerinde 
de başarılı olmayı gerektirmiyor. Çünkü AR-GE 
bir disiplin işidir. Disiplin de kurumsallaşmayla 
ortaya konulur. İnovasyon kültürü ile AR-GE pa-

ralel bir ilişkidir. Türk insanının yenilikçiliğe yat-
kınlığı vardır. İnovasyon, sanayi ürün ve hizmet-
lere ekonomik değer katan yeniliktir. Görüldüğü 
gibi her bir yapısal disiplin birbirini destekliyor 
ve geliştiriyor. İnovasyon konusunda bilinmesi 
gereken şudur: 21. Yüzyılda rekabet üstünlüğü 
sağlayan ülkelerin en büyük özelliği inovasyon-
dur. Amerika ve Uzakdoğunun rekabet gücü 
buradan kaynaklanıyor. Türkiye de bu konuyu 
daha fazla düşünüp, tartışmalıdır. İnovasyon-
da unutulmaması gereken bir detay da, tasa-
rım kültürüyle yoğrulmamış yeniliklerin rekabet 
avantajının bulunmamasıdır.

“Marka, bir avantajdır, 
ekonomik değer katar”
Ya markalaşmak istiyorsak, bunun birinci 

yolu nedir?

Birinci şartı bunun bir endüstriyel kavram ol-
duğunu bilmektir. İkinci şartı istemektir. Üçüncü 
şartı ise bunun bir ekip işi olduğunu kavramak-
tır. Vizyon, amaç ve hedefler daha sonra geli-
yor. Bu, ister kişi olsun, isterse ürün veya hizmet 
hatta bir şehir fark etmez. 

Peki, bir şehrin marka olması neyi ifade 
ediyor? Şehirlerin girmiş olduğu bu yarış daha 
ne kadar devam eder, bu kent insanının yaşa-
mını ne kadar kolaylaştırır 
ya da kolaylaştırır mı?

Dünyada turizm sektö-
rü 1 milyar insana doğru 
yaklaşıyor. Her ülke ve her 
şehir bu pastaya hücum 
ediyor.  Şehirler bilinirliğini 
artırmak, algısını düzelt-
mek ve üst yaşam stan-
dartları oluşturmak için 
“marka şehir” programları 
yürütüyorlar. Dünyada on 
binlerce şehir var. Binler-
cesi bu yarışın içinde. Algı-
yı yönetebilecek malzeme 
de çok azında bulunu-
yor. Türkiye’deki şehirlerin 
markalaşma konusunda 
potansiyeli yüksek. Ancak 
yerel yöneticiler arasındaki 
siyasi farklılıklar, hükümet-
lerin tercihleri ve kamuoyu-
nun markayı benimsemesi 
aynı potansiyeli taşımıyor. 
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Marka bir avantajdır ve ekonomik değer katar. 
Şehirli için bir itibar aracıdır ve aidiyet duygusu-
nu güçlendirir. Türkiye’de her üç kişiden biri bu-
lunduğu şehirde yaşamak istememektedir. Da-
hası dört kişiden biri de başka ülkede yaşamayı 
tercih edebileceğini belirtmiştir. Markalaşma ile 
bulunduğu yere yabancılaşma da azalacaktır. 
Marka, insanların şehirdeki yaşantısını zorlaştır-
maz veya kolaylaştırmaz ama orada yaşamayı 
zevkli kılar.

“Başarılı İnsanların Karar Anı” adlı bir kita-
bınız var. Kitap neden bahsediyor?

Karar bir ihtiyaçtan doğar. İhtiyacın şiddeti 
kararı kararlı kılar. Kitabı yazmadan önce hare-
ket noktamız şuydu: Türk tarzı bir başarı hikaye-
si var mı? Veya başarı hikayelerinde karakteris-
tik Türk tarzı oluşuyor mu? Sonra bu hikayeleri 
incelemeye başladık. Yüzlercesinden bir kısmı-
na kitapta yer verdik ve bu başarıdaki karar anı-
nı yakalamaya ve girişimcilerin, patronların ref-
lekslerini öne çıkarmaya çalıştık. Bu yönetimsel 
bir disiplin değil, örneklemelerle bir motivasyon 
kitabıdır. Gönül ister ki üniversite araştırmacı-
ları bunu bilimsel verilere oturtsunlar. Sanırım 
kitaba olan ilgi, benzeri çalışmaların ortaya çık-
masını sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki farklı 
konumlardaki insanlar farklı gerekçelerle ve ref-
lekslerle karar verirler.

“Tez canlı bir yapım var”

Fikri bey, son olarak birkaç özel soru sorarsak, 
kendinizde en beğendiğiniz özelliğiniz nedir?

Mesleğim itibariyle hem teorik hem de pratik 
olarak ekonominin içinde yaşıyorum. Sektörle 
ilgili bilgilerin en yenilerine en önce ulaşıyoruz. 
Bu önemli bir özellik. Ayrıca olaylara hem için-
den hem de dışından bakabiliyoruz. Resmin 
tamamını görmek diye buna diyorlar sanırım. 
Yaratıcı bir özelliğim var. Bu ortamda yaratıcı 
özelliğin neler yapabileceğini ve ne projeler or-
taya koyabileceğini bir düşünün. Kendimi en iyi 
yaratıcı bir proje ekibinin içinde ifade edebilece-
ğimi düşünüyorum. 

En beğenmediğiniz özelliğiniz?

Tezcanlı bir yapım var. Aceleci olabiliyorum 
bu sebeple. Hoşgörüsüz ortamlarda olumsuz 
sonuçları oluyor maalesef.  Ve iyi niyetin çoğu 
kere bana zarar verdiğini gördüm. Yine de bu 
huyumu terk edemedim. 

Hayat felsefenizi bir cümle ile özetleyebi-
lir misiniz?

Beni tanıyan herkese bir faydam olsun. Eğer 
faydam olamıyorsa zararım olmasın. 
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“Türkiye’de 97’lerden 
itibaren aktif olarak e 
ticaret var. E-Ticaret 
ciddi manada gelişti. 
Ama güven o paralellikte 
gelişmedi. Güven de hız-
la  artıyor ama e ticaretin 
arttığı hızla değil”Güvenimiz 

Az Ama 
İnternetten de 
Vazgeçemiyoruz
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F
acebook, Youtube gibi sosyal pay-
laşım sitelerinin hayatımıza artık 
daha çok girmesiyle birlikte firma-
lar markalarını sanal dünyaya ta-
şıdılar. Reklamlarını herhangi bir 
ücret ödemeden tüketiciye bire bir 

ulaştırabilme ve anında etki, tepki alabilmele-
ri firmaların bu ve bunun gibi pek çok internet 
sitesine yönelmelerine neden oldu. Coca Cola 
e-Ticaret hususunda uzman isim Yüce Zerey, 
e-Ticaretin eskisine oranla daha hızlı bir şekilde 
geliştiğini söylerken, buna paralel olarak tüke-
ticilerin hâlâ güvensizlik yaşadığını belirtiyor. 
Zerey’le e-ticareti ve sosyal medyayı her yönüy-
le ele aldık.  

Yüce Bey, ilk olarak  e-Ticaret nedir, siz-
den dinleyebilir miyiz?

E-Ticaret, en temelde elektronik ticarettir. 

Birden fazla insanın olduğu yerde bir ekono-
mi doğar, bu da canlılığı beraberinde getirir.  
Yani biz şimdi Eminönü’ne 100 kişi gitsek he-
men yanımıza bir simitçi gelir, başka bir satıcı 
gelir. O 100 kişi bir ilgi oluşturmuş olur. E-ti-
careti insanların oluşturduğu şartlar ortaya çı-
kardı. Özellikle fiziksel kısıtlamalardan dolayı 
ticaret gelişti. Yani insanların birbirleriyle olan 
mesafe kısıtları, sınır kısıtları, gümrük kısıtları 
ticaretin gelişmesine ve büyümesine neden 
oldu.   Ama internetin hayatımızın içine gerçek 
manada girmesinden sonra artık ticaretin bo-
yutu da gelişti ve değişti. Çünkü o  sınır bo-
yutu, mekan boyutu değişmeye başladı. Ama 
o bin kişilik muhabbet hâlâ var. Yine bir  kitle 
oluştuğu zaman o kitleye ilgi alaka hâlâ de-
vam ediyor. Şimdi  eBay çok büyük bir kitle,  
eBay’da insanlar bir şeyler alıyorlar bir şeyler 
satıyorlar ve bu kitlenin dışındakilerinde ilgisini 
çekiyorlar. Dolayısıyla elektronik ticarete baktı-
ğınız zaman ticaretin yeni bir çağını ve o çağa 
baktığımız zaman da tamamen online olarak 
dijital mecralar üzerinden yapıldığını görüyo-
ruz. Elektronik ticareti temel olarak  eBay, 
gitti gidiyor gibi yerlerde düşünübilirsiniz ya 
da Facebook’ta bir oyun oynarken ödediği-
niz para olarak da düşünebilirsiniz veya bir 
oyun oynamak için aldığınız bir kılıç olarak 
da düşünebilirsiniz. Yani elektronik ticaret 
aslında kabaca herhangi bir dijital mecra-
da cep telefonu olabilir, internet olabilir. 
Burada baktığınızda en temel sıkıntılar-
dan biri, sadece bir web sitesi kurup 
o web sitesinden satış yapmak olarak 

Röportaj: 
İrem Ekkaldır
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görünüyor ama bugün Playstation’da oyun oy-
narken oyun esnasında pizza siparişi verebili-
yorsunuz. Dolayısıyla e-ticaretin geldiği boyut 
aslında bu. Hiç yerinizden kalkmadan orada 
pizza siparişini verebilmek bizi bu boyutlara 
getirdi. Dolayısıyla buradaki e-ticaretle alakalı 
birkaç tane önemli kalem var. Bunlardan biri 
ödeme tipleri. Ödeme tipleri e ticaretin önünü 
açan etmenlerden biri. Mikro ödeme seçenek-
leri diye seçenekler giriyor. Bunlar da oyunlar-
da vs. yapılan ödeme seçenekleri. Ödemenin 
en önemli diğer bir boyutu da ‘fraud yöneti-
mi.’ Yani acaba ben burada herhangi bir şey 
ödersem bir sahtekarlığa maruz kalır mıyım, 
güvenli mi değil mi, buna bakmak lazım. Yani 
siz iyi bir ödeme seçeneği sunuyorsanız, iyi 
bir ‘fraud yönetimi’ yapıyorsanız yani sahte-
karlık yönetimi yapıyorsanız, kullanıcıya güven 
veriyorsanız, site teknik olarak da güvenliyse 
çok daha katma değerli olabiliyor. Bunun  bir 
üçüncü boyutu da ‘usability’ yani kullanılabi-
lirlik. Çünkü siz çok güvenli, çok güzel bir site 
sunabilirsiniz ama kullanılabilir değildir. Başka 
bir sitede ya da başka bir oyunda iki adımda 
bir şey satın alınabilirken sizde on adımdadır. 
Çünkü çok güvenlidir. Dördüncü önemli boyut 
da müşteri desteğidir. Yani siz güvenilir bir şey 
yaptınız, çok da iyi ödeme seçenekleriniz var, 
fraud da olmuyor ama müşteri orada herhangi 
bir şey yaşadığında, sizin sitenizden olmasına 
gerek yok, aldığı ürünle alakalı veya herhangi 
bir şeyle alakalı sorun yaşadığında ona destek 
verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? İşte 
bu dinamiği de çözdüğünüz zaman, e-ticare-

ti bu dörtlü sac ayağına oturttuğunuz zaman 
daha katma değerli çözümler elde elebiliyor-
sunuz. Hem müşteriler mutlu oluyor, daha 
fazla sizi deneyimliyor hem karşı tarafta daha 
tubi bir platformsa sizin tedariçleriniz daha faz-
la mutlu olabiliyor ya da sizin iş müşterileriniz 
daha fazla mutlu olabiliyor.

“Temkinli olmakta fayda var”

İnternette sizin dediğiniz gibi bir güven-
sizlik hakim. Açıkcası bu güvensizlik bende 
de var. Bir hata varsa ya da bir yanlışlık veya 
düzenbazlık yapılacaksa bunu anlamanın bir 
yolu var mı?

Aslında bir sürü sertifikalar var, bunlar çok 
büyük bir faktör. Ama burada genel eğilime 
baktığımızda şu var: İnsanların çok kullandık-
ları ve çoğunluğun beğendiği sitelerin  güvenli 
olma ihtimali daha yüksek. Ama bunda bir ke-
sinlik yok. Çok az kullanılan bir sitedir, sertifika-
larını almıştır, güvenli de olabilir. Ama genel eği-
lime baktığınız zaman, örneğin siz diyorsunuz ki 
bir  eBay güvenlidir çünkü üzerinde milyonlarca 
dolar geçiyor. Bu çok önemlidir. Üzerinde çok 
anlamlı bir para dönüyorsa ve bir sürü insan bu-
ralarda sorunsuz satın alma deneyimi yaşıyorsa 
çok sıkıntı olmuyor. Buradaki aslında en temel 
kriter biraz da o. Aslında biraz temkinli olmak-
ta fayda var. Yani Türkiye’de 97’lerden itibaren 
aktif olarak e-ticaret var, özellikle bankacılıkta. 
İnteraktif bankacılığın kullanımıyla birlikte e-tica-
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ret ciddi manada gelişti. Ama güven o paralel-
likte gelişmedi. Yani güven de hızla artıyor ama 
e ticaretin arttığı hızla artmıyor. 

