


Kültürel ve coğrafi olarak çok yakın çevremizde 
önemli değişimlerin, tarihi kırılma anlarının yaşandı-
ğı günlerdeyiz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu tarihinde 
yeni sayfalar açılırken, bu büyük değişim biraz san-
cılı oluyor. Öncelikle oralarda yaşayan halklar için 
endişe duyarken, bir yandan da dünya ekonomisi 
ve siyasi dengelerin nasıl etkileneceğini hassasi-
yetle takip ediyoruz. Gündemi ele aldığımız dosya-
mızda Prof. Dr. ve ekonomi yazarı Fikri Türkel’in yo-
rumlarını da.Kültürel ve coğrafi olara yeni yeni

PAYLAŞIMDAN

K
ültürel ve coğrafi 
olarak çok yakın 
çevremizde önemli 
değişimlerin, tarihi 

kırılma anlarının yaşandığı 
günlerdeyiz. Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu tarihinde yeni 
sayfalar açılırken, bu büyük 
değişim biraz sancılı oluyor. 
Öncelikle oralarda yaşayan 
halklar için endişe duyarken, 
bir yandan da dünya ekono-
misi ve siyasi dengelerin nasıl 
etkileneceğini hassasiyetle 
takip ediyoruz. Gündemi ele 
aldığımız dosyamızda Prof. 
Dr. Kerem Alkin ve ekonomi 
yazarı Fikri Türkel’in yorumla-
rını da okuyabilirsiniz.

Dış dünyada yaşanan 
olumsuzluklara rağmen 
Türkiye’nin yıldızı daha da 
parlıyor. Türkiye’nin 2010 
büyümesi, beklentileri 
aşarak yüzde 8,9’a ulaştı. 
AB’nin büyüme şampiyonu 
olan Türkiye, dünya beşinci-
liğine oturdu. Bu sayımızda 
“Bankamızdan” bölümüne 
konuk olan Genel Müdürü-
müz Sn. Yunus Nacar da 
ekonomi başta olmak üzere 
Türkiye’nin geldiği noktadan 
oldukça memnun. Türkiye 
Finans Katılım Bankası’nın 
işleyiş yapısıyla ilgili soruları 

cevaplayan Genel Müdürü-
müzün banka çalışanlarına 
da mesajları var. 

Peki, gelişen sadece ekono-
mi mi? Bir ülkenin ekonomi 
politikasını dış politikadan 
bağımsız ele alabilir miyiz? 
Türkiye’nin önde gelen dış 
politika yazarlarından Za-
man Gazetesi yazarı Fikret 
Ertan da dış politikadaki de-
ğişimin ekonomi üzerindeki 
etkisinin altını çiziyor. 

Ülkemizin dünyanın par-
layan yıldızı olduğunun 
en belirgin kanıtı THY’nin 
gösterdiği gelişim. THY’yi 
Star Allience üyesi yapan 
THY Genel Müdürü Temel 
Kotil, hedeflerinin Türk Hava 
Yolları’nın marka değerini ar-
tırmak olduğunu söyledi. 

Temelde bütün başarıların 
kaynağında çok çalışmak 
olsa da aile bağları unutulma-
ması gereken özelliklerden 
biri. Bu sayımızda bize bunu 
hatırlatan isimlerden biri 
Hakan Yılmaz oldu. Ekranların 
sevilen dizisi Yahşi Cazibe’nin 
başrol oyuncusu Yılmaz, 
Türkiye’nin en başarılı sitcom 
oyuncularından biri. Yılmaz, 
“Bundan sonrasında kızım, 
ailem ve işim var” diyor.  

Hız tutkunlarının beklediği 
vakitse giderek yaklaşıyor. 
Formula 1 yeni sezona adım 
atmak için günleri sayıyor. 
Biz de hal böyle olunca spor 
sayfalarımızda Formula 1’i 
A’dan Z’ye inceledik ve yılla-
rını bu işe vermiş olan isim-
ler Okay Karacan ve Serhan 
Acar’dan yeni sezonla ilgili 
kısa bir değerlendirme aldık. 

Mekan sayfamızı ise İstan-
bul’un 7000 yıllık tarihine 
tanıklık eden Haliç’in hikayesi 
süsledi. Bir zamanlar bataklık 
olan Haliç, bugün bütün 
renkleriyle İstanbullulara 
gülümsüyor. Haliç’e kadar 
uzanınca şube sayfalarımıza 
Eminönü ile Sultanhamam 
konuk oldu. Eminönü şube 
müdürü Ali Bakdur ile Sultan-
hamam şube müdürü Hakan 
Kurtal, Eminönü bölgesinin 
değişen ve gelişen yüzüne 
dikkat çektiler. 

“Zaman” sayfamızda zama-
nın bekçileri saat kulelerini 
kaleme alırken, sağlık sayfa-
mızda son yılların hızla artan 
hastalığı Kanser’i anlattık. 
Kısacası bu sayımız yine 
dopdolu…

En içten sevgi ve 
saygılarımla.

Türkiye’nin 
Yıldızı 

Parlıyor!

Mehmet Ali Gökçe
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Türkiye Finans’tan 

Kobi’lere özel çözümler

T
ürkiye Finans olarak reel sektöre 
verdiğimiz reel destekle daima KO-
Bİ’lere hizmet veren “finansal bir sü-
permarket” olduk. Hizmet kalitemi-
zin çıtasını daha da yükseltebilmek, 
KOBİ müşterilerimize yönelik nitelikli 

çözümleri daha hızlı ve etkin bir şekilde suna-
bilmek adına, 2010 yılının hemen başında “Yeni 
Satış ve Servis Modeli”mizi uygulamaya aldık. 
Böylece; Türkiye çapındaki 180 şubemizde 226 
Girişimci portföyümüzle, KOBİ müşterilerimize 
çözüm üretmeye devam etmekteyiz. 

Portföylerimiz sahada ürün bazlı çözümler 
sunarken aynı zamanda finansal danışmanlık 
konusunda da KOBİ müşterilerimize destek ver-
mektedir. Bu dönemde KOBİ’lerin önemi daha 
iyi kavranmış, ekonomi politikaları gereği kurum 
ve kuruluşlarca verilen destekler artırılarak sür-
dürülmüştür. Bankamız da bu destekler kapsa-
mında aktif rol oynayarak, KOBİ müşterilerimize 
yeni finansal çözümler sunmuştur. Bu özel çö-
zümlerden birkaçı şöyledir;

Kredi Garanti Fonu (KGF) 
aracılığı ile verilen destekler:
İlk olarak 2007 yılında Bankamız ve KGF ara-

sında imzalanan protokolle, anaparanın %80’ine 
kadar KGF’nin kefil olduğu “Özkaynak Yöntemi” 
ile başlayan Türkiye Finans-KGF işbirliği, 2010 yı-
lında Bankamız ve KGF arasında imzalanan yeni 
protokollerle birlikte artarak sürmektedir. Projele-
rin kâr dahil %65’ine kadar Hazine kaynaklı destek 
sunan “Hazine Destekli KGF”, denizcilik sektörü-
ne farklı bir bakış açısı getiren “Denizcilik Sektörü-
ne Yönelik KGF”, bölgesel ve yöresel gelişmişliğe 
katkı sağlamak amacıyla oluşturulan “Her Köye 
bir KOBİ için KGF Desteği” ve “Mikro KOBİ’lere 
Hızlı Kefalet Paketi” de ürün seçeneklerimiz arası-
na eklenmiştir. 2010 yılından itibaren Bankamız 2 
milyon TL ödenmiş, 4 milyon TL toplam sermaye 
ile KGF ortakları arasında yerini almıştır.  Tüm bu 
gelişmeler, Bankamızın sunduğu ürün çeşitlili-
ğinde artış sağlarken, projesi olan ancak teminat 

Türkiye Finans Katılım Bankası, ekonomi politikaları gereği kurum ve kuruluşlarca verilen destekler 
kapsamında aktif rol oynayarak, KOBİ müşterilerine yeni finansal çözümler sunmuştur. 
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üretmekte zorluk çeken KOBİ müşterilerimize yeni 
ve farklı alternatifler sunulmasını kolaylaştırmıştır. 
2011 yılının ilk iki ayında, bir önceki yılsonuna göre 
Bankamız müşterilerinin KGF kefaleti ile gerçek-
leştirdiği işlem bakiyelerinde %173 artış gerçek-
leşmiştir. Ayrıca 2011 yılının ilk günlerinde Bölge 
Müdürlüklerimize KGF kefaleti ile limit tahsisi yet-
kisi verilmiş, bu sayede sürecin daha da hızlandı-
rılması amaçlanmıştır.

KoSGEb destekleri:

Türkiye Finans olarak, 2010 yılında KOS-
GEB’in ilan ettiği 3 programdan 2’sine dahil 
olunmuş, böylece KOSGEB projelerinde ilk 
kez yer alınmış ve Türkiye Finans – KOSGEB 
işbirliği bu sayede başlamıştır. İmza atılan pro-
tokollerden 100.000 KOBİ programı; KOSGEB 
yasaklısı olmayan bir işletmeye, herhangi bir 
mal ya da hizmet alımına bağlı kalmaksızın, 
borç ödeme, nakit ihtiyacı karşılama imkanla-
rı da dahil olmak üzere, tüm Türkiye çapında 
kredi kullanım avantajı sunarken, GAP Bölge-
si Makine Teçhizat Programı ise; Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki makine ve ekipmanların 
alımına yönelik yatırımların finanse edilebilme-
sini amaçlamaktaydı. Bankamız; 100.000 KOBİ 
Kredisi Programı’nda tamamı mal ve hizmet 
alımlarında kullanılmak suretiyle 7.97 Milyon TL,  
GAP Bölgesi Makine Teçhizat Programı’nda ise 
9.5 Milyon TL plasmanla alınan makine ve ekip-
manla, toplamda 370 KOBİ müşterisinin ürün ve 
hizmet alımlarına aracılık ederek, 17.5 Milyon TL 
KOSGEB destekli finansman sağlamıştır. GAP 
Bölgesi Makine Teçhizat Programı’nda faturası 
olmayan işlemlere müsaade edilmediği, direkt 
olarak makinenin ya da teçhizatın fonlamasını 
zorunlu kıldığı, SSK ve vergi borcu olmayan 
veya yapılandırılmış borçlarını düzenli ödeme-
ye devam eden işletmelere bu desteği sundu-
ğu için Bankamızın bu programdaki pazar payı 
%10,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu tecrübe de 
bizlere KOSGEB’in proje finansmanına odak-
landığında, gerçek bir mal/hizmet finansmanı 
yaptırma amacı taşıdığı programlarda Türkiye 
Finans’ın gidebileceği yolu göstermektedir.

2010 yılı sonu itibariyle KOSGEB’in ilan ettiği iki 
yeni programa Bankamız yine iştirak etmiştir. Bu 
programlar 100.000 KOBİ programına benzeyen 
Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Programı ve İhra-
cat Kredi Desteği Programı’dır. Bu iki programla 
birlikte KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ 
müşterisi sayımız 500’e, KOSGEB destekleri ara-
cılığı ile KOBİ’lerimize bu kanalla sunduğumuz 
plasman toplamı 30.5 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

Hibe ve teşvikler konusunda 
saha ve bilgi desteği:

Bankamız; Kalkınma Ajansları tarafından ve-
rilen hibeler başta olmak üzere, üretimde ino-
vasyona destek veren TÜBİTAK AR-GE teşvik-
leri, TTGV Destekleri, KOSGEB Proje Teşvikleri, 
IPARD Destekleri,  Kırsal Kalkınma ve Hayvan-
cılık Teşvikleri’ne ilişkin, alanında uzman bir da-
nışman firma ile işbirliğine gitmiştir. Bu sayede 
Bankamız; hibe ve teşvikler konusunda stratejik 
ortaklığa gittiği danışman firma ile birlikte, KOBİ 
müşterilerimizin ilgili teşviklerden yararlana-
bilmesi ve yatırım ve üretim teşviklerine ilişkin 
doğru yönlendirilebilmesi için; hibe başvuruları 
kapsamında yapılabilecek yatırım alternatifleri-
nin değerlendirilmesinden, teşvikler kapsamında 
hazırlanacak proje başvurularının nasıl hazırlan-
ması gerektiğine, başvuru sürecindeki püf nok-
talardan, sürecin sonuçlandığı ana kadar verilen 
bilgi ve teknik desteğe kadar tüm proje çalışma-
larının yürütülmesini de kapsayan bilgi ve saha 
desteği vermeye başlamıştır. 

Ayrıca Bankamız, hibe başvurusunda bulu-
nan işletmelere, toplam yatırımın hibe tutarından 
kalan miktarı için, Bankamızın finansman imka-
nını sağlayabilmek amacıyla, Kalkınma Ajansları 
ile “eş finansman” protokolleri imzalamaktadır. 
Böylece Bankamız, hibe başvurusu yapacak 
işletmelere sahada sağlanan desteklere, finans-
man desteğini de eklemektedir.

Hibe ve teşviklere yönelik bu çalışmaların 
yanı sıra, ülkemizin kalkınmada önceliğe göre 
belirlenen 4 bölgesi içinde, 3. ve 4. bölgelere ya-
tırım yapmak isteyen ve “Yatırım Teşvik Belgesi” 
almış KOBİ müşterilerimize, Hazine Müsteşarlığı 
ve Bankamız arasında imzalanan “Kâr Payı Pro-
tokolü” kapsamında yatırım teşvik belgesinde 
kayıtlı yatırımlar projelendirilmektedir. Bu yatı-
rımlar içerisinde; bölgesine ve teşvik belgesine 
bağlı olarak, TL fon kullandırımlarda 3 ila 5 puan, 
yabancı para fon kullandırımlarda 1 ila 2 puan 
arasında kâr payı desteği, Hazine Müsteşarlı-
ğı’nın da onayıyla firma hesabına belirli şartlar 
dahilinde iade edilmekte, KOBİ yatırımları Hazi-
ne desteği de alınarak Bankamızca finanse edil-
mektedir. KOBİ’lerimiz;  KGF kefaleti, KOSGEB 
destekleri ile Hibe ve Teşvikler konularındaki her 
türlü soru ve bilgilendirme talepleri için en yakın 
şubemizdeki KOBİ portföyüne başvurabilir ya 
da KGF hakkındaki sorular için; kgf@turkiyefi-
nans.com.tr, KOSGEB hakkındaki sorular için; 
kosgeb@turkiyefinans.com.tr, Hibe ve Teşvikler 
hakkındaki sorular için; hibe@turkiyefinans.com.
tr e-posta adreslerine sorularını iletebilirler.
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T
ürkiye Finans, müşterilerinin birikimlerini 
güvenli bir şekilde gram altın ve gram 
gümüşe yatırım yaparak değerlendi-
rebilecekleri ve Türk Lirası karşılığında 

alım-satım yapabile-
cekleri yeni ürünü 

‘Kıymetli Maden 
Depo Hesa-

bı’nı hizmete 
sundu. Türki-
ye Finans şu-
belerinin yanı 
sıra internet ve 
telefon banka-
cılığı üzerinden 

de gerçekleştirilebilen kıymetli maden alım-sa-
tım işlemleri,  “kaydi” olarak yapılacak. 

Kıymetli Maden Depo Hesabı açılışında, 
müşterin kendi cari hesaplarında “kaydi” olarak 
altın ve gümüşün bulunacağı bu hizmet kapsa-
mında; altın 995/1000, gümüş ise 99,9/100 saf-
lık derecesinde alınıp satılacak. 

Bu hizmetten faydalanacak kişiler; 0,01 
gramdan başlayan miktarlarla, herhangi bir işçi-
lik maliyeti ödemeden, çalınma riski olmadan ve 
gün boyunca güncel olan altın ve gümüş fiyat-
larıyla işlem yapma imkanına sahip olacaklar. 
Gram altın ve gram gümüş alım-satımı yapmak 
isteyenler ise işlemlerini Türk Lirası üzerinden 
yapabilecekler. 

Türkiye Finans, şimdi de ‘Kıymetli Maden Depo Hesabı’nı hizmete sunarak, müşterilerinin altın 
ve gümüşe yatırım yapabilmelerini sağlıyor.

Kıymetli maden hesabında 
yatırım yapma fırsatı

Bankamız Dış İşlemler Operasyon Müdürlü-
ğü, Akreditif ve Harici Garanti Servisi’nde görev 
yapan Uluslararası Sertifikalı Akreditif Uzmanımız 
(CDCS-Certified Documentary Credit Specialist) 
Kadir Doğueri, Ocak ayında Milletlerarası Tica-
ret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi, Bankacılık 
Tekniği ve Uygulamaları Komisyonu’na üye ola-
rak seçilmiştir.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-The Interna-
tional Chamber of Commerce), dünya ticaretini 
yönlendirmek misyonu ile hareket eden ulusla-
rarası bir iş dünyası organizasyonudur. Millet-
lerarası Ticaret Odası, bünyesinde oluşturmuş 
olduğu uluslararası ticareti ilgilendiren 16 teknik 
komisyonu sayesinde dış ticaretin önündeki tüm 
engelleri bertaraf etmek ve zorlukları kolaylaştır-
mak yolunda çalışmalar yapan ve yeknesak ku-
rallar oluşturan yegane kuruluştur.

İthalat ve ihracat işlemlerinde karşıla-
şılan en önemli problem bankalararası 
ilişkiler olmaktadır. Her 
ülkede farklılık gösteren 
Vesikalı Krediler, Tahsil-

ler, Akdi Teminat İşlemleri gibi konular Milletle-
rarası Ticaret Odası Bankacılık Komisyonunda 
ICC’ye üye ülkelerin temsilcilerinin ortak çalışma-
ları sonucu yeknesak bazı kurallara oturtulmuş 
ve tüm dünyada uygulamaya konarak farklı uy-
gulamalardan doğan sorunlar giderilmeye çalı-
şılmıştır.

Milletlerarası Ticaret Odası’nın teknik komis-
yonlarından birisi olan Bankacılık Tekniği ve Uy-
gulamaları Komisyonu (ICC Banking Commissi-
on), bankacılık dünyası için global kural koyucu 
tek komisyondur. Sektöre yön veren ve dünyaca 
kabul görmüş bu kurallar;  bankacılık uygula-
maları, akreditif işlemleri, garanti mektupları ve 
bankalar arası rambursmanları (reimbursement) 
kapsamaktadır. Kurallar arasında en başarılı,  en 
çok kabul gören ve bilinen kurallar vesikalı kredi-
leri (Akreditifler) düzenleyen UCP 600’dür. Türkiye 

Milli Komitesi; bu kuralların oluşturulma-
sı, yorumlanması ve bankacılık uygula-

maları konusunda Millet-
lerarası Ticaret Odası’nda 
ülkemizi temsil etmektedir.

Türkiye Finans ICC Milli Komitesi’nde
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K
atılım bankacılığının öncü kuruluşu 
Türkiye Finans, Citibank liderliğin-
deki konsorsiyum ile 300 Milyon 
Dolar’lık Murabaha Sendikasyonu 
anlaşmasına imza attı. 17 Mart 2011 

tarihinde düzenlenen imza törenine Türkiye Fi-
nans Genel Müdürü Yunus Nacar ve Citigroup 
Global İslami Bankacılık CEO’su Samad Siro-
hey’in yanı sıra konsorsiyumda yer alan banka-
ların temsilcileri katıldı.

% 60’ı Dolar, % 40’ı Euro olmak üzere top-
lamda 300 Milyon Dolar değerindeki kredi, Tür-
kiye’de bugüne kadar alınan en büyük muraba-
ha sendikasyonu kredisi olma özelliği taşıyor. 
1 yıl vadeli sendikasyon kredisinde kâr oranı 
Dolar için Libor + % 1.50, Euro için ise Euribor 
+ % 1.50 olarak belirlendi. 

Dünyanın en büyük bankalarından Citibank 
liderliğindeki uluslararası 20 bankadan oluşan 
konsorsiyumun katılımcıları arasında, Avrupa 
ve Körfez Bölgesi bankalarının yanı sıra ilk kez 
Asya’dan da iki banka bulunuyor. Asya’nın iki 
önemli bankası Brunei’den Bank Islam Brunei 
ve Malezya’dan Malayan Banking Berhad da 
bu kredi vesilesiyle ilk kez Türk sendikasyon pi-
yasalarına giriş yapıyor.  

Sendikasyonu, uluslararası piyasaların Tür-

kiye’ye ve Türkiye Finans’a güveninin bir gös-
tergesi olarak değerlendiren Türkiye Finans 
Genel Müdürü Yunus Nacar, “Bugün katılım 
bankacılığı alanında hayata geçen en büyük 
sendikasyon kredisine imza atmış olmamız, 
Türk bankalarının uluslararası gücünü ve itiba-
rını göstermesi açısından büyük önem taşıyor” 
dedi. 

Sendikasyona katılan bankalar

Citi Bank, The National Commercial Bank 
(Suudi Arabistan), Standard Chartered Bank 
(İngiltere), Doha Bank (Katar), Bank Islam Brunei 
Darussalam (Brunei Sultanlığı), Deutsche Bank 
(Almanya), Al Rajhi Banking and Investment 
Corporation (Suudi Arabistan), Qatar Islamic 
Bank (Katar), Alahli Bank (Kuveyt), UBAF (Fran-
sa), British Arab Commercial Bank (İngiltere), 
Malayan Banking Berhad (Malezya), Oberbank 
(Avusturya), Islamic Development Bank, (Suudi 
Arabistan), Türkiye Halk Bankası, Noor Islamic 
Bank (Birleşik Arap Emirlikleri), Garanti Bank 
International (Hollanda), Banka Kombetare (Ar-
navutluk), Ziraat Bank International (Almanya), 
VakıfBank International (Avusturya).

Türkiye Finans, yaklaşık 300 Milyon Dolar değerindeki kredi ile Türkiye’de gerçekleştirilen en 
büyük murabaha sendikasyonu kredisine imza attı. Toplam 20 bankanın yer aldığı sendikasyonun 
konsorsiyum liderliğini Citigroup üstlenirken, Asya’dan da iki banka konsorsiyuma dahil olarak ilk kez 
Türk sendikasyon piyasalarına giriş yaptı.  

Katılım bankacılığı’nın en  
büyük sendikasyon kredisi

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü / Engelsiz – İş ve İstihdam Merkezi, 
engellilere göstermiş olduğu ilgi ve engelli is-
tihdamına verdiği destekten dolayı Türkiye Fi-
nans’a bir teşekkür plaketi verdi. 

Engelli istihdamına destek olmak için Pendik 
İşkur Müdürlüğü, Fiziksel Engelliler Vakfı, Kadı-
köy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
/ Engelsiz – İş ve İstihdam Merkezi gibi kuruluş-
larla işbirliği yapan Türkiye Finans’ta 68 engelli 
çalışanımız görev yapıyor.

Engelli vatandaşlarımızın yanındayız…
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B
u sözler Türkiye Finans Katılım 
Bankası Genel Müdürü Yunus 
Nacar’a ait. Nacar, Paylaşım 
Dergisi okuyucuları için geçtiği-
miz yılı değerlendirdi, 2011 yılının 
hedeflerini anlattı. Nacar, 2008,  

2009 ve 2010 yılları içerisinde dünyanın finan-
sal açıdan çok büyük zorluklardan geçtiğini, 
Türkiye’nin ise bu zorlukları çok hafif bir şekilde 
atlattığını söylüyor. 2001 ve 2009 krizleri içinse 
farklı bir benzetme yapan Nacar “2001 yılında 
adeta kobra sokmuştu, 2009 yılında arı soktu, 
hissetmedik bile” diyor. 

Söyleşimizde Türk ekonomisinin bugün gel-
diği noktaya değinen Nacar, ekonomimizin gi-
deceği rota hususunda da görüşlerini paylaşı-
yor. Yunus Nacar’ın Türkiye Finans’taki çalışma 
arkadaşlarına da mesajı var. “Ekibime çok gü-
veniyorum. Birlikte büyük başarılara imza attık. 
Bu istek ve bu azimle çalışırsak 2011 yılı içe-
risinde %30 daha fazla başarı elde edeceğiz.”  

İlk olarak 2010 yılını okuyucularımız için 
değerlendirebilir misiniz?

2010 yılı bütün dünyada zorluklarla geçti. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ül-
keleri ekonomilerini düzeltmekle meşguldüler. 
Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi Kuzey Avru-
pa ülkeleri finansal problemlerle uğraştılar. Bil-
hassa ülke hazineleri borçlarını karşılayabilmek 
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“2010 yılı bütün dünyada zorluklarla geçti. Türk 
bankaları bu güç dönemi rahat atlatma imkanına 
sahip oldu. Hatta 2010 yılında paranın yönü 
Türkiye’ye döndü. Türkiye Finans olarak 2010 
yılı personelimizin yetiştirilmesi, süreçlerimizin ve 
maliyetlerimizin gözden geçirilmesi  anlamında 
bizim için çok faydalı bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl 
büyük başarılara imza attık. Bu başarıyı sağlayan 
ekibime çok güveniyorum. Bu yıl mevcut ekibimizle 
daha da  başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Yunus Nacar 2010’u değerlendirdi, 
2011’den beklentilerini anlattı:

“iyi bir yıl 
geçirdik,

daha başarılı 
olacağız”

Röportaj: 
Kübra Demir
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için kaynak arayışı içerisine girdiler ve IMF ile 
anlaşma yollarını aradılar. Kısacası 2010 yılın-
da dünya finansal zorluk çekti ve çözüm arayışı 
içerisinde oldu. Bazı ülkeler ise sosyal ve siya-
sal zorluklarla karşı karşıya kaldılar ve çok acı 
reçeteler uyguladılar. 

Avrupa ve Amerika dışında, dünyanın farklı 
ülkelerinde de benzer sorunlar yaşandı. Şunu 
memnuniyetle ifade etmek gerekir ki; 2008, 

2009 hatta 2010 yılında hükümetimizin almış 
olduğu önlemlerle Türkiye bu güç dönemi çok 
daha rahat atlatma imkanına sahip oldu. Lakin 
Türkiye’de bugün döviz kurlarının düşük seviye-
lerde devam etmesi, Türk parasının biraz daha 
kıymetli olması, ithalat ve ihracat dengesini 
olumsuz yönde etkiledi ve cari açığımızda artış 
gözlendi. Bütün bunlarla birlikte, Merkez Banka-
sı’nın ve Hazine’nin almış olduğu tedbirlerle ve 
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Maliye’nin ciddi vergi tahsilatıyla, kamu maliyesi 
sağlıklı yönetildi ve Türkiye bütçe dengesi açı-
sından dünyanın en rahat ülkeleri arasına girmiş 
oldu. Tabii burada sadece ekonomik anlamda 
bir başarıdan söz etmek de yeterli değil. Ülke 
başarısının kriterlerinden biri de, ülkenin dünya 
siyasetindeki yeridir. Türkiye son yıllarda dünya-
nın diğer ülkeleriyle çok iyi bir iletişim geliştirdi, 
komşularıyla problemlerini asgariye indirdi ve 
ticaretini artırdı. 

“Krizi rahat atlattık”

Kısacası Türkiye 2010 ve 2009’daki eko-
nomik çalkantılardan çok hafif etkilendi diye-
bilir miyiz? 

Hafifin de ötesinde çok rahat atlattık. 2009’da 
başlayan krizin dünya çapında bir finansal kriz 
olduğunu, çok büyük ölçekli şirketlerin ve ban-
kaların iflas ettiğini düşünürsek, açıklanan ve-
rilere göre Türkiye’de 2009-2010’da bankacılık 
sektörünün çok iyi dönemler geçirdiğini söyle-
yebilmek mümkün. Bizim için finansal kriz asla 
söz konusu olmadı. Tek sıkıntımız, krizdeki ül-
kelerin ekonomilerinin daralması nedeniyle ih-
racatımızdaki gerilemeydi. Lakin şunu açıkça 
belirtmeliyim ki, bizim bankalarımızda, finansal 
kuruluşlarımızda likidite sorunu yaşanmadı. Sa-
dece ilk dalgayla biraz heyecan yaşadık. Türk 
bankalarının yurt dışından aldığı sendikasyon 
kredilerinde “Acaba vadesi geldiğinde yeni-
lenmeme durumu olabilir mi?”, “Yurt dışındaki 
bankalar Türkiye’ye yeniden kaynak aktarmaya-
bilir mi?” gibi bir takım endişelerimiz vardı. Kri-
zin en yoğun yaşandığı 2009’un son çeyreğinde 
bile Türk bankaları vadesi gelen sendikasyon-
larını ödediler, hatta %60’ını da yenilediler.  Za-
ten 2009 yılı içerisinde sendikasyon açısından 
bir problem de yaşanmadı. Türkiye, güvenli bir 
liman haline geldi ve hızlı bir şekilde ülkemize 
sermaye akışı başladı. Hatta 2010 yılı içerisinde 
paranın yönü Türkiye’ye döndü. 2010 yılının son 
çeyreğinde Merkez Bankası’nın aldığı bir takım 
kararlar oldu ve gösterge faizlerini düşürdü. 
2011’in Ocak ayında da 8-9 milyar dolar sıcak 
para Türkiye’yi terk etti. Bu arada Merkez Ban-
kası’nın sıkılaştırma politikası devam ediyor. 