E-ticaret daha çok gelişecek

Tabi, insanın anında istediği bir şeye sa-
hip olması güzel ama sizin de belirttiğiniz 
üzere şu anda internet dünyasına çok büyük 
bir güvensizlik var.  

Bu konuda  bankalar çok sorun yaşadılar. 
Çünkü Türkiye, Hacker’ların da güzel beslendiği 
bir yer ve hakikaten değerli bir sürü Türk Hacker’ı 
var. Bunun için aslında Türkiye hiç de kolay bir 
yer değil. Ama bankalar özellikle SMS aktivas-
yonuyla ve SMS’le şifre göndermeyle bu frau-
dun önüne ciddi manada geçtiler. Çünkü artık 
şifre isteniyor. Yavaş yavaş e-ticaret siteleri de 
bu tip güvenliğe geçiyorlar. Yani sizin siteniz ne 
kadar güvensiz olursa olsun ödeme tipi olarak 
3D Secure’u  oraya koyuyorsanız, site güven-
li hale geliyor. 3D Secure nedir, ilk önce bunu 
bilmek lazım. Normal bir mağazaya gittiğinizde 
kartınızı veriyorsunuz ve size bir pinpad veriyor-
lar, şifrenizi giriyorsunuz. İnternette böyle bir şey 
yapamıyorsunuz, kart numaranızı giriyorsunuz. 
İşte 3D Secure’da internette de size sanki pin-
pad sunulmuş gibi şifrenizi girdiğinizi düşünün. 
Dolayısıyla site 3D Secure destekliyorsa istediği 
kadar güvenliksiz olsun doğrudan bankaya bağ-
lanıyor. O zaman ne oluyor, siteyi ne kadar az 
kişi kullansa da 3D Secure destekli, fraud riski 
çok düşük benim için güvenilirdir. Aslında yavaş 
yavaş bankalar bu işin çözümünü getiriyorlar, 
sitelerden ziyade. Zaten bu çok ayrı bir uzman-
lık alanı olacak. Ödeme sistemleri Türkiye’nin 
önünde çok önemli bir uzmanlık alanı. Biz sade-
ce Visa’yı Mastercard’ı vs. biliyoruz. Fakat me-
sela Almanya’da online’da kredi kartı kullanımı 
%22. Yani sadece %22’si kredi kartı kullanıyor. 
Geri kalanı da farklı ödeme tipleri kullanıyorlar. 
Avrupa’da daha farklı ödeme tipleri kullanıyorlar, 
Türkiye’de temel kredi kartlarını kullanıyoruz ve 
önceliğimiz taksit. Ama eğer dünyaya iş yapıyor-
sanız mutlaka diğer ödeme tiplerine onların fra-
ud yönetimine hakim olmanız gerekiyor. Bu da 
aslında ayrı bir kariyer patikasını oluşturuyor. 

Kısacası e-ticaretin gelişeceğinden bah-
sedebiliyor muyuz?

Kesinlikle. Ve kanal bağımsız gelişecek. Yani 
herhangi bir cep telefonu, kıosk ne kadar dijital 
kanal varsa o da o kadar değişecek ve gelişecek.

Sosyal medyanın gücü

Biraz da sosyal medyadan bahsedebilir 
misiniz?

Aslında oyun şöyle başlıyor. Time 2006’da bir 
kapak atıyor. ‘Yılın insanı olarak ben seni seçtim’ 
diyor. The person of the year you yazıyor. Ora-
daki ‘you’ aslında tamamen tüketici. Time’ın ka-
pağı aslında bir sürecin herkese duyurulmasıdır. 
Web teknolojisindeki bir değişim,  teknolojik bir 
değişim, sosyolojik ve ekonomik değişimi de te-
tikliyor. Web 2.0 değiştikten sonra bize daha ko-
lay site açabilme imkanını getirdi. Blogger açıldı, 
herkes blog açabiliyor. Video ve fotoğrafın daha 
kolay yüklenebilme imkanını verdi ve Youtube, 
Flickr çıktı. Dolayısıyla bu teknolojik alt yapı sos-
yal olarak kendi medyamızı kurabilmemizi sağ-
ladı. Bir blog açarım, Youtube’da videomu yük-
lerim, Flickr’a fotoğraflarımı yüklerim ve bunları 
yaymaya başlayabilirim. İşte bu yavaş yavaş in-
sanların ve kullanıcıların geliştirdiği içeriğin diğer 
içerikle arasındaki oranının geliştiğini gösterdi ve 
kullanıcıların geliştirdiği oran giderek yükselme-
ye başladı. Ve bundan sonra Facebooklar vs. 
hayatımıza girince yeni bir medya tanımlanmaya 
başladı. İşte o teknolojik değişim sosyal olarak 
bizim de değişimimize yol açtı ve medyayı yeni-
den tarifledi. Klasik konvasyonel medyaya bak-
tığınız zaman konvasyonel medya dış dünyayı 
gözlemliyor, daha sonra o gözlemler editöryel bir 
şekilde değerlendiriliyor ve yayın politikaları doğ-
rultusunda yayınlanıyor. Ama sosyal medya dış 
dünyayı gözlemliyor ve yazıyor. Arada editöryel 
ve yayın politikası gibi şeyler yok. Ve bunu mil-
yonlarca insan yazıyor. Konvasyonel medyada 
birkaç tane yayın organı var ama burada milyon-

TEKNOLOJİ
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lar var. Dolayısıyla doğrusu yanlışı hepsi birbirini 
götürüyor ve genel bir şeyi daha detaylı bir şekil-
de alabiliyorsunuz. Bunun en temel çıkışı aslında 
Irak savaşıdır. Irak savaşında Amerikan gazeti-
celerinin oradaki verdiği görüntülere temel olarak 
baktığınızda güllük gülistanlık bir haber politikası 
gitti. Dolayısıyla sahanın içerisindeki gazeteciler 
buna tepki olarak blog tutmaya başladılar. Yavaş 
yavaş halk bunu keşfetmeye başladı. O yıllarda 
CNN’in reytingleriyle Blogger’ın reytingleri tama-
men değişti ve Blogger’ın reytingleri daha fazla 
olmaya, blog kültürü oluşmaya başladı. Ve sos-
yal medyanın tüketilmesi de söz konusu oldu. 
Gazetecilerin üretimini genel kitleler tüketmeye 
başladı, burada da üretimin kolaylığının farkına 
vardı. Ve neden olmasın sorusuyla herkes üret-
meye başladı. Şu anda geldiğimiz nokta herke-
sin aile fotoğraflarını, ne yediğini, içtiğini, hepsini 
internette görüyoruz. Herkes artık o yüklemeyi, o 
kültürü kendi geliştirdiği içeriği bir disiplin olarak 
otuturdu ve devam ediyor. 

“Yeni pazarlama kanalları 

Sosyal medyanın pazarlamayla ilişkisi ne 
sizce?

Sosyal medya sayesinde milyarlarca kişi kar-
şınızda. Dolayısıyla bu markaları çok cezbediyor. 
Facebook’ta da  şimdi milyonlarlarca  kişi var, 
marka sahibi diyor ki bu kadar adam buraday-
ken benim bir şey yapmam lazım. Önce onlara 
kendi marka imajımı, bilinirliğini anlatayım. Eğer 
ben bilinen bir markaysam onlarla da iletişim 
kurayım. Mesela Facebook’a Application’lar 
geldi. Markaya özel kullanıcıların tüketebilece-
ği oyunlar vs. şeyler, bu tip kurgular yapılmaya 

başlandı. Sonra markaların Fun Page’leri geldi, 
Fun Page’lerin üzerinden kampanyalar, indirim-
ler geldi. Bir outdoor, televizyon nasıl bir kanalsa 
markalar Facebook’u da bir kanal olarak konum-
landırıp onun üzerinde bir medya planı yapıp, 
onun üzerinde de kampanyalar oluşturup bir ile-
tişim yapmaya başladılar. Bu da aslında sosyal 
medya pazarlamasının temellerinden biri oldu. 
Bu sadece Facebook üzerinde değil, bir sürü 
marka bloggerlara özel bir şeyler yapıyorlar. Mo-
bili de katmak lazım, mobil üzerinde de uygula-
malar geliştiriyorlar, kampanyalar yapıyorlar. Bu 
sefer yeni pazarlama kanalları hayatımıza girdi. 
Şu anda baktığımızda Türkiye’deki markaların 
çoğunu sosyal medyada ve dijital mecraların ta-
mamında görebiliyoruz.

Yani bu aslında internet üzerinden yapmış 
olduğumuz ticaret anlamına mı geliyor?

Tam ticarete girmiyor. Doğrudan ticaret 
değil, bir alış-satış çok fazla yok. Mesela Fa-
cebook üzerinden ticaret yapanlar da var ama 
bu bilboard vermekten farklı bir şey değil. Bil-
boarddan farklı yanı, bilboardda tüketicinizle 
etkileşime giremiyorsunuz ama Facebook’ta 
etkileşebiliyorsunuz. Dolayısıyla onun o haberi-
ne, o ürününe o hizmetine nasıl karşılık verdiği-
ni  görüyorsun, anlık tepki alıyorsun. En değerli 
kısmı bu. Şu anda markalar daha sosyal med-
yaya alışma evresindeler, ama yavaş yavaş alı-
şılacak. 

Cep telefonlarının gelişmesi hakkında ne-
ler düşünüyorsunuz? 

Özellikle dijital mecra lafını kullanırken bütün 
kanalları kastettim. Özellikle ticarette dedim. Bu 
sadece bilgisayar veya sadece telefon da değil. 
Yani bizim hiç bilmediğimiz aygıtta gelecek kar-
şımıza. Onun için bu dijital pazarlama diye konu-
şuyorum. Hiçbir zaman bunu internet, bilgisayar 
olarak konuşamayız zaten. Cep telefonları çok 
şeyi değiştirdi özellikle Iphone çok şeyi değiştirdi. 
Iphone’daki internet deneyimi ki baktığınız zaman-
da Türkiye’nin internet tüketimi çok ciddi bir artış 
var. Yani çok değiştirdi insanların internet tüketi-
mini. Cep telefonun en önemliği özelliği şu: Öyle 
bir medya ki yastığınızın altına bile sokuyorsunuz 
her yere alabiliyorsunuz. Dolayısı ile bu markalar 
içinde çok değerli. Ve internet yeteneği de varsa 
ben burada internette yaptığım yetenekteki kam-
panyaları kısıtlamadan burada da yapabiliyorum. 
Hem de kişiye özel yapabiliyorum. Dolayısı ile bu 
yetenekler markaların kendini geliştirmesini geliş-
tirme zorunluluğunu getiriyor. 

Time 
2006’da bir 
kapak atıyor. 
‘Yılın insanı 
olarak ben 
seni seçtim’ 
diyor. The 
person of 
the year you 
yazıyor. Ora-
daki ‘you’ as-
lında tama-
men tüketici. 
Time’ın ka-
pağı aslında 
bir sürecin 
herkese du-
yurulmasıdır. 
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A
ntalya’nın en işlek yerinde bulu-
nan Türkiye Finans Antalya  Şube-
si, bölgenin ileri gelen şirketleri ile 
çalışıyor. Bu bölgeden, Türkiye’nin 
önde gelen 500 sanayi kuruluşu-
nun arasına 4 tane firma girmiş. 

Bunlardan üçü Antalya Şube’nin müşterisi. Şu-
benin başında ise 2008 yılından bu yana genç 
bir müdür, Ahmet Soytürk bulunuyor. Soytürk’le 
Türkiye  Finans Antalya Şubesi’nin yanı sıra böl-
ge ekonomisi üzerine de konuştuk. 

Bize Antalya ekonomisinden söz edebilir 
misiniz?

Antalya ekonomisi 3T üzerine kurulu. Yani 
turizm, tarım ve ticaret. Bizim şube olarak tica-
rette ağırlığımız var. Bunun yanında turizm ve ta-
rım paketleri ile bu sektörlere girmeye başladık.
Bu alanlar katılım bankaları için bakir alan. Son 
yıllarda da Organize Sanayi bölgesi anlamında 
Antalya’da bir atılım oldu. 2 adet daha yeni OSB 
eklenmesi ile sayı  4’e çıktı. İkisi şu an tamamen 
dolu, diğerleride hızla doluyor, ciddi yatırımlar var. 
Antalya’nın ulusal ve uluslararı alanda bilinirliliği 
arttı. İvme her geçen gün artıyor. En son olarak 
kurucularının çoğu müşterimiz olan Uluslarara-
sı Antalya Üniversitesi faaliyete geçti. Şehrimizin 
bilinen markaları (Adopen, Yörükoğlu, Agt, Ekici 
Peynir gibi) ortaya çıkmaya başladı. Biz de banka 
olarak, Türkiye’de ilk 500’de bulunan 4 müşterinin 
dördüyle de çalışıyoruz. Bu şirketlerden bir tanesi 
Burdur firması, diğer üçü ise Antalya firmasıdır. İlk 
500’de yer alan müşterilerin biri diğer şubemizle, 
diğer üçü ise bizimle çalışıyor. 