Türk Bankaları açısından 2010 iyi bir yıl oldu 
ve bankacılık sektörü bir önceki yıla göre yakla-
şık %9 oranında daha fazla kâr elde etti. 2010 
yılında krediler yaklaşık olarak %35 seviyesinde 
büyüdü. Kamu bankalarında ise bu oran %48 

oldu.  Kredilerdeki bu genişleme nedeniyle Mer-
kez Bankası 2010 yılının aralık ayında “Krediler 
2011 yılında da bu şekilde bir büyüme gerçek-
leşirse cari açığımızı toparlamamız mümkün 
olmaz. Dolayısıyla kredileri daraltmamız gere-
kir” dedi. Kredileri daraltmak için de biraz önce 
bahsettiğimiz tedbirleri 2010’un Aralık ayında 
aldı. Bunu takiben 2011 yılı Ocak ve Mart ayla-
rında da yeni kararlar alındı. Bunun tesirlerini de 
bundan sonra hep beraber göreceğiz. Öte yan-
dan, bankacılık sektöründe gerek yurt içi gerek 
de yurt dışı sendikasyonlarla çok ciddi bir kay-
nak girişi oldu. Ekonomimiz yüzde 5–6’lar sevi-
yesinde büyürken krediler %35 büyüdü. Dolayı-
sıyla bankacılık sektörü 2010 yılı içerisinde hem 
kaynak tarafı hem de krediler tarafı itibariyle çok 
ciddi bir büyüme trendi gösterdi. 

“2010 dolu dolu geçti”

Peki, Türkiye Finans Katılım Bankası için 
2010 nasıl bir yıl oldu?

Türkiye Finans 2010 yılında bankacılık sek-
törüne paralel bir yapıda seyretti. Kredilerimiz  
ve kaynaklarımız %30’lar seviyesinde büyüdü. 
Biz bu büyümeyi sadece bir şube açmamıza 
rağmen gerçekleştirdik. Kriz dönemlerinde “dur 
ve bekle” politikası uygulanması gerekiyor. Biz 
de bu yıllarda, 2008 yılında başlattığımız Atı-
lım Programı’na ağırlık verdik ve faaliyetlerimi-
zi buna göre düzenledik.  Altyapımızı ve bilgi 
sistemlerimizi elden geçirdik. Bankacılığın bir 
aktif yönetimi değil, pasif yönetimi ve gider yö-
netimi olduğunu göz önüne alarak 2010 yılında 
giderlerimizi gözden geçirme ve muhasebemizi 
yeniden yapma şansına sahip olduk. 2010 yılı 
hem personelimizin yetiştirilmesi, hem süreç-
lerimizin gözden geçirilmesi, hem de maliyet-
lerimizin gözden geçirilmesi anlamında bizim 
için çok faydalı bir yıl oldu. Yine bu yıl içerisinde 
alacaklarımızı ve kredilerimizi daha yakından 
takip etme şansına sahip olduk ve kanuni taki-
be düşmüş alacaklarımıza çözüm arayışı içeri-
sinde olduk. Şunu belirtmeliyim ki bizim kanuni 
takiplerimiz bankacılık sektörüne göre daha iyi 
noktada.  Kalıcı olan başarı bana göre sistem-
lerin yeniden yapılanması, sistemlerin gözden 
geçirilmesi ve yeni durumlara hazır hale getiril-
mesi ile mümkün.  Biz de 2010 yılı içerisinde 
ürünlerin yenilenmesi eğer yeterli ürün yoksa o 
ürünlerin üretime alınması gibi konulara odak-
landık.  Kısacası, her departmanın, her şubenin, 

Bankacılı-
ğın bir aktif 
yönetimi 
değil pasif 
yönetimi ve 
gider yöneti-
mi olduğunu 
göz önüne 
alarak, 2010 
yılında çok 
ciddi olarak 
giderlerimi-
zi, yeniden 
dizayn etme, 
gözden 
geçirme, 
muhasabe-
mizi yapma 
şansına 
sahip olduk.
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bölge müdürlüğümüzün ve genel müdürlükleri-
mizin hepsinin çalışma biçimlerini yeniden göz-
den geçirdik. “Nasıl daha verimli bir çalışma 
gerçekleştirebiliriz, elemanlarımızı nasıl daha 
yetkin bir hale getirebiliriz?”gibi konulara odak-
landık, buna göre personelimizi eğittik, görev 
ve sorumluluklar açısından iyileştirme çalışma-
ları yaptık. Ayrıca 2010 yılı içerisinde Genel Mü-
dürlük binamızı ve Tophane binamızı yeniledik. 
Kartal binamızdaki bütün ofislerimizi de yenile-
dik. Dolayısıyla 2010 yılının gerçekten iyi bir yıl 
olduğunu söyleyebilirim. Kârlılıkta da Türkiye 
Finans olarak 2009 yılına göre iyi bir artış sağ-
ladık. Bankacılık sektörü yaklaşık olarak %8-9 
civarında bir karlılık artışı sağlamışken biz %20
’leri geçen bir artış yakaladık. 

2010 yılında tanıtım tarafında çok fazla pi-
yasada olmadık. 2009 yılında Türkiye’de kartlar 
tarafında çok ciddi problemler yaşandı ve ka-
nuni takipler oldu. Biz de bu alanda 2010 yılı 
içerisinde çok fazla açılmak istemedik. Bu ça-

lışmalarımızı 2011 yılına erteledik. Bu yıl reklam 
ve tanıtım çalışmalarına daha fazla eğileceğiz. 
Kurumsal İletişim departmanımız 2011 yılı içe-
risinde daha fazla aktif olacak. Kısacası 2010 
yılı bu anlattığım çerçevede boşa geçen bir yıl 
olmadı, dolu dolu bir yıl oldu. 

Diğer taraftan, biz de banka yöneticileri ola-
rak bu yıl içerisinde dünyayı izleme fırsatı bul-
duk. Dünya finansal krizinden ders çıkarma 
fırsatımız oldu. Bu zorluklar döneminde kendi-
mizi Türkiye ve dünyada nasıl daha güçlü hale 
getirebiliriz, krizlerden bankamızı nasıl daha 
etkin ve güçlü çıkartabiliriz bunları görüştük. 
Bu anlamda da 2010 yılı içerisinde başarılı ol-
duğumuz kanaatindeyim. Nasıl şu anda Türkiye 
2009 yılı önceki Türkiye değilse Türkiye Finans 
da 2009 yılı öncesi banka değil. Eğer biz 2001 
yılı ekonomik krizini yaşamamış olsaydık 2008-
2009 krizinden daha fazla etkilenirdik.   Neden 
daha fazla etkilenmedik? Tabiri caizse 2001 yı-
lında kobra sokmuştu, şimdi bir arı soktu. Dola-



13

yısıyla biz arının acısını hissetmedik bile. Ama 
2001 yılında bankacılık sektöründe 50–60 ban-
kanın 25 tanesi kapandı, son krizde ise sadece 
düzeltmeler yaşandı. 

“bankalar 2011’e kuvvetli girdi”

2011 yılını değerlendirebilir misiniz?

Dünyada hala krizle ilgili bir takım çalışma-
lar yapılıyor. Merkez Bankası ve diğer ekonomik 
aktörlerin faaliyetlerine baktığım zaman Türki-
ye’ye duyduğum güven de artıyor. Türkiye’de 
benim endişe duymadığım şey şu; bankalar 
sağlam ve 2011 yılına daha kuvvetli girdiler. 
Merkez Bankası’nın aldığı kararlar 2011 yılında 
nasıl bir netice verir, bunu hep beraber görece-
ğiz. Hazinenin ödemiş olduğu faizler indi. Fa-
izler reel sektörün yatırım yapabileceği düzeye 
indi.  Türkiye’nin büyümesini sağlayacak finan-
sal kaynak şu an var. 2011 yılı sanayici, tüccar 
için;  hizmet sektörü ve yatırımlar için gerçek-
ten bir fırsat yılı olacak. Bunun için gerekli olan 
finansal kaynak var ve bu finansal kaynağın 
maliyeti çok uygun, vadesi de uygun. Merkez 
Bankası da Hükümet de uzun vadeyi teşvik 
ediyor. 2011 yılı inanıyorum ki makro anlamda 
Türkiye için çok iyi bir yıl olacak. Tabii bankalar 
için halen bir takım zorluklar var. Alınan kararlar, 
geçmiş yıla göre bankaların maliyetlerini biraz 
değiştirecek, kârlarını azaltacak. 

Bankalarımızın daha önce yüzde 6’lar sevi-
yesinde olan munzam karşılıkları bir hayli artı-
rıldı. Geçmişte bu karşılıklar için bankalara bir 
nema veriliyordu, o da kaldırıldı. Dolayısıyla 
bankaların bu yönde toplamış olduğu kaynak-
lar Merkez Bankası tarafından alınarak ve be-
del ödenmeyerek bankaların kârları azaltılmış 
oldu. Bunun yanında Merkez Bankası kademe 
kademe gösterge faizlerini düşürmek suretiyle 
ticari faizleri de düşürmüş oldu. Bu da bankala-
rımız için ileri dönemde getiri anlamında bir ka-
yıp. Dolayısıyla bankalar önümüzdeki günlerde 
iki konuya konsantre olmak zorunda: Birincisi, 
maliyetlerini iyi yönetmek zorundalar. İkincisi de 
kanuni takiplerini azaltmak zorundalar. Banka-
cılık denildiği zaman maliyetler, personel gider-
leri ve işletme giderlerini düşünmemiz gereki-
yor. Dolayısıyla bankacılık sektörü bu iki konuya 
odaklanmak zorunda. 

Eğer buradan Türkiye Finans’a geçecek 
olursak, elbette ki dünyadaki gelişmeleri izli-
yoruz, izleyeceğiz. Ayrıca Türkiye’deki Merkez 

Bankası’nın almış olduğu kararların reel sektöre 
etkisini, bankacılık sektörüne etkisini de analiz 
ediyoruz. Bütün bunları yan yana koyduk ve 
Türkiye Finans olarak sektörün en iyi bankala-
rından birisi olmak üzere planımızı yaptık. 2011 
yılında hizmet kalitemizi ve ürün çeşitliliğimizi 
artırmak bizim için çok önemli olacak.  

“Ekibime çok güveniyorum”

Ekibinize 2011 yılı için bir mesajınız var mı?

Ben ekibimi; bilgiyle donatılmış, tam profes-
yonel, bankacılık sektörünü iyi bilen ve çalışma 
iştahı ile bankasını ilerletmek için azim sahibi 
olan insanlar olarak nitelendiriyorum. Bizim eki-
bimiz, birbirlerine çelme takmayan, samimi ve 
her alanda birbirleriyle danışma içerisinde olan 
insanlar topluluğudur. Başarımızın altında yatan 
etmen bu zamana kadar bu ekip ruhuydu, ina-
nıyorum ki bundan sonra da bunu yaşatacağız 
ve bunu yaşattığımız sürece de başarımız de-
vam edecek. Bu sayede geçen yıla göre yüz-
de %30 daha verimli olacağız. Bunu başarabilir 
miyiz? Evet, başarabiliriz. Kanaatime göre 2011 
yılının sırrı burada. Önemli olan mevcut ekiple 
daha fazla çalışabiliyor olmak. Biz hem iş sü-
reçlerimizi yeniliyoruz, altyapımızı geliştiriyoruz, 
bilgi sistemlerimizi daha etkin hale getiriyoruz 
ve zamanı mümkün olduğunca daha iyi değer-
lendiriyoruz. Hem sahada koşan iyi arkadaşları-
mız hem de mutfak da bunların işlerini kolaylaş-
tıracak başarılı arkadaşlarımız var. Bankacılıkta 
iki temel unsur var; bunlardan bir tanesi bu işi 
iyi bilmek. İyi bilmediğiniz zaman yönetemez-
siniz. İkincisi de korumak. Bize milyarlarca do-
lar para emanet edilmiş. Biz bunu iyi korumak 
mecburiyetindeyiz. Bu iki unsur bir araya gel-
diği zaman bir işin başarısız olması mümkün 
değil. Bilgi edinebilirsiniz, bu eğitimlerle verilir 
ama dürüstlük kolay elde edilen bir şey değil. 
Bizim ekibimiz hem dürüst, hem de işini bilen 
ve ona sahip çıkan bir ekip. Ben ekibime güve-
niyorum. Nice zorlukları aştık, bundan sonra da 
nice zorlukların üstesinden geliriz. Bizim bura-
daki varlığımızın nedeni vatanımıza, milletimize 
hizmet etmektir. “Biz milletimizi nasıl daha rahat 
bir hale getirebiliriz, işsizlik oranımızı nasıl daha 
aşağılara indirebiliriz?”in derdindeyiz. Bu da an-
cak ekonomiye yapacağımız katkılarla olacak-
tır. Logomuzu oluşturan dört su damlasından 
birinde temsil edildiği üzere; “toplum” için çalı-
şıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 
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Bir zamanlar pis kokusu ve adeta bataklı-

ğa dönüşen yapısıyla yanına dahi yaklaşa-
madığımız Haliç, İstanbulluların tabiriyle “Al-
tın Boynuz” bugün eskisinden belki de daha 
güzel bir şekilde İstanbullulara kucak açıyor. 
Bu ay 7000 yıllık geçmişiyle Haliç’in yeniden 
doğuşunun hikâyesini anlatacağız sizlere
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7000 yıllık 
Altın boynuz’un hikâyesi