Şehrimize  dönemsel de olsa  turizme ve tarım 
ihracatına bağlı olarak sürekli sıcak döviz girişi ol-
ması nedeni ile krizler genelde teğet geçmektedir. 
Ancak bunun olumsuz tarafı; geçici çok fazla nü-
fus sirkülasyonunun olması ekonomiye ve sosyal 
yapıya zarar vermektedir. Ayrıca bireysel olarak 
da yabancılara konut satışının yoğun olduğu bir 
bölgedir. Rantın yüksek olması nedeni ile  arsa 
alım satımın bu bölgede yoğundur. 

  
Müşterilerinizin faaliyet alanları genel ola-

rak nelerdir?

Katılım bankası olmamız nedeni ile üretimin, 
yani reel sektörün içerisindeyiz. Müşteri portfö-
yümüz  genelde organize sanayi firmaları, tica-
ret, inşaat, tarım ve az sayıda da turizm  firma-ŞU
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Akdeniz’in En Büyükleri 
Antalya Şubesi İle Çalışıyor

“Antalya Türkiye ekonomisinde tarımın ve turizmin başkenti. Biz de şube olarak, Türkiye’de 
ilklere girmiş, sektörünün ileri gelen firmaları ile çalışıyoruz.”

Ahmet Soytürk Kimdir? 
1975 Antalya doğumlu olan Ahmet Soy-
türk,  1996 İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi  Kamu Yönetimi Mezunu. 
Bankacılığa 1997 yılında Kuveyt Türk Sir-
keci Şubesi’nde başlayan Soytürk, 2003 yı-
lında Anadolu Finans Üsküdar Şubesi’nde 
çalıştı.  2004 Mart ayında Anadolu Finans 
Antalya Şubesi’nin açılmasıyla birlikte bu-
rada göreve başlayan Soytürk, 2008 yılın-
dan beri de Şube’de  müdür olarak görev 
yapmaktadır. Evli olan Ahmet Soytürk, iki 
tane de erkek çocuk sahibidir. 
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larından oluşuyor. Son dönemde portföyümüze 
enerji ve maden firmaları da girdi. İnşaat firma-
larımızın son dönemde Ortadoğu piyasalarında 
aldığı  işler artmıştır.   

Şubenizden bahsedebilir misiniz biraz?

Şubemiz 2004 Mart ayında Anadolu Finans 
olarak kuruldu. Bu dönemden sonra  ekono-
mideki olumlu gidişatla birlikte hızlı bir büyüme 
ivmesi yaşadı. 2008’de tüm şubeler arasında bi-
rinci olduk. Şubemizin yaptığı projelerle  bölge  
ekonomisine ciddi katkıları olmuştur. Şubemizin 
yüksek performansı devam etmekte olup, elde 
edilmiş olan verilere göre  2010 yılının ilk çeyre-
ğinde A Klasman 3. Şubeyiz. İkinci çeyrekte de 
üst sıralardayız. Kredi kart hedef  gerçekleştir-
mesinde ilk beş  şube arasındayız.  

 Şube norm kadromuz 14 kişi. Ticari seg-
mentte iki, kişisel segmentte bir, kitle segmentte 
bir, girişimci segmentte iki olmak üzere  toplam 
6 pazarlamacımız var. 2 adet iş akış, 4 adet de 
cari operasyonda arkadaşımız bulunmakta.  

Antalya bölgesindeki diğer banka şubele-
ri ile kendinizi karşılaştırır mısınız?

Karma bir yapısı olan şubemizin verileri, 
sektördeki resmi verilerle  değerlendirildiğinde,  
şube başına düşen ortalama mevduatın üs-
tünde, kredi riski olarak da şube başına düşen 
ortalama kredi riskinin 3 katı oranındadır. Kredi 
anlamında bir hayli öndeyiz.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bankamızın son dönemdeki portföy olarak 
ayrışmasından sonra pazarlamacı arkadaşlar-
da, bir hedef belirleme ve hedefe  odaklanma 
ile  ilgili şevk oluştu. Bu bize  ciddi katkı sağladı.  
Her müşterinin bir sahibinin olması ve müşteri-
nin birebir her ihtiyacının belirlenmesi açısından 
bize katkısı oldu.  

Otel alımı veya yapımı, enerji ve yurt dışı 
inşaat gibi ciddi proje potansiyelinin  olduğu 
bölgemizde finansmanın içinde olmak ve bu 
alandan pay almak istiyoruz. Ayrıca turizm 
ve tarımdaki payımızı arttırmayı hedefliyoruz. 
Bunun yanında şehrimizde gündenme olan 
yabancılara konut kredisi kullandırılması ve 
Hazinenin yakın zamanda satışa çıkarma-
sı beklenen 2B alanlarının finansmanında da 
öncü olmak istiyoruz.  

Türkiye Finans Antalya Şubesi Çalışanları 
(Soldan Sağa) Azime Koç, Gülsüm Yıldırım, Abdülhamit Akben, Emel Yıldız, Ahmet Soytürk,  
Mehmet Kızıl, İsmail Uçar, Özlem Turfan Aktaş, Duran Karaca, Melek Şahin, Alper Çelik 
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Çocukların hayal güçlerini öldürüyoruz. İş hayatına atıl-
dıkları zaman da hayal güçlerini kullanmalarını isti-

yoruz. Henry Ford’un o ünlü sözünü unutmamak 
lazım: “İnsan öğrenmeyi bıraktığı an yaşlanır.”

“Uğur Böcekleri”nin     
  Yaratıcı Adamı

Ahmet Şerif İzgören:

K
urum ve kuruluşlar-
da değişim yaratması 
ve başarı sistemleri 
oluşturmasıyla tanınan 
Ahmet Şerif İzgören’le 
yarattığı değişimleri ve 

bu değişimlerin sırlarını konuştuk. İz-
gören, Türkiye’de çocukların hayal 
güçlerinin ellerinden alındığını ve bu 
çocuklar büyüdüklerinde onlardan 
orijinal fikirler istemenin haksızlık ol-
duğunu söylüyor. 

İzgören Akın Eğitim ve Danış-
manlık şirketinin kurucusu ve satış 
rekorları kıran onlarca kitabın yazarı 
Ahmet Şerif İzgören,  çok sayıda iş 
adamına, kurum ve kuruluşlara ver-
diği eğitimlerle de tanınıyor. Bugün 
İzgören’i en çok mutlu edense “Uğur 
Böcekleri Projesi” ile 100 bine yakın 
kişiye verdikleri ücretsiz eğitimler ol-
muş. Bundan dört yıl önce başlayan YÖ
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proje ile çok sayıda kişiye ulaşılmış. İzgören dört 
unsuru yaymaya çalıştıklarını özellikle belirtiyor; 
dürüstlük, girişimcilik, vatan sevgisi ve hoşgörü. 

Ahmet Bey,  uzun bir dönem orduda ça-
lıştınız. Askeri disiplinden çıkıp özel sektöre 
geçiş sürecini anlatır mısınız?

Benim için iş ahlakı, iş disiplini çok önemli. As-
keriyede sabah tekerlek 6’da dönecek derlerse, 
6’da döner. Tabi iş hayatına atıldığınız zaman ör-
neğin herhangi bir toplantı başlayacaksa arada bir 
30 dakika boşluk olabiliyor. Askeriyede bu şekilde 
değil. Orada öğrendiğim iş disiplininin çok işime 
yaradığını düşünüyorum. Bu kararı neden verdiği-
me gelince, ben 12 yıl üniforma giydim. Meslekte, 
bir süre sonra hayatımla ilgili hiçbir kararı kendimin 
veremeyeceğini gördüm. Bu ülkeye on iki yıl hiz-
met ettikten sonra, ülkeye yapacağım hizmeti ger-
çekleştirdiğimi düşündüm. Hayatımla ilgili bütün 
kararları kendimin vermesi gerekiyordu.  

Beden dili ile ilgili pek çok kitabınız çıktı 
ve aynı zamanda bu konuyla ilgili danışmanlık 
hizmeti verdiniz. Yapmış olduğunuz çalışma-
lardan bahsedebilir misiniz?

Çok uzun süredir danışmanlık yapmıyorum. 
Sadece şirketlere eğitimler veriyorum. Danış-
manlık bir dönem yaptım.  Danışmanlık yaptığım 
dönemler de aldığınız kararların insan hayatını 
çok etkileyebildiğini görüyorsunuz. Örneğin bir 
birim var kapatılması lazım, kurum açısından ya-
rarlı değil. Ama siz bir rapor verdiğinizde ve o 
birim kapandığında bakıyorsunuz onlarca insan 
hayatı etkileniyor. Bu şekilde düşünmeye baş-
ladıktan sonra danışmanlık yapmamaya baş-
ladım. Sonra Academy International’ı kurduk. 
Bundan bir dört yıl önce şirketin ismini Türkçeye 
çevirdik. Kurulurken sektörde tüm firmaların İn-
gilizce isimli olduğunu gördük. Türkçe isim ko-
yarsak batarız diye düşündük, ama işin içerisine 
girdikten sonra öyle olmadığını görüyorsunuz. 

Bir dönem Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalıştığınızı duyduk. 

1996’da akademiyi arkadaşım Hakan’la bir-
likte kurduk. O zaman ben Hakan’a şöyle söyle-
dim, “Ben yedi yıl sonra çocuk büyüteceğim Ha-
kan, bana o zaman müsaade eder misin?” “Tabi 
ki,”  dedi.  2001 yılında bizim ufaklık 4 yaşına 
gelmişti ve tam 6 yıl olmuştu.  Eşimle beraber bir 
yıl Kıbrıs’ta çocuk büyüttük. Zaten üniversiteye 
yıllardır çağırıyorlardı, orada bir yıl öğretim üye-
liği yaptım. Evet, orada çok şey öğrendim ama 

asıl amaç çocuk büyütmekti. Bir yıl Kıbrıs’ta ya-
şadım, çok iyi dostlarımız oldu. Sonra tekrardan 
çalışmaya devam ettik. 

Kaç kitaba ulaştınız?

On altı oldu. En son “Süpermen Türk olsaydı, 
Pelerini Annesi Bağlardı” adlı kitabım çıktı. 

Bu arada Ahmet Bey bir dönem kitaplarınız-
da iade garantisi vardı. Bu devam ediyor mu?

Bu fikri, 1999’da yayınevinde bir toplantıda 
önerdim. Yayınevinden “Hocam bizim millet 
okur okur, iade eder” dediler. Ben de o zaman 
iade gelecek bütün kitapların parasını kendimin 
ödeyeceğini söyledim. Çok içtenlikle söylüyo-
rum, bu ülkenin insanı bu ülkenin hele ki okuyan 
insanı seni hiçbir şekilde kandırmıyor. Bana so-
ruyorlar, kitaplara iade geliyor mu? diye.

Toplamda bu kadar yıl içerisinde 20 kitap iade 
gelmiştir. Adam kitabı okuyor ve beğenmiyor. O 
zaman adamın o kitabı iade etmesi hakkıdır. Kor-
san kitap dahi gelse ben o kitabı iade etmeliyim. 
Çünkü, devlet bunu kontrol edemiyorsa, o kitap 
senin ürünün. Anadolu’dan çocuklar arıyorlar, 
“Şerif abinin kitabını okuduk. Kitap fiyatları pahalı. 
Bunu gönderiyoruz, diğer kitabını yollar mısınız?” 
diyorlar. Sonrasında yayınevi, bundan sonra tüm 
kitaplarıma iade garantisi vereceğini söyledi. 

“Çocukların hayal güçlerini 
öldürüyoruz”

 Ben yıllar önce “Geleceğin Organizasyo-
nunu Yapmak” adlı kitabınızı okumuştum ve 
çok hoşuma gitmişti. Özellikle 21. yüzyılın ile-
tişim dünyasında şimdikinin organizasyonu-
nu yapmak adına neler söylersiniz, bize biraz 
yol gösterir misiniz?

Son kitaplarımdan “Mots”u okumanı öneri-
rim. Bu kitapta hayatım boyunca eğitim verme-
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Bir gün bir zir-
veye şirketteki 
tüm çalışanlar 
beraber git-
miştik. Şirkette 
sadece bizim 
temizlik işleri-
mizi yapan bir 
arkadaşımız 
var, o kalmıştı. 
O gün çok bü-
yük bir müş-
terimiz geliyor 
ve temizlikçi 
arkadaşımız 
müşterimizi 
çok güzel bir 
şekilde ağırlı-
yor, yaptığımız 
eğitim hizmet-
lerini anlatıyor. 
Bir gün sonra 
o müşteri ara-
dı ve “Temizlik 
elemanı konu-
ya bu kadar 
hâkimse sizin 
gruptan eğitim 
alınır” dedi. 
Unutmayalım 
ki, öğrenmeyi 
bıraktığımız an 
yaşlanıyoruz. 

Röportaj: 
Özgür Çiftci

Ahmet Şerif İzgören Kimdir?
1965 yılında İzmir’de doğan Ahmet Şerif İz-
gören, 1983 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 
1987 yılında da Hacettepe Üniversitesi İn-
giliz Dilbilimi Bölümü’nü bitirdi. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde üsteğmen rütbesine kadar 
görev yapan İzgören 1991 yılında ordudan 
istifa etti. İzgören bu süreci, “Kendi hayatım-
la ilgili kararları kendim vermeliydim” sözleri 
ile açıklıyor. İzgören, kurucusu olduğu Aca-
demy International / İzgören Akım Eğitim ve 
Danışmanlık firmasının 1996’dan beri, Elma 
Yayınevi’nin ise 1999’dan buyana Yönetim 
Kurulu Başkanlığını üstleniyor.
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ye gittiğim şirketlerde öğrendiklerimi anlattım. 
“Mots”ta anlatılan tamamen Türkiye’deki şirket 
uygulamaları. Ne yapmışlar? Hangi uygulama-
ları gerçekleştirmişler? Sonuçları neler olmuş? 
Kısacası Türkiye’de somut öğrendiklerimi yaz-
dım. Ama diğer taraftan Türkiye’de organizas-
yon beceri eksikliği var. Örneğin Recep Tayyip 
Erdoğan’ın makam aracında kapalı kalması ve 
arabanın camının kırılması olayı yaşandığında 
ben yurt dışındaydım. Yurt dışında ana haberler-
de bu olayı ilk haber olarak verdiler. Spiker gü-
lümseyerek, “Eğer şoför eğitimli olsaydı kapının 
altında bir düğme vardı, o düğmeye bastığında 
kapılar otomatik olarak açılıyordu” dedi. Şofö-
ründen devlet başkanına çok daha eğitimli, işini 
kalitesi ile yapan insanların olması gerekiyor. 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki yönetici-
lerden biri bir resim yolladı bana. Fransa’da mü-
zede ilkokul ikinci sınıf öğrencileri ellerinde kâğıt 
kalem dünyanın en iyi resimlerinin karşısına otur-
muşlar. Öğrenciler Mona Lisa’nın resmini çizme-
ye çalışıyorlar. Düşünün, öğretmen dersi müze-
de yapıyor. İtalya’da ilkokul üçüncü sınıfa kadar 
çocuklara okuma yazma öğretmiyorlar. Sonra bu 
ülkeye dönüp bakıyorsun, bizim çocuklarımızın 
ellerinden hayal güçleri alındı. Çocukların ellerin-
den hayal güçlerini aldıktan sonra bu çocukların 
ileri de iş hayatında hayal güçlerini geliştirmeleri-
ni istiyoruz. Bir arkadaşım geçenlerde bir test so-
nucu gönderdi. Test OECD ülkelerinde yapılmış. 
Genel olarak çocukların beceri ölçümünü yapan 
bir test. Testi ilk önce ilkokul birinci sınıf öğrenci-
lerine yapıyorlar, Türkiye ilk sıralarda. Sonrasında 
ilkokul dördüncü beşinci sınıfta yapıyorlar Türki-
ye dördüncü ya da beşinci sıraya geriliyor. Biz 
bu süreçte çocukların hayal güçlerini öldürüyo-
ruz. Ama iş hayatına atıldıkları zaman da hayal 
güçlerini kullanmalarını istiyoruz. 

“Öğrenmeyi bıraktığımız an 
yaşlanıyoruz”

Büyük şirketlere eğitimler veriyorsunuz. 
Peki, kendi şirketinizin içerisinde çalışma sis-
teminizi nasıl yapıyorsunuz?

Güzel soru… Bizim yönetim kurulumuzda 3 
ayda bir toplantı olur ve herkes sunumunu ya-
par. O toplantılarda herkes bir şeyler anlatır. Çay 
ocağında çalışan arkadaşımız da bu toplantı-
lara girer. Bir toplantıda çay ocağına o dönem 
bakan Taner adlı arkadaşımız, eli cebinde çıkıp 
sunumunu yapmaya başladı. Çay satışlarının 
düştüğünden bahsetti,  hatta çikolata parasını 
vermeyen birinin olduğunu bile söyledi. En son 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak benim konuş-
mam vardı. Kalktım ve sordum, “Taner, power 
pointteki o sunumu sen mi hazırladın?” Kendi-
sinin hazırladığını söyledi. O zaman arkadaşlara 
dönüp şöyle dedim: “Çay ocağında çalışan bir 
arkadaşımız elleri cebinde yönetim kuruluna su-
num yapıyorsa herkes bizden korksun.” 

Aynı şekilde bir örnek vermem gerekirse 
geçtiğimiz günlerde beni bir insan kaynakları 
zirvesinden aradılar. Zirvede konuşmacı olarak 
yer almamı istediler. Yayınevinden de yanıma 
Ahmet adında bir çocuk verdiler. Çocuğu yeni 
keşfettiklerini ve çok zeki olduğunu söylediler. 
Ben zirvede yapacağım konuşmayı, konuşma-
nın başlıklarını hazırladım ve yapacağım ko-
nuşmanın sunumunu Ahmet’in hazırlamasını 
istedim. Tabi şirkette durumlar biraz karıştı. Biz 
bunu neden yapmıyoruz da depodaki inşaat iş-
çisi bunu yapıyor dediler. Ben Ahmet’in hazırla-
dığı o sunumu yaptım. Sunumu bitirdikten son-
ra Ahmet’e döndüm ve dedim ki, “Ahmet, kalkar 
mısın ayağa?” Ahmet kalktı. Bu sunumu onun 
hazırlayıp hazırlamadığını sordum. Kendisinin 
hazırladığını söyledi. Sonra zirvede döndüm ve 
orada olan insanlara şöyle söyledim: “Bakın bu 
arkadaş depoda çalışıyor ama şimdi power po-
int kullanıyor, bunun devamı da gelecek.” Yine 
bir örnek daha vermek gerekirse, bir gün bir zir-
veye şirketteki tüm çalışanlar beraber gitmiştik. 
Şirkette sadece bizim temizlik işlerimizi yapan 
bir arkadaşımız var, o kalmıştı. O gün çok büyük 
bir müşterimiz geliyor ve temizlikçi arkadaşımız 
müşterimizi çok güzel bir şekilde ağırlıyor, yap-
tığımız eğitim hizmetlerini anlatıyor. Bir gün son-
ra o müşteri aradı ve “Temizlik elemanı konuya 
bu kadar hâkimse sizin gruptan eğitim alınır” 
dedi. Unutmayalım ki, öğrenmeyi bıraktığımız 
an yaşlanıyoruz.  

Oysa, bizim toplumumuzda insanın öğren-
me yaşının belli bir yerden sonra bittiği düşü-
nülür. Buna katılıyor musunuz?

Burada bireyler önemli. Henry Ford’un ünlü 
bir sözü var: “İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün 
yaşlanır.” Benim en iyi gördüğüm örneklerden 
biri İshak Alaton. Donanma’da ikimiz de konuş-
macı olarak davetliydik ve sonra bizi yemeğe 
götürdüler. İshak Alaton 80 yaşlarında. İnternet 
kullanmayı bilmediğini ama mutlaka öğrenece-
ğini ve elektronik postalarını mutlaka kendisinin 
göndereceğini söyledi. Ben o gün onu hayran-
lıkla dinledim. 80 yaşında ve yeni bir şey öğreni-
rimin derdinde olan bir insan. Bu çok önemli bir 
şey. Bir örnek daha vermek gerekirse geçenler-
de bir teyzeyi anlattılar. Bu teyze,  Anadolu’nun 

Henry Ford’un 
ünlü bir sözü 
var: “İnsan 
öğrenmeyi 
bıraktığı gün 
yaşlanır.” 
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bir köyünde her ilkbaharda bahçesinin duvarını 
beyaza boyuyor ve üzerine bir bahar resmi çizi-
yor. Kışın da duvarı tekrardan boyuyor ve bu se-
ferde bir kış resmi çiziyor. Böyle bir yaşam ka-
litesini yakaladığın anda hiçbir şeyden korkma. 
Tabi çok sayıda eğitim,e konferansla gittiğimiz 
için her türlü insanla karşılaşıyoruz. Örneğin bir 
bakıyorsunuz 29 yaşında bir adam var ve her 
şeyi biliyor. Diğer taraftan 49 – 50 yaşlarında bir 
adam var, o diğer gence göre çok fazla bilmiyor 
ama daha çok öğrenmeye açık.  

Türk halkına dışarıdan baktığınız ve diğer 
dünya ülkeleri ile kıyasladığınız zaman objek-
tif olarak bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? 
Size göre biz daha kapalı kutu içerisinde ya-
şayan insanlar mıyız?

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom bir semi-
nere çağırdı. Benden önceki panelde konuşma-
lar yapılırken şöyle bir olay anlatıldı: Başbakan 
doğuya gidiyor ve oradaki çocuklarla fotoğraf 
çekiliyor. Sonra onlara soruyor, ben bu fotoğraf-
ları nasıl alacağım diye. Çocuklar “Mail atarız” 
diye cevap veriyorlar. Konuşmacı bu olayı an-
lattıktan sonra yer yerinden oynadı, herkes alkış-
lıyor. Ama bazı şeylere daha gerçekçi bakmak 
gerekiyor. 2 yıl önce beni bir astsubayım aradı. 
Olay Ankara’da gerçekleşiyor. “Komutanım, 40 
tane yeni asker geldi, 22’si okuma yazma bilmi-
yor” dedi.  

Bir arkadaşım Ukrayna’da genel müdürdü. 
Orada işçilerin yemek çantalarından bir sandviç 
ve bir kitap çıkartıp öğle arasını geçirdiklerini gör-
müş ve çok şaşırmış. Dünya geneline bakılırsa 
bir Japon 28 kitap okuyor, bir Fransız 27 kitap 
okuyor. Bizde ise 6 Türk bir kitap okuyor. Geçen 
havaalanında rötar açıkladılar, bir buçuk saat 
bekleyeceğiz ve sadece bir kişi açtı,  kitap oku-
maya başladı. Okumak için öğrenmek için fırsat 
yaratmak lazım. İş kalitemiz düşük, organizas-
yon becerimiz düşük. 

Ekonomik anlamda bunalımlar yaşayan bir 
dünya var. Dünyanın şu anki durumunu finan-
sal açıdan nasıl buluyorsunuz?

Piyasada belli bir dönem “Secret” vardı. Çok 
iyi hatırlıyorum kitabın arka kapağında bir cümle 
vardı, “Dünyadaki gelirin %94’ünü nüfusun %1’i 
paylaşıyor.” Biz bu yüzdelerin hiçbirisine girmi-
yoruz. Bu korkunç bir şey. İnanılmaz bir tüketim 
toplumu haline geldik. Keşke tüketim toplumu 
olarak biraz darbe yesek. Türkiye’de 5 ay sonra 
araba sırası varmış. Bu tüketim toplumu olmak-
tan bir şekilde çıkmamız lazım. 

Küçük, ve büyümeye çalışan şirketlere 
yollarını biraz daha iyi bulabilmeleri için ne-
ler önerirsiniz?

Biraz önce yeğenimle görüştüm. Bir firmaya 
transfer oldu. Nasıl diye sordum. “Kurumsal değil 
ama iyi şeyler yapıyoruz” dedi.  Eğer ben bir şir-
kete bağlanıp çalışacaksam o şirketin de benim 
geleceğimin garantisini vermesi lazım. Nasıl bir 
şirket olduğumuzu çalışanlara sormak lazım.  İn-
sanlar bir iki ay çalışıyor ve kalmıyorlarsa ben iste-
diğim kadar böyle röportajlarda öfürüyim, pöfüri-
yim. Gerçekten ülkeye ne kattığımız da önemli. Bu 
ülkenin insanı hakkını hukukunu verdiğiniz sürece 
inanılmaz iyi üretim yapar. Benim firmamın büyük-
lüğünü gösteren en büyük şey, bugüne kadar her 
ay maaşların zamanında ödenmesidir.  

“Uğur Böcekleri Projesi”

En son hangi kitabı okudunuz?

Şu anda denizcilik üzerine bir kitap okuyorum. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Tek bir şey var. Bundan dört yıl önce bir 
proje başlattık, Türkiye Uğur Böcekleri Projesi. 
Türkiye’de dört tane şeyi yaymaya çalışıyoruz. 
Dürüstlük, girişimcilik, hoşgörü ve vatan sevgi-
si. Şu anda Kocaeli, Bursa, Kayseri, Antalya ve 
Ankara’da şirketlerimiz var. Üniversite öğrenci-
leri bu uğur böcekleri projesine başvuruyorlar 
ve eğitim alıyorlar, eğitim vermeyi öğreniyorlar. 
Mesela Aşık Veysel’in nasıl köyüne elma ağacı 
diken vatandaş olduğunu anlatıyorlar. Ülkenin 
her tarafında eğitimler veriyoruz. Cezaevi ve ço-
cuk esirgemelere gidiyoruz. 15 bine yakın meyve 
ağacı diktik ve şu anda 100 bine aşkın insana 
eğitim verdik ve bunu uğur böcekleri yapıyor. 
Beni kurumumla ilgili en fazla ayakta tutan şey 
bu, diyorum ki küçücük şirket 100 bine yakın in-
sana ücretsiz eğitimler verdi. 

Ahmet Şerif 
İzgören 
kızıyla 
oynarken.
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D
in psikoloji uzmanı Ali Murat Dar-
yal “Kurban Kesmenin Psikolojik 
ve Metafizik  Temelleri” adlı kita-
bında her yönüyle kurban kesme-
nin psikolojik temellerini anlatıyor. 
Daryal, her toplumda aslında kur-

ban kesmenin olduğunu, bunun sebebinin ise 
insanın zaten doğasında var olan kan görme ve 
şiddet isteğine bağlıyor. Tabi bu kültür belli top-
lumlarda şiddetini artırıyor ve insan kurban etmeye 
kadar gidebiliyor. 