Bir zamanlar pis kokusu ve adeta bataklığa dönüşen yapısıyla yanına dahi yaklaşamadığımız 
Haliç, İstanbullular’ın tabiriyle “Altın Boynuz” belki de bugün eskisinden daha güzel bir şekilde 
İstanbullular’a kucak açıyor. Bu ay 7000 yıllık geçmişiyle Haliç’in yeniden doğuşunun hikâyesini 
anlatacağız sizlere… 

Yazı: 
Kübra Demir

haliç 
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Bir zamanlar pis kokusu ve adeta bataklı-

ğa dönüşen yapısıyla yanına dahi yaklaşa-
madığımız Haliç, İstanbulluların tabiriyle “Al-
tın Boynuz” bugün eskisinden belki de daha 
güzel bir şekilde İstanbullulara kucak açıyor. 
Bu ay 7000 yıllık geçmişiyle Haliç’in yeniden 
doğuşunun hikâyesini anlatacağız sizlere

B
ir zamanlar yemyeşil toprakları ve 
tertemiz deniziyle “Altın Boynuz” 
olarak adlandırılan Haliç, 1990’lı 
yıllarda sanayinin gelişmesiyle 
birlikte adeta bir bataklığa dönüş-
müştü. O dönem Haliç’i temizle-

mek ve İstanbullular’a kazandırmak için pek çok 
öneri getirildi. Hatta içinin toprakla doldurularak 
koca yeşil bir alan yapılmasıyla ilgili sıra dışı bir 
fikir bile ortaya atıldı… Bunların hiç birisi yapıl-
madı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ 
ortaklaşa olarak Türkiye’nin en büyük kurtarma 
projesine imza attılar ve Altın Boynuz’u bize tek-
rardan kazandırdılar. Bugün Haliç bütün ihtişamı 
ve etrafında ki pek çok rengiyle tekrardan bize 
gülümsüyor. Biz de bu sayımızda İstanbul’un 

7000 yıllık tarihiyle Kültür Vadisi Haliç’i sahip ol-
duğu varlıklarıyla birlikte anlatmaya karar verdik. 

7000 yıllık hikâye

Haliç… Bu kelime tamı tamına 7000 yıllık bir 
hikâyenin ismidir aslında. Binlerce yıl önce Alibey 
Deresi ile Kâğıthane Deresi’nin İstanbul Boğa-
zı’ndan gelen deniz sularıyla birleşmesi sonucu 
oluşan ve aslında her birimizin “Altın Boynuz” is-
miyle bildiğimiz Haliç, bugün sahip olduğu pek 
çok güzelliği ile İstanbul’un eşsiz bölgelerinden 
biri. Haliç’in hikayesini tüm ayrıntılarıyla anlataca-
ğız ama önce, bir dipnot düşelim ve bu eşsiz gü-
zelliğe neden “Altın Boynuz denildiğinin sorusuna 
cevap verelim. Haliç, Boğaz’ın güneyinden batı-
sına doğru uzanan boynuz şeklindeki yapısından 
dolayı İlkçağ’da Khrysokeras yani Altın Boynuz 

olarak anılmış ve bu isim geçmişten günümüze 
gelmeyi başarmış. Her yıl İstanbul’u gezmek için 
gelen yerli, yabancı turistlerin mutlaka uğradıkla-
rı yerlerin başında gelen Haliç’e Avrupalılar yine  
Altın Boynuz anlamına gelen “Golden Horn” di-
yorlar. Tarihi Yarımada ile Beyoğlu (Pera) yakası-
nı birbirinden ayıran Haliç, bugün tarihi, kültürel 
ve fiziki yapısıyla İstanbul’un en önemli bölgele-
rinden biri. Bundan binlerce yıl öncede bu durum 
bugünkünden farklı değildi. Haliç her zaman İs-
tanbul’un eşsiz değerlerinden biri olmuş. Özel-
likle Osmanlı Devleti’nin himayesi altında olduğu 
zamanlarda Haliç nehrinde saltanat kayıklarının 
sefaları, bugün bile Tarihçiler tarafından büyük 
bir özlemle anlatılır ve bu sahne pek çok ressa-
ma malzeme olmuştur. O dönemde Haliç temiz 

suyu nedeniyle balıkçıkarın ekmek teknesiymiş. 
Bulunduğu coğrafya nedeniylede dünyanın en 
güvenli limanlarından biri olma ünvanına sahip-
miş. Zengin bitki çeşitliliği nedeniylede Haliç’te 
her türlü canlının da yaşamasına olanak sağla-
mış ve yıllarca burası en nadide, en farklı deniz 
ürünleriyle nam salmış. 

Haliç kirlenmeye başlıyor

Ama bu ününü İstanbul’un sanayileşmesine 
kadar devam ettirebilmiş Haliç. Ve bir gün İstan-
bullular Haliç’in kirlenmeye başladığını fark ettiler 
ve çok uzun süre önlem alamadılar… Her şey Ha-
liç’in 1954 senesinde sanayi bölgesi ilan edilme-
siyle birlikte başlıyor. Sanayinin hızla gelişmesiyle 
birlikte Haliç önüne geçilemeyecek bir şekilde 
bataklığa dönüşüyor. Tabi o dönemde de Kültür 



16
p

ay
la

si
m

@
tu

rk
iy

ef
in

an
s.

co
m

.t
r

Vadisi’nin kurtarılması için pek çok proje üretilme-
ye başlanıyor. Örneğin, 1970’li yıllarda bölgedeki 
gemi söküm yerlerinin başka illere taşınması öne-
riliyor… Ya da Haliç’in boğaza kanallar vesilesiyle 
bağlanarak temizlenmesi gündeme gelmesine 
rağmen hiçbir proje hayata geçirilemiyor. Hatta 
o dönemde Haliç’in Unkapanı Köprüsü’ne kadar 
toprakla doldurularak yeşil alan ve park haline ge-
tirilmesi fikrinin bile öne sürüldüğü rivayet edilir. 

Haliç, hayata dönüyor
Haliç’i kurtarmak amacıyla sonunda İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’nin ortaklı-

ğında dünyanın en büyük çevre koruma pro-
jesi çok geç olmadan hayata geçiyor ve Haliç 
geçmişte ki güzelliğinden belki de daha temiz 
bir şekilde İstanbullulara gülümsüyor. Haliç’i 
tekrardan İstanbullulara kazandıran bu projeye 
biraz daha yakından bakmakta fayda var. Proje 
“Haliç Çevre Koruma Projesi” adını alıyor ve ilk 
olarak 1995 yılında temizlik çalışmalarına başla-
nıyor. Daha sonra İSKİ 1997 yılını Haliç yılı ilan 
ederek çalışmalarına hız vermiş. Belediyenin ve 
İSKİ’nin bu çalışmalarının hepsini tek tek anlat-
mayacağız, lakin 10 yıllık uzun bir çalışmanın 
ardından tamı tamına 653 milyon dolar harca-
narak Haliç’in bataklık olmaktan kurtulduğunu 

Ramazan’ın gözdesi, Feshane
Ramazan ayının vazgeçilmezi Feshane, yani Uluslara-

rası Fuar ve Kongre Merkezi de Haliç sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Buraya Feshane isminin verilmesinin nedeni 
ise Osmanlı döneminde burasının fes dikilen alan olarak 
kullanılması. Bugün, Feshane Ramazan eğlencelerinin en 
güzel yapıldığı yer olmakla birlikte pek çok sanatsal aktivi-
teye de ev sahipliği yapıyor. 



17



18

rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Belediye ve İSKİ bu 
projeyle birlikte sadece Haliç’e değil, İstanbul 
Boğazı’na da evsel ve endüstriyel atıksu girişi-
mini engellemiş. Projenin 2002 yılında Dünya 
Büyükşehir Belediyeler Birliği tarafından dü-
zenlenen yarışmada birincilik ödülü kazandığını 
özellikle belirtelim. Yarışmaya o dönem 15 ül-
keden 30 proje katılmış,  birinciliği Haliç’i kur-
tarma projesiyle Türkiye kazanmış. Böylelikle bir 
dönem temizlenmesi için toprakla kapatılması 
bile önerilen Haliç adım adım tekrardan hayata 
dönüyor. Bugün Haliç’te deniz canlılarının tek-
rardan yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dil 
balığı, iskorpit ve gelincik larvalarının oldukça 
fazla olduğu Haliç’te dünyada nesli tükenmekte 
olan denizatına da rastlamak mümkün. Burada 
özellikle belirtelim, Haliç’te yapılan çalışmaların 
heba olmaması ve Haliç’in tekrardan bataklık 
haline dönüşmemesi için bugün hala çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor. Örneğin Haliç bölge-
sindeki işletmeler 7/24 saat kontrol edilerek Ha-
liç’in tekrardan kirlenmesinin önüne geçilmeye 
çalışılıyor. 

Kültürlerin vadisi

Evet, Altın Boynuz Haliç’in yeniden doğu-
şunun hikâyesi bu şekilde. Bölge sahip olduğu 
tüm bu güzellikleriyle İstanbul’un incisi, en na-
dide bölgesi. Hal böyle olunca bu bölgede pek 
çok kültürel ve sosyal aktivite ve merkez za-
man içerisinde yerini almış. Bunlardan biri “Ha-
liç Kongre ve Kültür Merkezi”. Avrupa’nın sayılı 
merkezlerinden birisi olarak kabul edebilece-
ğimiz Haliç Kongre ve Kültür Merkezi, 1923 ta-
rihli Sütlüce Mezbahası binasının yeniden ya-
pılmış ve genişletilmiş projesi olarak dikkatleri 
üzerine çekiyor. Yaklaşık 65 bin metrekarelik 
alan üzerine kurulu olan bu merkezde yok yok. 
Burada yer alan aktiviteleri kısa da olsa say-
mak gerekirse 3.035 kişilik konser alanı, 1.120 
kişilik tiyatro alanı, 900 kişi kapasiteli 3 sinema 
salonu, 14 çalışma salonu, 650 kişilik restoran, 
7 bin 700 metrekarelik açık hava etkinliklerinin 
yapılabileceği alanı ile sadece İstanbul’un de-
ğil Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri 
olma özelliğine sahip. Bugün Haliç Kongre 
ve Kültür Merkezi uluslararası pek çok fuar ve 
kongreye de ev sahipliği yapıyor. 

Köprülerin merkezi

Bugün Haliç’e köprülerin merkezi ünvanını da 
verebilmek mümkün. Çünkü dile kolay üzerinde 

tam dört köprü yer alıyor: Haliç Köprüsü, Eski 
Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü ve Galata 
Köprüsü… Bu köprülerin en eskisi ise Unkapa-
nı Köprüsü’dür. Burada yer alan köprülerin her 
birinin en büyük özelliğinin balık tutulması için 
biçilmiş kaftan olduğunu tüm İstanbullular bilir-
ler. İster hava yağmurlu olsun isterse kar yağsın 
köprüden geçen herkes tek tek sıralanmış balık-
çıların tarif edilemeyen bir huzur eşliğinde balık 
tuttuğunu görürler.  

Türkiye’nin ilk Miniatür Parkı
 
Haliç’in en önemli kültür yapıtlarından biri de 

hiç şüphesiz Miniaturk’tür. Miniaturk aynı zaman-
da Türkiye’nin ilk minyatür parkıdır ve tam olarak 
2003 tarihinde hizmete açılmıştır. Yaklaşık 60 bin 
metrekarelik bir alan üzerinde Türkiye ve Osman-
lı coğrafyasının seçkin eserlerinin maketleriyle 
karşılaştığınız bir yerdir burası. Burada ayrıca 58 
eser İstanbul’dan, 50 eser Anadolu’dan 12 eser 
ise bugün Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı 
coğrafyasından olmak üzere toplamda 120 sabit 
eser sergilenmektedir. 

Aşıkların tepesi, Pierre Loti

Pierre Loti Tepesi, çoğunlukla aşıkların te-
pesi olarak bilinir. Tepeye çıktığınız zaman 
mutlaka birbirlerine sevdalanmış bir çift gö-
rürsünüz. Çünkü tüm Haliç ve çevresini adeta 
kuşbakışı gören tepenin hikâyesi yıllar önce 
bir aşk hikâyesi ile başlamıştır. Fransız Yazar 
Pierre Loti’nin mekanı mesken tutmaya başla-
masıyla bu adı alıyor. Pierre Loti’nin bir deniz 
subayı olarak Türkiye’ye ilk kez 1876 yılında 
geldiği ve Eyüp sırtlarındaki tarihi kahveyi de 
o yıllarda keşfettiği biliniyor. Buraya kadar gel-
mişken Pierre Loti Kahvehanesi’ne uğramayı 
da unutmayın. 

osmanlı dönemine ait eserler, 
Aynalıkavak Kasrı’nda 

Haliç bölgesi içerisinde Osmanlı dönemine 
ait çok değerli bir eser daha yer almaktadır. Bu 
eser, Aynalıkavak Kasrı’dır. Kasır hemen Hasköy 
yolu üzerinde yer almaktadır. Kasrın içerisinde 
bulunan eşyalar bir dönemin Osmanlısını en gü-
zel şekilde yansıtmaktadır. III. Selim tuğralı be-
zemeleri, sedir, kandil, mangal gibi eşyaları ile 
adeta geçmişe dönmek ve yaşamak için bir ayna 
görevini üstlenmektedir. 

MEKAN



1919Erzurum Kalesi’nden 
şehrin genel görünümü

Eyüp Sultan Camii
Eyüp Sultan Camii, İstanbul’un en önemli kutsal  mekanların-

dan biri. Eyüp Sultan, bugün bir cami olmanın çok ötesinde bir an-
lam kazanmıştır. Her yıl onbinlerce yerli ve yabancı turistin mutlaka 
uğradıkları bir yerdir burası. Camiinin hemen yanında Eyüp Sultan 
Hazretleri Türbesi yer almaktadır. Tarihçiler türbenin 1459’lu yıl-
larda camiiyle birlikte inşa edildiğini söylüyor. Türbenin ilk bakışta 
dikkati çeken önemli özelliği dış cephesidir. Çünkü dış cephe çi-
nilerle süslenmiştir ve ziyaretçilerine mükemmel görsel bir şölen 
sunar. Kesme taştan yapılan türbeye biraz daha dikkatli baktığınız 
zaman sekiz köşeli, tek kubbeden oluştuğunu görürsünüz.
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Yazı: 
Serbest Çelebi 

I
rak savaşı öncesi Türkiye ABD’den 90 mil-
yar dolar istediği gerekçesiyle Batı basını-
nın eleştiri konusu olmuştu. Oysa Irak, ya-
şadığı siyasi karışıklıktan önce Türkiye’nin 
en önemli ihracat merkezlerindendi. Savaş 
nedeniyle sekteye uğrayan ticaret, özel-

likle Güneydoğu Anadolu bölgemizi ekonomik 
açıdan geriye götürürken, ülkede döviz darlığı-
na ve ekonomik krizlere neden oldu. Irak’a hala 
demokrasi gelmedi ama global şirketler ülkenin 

her tarafında birçok tesisi işletmeye başladılar. 
Elbette Türkiye de bu bölgede iş yapan ülkeler 
arasında ama bir farkla, daha önce ihaleleri doğ-
rudan alan Türk firmaları, bu defa batılı şirketlerin 
taşeronu haline gelmeye başladılar. 

Neyse ki, hükümetin son dönemde uygula-
maya soktuğu “komşularla sıfır sorun” temalı dış 
politika, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile 
yaptığımız ticaret hacminde gözle görülür bir ar-
tışa neden oldu. Örneğin Türk firmaları Libya’da 

Avrupa ve Amerika ekonomik krizlerle boğuşurken, Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da halklar yarım 
asırlık tiranlara başkaldırdılar. Bizler bunun Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki halkların demokratik mü-
cadelesi olduğunu düşünürken, Libya’da yaşananlar bir anda kafalarda soru işaretleri doğmasına 
neden oldu? Batı neden Yemen’deki askeri müdahaleye ses çıkarmazken, Libya’ya acil müdahale 
etme gereği duydu? Müttefik uçaklarının Batı’nın sevimsiz çocuğu Saddam Hüseyin’den sonra, 200 
milyar dolarlık rezervi ile Avrupalılar’ın sevimsiz çocuğu Kaddafi’yi hedef almakta gecikmemesi bir 
tesadüf müydü? Kısacası bu demokrasi mücadelesinin bir yerlerine para bulaştı mı? Acaba, Orta-
doğu’yu ekonomi ateşi mi yakıyor?

ortadoğu’yu ekonomi 
ateşi mi tutuşturdu?
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tekstilden, inşaata kadar birçok alanda faaliyet 
göstermeye başladılar ve bu ülke ile yaptığımız 
ticaret günden güne katlanarak artış gösterdi.   

Ekonomik açıdan her şey Türkiye’nin istediği 
gibi giderken Tunus’ta başlayan gösterilerle Os-
manlı’nın mirası Müslüman topraklar karıştı. İlk 
isyan bayrağının çekildiği gün bunun tamamen 
tiranlara başkaldırı olduğunu düşündük. Ama 
batılı ülkelerin olaylar karşısında aldığı tavır, bazı 
kişilerin kafalarında soru işaretlerinin doğmasına 
neden oldu. Acaba yaşanan “kartları beğenme-
dim, yeniden dağıtın beyler” oyunu muydu? Bu-
gün Libya’da yaşananlar basit bir hak arama is-
yanından öte, bütün dünyanın bir şekilde bulaştığı 
büyük bir oyunun oynandığını gösteriyor bize.

Biz de Libya özelinde bu coğrafyada yaşa-
nanlara ekonomi penceresinden bakmak istedik. 
Önümüzdeki dönemlerde yeniden şekillenmeye 
başlayan Ortadoğu, pek çok ekonomik dengeyi 
alt üst edecek gibi gözüküyor. Bütün bu olayların 
ışığında akıllardaki tek soru; Ortadoğu’da neler 
olduğu? 

Libya iştah kabartıyor

Tüm bunlara geçmeden önce konuya daha 
yakından bakalım. Libya lideri Muammer Kadda-
fi’nin ekonomik olarak hiç kimseye bağlı olma-
ması, dış borcunun bulunmaması ve Libya’nın 
elinde 50 milyar varil petrol, 1,5 trilyon metreküp 
doğalgaz ve 200 milyar dolarının olması batılı 

devletlerin iştahını kabartıyor.  Nitekim bazı ke-
simler Birleşmiş Milletler’in Libya’ya müdahalesi-
nin sebebini buna bağlıyor. Örneğin, Selçuk Üni-
versitesi’nden Yar. Doç. Adnan Çelik, “Yemen’de 
her gün insanlar ölüyor, ama orası için Birleşmiş 
Milletler karar almıyor. Çünkü Yemen’de petrol 
yok. Fransa, Tunus’ta kaybettiği prestiji Libya’da 
kazanmaya çalışıyor. Ama aynı Libya ve Kaddafi, 
Fransa için yakın bir geçmişte iyi bir partner idi ” 
diyor. Hatta bir kesim de bunun aslında Büyük 
Ortadoğu Projesi’nin bir ayağı olduğunu düşü-
nüyor. Ve olayların dış güçler tarafından başla-
tıldığını, hatta eylemcilere silahların yine bu dış 
güçler tarafından verildiğini söyleyenler bile var. 
Bu olayların bölgedeki halkın yoksul olmasından 
ve Kaddafi’nin halkına işkence yaptığından kay-
naklandığını düşünenler de az değil… Tüm bu 
düşünceleri ve akabinde soruları uzatabilmek 
mümkün. Siyasetçiler konunun daha iyi anlaşıl-
ması için Libya’nın izlediği ekonomik politikaların 
incelenmesinde hem fikir. 

Aslan payını kim alacak?

Libya bu döneme kadar herkesle ticaret yap-
mıyordu. Ve neredeyse tüm kurumları kamulaş-
mıştı. Kurumlarının kamulaşması Libya’nın sa-
dece istediği ülkelerle gerek ekonomik gerekse 
siyasi ilişkiler içerisinde bulunacağı anlamına ge-
liyor. Bunun en güzel örneklerinden birini Türki-
ye veriyor. Libya, 1980’lerin başında 100 binden 
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fazla işçimize iş imkânı sağlamış ve o dönemde 
Türk müteahhitlerinin dünyaya açılan kapısı ola-
rak ifade edilmişti. Bunları ihracat rakamlarında 
da görebilmek mümkün. Türkiye’nin Libya’ya 
ihracatı 2008 yılında 1 milyar 74 milyon 288 bin 
Dolar, 2009 yılında 1 milyar 799 milyon 236 bin 
Dolar oldu. 2010 yılında ise ihracat 1 milyar 935 
milyon 307 Dolar olarak gerçekleşerek, bir önce-
ki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış gösterdi. Ayrı-
ca, Libya’ya geçen yıl, dış ticaret istatistiklerinde 
yer almayan 40-60 milyon Dolar civarında bavul 
ticareti yapıldığı da tahmin ediliyor. Ayrıca Türk 
işadamları bu ülkede son on yılda 15 milyar do-
lara yakın müteahhitlik hizmeti yürütmüş. Oysa 
bugün Libya’ya savaş açan ne ABD, ne durgun-
luk içerisinde bulunan İtalya ne de Fransa hiçbiri 
Libya’dan istedikleri aslan payını alabilmiş du-
rumda değiller. 

Peki, bu olaylar nasıl başladı? 

Hikâye Tunus’ta başlıyor. Tunus’un  Sidi Bu-
zid  kentinde 17 yaşında seyyar satıcı Muham-
med Buaziz’in el arabasına zabıtanın el koyması 
ve bunun üzerine Buaziz’in kendini yakmasıyla 
başladı her şey. Bu olay ülkedeki işsizliği protes-
to eylemlerine dönüştü. Ve halk, güvenlik güçleri 
ile çatışmaya başladı.  Daha sonra olaylar Kas-
rin, Regeb ve Thala’ya sıçradı. Güvenlik güçleri 
ile çatışmalar başladı. 23 yıldır başta bulunan 
Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali göstericile-
ri terörist olarak adlandırdı. Olaylarda birçok kişi 
hayatını kaybetti.  Tunus Komünist İşçi Partisi 
Başkanı gözaltına alındı. Ancak çok geçmeden 
serbest kaldı.  Kısa süre sonra Bin Ali ülkeyi terk 
etti. Bin Ali’ye ait mülkler yağmalandı. Bu olay-
dan sonra başkentin merkezi polis ve askerlerce 
ablukaya alındı. Bin Ali’yle tüm irtibatlar koparıldı. 
Onun yerine de vekaleten Fuad Mebaza getirildi. 
Olaylar Tunus’la sınır kalmadı ve diğer ülkelere 
de sıçradı. 

Mısır da karıştı

Gösteriler Mısır’da ise 18 gün sürdü. 32 yıldır 
iktidarda bulunan Hüsnü Mübarek’in koltuğu da 
böylelikle sallanmaya başladı. Gösteriler başta 
Kahire olmak üzere Mısır’ın birçok yerinde rit-
mini artırdı. Ordu, halkın önünde duruyor ancak 
kimseyi engellemiyordu. Onlarca kişi hayatını 
kaybetti. Halkın karşısında duramayacağını an-
layan Mübarek 11 Şubat’ta görevinden istifa et-
mek zorunda kaldı. Ordu yönetimi Mübarek’ten 
devraldı. 

Fikri Türkel: 
“Çok daha büyük 
bir potansiyel bizi 
bekliyor” 

Bizim için önemli olan 
müteahhit şirketlerimi-
zin buralarda iş yapması. 

Özellikle Libya için düşünürsek, Libya’da 
son 10 yılda 15 milyar dolar taahhüt hizme-
tinde bulunmuşuz. Ve hala buradaki proje-
lerimiz devam ediyor. Sadece Libya’da de-
ğil, Mısır’da da bu şekilde. Mısır’da 114 tane 
firma son beş yıl içerisinde büyük yatırımlar 
yaptı. Bu çok önemli bir rakam. Mağazalar, 
firmalar, ihracat şirketleri var. Mısır’ın yeni-
den yapılanmasında bu firmalar çok önem-
li görevler üstlendiler. Ayrıca Kuzey Irak’ta 
çok önemli bir potansiyelimiz var. Sadece 
dış ticaret alanında değil orada her sektör-
de varız. Aynı durum Suriye için de geçerli. 
Özellikle Suriye ile vizelerin kalkmasından 
sonra ikili ilişkiler çok daha fazla gelişti. Ve 
buna bağlı olarak ticaret hacmi de gelişti. 
Son durum itibariyle buralarda bir hareket-
lilik olduğunu söyleyebiliriz. Bu hareketlilik 
kısa vadede bütün ilişkilerimizi askıya aldı. 
Fas, Mısır, Tunus bizim bu ülkelere çok bü-
yük rakamlarda ihracatımız ve ithalatımız 
var. Sonuçta burada yaşanan olayların bizi 
kısa vadede etkileyeceğini düşünüyorum. 
Örneğin Mısır’da rakamlar hemen eski dış 
ticaret rakamlarına erişti. Bizim Libya’yla 
olan ilişkilerimiz çok köklü. 30 - 40 yıl ön-
ceye dayanan bir geçmişimiz var. Libyalılar 
bizi çok iyi tanıyor. Hem siyasi açıdan bizi 
çok iyi tanıyorlar hem de iyi iş yaptığımızı bi-
liyorlar. Kısacası siyasi durum önümüzdeki 
dönemde ne olursa olsun sadece Libya için 
değil diğer ülkeler için de geçerli. Bu duru-
mun Türkiye’nin lehine katlanarak devam 
edeceği inancındayım. Yeter ki dış politi-
kamız bundan sonra stratejik bir hata yap-
masın. Şimdiye kadar yapılan gerek politika 
gerekse iş adamlarımızın hamleleri bugün-
den sonra daha fazla olmalı. Çünkü bütün 
dünyanın gözü buralarda.  Türkiye’nin Ku-
zey Afrika’da, Suriye’de, Afganistan’da elde 
ettiği inisiyatifi buralarda da elde edeceğini 
düşünüyorum. Bundan sonraki sorumluluk-
ları çok çok daha ağır ve hassasiyet içeri-
sinde götürmek zorundayız. 
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 olayların ülkesi, Libya 

Mısır ve Tunus’tan sonra Libya’da da baş-
layan olaylar sonucunda yüzlerce kişi çareyi 
ülkeden kaçmakta buldu. Başta Türkiye olmak 
üzere birçok ülke kendi vatandaşlarını ülkeden 
kurtarmak için çalışmalar yaptı. Olaylar hala sü-
rüyor. 1969’dan beridir iktidarda olan Kaddafi 
göstericilerin dış güçlerin etkisi altında olduğunu 
söylüyor. Çatışmalar adeta iç savaşa dönüştü. 
Birleşmiş Milletler de bu konuya daha fazla se-
yirci kalamadı ve Kaddafi’nin üslerini vurmaya 
başladı. Biz dergiyi baskıya hazırlarken Libya’da 
kaos hakimdi… 

Gösteriler Ürdün’e de sıçradı. Önlem olarak 
Kral Abdullah hükümeti görevden aldı. Bu gös-
terilerin durmasını sağlamadıysa da biraz olsun 
sakinleşti Ürdün. Lübnan da bu akımın etkisine 
katıldı. Ve Lübnan’da da yönetim değişti.  25 
Ocak’ta Hizbullah ve Hıristiyan grupların deste-
ğini alan iş adamı Necib Mikati başbakan oldu.  
Suriye’de daha önce reform sözü vermiş olan 
ve bu konuda birçok yenilik getiren Beşar Esad  
halkçı tavırları olmasına rağmen gösterilerin Su-
riye’ye sıçramasına engel olamadı. Ancak gös-
teriler diğer ülkelerde olduğu gibi çok büyümedi. 