Daryal, “Kurban Kesmenin Psikolojik ve Me-

tafizik Temelleri” kitabında kurban kesen ve 
kesmeyen medeniyetleri birbirinden ayırmış ve 
aralarındaki farklılıklara dikkat çekmiş. Bu farklı-
lıklardan biri spora dayalı.  Bu sporlardan bazıla-
rını  boğa güreşleri, horoz dövüşleri gibi oyunlar 
oluşturuyor. Daryal ayrıca Eski Roma’da mermer 
üzerindeki güreşleri ve gladyatör dövüşlerini de 
örnek olarak veriyor. Tabi bunların yanında boks, 
kickboks gibi sporlar da var. En büyük sporu ise 
futbol oluşturuyor. Çünkü futbol, voleybol ve bas-
ketbol gibi spor oyunlarına göre daha şiddetli ve 
kan görülme ihtimalleri daha fazla. K
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Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Din psikolojisi uzmanı Ali Murat Daryal “Kurban Kesmenin 
Psikolojik ve Metafizik Temelleri” adlı kitabında neden kurban kesilmeli sorusuna cevap veriyor ve 
kurbanda esas olanın kan akıtmak olduğunu, böylelikle insanların içinde doğuştan beri var olan 
şiddet arzularının törpülendiğini belirtiyor. Daryal’a göre kurban kesmeyen medeniyetler insan kanı 
akıtmaya kadar gidebiliyorlar. Dr. Selahattin Beki “Türk Mitolojisinde Kurban” makalesinde, geç-
mişten günümüze kurban kesmenin aslında insanların içlerindeki şiddeti boşaltmalarının en büyük 
örneklerinden biri olduğunu belirtiyor. 
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Kurban, psikolojimizi tedavi 
ediyor

Daryal ayrıca kurban kesmeyen medeniyet-
lerde görülen eğlencelere ve intihar, kumar ve 
alkolizm gibi insan hayatını olumsuz etkileyen 
örneklere de yer vermiş. Bu medeniyetlerde en 
büyük eğlence insanlarla alay etmek olurken yu-
karı da sıraladığımız vakaların sayıları ise olduk-
ça fazla. İşte kurban kesmenin en büyük fayda-
ları burada devreye giriyor. İnsanoğlu, kurban 
keserek varolduğundan bugüne kadar içinde 
saklı tuttuğu kin ve nefreti ortaya çıkarıyor. “Kur-
banda esas olan kan akıtmaktır” diyen Daryal, 
kurban keserek psikolojimizi tedavi ettiğimizi 
savunuyor.  İnsanların saldırganlık içgüdüsüyle 
doğduğunu belirten Daryal, bu içgüdünün ta-
mamen insanın benliğinden alınamayacağını, 
buna karşılık bunu yatıştıracak bazı alternatifle-
rin olduğunu belirtiyor. Kurban kesmenin insanı 
rahatlattığının özellikle üzerinde duran Daryal 
kurban kesenlerle kesmeyenler arasında şöy-
le bir ayrım yapıyor: Buna göre kurban kesen-
ler kan akıtmaktan nefret etmelerine rağmen , 
birbirlerini öldürmüyorlar. Kurban kesmeyenler 
ise yukarıda da bahsettiğimiz üzere belirli spor 
dalları ve eğlencelerle  kan isteklerini gideriyor-
lar. Daryal kurban kesmeyen milletlerin neden 
kan döktüklerini şu sözlerle anlatmış: “Kurban 
kesmeyen milletlerin harplerde düşmanlarına 
karşı takındıkları tavırlarda o millet mensubu 
fertlerin kendi içinde birbirlerine ve bizzat kendi-
lerine takınmış oldukları tavırdan daha başka bir 
davranış şeması göstermemektedir. Aynı sert-
likler, aynı düşmanca davranışlar. Ringlerde, 
arenalarda, kanlar içinde can veren veya pist-
lerde, meydanlarda, odun yığınları arasında diri 
diri yakılan bu insanlar, hep bu medeniyetlerin 
kendi taraftarlarına tatmin sağlamak için feda 
etmek mecburiyetinde kaldıkları kurbanlardır.”

Daryal, kitabında çocukların kurban kesi-
minde üzerlerinde yaratılan etkilere de değin-
miş. Kurban keserken çocukların hayvanların 
çektiği acıları görmesinin özellikle doğru bir 
karar olduğunu belirtiyor. Çünkü böylelikle ço-
cuk hayvanın acı çektiğini gördükçe başkala-
rına yani insana bu şekilde bir davranış yap-
maktan kaçınıyor. 

 

Tarihte her zaman var 
                
Dr. Selahattin Beki ise “Türk Mitolojisi’nde 

Kurban” adlı makalesinde ilk önce kurbanın ta-
rihçesine değinmiş. Buna göre kurban kesme 

eylemi İslam Dini’nin doğuşundan çok önce-
lere dayanıyor. Mezopotamya, Anadolu, Mısır, 
Hint, Çin, İran ve İbrani dinlerinde yılın belli ay-
larında dinî törenlerle kurban sunma, bayram 
yapma geleneği var. Beki, Daryal gibi insanlık 
tarihinde şekil, amaç ve içerik yönünden fark-
lılıklar dahi olsa kurban ibadetine rastlandığını 
belirtiyor. Beki’de eski çağlarda ve özellikle Yu-
nan Mitolojisi’nde insanların kurban edildiklerini 
söylüyor. Kurban ibadetinin insanlar var olduk-
ça gerçekleştiğini belirten Beki, insanların inan-
dıkları dinin gereği olarak geçmişten günümüze 
her zaman kurban kestiklerini ifade ediyor. Bu, 
şiddeti önlüyor ve insanların içlerindeki nefreti 
dışa vurum olarak ortaya çıkıyor.

Beki, kurbanın bir ibadet olarak yerine geti-
rilmesinin sebeplerini ise beş ana başlık altında 
topluyor. Bunlar, Hayranlık, Şükran, Gönül alma, 
Kefaret  ve Pazarlık. Bu kavramları şöyle anlatıyor: 

1. Hayranlık: İnsanlar çeşitli sebeplerle bazı 
şeylere (gök, ay, güneş, hayvan vs.) hayranlık 
duymuşlar, bu hislerini de o hayran oldukları var-
lıklara kurban sunarak dile getirmişlerdir.

2. Şükran: Yeryüzünde çok çeşitli nimetlere 
sahip olma şansına erişen insan, bunları kendisi-
ne ihsan ettiğini düşündüğü Tanrı ya da Tanrılara 
kurban sunmak suretiyle, şükrünü ifade etmiştir. 
Yani kurbanı bir teşekkür vasıtası olarak düşün-
müştür.

3. Gönül alma: İlkel dinlerde insanlar, Tanrı/
Tanrıların gazabını dindirmek ya da işlemiş ol-
dukları suçların cezasından kurtulmak için kurban 
eyleminde bulunmuşlardır. Kurbanı bir tür gönül 
alma vasıtası olarak kullanmışlardır. Ne de olsa 
“Yarım elma, gönül alma” için yeterlidir.

4. Kefaret: İnsanlar yaptıkları fenalıklar ve iş-
lemiş oldukları cürümlerin karşılığı olarak kurban 
eylemini gerçekleştirmişlerdir. 

5. Pazarlık (Adak): İnsanlar bazı isteklerinin 
Tanrı / Tanrılar tarafından kabul edilmesini iste-
mişler / dilemişlerdir. Dilekleri yerine gelince de 
Tanrı’ya bu lütfunün karşılığı olarak kurban sun-
muşlardır.

Beki’nin tarihten günümüze kurbanı anlattığı 
makalesinde kurban kesmenin aslında şiddetin 
önüne geçtiği ve insanların içlerindeki nefreti dışa 
vurmasının en büyük örneklerinden biri olduğu 
belirtiliyor.
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Bir İmparatorluğun İki Yüzü:

BeyLeRBeyi SARAyı

B
oğaziçi köprüsün-
den geçerken, her 
zaman gözümüze 
takılan heybetli bir 
yapı Beylerbeyi Sa-
rayı… Köprünün 

üstünden setler halinde düzenlen-
miş bahçe ile birlikte, büyük bir 
havuz dikkati çekiyor. Özellikle 
sonbaharla birlikte, yaprakları 

dökülmüş ağaçların ortasında, 
tek misafiri ağaç yaprakları olan 
sessiz ve kimsesiz bir havuz, 

sanki bir imparatorlukla il-
gili bir hüznü anlatır gibi. 

Uzun süredir tepe-
den gördüğümüz sarayı 

ziyaret etmek için, sonun-
da, bir pazar günü fotoğ-
rafçı arkadaşımızla yola 

çıktık. Ne mutlu ki bize, ilk 

defa bir tarihi yapıyı rehber eşliğinde 
gezecektik. 

Sarayla ilgili izlenimlerimi aktar-
madan önce, sonradan söylememiz 
gerekeni baştan söyleyelim: Beyler-
beyi Sarayı, aynı tiyatro ikonasının 
gülen ve ağlayan yüzü gibi Osmanlı 
İmparatorluğu’nun iki yüzünü yansı-
tıyor. Bu saray ihtişamın ve hüznün 
hikayesi gibi…  

Öncelikle o hikayenin ihtişamlı 
bölümünü anlatalım. Saray’ın kapı-
sında rehberle içeri girerken, beyaz 
mermer taşlar göz kamaştırıyor. 
Rehber, yapımında 5 bin kişinin 
çalıştığını, işçilere motivasyon için 
mehteran takımının da eşlik ettiğini 
anlatıyor. 

Zaten kapıdan girişte, ilk dik-
katinizi Saray’ın ihtişamı çekiyor. 
Ahşap işlemeler, halı serilmiş 

Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı’nın son döneminde birçok 
olaya tanıklık etmiş. Sultan 2. Abdülhamid gözaltı yıllarını bu sarayda geçirmiş ve hayata 

gözlerini burada yummuş. Sarayı gezerken, Hereke halıları, Çin işi vazolar, Fransız 
avizeler içinde yalnız bir padişahın hikayesi ile yüzleşiyorsunuz. 

47
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merdivenler ve çok hoş çini vazolarla süslenmiş 
giriş. Odalara doğru ilerleyince rehber, tavanlar-
daki gemi işlemelerine dikkati çekiyor. Beyler-
beyi Sarayı’nı inşa ettiren Sultan Abdülaziz, ge-
miciliğe meraklı birisiymiş. Bu nedenle Saray’ın 
tavanında gemi işlemeleri kullanılmış. Az ileride 
ise, Saray’ın orta yeri kabul edilen fıskiyeli salon 
var. Gayet geniş olan bu salonun iki tarafında 
karşılıklı sandalyeler yerleştirilmiş. 

Yine rehberimizin anlattığına göre, bu bölüm-
de toplantı araları dinlenilir ve ikili görüşmeler 
yapılırmış. Beylerbeyi Sarayı yazlık olarak kulla-
nıldığı için fıskiyeler serinleme amacıyla kullanı-
lırmış. Odalarda ise, sedef işlemeli kadife koltuk-
lar dikkatimizi çekiyor. Ayrıca çoğu Çin’den ve 
Fransa’dan getirtilen değerli vazolar ve avizeler. 

Saray’ın içinde gezerken o dönem gözünüz-
de canlanıyor. Yıkılmakta olan bir imparatorluğu 
konuşan, havuzun etrafındaki fesli Osmanlı yö-
neticileri… 

Sarayın hüzünlü yanı

Rehberimizin eşliğinde Saray’ın selamlık 
bölümünden haremlik bölümüne geçiyoruz. 
Rehberimiz yerlerdeki halılara dikkat çekiyor. 
Bu halıların Hereke’den geldiğini ve çok değerli 
olduğunu söylüyor. Tek lüks, halılar değil tabi… 
Halıların altındaki hasırlar ise Mısır’dan getirtilmiş 
ve rutubete karşı koruma sağlama özellikleri var. 
Deniz kenarında bulunan Beylerbeyi Sarayı için 
rutubet önemli bir problem. 

Ama Mısır’dan getirtilmiş hasırlar, özel kak-
malı koltuklar, Hereke halılar, Çin işi vazolardan 
geçen yol, bir drama uzanıyor. Rehberimiz, Sul-
tan II. Abdülhamit’in yatak odasına doğru götü-
rüyor bizi. İttihat ve Terakki tarafından iktidardan 
indirilen Abdülhamit, göz hapsi yıllarını Beylerbe-
yi Sarayı’nda geçirmiş. Beyazlarla bezeli yatağı 
bugün hâlâ korunuyor. Sultan’ın yemek yediği 
yer, çalıştığı masa ve kullandığı lavaboyu görün-
ce o günler canlanıyor gözünüzde. Koskoca bir 
imparatorluğu yöneten Padişah’ın, kendi ülke-
sinde, kendi sarayında hapis olmasının hüznünü 
iliklerinize kadar hissediyorsunuz. 