Irak, iran, bahreyn, Fas, 
Cezayir ve Yemen

Gösteriler Irak’ın kuzeyinde de kendini gös-
terdi. Biri polis olmak üzere şu ana kadar Irak’ta 
5 kişi hayatını kaybetti.  İran’da ise İran devrimi 
yıldönümünde muhalifler adeta göz hapsine 
alındı. Çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 
Yemen’de de yapılan gösteriler sonucunda 32 
yıldır iktidarda olan  Ali Abdullah Salih geri adım 
atarak 2013 yılındaki seçimlerde aday olmaya-
cağını açıkladı. Hatta seçimlerin bu yıl yenilen-
mesi de gündemde. Olaylardan Fas da nasibini 
aldı. Fas’ta yapılan gösterilerin amacı da yöne-
timin değişmesinden başka bir şey değildi.  Tu-
nus’takine benzer olaylar Cezayir’de de yaşandı. 

Prof. Dr. Kerem 
Alkin:  

“Türkiye bu 
süreci çok 

dikkatli izlemeli” 
Bölgedeki birinci kuşak 

ve ikinci kuşak komşu ülkelerle aramızda sı-
fır sorun politikası çerçevesinde ekonomik 
ilişkilerimizi çok daha güçlendirdiğimiz bir 
sürecin içerisine girmiştik. 2008 yılının sonba-
harında küresel kriz patlak verdiğinde Türkiye 
Avrupa Birliği’nde geleneksel pazar kaybına 
uğrarken, en azından birinci ve ikinci kuşak 
komşu ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkilerini 
güçlendirdi. Bu da o dönemde yaşadığı bazı 
kayıplarını önemli ölçüde telafi etmesini sağ-
ladı. Bu bizim için bir avantaj oldu. Özellikle 
2008-2009 ve 2010 yıllarında bölge ülkelerine 
yönelik olarak inşaat malzemesi başta olmak 
üzere pek çok mal ve hizmette ihracatımızın 
artması, Türkiye için çok önemli sonuçları da 
beraberinde getirdi. Bu nedenle “Kuzey Afri-
ka ve Ortadoğu’da bugün itibariyle baktığı-
mızda çeşitli siyasi gelişmeler ve çalkantıların 
gündeme gelmiş olması muhakkak ki hem 
Türkiye’ye mal ve hizmet ihracatı hem de mü-
teahhitlik hizmetleri ile neredeyse 6-7 milyar 
dolar gelir kazandıran bir coğrafyada, acaba 
bu elde ettiğimiz gelirleri sürdürebilecek miyiz 
sürdüremeyecek miyiz?” gibi kimi soru işaret-
lerini de beraberinde getirmiştir. Bugün itiba-
riyle süreci kontrol etmeye çalışıyoruz. Dolayı-
sıyla Türkiye bu alanda kendisine ciddi katkı 
sağlayan ülkelerle olan ilişkilerini en özenli, en 
dikkatli bir şekilde yürütmeyi sürdürüyor. Son 
olarak 2010 yılında Irak pazarı Fransa’dan 
sonra Türkiye’nin beşinci en önemli ihracat 
pazarı oldu. 2011’de belki de Irak pazarı dör-
düncü en önemli ihracat pazarı olacak. Söz 
konusu coğrafyalarda ve ülkelerde ufak tefek 
yönetim değişiklikleri ya da daha büyük çaplı 
yönetim değişiklikleri olduğu zaman göreve 
yeni gelenler de Türkiye’nin zaten bir şekilde 
tanıdığı Türkiye’yle yakın diyaloğa önem veren 
birileri oluyor. Bu dönemde kısa vadede orta-
ya çıkan kargaşa ve belirsizlikten dolayı çeşitli 
çevrelerde muhakkak bazı kayıplar olacaktır. 
Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman 
bu Türkiye için güzel sayılabilecek bir tabloyu 
hiç kuşkusuz beraberinde getirecektir. 
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24 Yahşi Cazibe’nin 

sevilen oyuncusu 
Hakan Yılmaz: “Bir 
başarı yakalayaca-

ğımızı biliyorduk 
ama bu kadarını 
beklemiyorduk. 

Dizide karakterler 
yavaş yavaş oturdu. 
Çok fazla doğaçla-

ma yaptık, kendi-
mizden güzel şeyler 

kattık.”
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benim için Ailem 

Çok Yahşi

T
ürkiye’nin başarılı sit-
com oyuncularından 
Hakan Yılmaz’ı ilk defa 
“İner misin Çıkar mı-
sın?” yarışmasındaki 
başarılı performansıy-

la tanıdık. Televizyonla o ilk buluş-
ması genç ve yetenekli oyuncuya 
sihirli dünyanın kapılarını açarken, 
oyunculuk kariyerinde de bir dö-
nüm noktası oldu. Ve daha çok 
tanındı, daha çok sevildi… 

Mesleki kariyerinizde “İner 
misin Çıkar mısın?” yarışması 
önemli bir basamak oldu sa-
nırız. Böylesi bir başarıyı bek-
liyor muydunuz? 

Bunu tahmin etmemiştim el-
bette, yarının size neler getire-
ceğini bilemiyorsunuz. Arka ar-
kaya geliyorlar. “İner misin Çıkar 
mısın?” yarışmasına katılırken 
oyunculuk anlamında belli bir alt 
yapım vardı. Oldukça rahat hare-
ket ettiğim bir yarışmaydı, sade-
ce profesyonel anlamda ekranla 
tanışmama olanak sağladı. Ön-
cesinde oyunculuğu amatör bir 
şekilde yapıyordum; televizyon 
skeçleri, çocuk tiyatrosu gibi. Bu 
işten para kazanmaya başladı-
ğım asıl dönem yarışma sonra-
sıdır. Üstelik biz o yarışmada bi-
rinci de olmadık ama sonrasında 
içinde Şafak Sezer’in de olduğu 
birkaç kişilik arkadaş grubuyla 

1.5 – 2 yıl kadar kendi yazdığımız skeçleri oy-
nadık. İstediğimiz paraları kazanamadık haliyle. 
Ne zamanki insanların sevdiği ve izlediği prog-
ramlarda yer almaya başladık, o zaman seyirci 
bizi tanımaya başladı ve oyunculuktan gerçek 
anlamda para kazanır hale geldik. 

Asıl sahip olmanız gereken 
yetenek 
 
Bildiğimiz kadarıyla konservatuar mezunu 

değilsiniz, oyunculuk eğitimi aldınız mı? 

Oyunculuk eğitimimi ustalarımdan aldım. 
Akademi mezunu değilim ben, bir defa sınavla-
ra girdim ve kazanamadım. Askerden döndük-
ten sonra hem Tevfik Gelenbe’den oyunculuk 
eğitimi aldım hem de bizim bir tiyatro grubumuz 
vardı, sahneye çıkıyorduk. 15-16 yaşımdan beri 
sahnelerdeyim ve bu işin neredeyse alaylısıyım 
diyebilirim. Oyunculukta eğitim tabii ki gerekli 
ama asıl sahip olmanız gereken yetenek. Ye-
teneğiz yoksa ömür boyu da okusanız bir şey 
yapamazsınız. En başta yetenek diyorum ben; 
yeteneğiz varsa konservatuarda sizi yontuyor-
lar, size bu yeteneğinizi nasıl kullanacağınızı 
öğretiyorlar. Tek başına yetenek de yetmiyor, 
bir işe yaramıyor. Çok yeteneklisiniz ama bunu 
nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, yeteneğiniz 
bir şekilde elinizde patlar, erir gider… Dolayısıy-
la oyunculukta da eğitim şart; konservatuarda 
ya da bir ustanın, bir eğitmenin yanında yete-
neğinizi nasıl kullanacağınızı, insanlara karşı bu 
işi nasıl sunacağınızı öğretiyorlar. İyi bir oyun-
cu olabilmek için yetenek, eğitim, şans, ondan 
sonra öğrenme arzusu. Çünkü bu işin sonu yok, 
evet ben oldum diyebileceğiniz, emekliye ayrı-

Bugüne kadar hayatı öylesine, lay lay lom yaşamak gibi bir hevesim olmadı. 41 
yaşındayım ve çok şey gördüm, çok şey yaşadım. Bundan sonrasında kızım, işim ve ailem var. 

Tek başı-
na yetenek 

de yetmiyor, 
bir işe yara-
mıyor. Çok 

yeteneklisiniz 
ama bunu 

nasıl kulla-
nacağınızı 

bilmiyorsanız, 
yeteneğiniz 

bir şekilde eli-
nizde patlar, 
erir gider…
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labileceğiniz bir iş değil oyunculuk. Eğer geride 
kalmak niyetinde değilseniz… Her gün üstüne 
bir şey katmanız ve kendinizi geliştirmeniz ge-
rekiyor. 

Herkese hitap eden bir dizi

Şu sıralar “Yahşi Cazibe” küçük çapta 
fenomenlerini oluşturmaya başladı bile, dizi 
çok seviliyor. Dizinin bu başarısını neye bağ-
lıyorsunuz?  

Çok güzel, çok muhteşem gidiyor. Açıkçası 
Yahşi Cazibe’nin bir başarı yakalayacağını bi-
liyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Dizi-
de karakterler yavaş yavaş oturdu, neredeyse 
3-4 bölüm sonra. Çok fazla doğaçlama yaptık, 
kendimizden güzel şeyler kattık. Biz doğaçlama 
yaptıkça yazarlar doğaçlamalarımızı alıp öbür 
haftaya yazdılar, bu defa yeni bir şey ortaya koy-
mak için üstüne hep bir şeyler ekleyerek gittik 
ve bütün Türkiye genelinde herkese hitap eden 
bir diziye imza attık. Yahşi Cazibe’yi bugün üni-
versite mezunu da izliyor, ev kadını da, ortaokul 
mezunu da… Herkese hitap eden, her kesim 
tarafından beğeniyle izlenen bir dizi oldu, bu se-
beple çok izleniyor hatta bir defa reyting rekoru 
bile kırdı. Bu yüzden de tüm ekip olarak çok mut-
lu ve gururluyuz. 

Hakan Yılmaz deyince akla ilk olarak sit-
com diziler geliyor. Bundan sonra da sitcom-
la mı devam edeceksiniz yoksa sizi drama 
rollerde de izleyebilecek miyiz?

Sitcomda oynamayı çok seviyorum, komedi-
yi, güldürmeyi seviyorum. Burada sesli, ezberli 
çekiyoruz, 3-4 kamera kullanıyoruz, oyuncu ar-
kadaşlarımızla bir kerede bir sahneyi akıtabili-
yoruz. Neredeyse 10 yılda 1-2 tane drama rol 
geldi ama çok kafama yatmadığı için oynama-
dım. Türkiye’de ne kadar sitcom çekiliyorsa, 
benim oynamadıklarım da dahil, hepsinin se-
naryosunu okumuşumdur. Türkiye’de sitcomda 
lokomotif rol verecek 3-4 adamdan biri olmak 
tabii ki beni keyiflendiriyor. Ömür boyu sitcom 
da yapabilirim, arada drama da oynayabilirim. 
Belki de dramayı sinemada yapabilirim. Televiz-
yonda seyirci beni öyle seviyor. İllaki ters köşe 
rol oynayayım diye de bir hevesim yok. Fakat 
dediğim gibi güzel bir drama olursa oynarım, 
neden olmasın? Her zaman şunu söylemişim-
dir; insanlar ortak şeylere üzülürler ama farklı 
şeylere gülerler. Bu kadar çok farklı şeye gülen 
insanları bir araya toplayabiliyorsak demek ki 
güzel bir iş ortaya koyuyoruz. 

Türkiye’de erkek komedyenler arasında 
kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? 

Benim bir duruşum yok. Türkiye’de nasıl ki 
ağa dizileri, ağır drama dizilerinde hep aynı tip-
ler oynuyor ise komediye de baktığınız zaman 
4-5 adam vardır, roller onlara gider, onlardan 
biri de ben olduğum için keyifliyim diyorum. 
Ama şu şu diye isim vermem zaten ayıp olur, 
onu zaten seyirci biliyordur.

Kamera açılarını öğreniyorum

Oyunculuktaki hedefleriniz neler? İleride 
yönetmelik, yapımcılık düşünüyor musunuz? 

Yönetmenlik ya da yapımcılık gibi bir hedef 
koymadım kendime. Belki ileride çok para ka-
zanırsam kendi kendime bir şeyler yapmaya 
çalışabilirim. Belki bir sinema filmi çekerim. Ta-
bii bu daha çok finansla ilgili bir durum. Çün-
kü sinema endüstrisi oldukça maliyetli, günün 
birinde çok kazanır ya da kendime bir finansör 
bulursam işin o ayağında da olmayı isterim. Şu 
an bunun için küçük yatırımlar yapmaya çalışı-
yorum; mesela oyunculuk yaparken bir yandan 
da kamera açılarını öğrenmeye çalışıyorum. 
Birçok yönetmenle çalışıyorum, hepsinden bir 
şeyler almaya çalışıyorum, belki ileride bir hobi 
olarak yapabilirim. Belki 5 belki 10 yıl sonra ola-
bilir. Ancak sinema yönetmenliği benim için illa-
ki de olması gereken bir hedef değil. Sonuçta 
benim işim oyunculuk, bir film çekmek haddime 
de değil.

Film çekmek benim haddime değil diyor-
sunuz ama Türkiye’de ve dünyada bunu ya-
panlar var. 

Evet herkes yapıyor. Mell Gibson da hem 
oynuyor hem çekiyor, üstelik çok da güzel ya-
pıyor. Ama benim öyle bir hedefim yok. Ben ilk 
başta mesleğim olan oyunculuğu daha da ge-
liştirmek arzusundayım. Onun yanı sıra çorbada 
bir tuzum olsun diye bir tane de bir film çekmek 
isterim, arşivde bulunsun düşüncesiyle… 

Sinema yönetmenliği şu an sizin için uzak 
gibi görünüyor. Peki dizi oyunculuğu dışında 
sinema teklifleri alıyor musunuz?

Geçmişte ufak tefek rollerde oynamışlığım 
var. En son Okan Bayülgen’le Kanal-İ-Zas-
yon’da oynadım. Film çok fazla iş yapmadı, ha-
yal ettiğimiz gibi olmadı. Senaryoyu okurken biz 

YAŞAM

 Biz doğaç-
lama yaptık-
ça yazarlar 
doğaçlama-
larımızı alıp 
öbür haftaya 
yazdılar. Bu 
defa yeni bir 
şey ortaya 
koymak için 
üstüne hep bir 
şeyler ekleye-
rek gittik ve 
bütün Türkiye 
genelinde 
herkese hitap 
eden bir dizi-
ye imza attık. 
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çok daha farklı hayal etmiştik. Ama ekrana yan-
sıyınca bazen maya tutmuyor, olmadı. Ondan 
önce de Hababam Sınıfları’nın birinde oynadım. 
Şans Kapıyı Kırınca’da ufak bir rolüm vardı. Bir 
başka filmde de manik depresif bir adamı oy-
nadım, hepsi o kadar. Şu an dizi ağırlıklı gidi-
yorum, belki önümüzdeki yaz bir sinema proje-
sinde yer alabilirim, konuşuluyor ama net değil. 
Açık konuşmak gerekirse televizyondan sinema 
filmi yapmaya da çok fazla vakit bulamıyorum.  

Oyunculuk dışındaki zamanlarınızda neler 
yapmaktan hoşlanırsınız? 

Ben eşimden 3 yıldır ayrıyım. Boş zamanım 
neredeyse yok gibi. Haftanın 3 ya da 4 gününü 
sette geçiriyorum, diğer günler ise kızımla bir-
likteyim. Bugüne kadar hayatı öylesine, lay lay 
lom yaşamak gibi bir hevesim olmadı. 41 ya-
şındayım ve çok şey gördüm, çok şey yaşadım. 
Bundan sonrasında kızım, işim ve ailem var. 
Pazartesiden Perşembeye kadar sette çalışıyo-
rum. Cuma gününden Pazar akşamına kadar 
ki vaktimi ise kızımla birlikte geçiriyorum. Birlik-
te sinemaya, tiyatroya gidiyoruz, piyano, bale 
kurslarına gidiyoruz, ders çalışıyoruz, bu da 
bana son derece mutluluk veriyor. 

Hakan Yılmaz’ın hayat felsefesi nedir? 
Yaşamınızın vazgeçilmez değerleri nelerdir 
mesela?

 
Doğal bir insan olmak, olduğu gibi görünmek 

ve yaşamak benim hayat felsefem. Bir insan 
olarak iyi bir şekilde anılmak, güzel işlere imza 
atmak ve hayatı belli başlı değerler ekseninde 
yaşamak arzusunda oldum her zaman. Ben ya-
şamda doğallığı seçtim. Bir kız babasıyım ve o 
büyüdüğünde gerçekten doğru bir babaya sahip 
olduğunu anlasın yeter bana. Onun dışında baş-
ka bir istediğim yok. Bugüne kadar hiç kimseyi 
kırmadım, üzmedim. Kavgalı olduğum tek bir ar-
kadaşım bile yoktur. Dışarıdaki insanlar aslında 
beni çok da ilgilendirmiyor, kendime ait kapalı bir 
dünyam var, çoğu zaman izole bir hayat yaşıyo-

rum. 3-5 tane dost diye sayabileceğim arkadaş-
lara sahibim. Ev hayatını, aile hayatını seven bir 
adamım. Eşimden 3 yıldır ayrıyım ama bu durum 
yaşam tarzımı hiçbir şekilde değiştirmedi. Eşim-
den ayrı da olsam o yine benim ailem, çocuğu-
mun annesi. Onun dışında benim de bir ailem, 
kardeşlerim var ve onlarla birlikte olmaktan da 
büyük keyif alıyorum. Bugüne kadar oyunculu-
ğun verdiği rahatlıkla çok fazla hoppala hayatı 
seven, magazinsel bir adam olmadım. Bundan 
sonra da bu çizgide devam edecek.

inanmazsanız boşlukta kalırsınız

Maneviyatla aranız nasıl?

İnançlı biriyimdir. Doğa ve insan evladı çok 
büyük bir organizasyon. Gerçekten büyük bir 
organizasyon, buna inanmak zorundasınız. Bir 
yaradan var, bir sistem var ve ben buna inanı-
yorum. Bunun kendi kendine oluşabileceğine 
inanmıyorum açıkçası. O yüzden inançlı biriyim-
dir. Ailem inançlı bir aile, o inancın getirdiği bazı 
şeylere dikkat ederim. Bu durum hayatımı da po-
zitif yönde etkiler. Sıkıldığınız zaman en yakınınız-
da kim vardır. Allah ve ona sığınırsınız, derdinizi 
onunla paylaşırsınız, ona isyan eder, ona kızar, 
ona teşekkür edersiniz. Bu hayatta bir şeylere 
inanmak zorundasınız, yoksa boşlukta kalırsınız. 

Son olarak yatırımlarınızı ne şekilde de-
ğerlendiriyorsunuz?

Kızım olduktan sonra her adımı onu düşü-
nerek atmaya başladım. İlk başlarda kendim 
için düşünüyordum; şunu da alayım, şunu 
da yapayım düşüncesindeydim. Ama çocuk 
olduktan sonra en çok onu düşünüyorsunuz. 
Ben de yatırımlarımı kızımın geleceği üzerine 
şekillendiriyorum. Birazını bankada tutuyorum, 
bir ev almaya çalışıyorum, daha alamadım. 
Kızımın eğitimi için para biriktiriyorum ve ona 
iyi ve güvenli bir gelecek bırakmak için gayret 
gösteriyorum.
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B
u sözler Türkiye Finans Katılım 
Bankası Eminönü Şube Müdürü 
Ali Bakdur’a ait. Bakdur, Emi-
nönü bölgesini ticaretin okulu 
olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Bu 
bölge dünyaya açılan bir kapı.” 

Haksız sayılmaz. İrili ufaklı yaklaşık 8 bin fir-
manın yer aldığı Eminönü, trafiğin de kapa-
tılmasıyla artık daha çok turisti bünyesinde 
barındırıyor. Bu kadar çok firmanın ve buna 
bağlı olarak insanların yer aldığı bu bölgede 
görev yapan Bakdur ve ekibi, pek çok başarılı 
işe imza atmış. Bakdur röportajımız esnasında 
başarılı bir bankacı olmak isteyenlere de öne-
rilerde bulundu. Eski klasik bankacılık faaliyet-
lerinin artık kalmadığını söyleyen Bakdur “Bir 
bankacı 24 saat bankacıdır ve her şeyi bilmek 
zorundadır” dedi. Şimdi sözü kendisine bıra-
kıyoruz. 

İlk olarak şubenizi tanıtır mısınız?

Şubemiz 1993 yılı Ekim ayında kuruldu. Ban-
kamızın en eski şubelerinden birisi. Yaklaşık 16 
yıllık bir şubeyiz. Katılım bankalarının tarihine 
baktığınız zaman 16 yıllık şubeler ilk açılan şu-
belerdir. Şubemizde 18 personelimiz var. Bun-
ların 8 tanesi pazarlamacı. Şube kadromuzda 
bu sayıda pazarlamacı arkadaşımızın  olmasını 
önemsiyorum. Böylelikle daha aktif bir pazarla-
ma yapıyorsunuz, dışa dönük bir uygulama be-
nimsiyorsunuz. Biz A sınıfı bir şubeyiz. Şubemiz-
de çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Mesai 
sabah 9. 00’da başlar akşam 18. 00 da biter. 
Ama bizim arkadaşlarımız sabah erken vakitte 
şubede  olurlar, akşam da iş nezaman biterse 
mesai o saatte biter.  Sabah  kısa toplantılar ya-
parız, bunun akabinde de herkes kendi müşteri 
portföyüne yönelik çalışmalarına başlar. Bundan ŞU

B
E

“Eminönü, dünyaya açılan bir kapıdır”
“Eminönü bölgesi,  ticaretin okuludur. Bu piyasanın çıkardığı çok önemli iş adamları vardır. Bölge 

yaklaşık  8 bin civarında  işyerini bünyesinde barındırmaktadır. Böyle bir yerde klasik bankacılık pazar-
lama faaliyetlerini yapamazsınız. Biz en güzel şekilde farklılığımızı ortaya koyuyoruz”

 Soldan Sağa;
Alime Erdoğan, Hakan Kanpalta, Yusuf Morgül, Ali Bakdur, Numan Çelik, Filiz Aydemir, Osman Uysal, Hasan Bal, 
Mehmet Kaya, Yusuf  Şallı, Ali Yılmaz Hazıroğlu, Hayati Gümüş, Refik Yolaçan, Yavuz Saraç, Fikret Bircan
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15- 20 yıl önce müdürler sabahtan gelir, gazete-
sini okur, kahvesini içer, müşteriye gitmezlerdi, 
Eskiden bankalar aktif pazarlama yapmıyorlardı 
Şimdi ise bu durum artık böyle değil. Müdürün-
den pazarlamacısına müşterinin ayağına gitmek 
zorundasınız. . Müşterilerimiz çok çeşitli ürünle-
rimizi kullanıyorlar. Biz bugün bankacılıkta bütün 
işlemleri yapıyoruz. Klasik bankacılık anlayışının 
dışında müşteriye bir nevi danışmanlık yapıyo-
ruz. Artık şubede oturup da bekleme dönemi 
bitti. Müşterinin ayağına gideceksiniz, gittiğiniz 
zaman da müşterinizi  bilgilendirecek bir bilgi 
birikimine sahip olmanız gerekiyor. 

“bir bankacı, 24 saat bankacıdır”

O zaman bankacılık da başarıyı sağlamak 
için en önemli faktörün ikna etmek ve bunun 
akabinde güler yüzlü olmak olduğunu söyle-
yebiliyor muyuz? 

Bugün artık sadece güler yüz yetmiyor. Artık 
müşteri sizin bilginize de bakıyor. Sizin bankacı 
olarak her şeyi bildiğinize inanıyor, o gözle gö-
rüyor, sizi bu şekilde karşılıyor ve karşıladıktan 
sonra  bunun devamını görmüyorsa  ilişkilerini 
buna göre ayarlıyor. Yani bütün yenilikleri müş-
terinize sunmak, sürekli gündemi takip etmek 
zorundasınız. Biz bir ekonomist gibi, bir borsacı 
gibi, bir hazine çalışanı gibi, her şeyi bilmek zo-
rundayız. 

Bankacılık sektöründe 2000 yılından sonra 
bilgi ön plana çıkmaya başladı. Bir bankacı 24 
saat bankacıdır. Bankacı olarak  çok iyi bilgi-
sayar kullanabilir, evrakları çok güzel  sisteme 
tarayabilir ve gerekli diğer bankacılık işlemlerini  
yapabilirsiniz. Bu şekilde sadece hızlı bir banka-
cı olursunuz. Ama bunun bir de mesleki tatmin 
yönü var. Benim arkadaşlarım müşterilerimizle 
ilişkilerinde piyasaları, sektörümüzü ve ekono-
minin gidişatını da bilmeli, gerekirse futboldan 
da, sanattan da konuşabilmelidir. Özetleyecek 
olursak iş hayatı bisiklet gibidir. Ya sürekli pe-
dal çevireceksiniz ya da düşeceksiniz. Eminö-
nü bölgesi, dünyaya açılan bir kapı; ticaretin 
mektebidir. Bu piyasanın çıkardığı çok önemli iş 
adamları vardır. Bölge yaklaşık  8 bin civarında  
işyerini bünyesinde barındırmaktadır. Böyle bir 
yerde klasik bankacılık pazarlama faaliyetlerini 
yapamazsınız. Bizim şubemizde her hafta ar-
kadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerde 
hem bankacılıkla ilgili konuşuruz, hem de genel 
piyasa hakkında bilgi veririz. Bunu biraz daha 
açacak olursak, örneğin geçtiğimiz hafta şu sek-
tör gayet iyiydi, önümüzde ki haftada bu sektöre 

ağırlık verelim; vb şekillerde kendi aramızda fikir 
alışverişinde bulunuyoruz.  

“Türk tüccarının geleneksel 
özelliklerini bulabilirsiniz” 

Biraz da bize Eminönü bölgesinden bah-
sedebilir misiniz?

Eminönü bir harika. Ben bu mesleğe 1996 
yılında başladım. Burası benim müdür olarak 
görev yaptığım üçüncü yer. Burada yok yok. 
Siz buraya gelirken Mısır Çarşısı’nın içerisinden 
geçtiniz. Tahtakale, Çemberlitaş, Mahmutpa-
şa, kapalıçarşı ve diğerleri Bu listeyi uzatabil-
mek mümkün. Bunların her biri farklı bir kültür, 
farklı bir zenginlik. Bu bölge eski İstanbul, tarihi 
yarımadadır. Yüzyıllar boyunca ilim, sanat ve 
ticaretin merkezi olmuştur. Osmanlı dönemin-
de  Mahmutpaşa Moda merkeziymiş, çok yakın 
zamana kadar  incelendiğinde hem Osman-
lı sarayının hem de Avrupa’daki bir çok saray 
erkanının Mahmutpaşa’dan giyindiğini görürüz. 
Ayrıca bu bölgede Türk tüccarının geleneksel 
özelliklerini bulabilirsiniz. “Söz senettir” cümlesi 
Sultanhamam’dan çıkmış bir sözdür. Eminö-
nü  insanımızın hem toptan hem de peraken-
de  alışveriş için teveccüh ettiği bir yerdir. Ayrı-
ca  tarihi ve kültürel değerlerimiz nedeniyle de 
bölgemiz İstanbul’un yerli yabancı en çok turist 
çeken bölgesidir. 

Ali Bakdur kimdir? 
1972 Kahraman-
maraş doğumlu 
Ali Bakdur, Erzu-
rum Atatürk Üni-
versitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesi İkti-
sat Bölümü’nü 
bitirmiş. Sakarya 
Üniversitesi’nde 
master eğitimi 
aldıktan son-
ra bankacılık 
sektörüne adım 
atan Bakdur 3 
yıldır Eminönü Şube müdürü olarak görev 
yapıyor. Ekibine çok güvendiğini ve güzel 
işler yaptıklarını söyleyen Bakdur başarılı 
bir bankacı olmak isteyenlere de öneri-
lerde bulunuyor.  
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azete manşetlerine “Türk Hava 
Yollarına Çağ Atlatan Ceo” ola-
rak geçen THY Genel Müdürü 
Temel Kotil, bize nasıl başarılı 
bir yönetici olunacağını anlatı-
yor. THY’nin başına geldiğinden 

bu yana hiçbir başarının tesadüflerle elde edil-
mediğini fark ettiğini belirten Kotil, canla baş-
la çalışarak başarılı işe imzasını atan isim aynı 
zamanda.  Hedef, THY’yi dünya markalığına 
uçurmak. Hedef zor ve meşakkatli bir yol gibi 
gözükse de Kotil ve ekibi bu hedefi çoktan ger-
çekleştirmiş gibi gözüküyor. 