Saray’ın bir üst katından yeniden selamlık 
bölümüne geçince, Saray’ın en değerli odala-
rını gösteriyor rehberimiz. Bunlardan bir tanesi, 
yabancı devlet başkanlarının ağırlandığı oda. 
Kanepeler ve sandalyeler özel sedef kakmadan 
yapılmış ve süslemelerinde Osmanlı izleri kul-
lanılmış. Diğeri, daha dar bir oda, nazır toplantı 
odası olarak kullanılmış. Saray’ın en değerli oda-
sı kabul edilen ahşap oda ise ikili görüşmelerin 
yapıldığı bölüm. Adından da anlaşılabileceği gibi 
tamamen ahşaptan ve iç içe geçme tekniğiyle 
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yapılmış. Yapımında çivi, yapıştırıcı gibi hiçbir in-
şaat malzemesi kullanılmamış. 

Deniz kabuklarıyla yapılmış özel bir saatin 
yanından geçip Saray’dan çıkıyoruz. Gezinin 
bittiğini söylüyor rehberimiz. Hemen set bahçe-
lerini görmediğimizi hatırlatıyoruz. Rehberimiz, 
bölümün bakım nedeniyle kapalı olduğunu belir-
tiyor. Şu an gezilemese de, bu sarayın en önemli 
özelliklerinden bir tanesi köprüden geçerken 
gördüğümüz set bahçeleri… Bu set bahçelerinin 
kenarlarında yer alan Sarı Köşk, saltanat atlarının  
barındığı Ahır Köşk ve eski saraydan kalan sel-
sebilli Mermer Köşk, Osmanlı saray mimarlığının 
günümüze gelen önemli yapılarını oluşturuyor-
muş. Ayrıca, yine bu bahçelerle saray arasında 
bağlantıyı sağlayan bir tünel de mevcutmuş. 

2010 Kültür Başkenti olarak ilan edilen 
İstanbul’un en önemli tarihi mekanlarından bir 

tanesi Beylerbeyi Sa-
rayı. Köprüden geçer-
ken veya gemi turun-
da sadece ihtişamını 
gördüğünüz bu sara-
yı gezince tarih toz-
lu sayfalardan inip 
gözünüzün önünde 
canlanıyor. O hikaye-
de, hüzün ve ihtişam 
yan yana duruyor. 

sultan II. Abdulhamid’in Yatak Odası
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B
irey, Aile ve Kurum Danışmanı Ramazan Varol’la A’dan Z’ye aile içi ile-
tişimin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Aile içi kopukluğun nedeninin 
“Duygu Bankasında eksilme” olduğunu vurgulayan Varol, “Her gün 
Duygu Bankası hesabına en az 3- 5 davranış belirlemelisiniz. Yaptığınız 
her yanlış hatalı davranıştan ötürü özür dilemek gibi. Yapılan her güzel 
davranışa teşekkür etmek gibi. Beden dilinde tebessüm eden bir yüz 

oluşturmak gibi. Konuşurken konuştuğunuz kişinin gözleri-
ne bakmak gibi.  Ya da maddi yönden küçük dahi olsa 

hediyelerle (bir sakız bile olabilir) hatırlamak gibi” 
diyor. 

Birey, aile ve kurum danışmanı olarak aile 
içi iletişimin nasıl olması gerektiğini düşünü-
yorsunuz? 

Aile içi iletişim özellikle son yıllarda oldukça 
önemli bir konu haline gelmiştir.  Daha doğ-
rusu ne kadar önemli olduğu fark edilmeye 

başlanmıştır. Yaşam Çarkı ismiyle ifadelendirdiğimiz 
hayat sorumluluklarımız dönem dönem farklılıklar arz 
eder. Bu dönemlerde üstümüze lüzumlu lüzumsuz bir-
çok sorumluluklar alırız. Bu, önemli diğer sorumluluk-
larımızın aksamasına neden olur. Aile içi iletişimde, bu 
sorumluluklarımız içerisinde çok önemli bir sırayı alıyor. 
İlk olarak şunu bilmeliyiz, aile içi iletişim önce aile için-
deki her bir ferdin kabulü ile başlar.  Her ferdin kabulü 
beraberinde o ferdin varlığının tekliğinin ve anlamlılığının 
da kabulünü beraberinde getirir. Ailede “Her fert en az 
benim kadar değerlidir” sloganı ile hareket edilerek bu 
anlam ortaya konulabilir. Her insan dünyaya yüce yara-
tıcının bir hediyesi ve sorumluluğunda olduğu kişiye bir 
emaneti olarak gelir. Bu hediye ve emanetin bilinci taşı-
narak iletişim ciddi bir anlam taşımaya başlar. İşte ileti-
şimde içine koyduğunuz bu anlam aslında o iletişimin 
ruhudur. Yani iletişimi Melekleştiren de Şeytanlaştıran da 
işte bu anlamın ta kendisidir. Aile içi iletişimde olmazsa 
olmaz olan en önemli ilke bu değerdir. Sonraki adımlar A

İL
E

A’dan Z’ye 
Aile İçi İletişim

Birey, Aile ve Kurum Danışmanı Ramazan Varol, “Aile içi iletişim nasıl olmalı?”, “Aile 
içindeki iletişim kopukluğu nasıl giderilebilir?” ,“Çocukların gelişiminde anne ve babanın 
rolü nedir?” gibi pek çok soruyu Paylaşım Dergisi okuyucuları için cevapladı. 
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ise birbirlerine verdikleri bu değer çerçevesinde 
şekillenecek diğer unsurlardır. Çünkü her insan 
değer ile birlikte saygınlığını korur. Saygınlığın 
olduğu yerde ancak insanlar potansiyellerini or-
taya koyabilirler.

Peki, aile içi iletişim çocukların gelişimin-
de nasıl bir rol üstleniyor? 

Bir insanın saygınlığının korunması iletişim-
de her bir bireye; değer, önem, sevgi, yeterlilik 
ve kabul duygularıyla iç içedir.  Bu yüzden aile 
içi iletişimde adı ister çocuk ister eş ister anne 
baba olsun fark etmez.  Bir “insan” olarak algı-
layıp içine güzel anlamlar yükleyerek davranış 
geliştirmek, aile içinde ciddi bir model gelişimini 
beraberinde getirecektir. Herhangi bir davranı-
şın 21 kez tekrar edilmesiyle kişiliğin oluştuğu 
bilincini kavrarsak, zannediyorum aile içinde 
yapılan her davranışın bir önemi olduğu daha 
iyi fark edilecektir.

Duygu hesabınıza yatırım yapın 

Aile içinde iletişim kopukluğu nasıl gideri-
lebilir?

Öncelikle aile içinde kopukluğun nedeni 

“Duygu Bankasında hesabın eksilmesi” sinya-
lidir.

Bu yüzden her gün duygu bankası hesabı-
na en az 3- 5 davranış yüklemelisiniz. Yaptığınız 
her yanlış hatalı davranıştan ötürü özür dilemek 
gibi. Yapılan her güzel davranışa teşekkür etmek 
gibi. Beden dilinde tebessüm eden bir yüz oluş-
turmak gibi. Konuşurken konuştuğunuz kişinin 
gözlerine bakmak gibi.  Ya da maddi yönden 
küçük dahi olsa hediyelerle (bir sakız bile ola-
bilir) hatırlamak gibi.  İletişim kopukluğunun bir 
başka yönü de yapılan davranışı şahsa ait kılma 
yanlışlığıdır. Aile fertleri şunu çok iyi kavramalıdır-
lar.   Her ne olursa olsun her birey şahıs olarak, 
yaratılış olarak değerli, önemli, sevilmeye layık, 
yeterli ve kabul edilmeye değerdir. Bununla bir-
likte bir hata, yanlış bu değeri kirletebilir. Bu kiri 
görüp temizlemek önemlidir. Kiri kabul etmek ve 
temizlemek gerekir yargılamadan. Kir yani hatalı 
davranış savunulmamalı ve kirin artmasına ne-
den oluşturulmamalıdır.

Aile içi iletişimde ebeveynlere ne tür gö-
revler düşüyor? 

Aile içinde ebeveyn ailenin temel direğidir. 
Bu sorumluluğu almalıdır. Bu sorumluluğu alır-
ken hiçbir beklenti ya da yargı ile değil sadece 

A’dan Z’ye 
Aile İçi İletişim
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kendi sorumluluk bilinci ile bu sorumluluğu yü-
rütmelidir. Her konuda kendilerini örnek model 
olarak algılamalı ve öyle davranmalıdırlar. Karı 
koca sorumluluğuna oldukça özen gösterme-
li ve saygınlık kesinlikle çok iyi korunmalıdır. 
Hangi konuda çocuklar bilgilendirilmek iste-
niyorsa önce kendi aralarında bir fikir birliğine 
varılmalı ve o davranış olarak çocuğa gösteril-
melidir. Kesinlikle akıl vermek yerine fark ettir-
mek usulünü izlemelidirler. Yani nasihat edici, 
emredici, yargılayıcı, suçlayıcı, engelleyici vb. 
olumsuz tavırlar yerine sevgiyle kabul edici, 
önemseyici, değer verici, yüreklendirici vb. 
olumlu tavırlar ortaya konmalıdır.  Adım atan, 
ilkeleri birlikte belirleyen ve ilkelere en çok 
uyan ebeveyn olmalıdır. Bazen görmeyen ve 
duymayan bazen de görüp duyduğuna güzel 
sınırlar koyabilen olmalıdırlar.

“Her zaman çözüm odaklı olun”

Sağlıklı bireylerin yetişmesinde anne ve 
babanın arasındaki iletişim ne kadar önemli?

Anne baba çocuklar için birer model oldukla-
rından dolayı yaptıkları her davranış çocuklar için 
birer örnektir. Bu yüzden anne babalar araların-
daki ilişkide kesinlikle birbirlerine olan saygıyı her 
zaman korumalıdırlar. Yanlarındayken ya da ay-
rıyken birbirleri hakkında her zaman güzel sözler 

söylemelidirler. Yapılan hatalar karşısında dahi 
dikkatli ve hassas cevaplarla çözümler geliştir-
melidirler. Her zaman çözüm odaklı olmalı ve so-
runların bizi geliştiren yönlerine odaklanmalılar ve 
o yönünü beyin fırtınası edinmeliler. Şükür odaklı 
olmalı ve yapılan güzel davranış anlatılmalı ve 
desteklenilmelidir. Bu sayede yeni projeler üretil-
mesine katkı sağlanmalıdır. Anne baba yukarda 
sayılan noktalar üzerinde hassas davrandıkça bir 
maya oluşturacak ve bu davranışları sergileyen 
sağlıklı bir nesil yetişecektir.  Yani anne baba ol-
dukça önem arz etmektedir.

Anne ve babalar çocukları ile konuşmak is-
temelerine rağmen zaman zaman konuşama-
dıklarından ve isteklerini tam olarak anlatama-
dıklarından yakınırlar. Bu iletişim engellerinin 
neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

İletişim en az iki uçludur. Bu yüzden her iki ta-
raf da diğerini en az kendisi kadar konuşulmaya 
ve dinlenilmeye değerli görerek işe başlamalı ve 
davranmalıdır. Yargı bir iletişim engelidir ve karşı 
yargıyı getirir. Şikâyet şükürsüzlük ve çözümsüz-
lüğü getirir.

Akıl verme karşı tarafı küçümsemeyi berabe-
rinde getirir. Suçlama beraberinde bahane ve 
yargıları getirir. Engelleme beraberinde güven-
sizliği getirir. Kabul edilmeme sevgisizliği bera-
berinde getirir. Yetersizlik düşüncesi de güven-
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sizliği oluşturur. Bütün bu sayılanlar ve benzerleri 
birer iletişim engelidir. Her kim tarafından olursa 
olsun fark etmez. İletişim engellerini aşmak için 
öncelikli olarak kesin kararlılık ve samimiyet gös-
terip basit bir ilk adım belirlemek yeterlidir. “Yap-
tığım şu davranış oldukça yanlıştı. Özür dilerim. 
Artık şöyle davranmak istiyorum”  gibi. 

Ebeveynlere mesaj var 

Dergimiz aracılığı ile çocukları ile iletişim 
problemi olan anne ve babalara birkaç öneri-
de bulunabilir misiniz?

Öncelikle anne babalar çocuklarını çocuk, 
kendilerini de anne baba olarak kabul etsinler. 
Kesinlikle çok iyi bir dinleyici ve izleyici olsunlar. 
Gelişim ve değişimleri fark edip ettirsinler. Özür ve 
şükür dilini çok iyi bilsinler. Ne istediklerini iyi bilip 
yazsınlar. Duygu dilini beden dili ile sıkça kullan-
sınlar. Kendilerini geliştirmek adına sürekli kitap 
okuyup seminerlere katılsınlar. Zaman paylaşımı-
na özen göstersinler. Çocuklar ergenlik dönemine 
gelmeden bir danışman ile mutlaka görüşsünler.

Peki ya eşler? Eşler arasında uyum nasıl 
sağlanır?

Öncelikli olarak eşler eş olmadan önce insan 
olduklarını hatırlamalıdırlar. Hata yapabilecekle-
rini, özür ve teşekkür bekleyebileceklerini, birbir-
lerinden sevgi sözcükleri duymak isteyebilecek-
lerini, birbirleriyle göz göze, diz dize etkili zaman 
geçirmek isteyebileceklerini, birbirlerinden hediye 
bekleyebileceklerini, duygularını rahatlıkla ifade 
edebileceklerini, birbirlerine Allah’ın bir emaneti 
olarak bakabileceklerini, birbirlerini cennet fırsatı 
olarak algılayabileceklerini düşünmeli ve birbirleri-
ne isteklerini açıklıkla söyleyebilmelidirler.

Son olarak aile içi iletişimde televizyonun 
etkisi nedir? Olumlu mudur, olumsuz mudur?

Bir insan ne ile uğraşıyorsa o şeyi kişiliği ha-
line getirmeye başlar. Bu yüzden son dönemde 
de çeşitli dizilerde görülen aile içi şiddet, fitne ve 
düzenbazlıkların fazlaca yansıtılması izleyenlerin 
de paranoya oluşturmasına neden olabilmekte-
dir. Her olumsuz olay anlatıldığında çözümünün 
de verilmeye ya da en azından ipuçlarının gös-
terilmeye çalışılması gerekir. Beynimiz hayal ile 
gerçeği ayırt etmekte zorlanır. Bu yüzden anla-
tılan hikâyelerden tutun dizi ya da filmlere kadar 
her birinin bilinçli ve uzmanlar kontrolünde olma-
sı gerekmektedir.

Anne Babanın 
Çocuğa Karşı Görevleri: 

Ebevyenlerin çocuklarına karşı temel gö-
revlerinin neler olduğunu sizin için basamak 
basamak ele aldık. 

• Ailedeki bireylerin bu ister anne baba 
olsun, isterse de çocuk olsun, birbirlerine 
karşı saygı ve sevgi göstermeleri birin-
ci görevdir. Unutulmamalıdır ki, bu temel 
değerler olmadan hiçbir aile ferdi aynı çatı 
altında uzun süre yaşayamaz.

• Anne babanın görevleri çocuğun do-
ğumundan itibaren başlar. Anne ve ba-
balar çocuğun ilk sözcüklerini söylemeye 
başladıkları andan itibaren büyük bir so-
rumluluğun içerisine girerler. Burada dik-
kat edilmesi gereken ilk noktalardan biri 
verilen ilk eğitimin çocuğun hayatı boyun-
ca çocuğa olumlu ya da olumsuz etki ya-
ratacağıdır. Örneğin, çocuk ilk konuşmaya 
başladığı zaman dilini doğru ve düzgün 
kullanması mutlaka öğretilmelidir. Az ve öz 
konuşmanın güzelliği anlatıldığı gibi, kötü 
konuşmanın zararları da anne ve baba ta-
rafından güzel bir dille aktarılmalıdır.  

• Anne ve baba çocuğun her zaman ya-
nında olmaya ve bunu ona hissettirmeye 
özen göstermelidir. Çocuk, ergenliğin ver-
miş olduğu bir psikoloji ile bunu anlamasa 
bile anne ve baba her zaman çocuklarına 
karşı sabırlı olmalı ve seslerini yükseltme-
meye özen göstermelilerdir. 

• Sadece aile ilişkilerinde değil, tüm in-
sani ilişkilerde “konuşmak” çok önemlidir. 
Bu nedenden ötürü anne ve baba çocuk-
ları ile her zaman diyalog içerisinde, adeta 
bir arkadaş gibi konuşmalıdır. 
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on zamanlarda gelişmiş ülkelerde 
tartışılan en önemli konulardan biri, 
doğru beslenme.  Bugün her top-
luma özgü beslenme şekillerinin 
ortaya çıkması, “Yeterli besleniyor 
muyuz? Doğru besleniyor muyuz?” 

sorularını gündeme getiriyor. Uzmanlar, doğru 
beslenerek kişilerin ömürlerini uzatabilecekleri-
ni söylüyorlar. Biz de bu sayımızda her yönüy-
le “Beslenme” kavramını mercek altına aldık ve 
sağlıklı yaşlanmak isteyenlere hap bilgiler verdik. 

Beslenme şekilleri 

Bugün en büyük yanılgılardan biri “Yeterli 
Beslenme”, “Dengeli Beslenme”, ve “Doğru 

Beslenme” kavramlarının aslında birbirlerinin  
aynı olduğunun düşünülmesi.  Yeterli Beslen-
me, kişinin yaşamını ikame ettirmesi için yete-
ri kadar besin almasını ifade ediyor. “Dengeli 
Beslenme” ise, vücudun kendini yenileyebil-
mesi için gerekli olan besin öğelerinin alınması 
anlamına geliyor. Bizim araştırmamızı oluştu-
ran “Doğru Beslenme” ise yeterli ve dengeli 
beslenmenin bütününü oluşturuyor. Yani hem 
bir yandan kişi yeteri kadar besin almalı, hem 
de bu besinleri alırken vücudun büyümesi ve 
kendini yenileyebilmesi için tüm öğeleri tüket-
meli. Bunun için 5 ana başlıkta toplanan besin 
grupları devreye giriyor, et grubu, süt grubu, 
tahıl grubu, sebze ve meyveler ile yağ ve şeker 
grubu. SA

Ğ
LI

K 

Sağlıklı 
Yaşlanmak 

İsteyenlere Öneriler
Geçmişten günümüz de “Doğru Beslenme” ile ilgili çok şey söylendi, yazıldı. Zamanla toplumlara özgü 

beslenme şekillerinin ortaya çıkması ve beslenme konusunda pek çok araştırmanın yazılı ve görsel basında 
yer alması kafaları karıştırıyor. Biz de bu sayımızda “Doğru Beslenme” kavramını her yönüyle ele aldık. 
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Sağlıklı yaşlanmak için bazı beslenme öne-
rileri: Nebraska Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
Profesör Denham Harman’ın yapmış olduğu 
araştırmaya göre sigara içmek, kırmızı et ye-
mek, alkol kullanmak gibi faktörler yaşlanmayı 
%99 oranında hızlandırıyor. Harman bu faktör-
lerin uzun yıllar fazla kullanılmasının kansere bile 
yol açacağını söylüyor. Bu faktörlerin etkileriyle 
başa çıkabilmenin en basit yolu ise, doğru bes-
lenme. Uzmanlar doğru beslenildiği takdirde ya-
şam süresinin 100 yılın üzerine bile çıkabilece-
ğini belirtiyor. Doğru Beslenme sadece kanser 
riskini ortadan kaldırmıyor, cilt ve bakım güzel-
liğini de sağlıyor. Sağlıksız beslenme ise dü-
şünme ve kavrama yeteneğini azaltıyor, hafıza 
kayıplarına bile neden oluyor. Günde 8 saat uyu-
yan bir insan bile doğru beslenmediği taktirde 
kendini yorgun hissediyor, bedensel ve zihinsel 
faaliyetlerde çabuk yoruluyor. 

İnsan vücudunda dakikada 10 milyon hüc-
renin ölüp yenilendiğini biliyor muydunuz? 
Ortalama 100 günde vücut sisteminin yenilen-
diği düşünülürse doğru beslenmenin neden 
bu kadar önemli olduğu açıkça anlaşılacaktır.  
Tabi ki doğru ve dengeli beslenme için bir uz-
mandan yardım almalısınız. Çünkü her kişinin 
bünyesi birbirinden farklı. Ama belli temel un-
surları bir uzman yardımı almadan da kolaylıkla 
uygulayabilirsiniz. İlk öncelikle satın aldığınız 
gıda maddelerinin temiz ve sağlıklı olduğun-
dan emin olmalısınız. Yırtık ambalajlara ve ta-
rihi geçmiş gıdalara dikkat etmelisiniz. Kötü tat 
ve kokmuş gıdalara da aman dikkat. Özellikle 
donmuş ürünlerin doğru tüketilmesi büyük 
önem farz ediyor. Donmuş ürünler evde iyi mu-
hafaza edilmeli ve dolaptan çıkarıldığı andan 
itibaren tüketilmeli. 

 
Sözü fazla uzatmadan, yaşlanmayı gecikti-

ren, ömrü uzatan doğru beslenme için temel 
bilgiler verelim. İşte evde rahatlıkla uygulaya-
bileceğiniz hap bilgiler: 

• Yüksek karbonhidrat kaynağı olan pas-

ta, börek ve çörek gibi besinleri almaktan 
özellikle kaçının. Tabi bunun içerisine konsan-
tre meyve suları ile asitli içecekler de giriyor. 
Uzmanlar şeker ihtiyacının meyvelerden ko-
laylıkla karşılanabileceğini söylüyor. 
• Doğru Beslenme için kepekli ekmekler 

tercih edilebilir. Beyaz ekmek yerine kepekli 
ekmek ve kepekli makarna yenilebilir. 
• Uzak durulmasının özellikle üzerinde du-

rulduğu ürünlerden biri, tereyağ ve margarin. 
Bu gibi donmuş yağlar tercih edilmemeli. Uz-
manların en çok önerdikleri yağ ise zeytinyağı. 
• Doğru Beslenmede en önemli faktör-

lerden biri, alınan sebze ve meyve oranı. Gün 
aşırı mutlaka 2-3 porsiyon meyve ve 2-3 çeşit 
sebze tüketilmeli. Uzmanlar, özellikle prote-
in bakımından zengin olan ıspanak, broko-
li, havuç, domates, portakal gibi besinlerin 
yaşlanmayı geciktirdiğinin üzerinde duruyor. 
Bu arada artı bir not: asıl protein sebze ve 
meyvelerin kabuklarında. Kabuklu yenebilen 
sebze ve meyvelerin kabuklarını soymama-
ya ve şayet pişirecekseniz besin değerleri 
kaybolmayacak şekilde hazırlamaya dikkat 
edin. Unutulmamalıdır ki, çok sayıda sebze 
ve meyve tüketimi sadece vücudu güçlen-
dirmiyor, sağlıklı diş, kemik ve cilt yapısının 
oluşumuna da neden oluyor. Meyve ve sebze 
tüketimi özellikle vücuttaki sıvı dengesini ko-
ruması için büyük önem teşkil ediyor. Mey-
veleri aç karnına yemeye ve yemeklerden 30 
dakika önce yahut 3 saat sonrasında alınma-
sına dikkat edin. 
• Yağlı tohumların alımına da özen göste-

rilmeli. Ceviz, fındık gibi tohumlar az miktarda 
da olsa mutlaka tüketilmeli. Bu besinler sindi-
rim sistemini hızlandırdığı gibi enerji veriyor ve 
özellikle kansere karşı koruyor. 
• Kırmızı et yemeği sevenler, bunun ye-

rine yağsız beyaz et ve balık ürünlerini ikame 
edebilir. Mutlaka et yenmek isteniyorsa haşla-
ma yapılabilir. Veya ızgarada pişirilerek servise 
sunulabilir. 
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Boru Kurdu’nun Beyni İnsan Beyni İle Aynı
Denizde yaşayan “Boru Kurdu” adı verilen solucan türünün beyin ya-

pısının insanınkine benzediği açıklandı. Yayınlanan araştırma raporuna 
göre kurdun beyninin içerisinde yer alan serebral adlı tabaka insandakiyle 
aynı. Bilim adamları ragworm adı da verilen kurdun bu tabaka sayesinde 
öğrenme becerisine sahip olduğunu belirtiyor. 

Araştırma ekibinde yer alan bilim adamlarından Raju Tomer, böcek, 
örümcek ve diğer kabuklu hayvanlarda da bu benzerliğin görülme ihtima-
linin yüksek olduğunu söyledi. Tomer buluşun elbette ki boru kurdunun 
insan gibi düşünüp karar verdiği anlamına gelmediğini özellikle belirti-
yor.  Serebral Korteks, beynin içerisinde öğrenme, bellek, dil ve bilinç gibi 
çok önemli görevlerin yerine getirilmesinde büyük rol oynayan bir tabaka. 
Korteks, ayrıca karar verme sürecinde de etkin.  

Yeni Hava Aracı Çok Havalı 
İnsanlı ve insansız olmak üzere çeşitleri bulunan 

çok amaçlı hava aracı yapıldı. Araç, Lockheed Martin’in 
Hibrit P-791 adını aldı. Araştırmacılar, hava aracının 
istihbarat toplamada ve aynı zamanda ulaşım aracı 
olarak kullanılabileceğini söylüyor. Araç kameralar, 
kızılötesi sensörler, iletişim cihazları ve pek çok teçhizatla 
donatıldığı gibi, 3 hafta boyunca 20 bin feet yükseklikte 
kalabiliyor.  

Araştırmacıların yaptıkları bir diğer açıklama ise, çok 
amaçlı hava aracının aynı zamanda bir çevre dostu 
olduğu. Buna göre, araç uçabilen her türlü sistemden 
daha az yakıt kullanıyor. Araç, afet yardımlarında ve kargo 
nakliyesinde de kullanılabilecek. 

Bilim Adamları Beyinde “Sözcük” Buldu
Amerikalı bilim adamları, bazı sözcüklere denk gelen beyin sinyal dizileri bulduklarını açıkladı. Utah 

Üniversitesi’nden bilimciler, beyin sinyallerini okuyarak sözcükleri ayırt etmeyi başardılar. Araştırma 
ekibi bir grubun beynine sensörlerden toplanan verileri analiz etti. 

Bilim adamları tarafından yüksek sesle okunan “evet”, 
“hayır”, “aç” gibi 10 basit sözcük,  oluşum aşamasında be-
yinde yaratılan sinyalleri kaydetti. Bilim çevresi buluşun ko-
nuşmaya ilişkin fiziksel becerilerini yitirmiş felç hastalarının 
iletişim kurmasında yararlı olabileceğini düşünüyor. 
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Telefonlarımız Konuştukça Şarj Olacak  
Bilim adamları sonunda konuştukça şarj olan telefon 

üretmeyi başardılar. Telefon, ses dalgalarıyla elektrik üretiyor 
ve kendiliğinde şarj oluyor. Telefonun kristal ve seramik özellikli 

bir nano-malzemenin ses dalgalarıyla şarj olabilmesini sağlayan 
bulunan sistem sayesinde olmadık zamanlarda şarjım bitecek mi 

dönemi sona eriyor.  
Bilim adamları telefonda bulunan bu özel malzeme sayesinde ses 

dalgalarını kullanarak telefonun güç tüketimini durduklarını ve bataryayı 
tekrar doldurmayı başardıklarını açıkladı. 

Telefon ve İnternete Standartlar Geliyor 
Bilgi Teknolojileri Kurumu, geçtiğimiz günlerde internet ve telefon kullanımına kalite 

standardı öngören bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelik operatörlere pek çok sorumluluk 
getiriyor. Buna göre yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra cep telefonları konuşurken 
kendiliğinden kapanmayacak ve kısa mesajlar alıcıya en fazla 15 saniyede ulaşacak. 

Yönetmelik internette bazı yenilgileri de beraberinde getiriyor. Buna göre internet 
hızı yüzde 25 oranından fazla düşmeyeceği gibi çağrı merkezleri de 20 saniyede 
bir yanıt verecek. Ayrıca abonelerin çağrı merkezlerinde müşteri temsilcileriyle 
görüşmek için dakikalarca beklediği dönemler geride kalmış olacak. Standartlara 
uymayan operatörlere ise ceza verilmesi planlanıyor. 

Kakaonun Şifresini Çözdüler

Bilim adamları şimdi de kakaonun şifresini çözdü.  Kakaonun 
gen haritasını çıkaran bilimciler, böylelikle tarımsal hastalıklara 
da çare bulmayı umut ediyor. 

Bilim adamları çikolata üretiminde kullanılan kakaonun 
DNA haritasını çıkardı. 2 yıl gibi kısa sürede yapılan araştırmayı 
ABD Tarım Bakanlığı, IBM şirketi ve üniversitelerin desteklediği 
öğrenildi. Araştırmacılar kakao yüzünden ortaya çıkan tarımsal 
hastalıkların da önüne geçmeyi hedefliyor. 
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DVD ARŞİV

Ye, Dua Et, Sev
Yönetmen: Ryan Murphy
Oyuncular: Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Javier Bardem
Tür: Dram, Komedi, Romantik

Bir tarafta Hollywood’un en çok kazanan oyuncularından Julia Roberts, diğer tarafta 
ABD’nin en çok kazanan yazarlarından Elizabeth Gilbert. İşte bu iki ünlü ismi bir araya 
getiren filmin ismi, “Ye, Dua Et, Sev” Roberts, Gilbert’ın romanından beyazperdeye 
uyarlanan filmde hayatta her şeye sahip olan ama aslında hiçbir şeye sahip olmayan bir 
kadını canlandırıyor Elizabeth yani Roberts, boşanma ve depresyonun ardından büyük bir 
keşif yolculuğuna çıkar. Bu yalnız kadın, keşif yolculuğunda pek çok olayla karşılaşacak 
ve bu olaylar onun hayatı yeniden sorgulamasına neden olacaktır.  Son olarak Gilbert’ın 
kitabının  tam 36 dile çevrildiğini ve  ABD’de de en çok satanlar listesinde bir yıl boyunca 
kaldığını özellikle belirtelim. 

Başlangıç
Yönetmen: Christopher Nolan 
Oyuncular: Leonardo DiCaprio (Cobb), Ken Watanabe (Saito), Joseph Gordon-
Levitt (Arthur), Marion Cotillard (Mal), Ellen Page (Ariadne)
Tür: Aksiyon

Başrollerini  Leonardo DiCaprio ve Ken Watanabe’ın paylaştığı “Başlangıç” kısa sürede 
gişe rekoru girdi. Film, oyuncuları kadar sıra dışı konusuyla da dikkat çekiyor. Ünlü ve 
deneyimli oyuncu Leonardo DiCaprio, yetenekli bir hırsız rolünde. Dicaprio’nun çaldığı 
şey ise bir elmas ya da paradan belki de daha değerli bir şey. Zihnin en savunmasız 
olduğu rüya görme anında kişinin bilinçaltına girebilen ve kişinin sırlarını öğrenebilen Di-
Caprio yani Cobb, bu özelliğini tehlikeli işler için kulanır. Yaptığı bu tehlikeli işler Cobb’u 
uluslar arası bir kaçak yapmıştır. Cobb her şeyin tam bittiği bir anda ona hayatını geri 
verebilecek son bir işle karşılaşır. Cobb’un hayatını geri alabilmesi bu son işe bağlıdır.  

Yönetmen: Maryna Gorbach, Mehmet Bahadır Er
Oyuncular: Erkan Can, Cemal Toktaş, Ayfer Dönmez, Mehmet Usta, Volga Sorgu, Murat Daltaban, 
Tür: Dram 

Tipik bir Türk filmini andırsa da senaryosu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. 
Filmin başrollerinde Erkan Can ve Cemal Toktaş gibi usta oyuncular yer 
alıyor. Konu ise şöyle gelişiyor, mahallenin kendilerini harbi olarak gören iki 
delikanlısı vardır, güvercinci Selim ve Çaça Celal. Bu iki delikanlı dar gelirli 
insanların yaşadığı bir mahallede otururlar ve tek hayalleri kendilerine ait bir 
otoparkın olmasıdır. Hayallerini gerçekleştirmek için bir fırsat yakalayan iki 
delikanlı kendilerini tahmin edemedikleri kadar büyük bir belanın içerisinde 
bulacak ve hayatlarının birkaç gün içerisinde nasıl da hızlı değiştiğine tanık 
olacaklardır. 

Kara Köpekler Havlarken
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Has Arabesk

Hasat

Ünlü isim Şevval Sam son albümü “Has Arabesk” ile adından sıkça söz ettirecek 
gibi. Sam’ın iki yıldır üzerinde çalıştığı “Has Arabesk” albümünde arabesk müzi-
ğinin  karakterine uygun olunması için hiçbir elektronik enstrüman kullanılmamış. 
Albümde, Orhan Gencebay’dan Ferdi Tayfur’a, Gülden Karaböcek’ten Esengül ve 
Müslüm Gürses’e kadar bir dönemin arabesk sanatçılarının arabesk tarihinde iz bı-
rakmış şarkılarına yer verilmiş. Toplamda 15 parçanın yer aldığı albümde “Yalnızım 
Dostlarım”dan “İçiyorsam Sebebi Var”a kadar şarkıların hepsi tanıdık. 

Çok sayıda film, dizi ve dans gösterisinin 
müziklerini yapmasına rağmen bir türlü ‘mü-
zisyen kimliğiyle’ ön plana çıkamayan Taner 
Demiralp geçtiğimiz aylarda yeni bir albüm 
çıkardı: “Hasat” Bu zamana kadar tasav-
vuf, Halk müziği ve Anadolu Rock gibi fark-
lı alanlarda müzik çalışmalarına imza atan 
Demiralp, bu son albümü ile de sahip oldu-
ğu müzik kültürünü konuşturuyor. Albümün 
en iddialı parçası ise şüphesiz albüme de 
ismini veren “Hasat”.

Trabzon Kent Mirası: 
Yer–Yapı–Hafıza

Yaşam Pusulası

Yazar Adı : Ömer İskender Tuluk, 
    Halil İbrahim Düzenli 
Türü   : Makale
Yayınevi : Klasik Yayınları

Yazar  : Ramazan Varol                                      
Türü  : Yönetim
Yayınevi : Nüve

Trabzon bugün Türkiye’nin sahip olduğu doğal gü-
zellikleri ile en önemli şehirlerden biri olmasına rağ-
men kentin tanıtımı ile ilgili çok fazla yazılı metnin bu-
lunmaması yayınevlerini harekete geçirdi. İşte Klasik 
Yayınlarından çıkan “Trabzon Kent Mirası: Yer- Ya-

pı-Hafıza” kitabı da bu alandaki 
boşluğu doldurmak amacıyla 
çıkan eserlerden biri. İçerisinde 
14 bilimsel makalenin yer aldığı 
kitapta ayrıca kentte ki Osmanlı 
Devleti’nden kalma yapılar tek 
tek anlatılıyor.  

Birey, Kurum ve Aile Danışmanı Ramazan Varol, “Ya-
şam Pusulası” kitabı ile çok konuşmanın değil, iş yap-
manın daha önemli olduğunu söylüyor. Varol kitabın-
da, “Öyle bir iş yapmaya hazır olun ki, bundan hem 
siz, hem aileniz, hem ülkeniz, hem de bütün dünya 

kazansın” diyor ve bunun 
için çeşitli ipuçları veriyor. 
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The credit agreement started in 2008 between Türkiye Finans and the Saudi Export Program (SEP) 
set up to encourage exports of non-oil goods from Suudi Arabia has gained a new dimension. Türkiye 
Finans’ credit limit under the agreement offering great advantages to importers has been increased 
from USD 5 million to USD 20 million as from July 28, 2010. 

A
s a result of its successful efforts, 
Türkiye Finans, providing long-
term finance facilities and insuran-
ce facilities to Turkish companies 
which conduct imports activities 
from Suudi Arabia under the SEP 

guarantee, has secured a new facility for impor-
ters. Being one of 9 banks in Turkey which can 
have operations under the SEP, Türkiye Finans 
succeeded in increasing its credit limit for im-
ports of non-oil goods from Saudi Arabia from 
USD 5 million to USD 20 million, becoming the 
bank with the highest limit in the area. 

Under the agreement where affordably-
priced credit facilities with terms up to three 

years, depending on the type of imports are 
made available to companies having non-oil 
product imports from Saudi Arabia, Türkiye 
Finans provides intermediary service in the 
capacity of a guarantor in the finance of im-
port transactions of companies having imports 
from such country. 

Detailed information on goods, financeable 
under the SEP, and on the pricing, terms and 
operation can be obtained at Türkiye Finans 
branches. 

I
nternational Conference TestIs-
tanbul 2010, one of the largest 
events in software test and qua-
lity in the Europe, Middle East and 
Africa (EMEA) region, was held 
at the Hotel Dedeman. On the 

first day of the conference held by the 
Software Test and Quality Association, 
Fatma MOLU from Information Systems 
Quality Assurance Department in repre-
sentation of Türkiye Finans Katılım Ban-
kası made a successful presentation 
entitled “How to Assess Performance 
of a Software Test Engineer?”. The pre-
sentation made in English was conside-
red to be among the most successful 
ones at the conference, by senior rep-
resentatives of leading companies in 
the finance and IT sectors.

Türkiye Finans Supports 
Imports From Saudi Arabia

Türkiye Finans was at the International 
Conference TestIstanbul 2010 
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Türkiye Finans branches have started to offer customers the Individual Pension products 
prepared by Türkiye Finans in cooperation with Garanti Emeklilik.  The Individual Pension products, 
composed of interest-free investment instruments, contain 100% income-indexed notes.

S
etting its hand to anot-
her novelty in participa-
tion banking, Türkiye 
Finans has started to 
offer a new investment 
instrument to custo-

mers who desire to invest in their 
future, with the Individual Pension 
System (IPS). With its plans compo-
sed of 100% income-indexed notes 
it offers in cooperation with Garanti 
Emeklilik, Türkiye Finans introduces 
the interest-free Individual Pension 
System to Turkey. Türkiye Finans 
calls the pension plans “Organic”, 
for sales of which it serves as an 
agent, as they are interest free and 
keeps consumers informed about 
its IPS plan at the website at www.
organikbes.com.tr.

Offering customers two separate 
Individual pension plans of Organic 
A and Organic A+, Türkiye Finans 
appeals to the individuals who plan 
to make long-term investments with 
their small savings. Türkiye Finans 
customers, who can guarantee their 
future through these plans, get the 
opportunity of an advantageous in-
vestment compliant with participati-
on banking principles. 

Having 182 branches to make it 
the participation bank with the lar-
gest network of branches in Turkey, 
Turkey Finans has provided detai-
led information and made various 
product offers to consumers who 
applied for IPS through its branches 
since July 19, 2010. 

“Organic” Individual Pension 
From Türkiye Finans 
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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 

Ş U B E  B İ L G İ L E R İ
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İZMİT GEBZE-E5

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) 644 87 19

    (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 TAKSİM

İSTANBUL TELSİZ 

İSTANBUL TOPÇULAR

İSTANBUL TOPHANE

İSTANBUL TOPKAPI

İSTANBUL TUZLA

İSTANBUL TÜMSAN

İSTANBUL ÜMRANİYE

İSTANBUL ÜSKÜDAR

İSTANBUL YAVUZ SELİM 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU

İZMİR 

İZMİR BORNOVA 

İZMİR ÇİĞLİ

İZMİR KARABAĞLAR

İZMİR PINARBAŞI

İZMİT 

İZMİT GEBZE 

    (0 216) 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) 296 58 28

    (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 