Temel Kotil, özellikle 2004- 2006 yılları arasın-
da önemli yatırımlar yaptıklarını söylüyor. Örne-
ğin, o dönem Cumhuriyet tarihinin en büyük alımı 
(61 uçak) gerçekleştirilmiş. Ayrıca pilot eğitimi, 
uçuş güvenliğinin artırılması, bakım tesislerinin 
modernizasyonu gibi pek çok alanda da geliş-
meler yaşanmış. Yaptığımız röportajda hızlı karar 
alabilmenin önemine dikkat çeken Kotil, bugün 
THY’nin sağladığı büyük başarıyı ise tek başına 
sahiplenmenin haksızlık olduğunu bakın nasıl 
dile getiriyor: “Bana göre, ortaya çıkan başarılı 
sonuç  bir kişiye mal edilmemelidir. Başarıya gi-
den bu yolda ekipçe çalıştık, emek verdik. Böyle 
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Temel Kotil: “Bizim hedefimiz, Türk Hava Yolları’nı bir dünya markası yapmak. Hedefimize inanı-
yoruz, hedefimiz doğrultusunda kat ettiğimiz yol alenen görünüyor artık. Hedefimizin büyüklüğünün 
farkında olarak sabırla ve durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Başarılarımız bizi rehavete itmek 
yerine motive ediyor, kamçılıyor. Hiçbir başarının tesadüflerle elde edilmediğinin farkındayız.”
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THY’yi dünya 
markalığına uçurdu
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bir ekibin içinde yer almak ayrıca bir gurur vesi-
lesidir.”

THY’nin başarı hikayesini ve gelişim sürecini 
THY’yi dünya markalığına uçuran adam Temel 
Kotil’den dinliyoruz şimdi… 

Türk Hava Yolları’na çağ atlatan CEO ola-
rak biliniyorsunuz. Bu tabire katılıyor musu-
nuz ve bu süreci bizimle paylaşır mısınız?

Son yıllarda Türk Hava Yolları çok ciddi bir 
büyüme gerçekleştirdi. Ancak görevi devral-
dığımızda durum çok farklıydı. Öncelikle Türk 
Hava Yolları’nın  analizini  yaptık. Yolcu sayısı 
artarken, faaliyet kârının neden artmadığını an-
lamaya çalıştık. Dünya havacılığını, buradaki 
trendleri inceledik. Burada elde ettiğimiz sonuç-
ları THY’nin mevcut yapısıyla kıyasladığımızda 
çarpıcı sonuçlar elde ettik. THY’nin mevcut ör-
güt yapısının çok hantal, karar süreçlerinin çok 
uzun olduğunu gördük. Ve bazı müdaheleler 
kaçınılmaz oldu. Hükümet, THY’yi  bir anonim 
şirket gibi yönetmemizi istemişti. Biz de özel 
sektördeki tecrübelerimizi buraya aktararak bir 
dizi yenilik yapmaya başladık. Özellikle 2004-
2006 yıllarında önemli yatırımlar yaptık. Yapılan 
araştırma ve incelemeler sonucunda ilk adımı 
Boeing ve Airbus olmak üzere, 61 uçak siparişi 
vererek, o dönem için Cumhuriyet tarihinin en 
büyük alımı ile attık. Bu alımla birlikte THY bü-
yüme trendine girdi. Sadece yeni uçak almakla 
büyüme tek başına olmuyor. Bunun yanı sıra 
personel alımı, pilot eğitimi, kabin personelinin 
tedariki, uçuş güvenliğinin artırılması, bakım te-
sislerinin modernizasyonu, örgüt yapımızın dü-
zenlenmesi gibi birçok alanda önemli yatırımlar 
yaptık. İdari açıdan da önemli değişiklik yaptık. 
Havacılık sektörü rekabetin en yoğun olduğu 
sektörlerden birisi. Bu yüzden bazı kararları 
kısa zamanda almanız gerekiyor. Ama bizden 
önceki yapı ne yazık ki buna imkan vermiyor-
du. Biz bu durumu aşmak için şirketin hızlı ka-
rarlar alabileceği ve uygulamaya koyabileceği 
bir yönetim şekli üzerinde çalıştık. Bu yönetim 
şekli THY’ye büyük değer kattı. Biz şuna inan-
dık; THY, Türkiye’nin en önemli şirketlerinden 
biri olarak, ülkenin genişleyen vizyonuna uygun 
adımlar atmak zorunda. Türkiye, son yıllarda 
dünyada ve bölgesinde siyaseten yükselirken 
bizim THY olarak yerimizde saymamız doğru 
olmazdı. Türkiye yükseldikçe biz de, THY olarak 
yeni yatırımlarla yükselişe geçtik.

Bana göre, ortaya çıkan başarılı sonuç bir ki-
şiye mal edilmemelidir. Bu başarıya giden yolda 
ekipçe çalıştık, emek verdik. Böyle bir ekibin için-
de yer almak ayrıca bir gurur vesilesidir. 
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Temel Kotil kimdir?
1959 Rize doğumlu Kotil, İstanbul Tek-

nik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği 
Bölümün’den 1983 yılında mezun olmuş, 
1986’da ABD’nin Ann Arbor kentindeki Mic-
higan Üniversitesi’nin “Uçak Mühendisliği” 
Bölümü’nde yüksek lisansını, 1987’de de aynı 
üniversitede Makine Mühendisliği dalında 
ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Mic-
higan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği” 
bölümünde doktorasını tamamlamış. 1991-
93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilim-
leri Fakültesi’nde Havacılık ve İleri Kompozit 
Laboratuarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini 
yapan Kotil, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakül-
tesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak 
hizmet vermiş. Aynı fakültede Bölüm Başkan 
Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte 
Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüten Kotil’in 
akademik hayatı burada bitmiyor. Kotil, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planla-
ma ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak 
görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD’de 
Illinois Üniversitesi’nde misafir profesör ola-
rak hizmet vermiş ve daha sonra New York’ta 
Advanced Innovative Technologies Inc.’de 
Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlı-
ğı’nı yürütmüş. Kotil’in THY ile yolu ise 2003 
yılında kesişmiş. THY’deki kariyerine Teknik 
Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan 
Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdürlüğü’ne 
atanmış. 2006 yılında da IATA Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne seçilen, evli ve dört çocuk babası 
olan Kotil, bugün THY’nin sadece yurt çapın-
da değil uluslararası arenada iyi bilinmesinin 
arkadasındaki en önemli isimlerden biri.  
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“THY’yi dünya markası 
yapmak istiyoruz”

Başarıya ulaşmanızı neye bağlıyorsunuz?

Sanırım şirketin yönetim mekanizmasının 
süratlendirilmesi, daha hızlı kararlar alıp, uygu-
lamaya geçebilecek bir yönetim mekanizması-
nın oluşturulması başarıya giden yolun temelini 
oluşturdu. Başarıya ulaşmak için hedefe ihtiyacı-
nız var. Bizim hedefimiz, Türk Hava Yolları’nı bir 
dünya markası yapmak. Hedefimize inanıyoruz, 
hedefimiz doğrultusunda kat ettiğimiz yol alenen 
görünüyor artık. Hedefimizin büyüklüğünün far-
kında olarak sabırla ve durmadan çalışmaya de-
vam ediyoruz. Başarılarımız bizi rehavete itmek 
yerine motive ediyor, kamçılıyor. Hiçbir başarının 
tesadüflerle elde edilmediğinin farkındayız.

Uluslararası bir marka oluşturmanın zor-
lukları nelerdir?

Dünya standartlarında bir marka olabilmek 
için öncelikle dünya standartlarında bir ürünü-
nüzün olması gerekiyor.  Uçuş eminiyetinden, 
yer hizmetlerine, uçak içindeki ikramın kalitesi, 
lezzeti ve hijyeninden, servis ve sunumun başa-
rısına, çalışanlarınızın güleryüzlülüğü ve yolcula-
rınıza karşı tavrına kadar çok geniş bir yelpazede 
başarıyı yakalamak zorundasınız. 

Havacılık sektörü, kuralları çok fazla 
olan ve bu  normlarla işleyen bir sek-

tördür. Kılık kıyafetten, yiyecek 
içecek servisine, bütün işleyiş 

Geçmişten günümüze THY

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ya da 
kısaca THY, Türkiye’nin ulusal havayolu şirketi 
yani bayrak taşıyıcısı olarak ifade ediliyor. THY 
hakkında teknik bilgiler verilmesi gerekirse 
merkezi İstanbul Atatürk Havalimanı karşısın-
daki hizmet binası… Ayrıca Ankara’da, Esen-
boğa Uluslararası Havalimanı’nda da bir hub’ı 
bulunmakta. Türk Hava Yolları’nın uçuş ağı ol-
dukça geniş. Bu ağ, Avrupa, Orta Doğu, Uzak 
Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Kuzey ve 
Güney Amerika’ya kadar uzanıyor. 

En iyilerden
THY, Skytrax tarafından dünyanın en iyi 

ekonomi sınıfı yemek hizmeti veren ve Avru-
pa’nın en hızlı büyüyen havayolu şirketi seçil-
miş.  Aynı zamanda 2010 yılı verilerine göre 
de Avrupa’nın 3. büyük havayolu, Güney Av-
rupa’nin ise en büyük havayolu şirketi. 2011 
yılının henüz başında ise, Dünya’nın saygın 
havacılık dergisi ATW (Air Transport World) 
tarafından 2010 Yılı Dünya Havacılık Sektörü 
Liderliği Ödülü’ne layık görülmüş. Bu ödül 
THY’nın tarihi boyunca almış olduğu en büyük 
ödül olarak nitelendiriliyor. Star Alliance üyesi 
Türk Hava Yolları, şu anda 131 dış hat ve 41 
iç hat olmak üzere toplam 172 noktaya sefer 
düzenliyor. Bu 172 uçuş ağı ile en çok uçuş 
ağı bulunan hava yolları listesinde Avrupa’da 
3. tüm dünyada ise 9. sırada yer alıyor. 



33

normlar çerçevesinde yürür. Sektörün tüm faali-
yet alanlarında görev yapan personele, normlar 
doğrultusunda verilen sürekli eğitimlerle kalite-
nin devamlılığı için çalışmaktayız.  Ürününüzün 
kalitesi, başarısı dünyaca bilinen, saygı duyulan 
kurumlarca ödüllendirilip taçlandırılıyorsa, işin ilk 
adımını atmış sayılabilirsiniz. 

Peki,  uluslararası arenada bilinen bir mar-
ka olmanın sırrı ve de yolu nedir?

Öncelik ürününüzün kalitesinde. Bir ürün kali-
teli ise, pahalı değilse ve marka olarak tanınıyorsa 
her zaman tercih edilir. Manchester ve Barcelona 
gibi dünyanın en tanınmış ve pahalı spor kulüple-
riyle imzaladığımız sponsorluklarla bir dünya mar-
kası olduğumuzu dünyaya duyurduk. Dünya’nın 
en başarılı tenisçilerinden Caroline Wozniacki ve 
ABD’nin en ünlü basketbol oyuncularından Kobe 
Bryant’ın, Türk Hava Yolları’nı  ikramıyla, servisiy-
le, lüks kabinleriyle, emniyetiyle, bir bütün olarak 
tercih etmeleri, dünyanın en iyi havayolu şirketle-
rinden biri olduğumuzun göstergesidir. 

“Eğitimli, donanımlı ve güler 
yüzlü olun”

Havacılık sektöründeki en önemli üç şey 
nedir? 

Havacılık, içinde insan faktörü çok fazla olan 
bir hizmet sektörü. Bu açıdan eğitimli, donanımlı  
ve güleryüzlü personel olmazsa olmaz.

Hayat felsefenizi bir cümle ile özetleyebilir 
misiniz?

Hangi işi yaparsam yapayım, en iyi şekilde 
yapmam gerek. Başarı odaklı çalışırım ve iş di-
siplinine özen gösteririm. İçinde yaşadığımız 
topluma, ülkemize karşı sorumluluklarımız var. 
Bizim birey olarak başarılı olmamız, ülkemize 
katma değer katacak, biraz daha refah getire-
cek, istihdam yaratacak, daha fazla kişiye iş 
verme şansı yaratacak. Bu konuda hepimiz aynı 
hassasiyette davranıp, kendimizi ve emeğimizi 
küçük görmezsek toplum olarak kalkınabiliriz.

Son olarak boş zamanlarınızda neler yap-
maktan hoşlanırsınız?

Yoğun çalışma temposu içinde boş zaman 
bulabilmem neredeyse imkansız. Eğer boş za-
manım olursa ailem ve sevdiklerimle vakit geçir-
mek isterim. İzleyemediğim filmler, okuyamadı-
ğım kitaplar için de vakit ayırabilirim.
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K
imilerine göre ölümle yaşam ara-
sındaki ince çizgide yaşanan bir 
çılgınlık… Kimilerine göreyse nefes 
kesen her anında adrenalin pom-
palanan bir spor… Dünyanın en po-
püler sporlarından biri Formula 1… 

Temeli 1950 yılına dayanan, 1990’lı yıllarda özellik-
le Michael Schumacher efsanesiyle giderek bü-
yüyen bu organizasyon, her geçen sezon daha 
çok ilgi çeken bir hal alıyor. Kurallar değişiyor, 
araçlar yenileniyor, yepyeni pilotlar direksiyonları 
devralıyor ancak heyecan değişmiyor, sürekli ar-
tıyor. Aslında Formula 1’e olan ilginin neden bu 
denli arttığını görmek için sadece geçen sezona 
bakmak bile yeterli! Ya da bir başka deyişle da 
Sebastian Vettel’in şampiyonluğuna …

Dile kolay, son 6 yarışa liderin 31 puan gerisin-
de giren Alman pilotun küçük çaplı bir mucizeye 
imza attığını söylesek herhalde abartmış olma-
yız! Hayatta “pes etmek” diye bir şey olmadığını 
herkese gösterdi 25 yaşındaki bu genç adam… 
6 yarış kala 31 puan geride olan Vettel, Abu Da-

Damalı bayrağa kadar kestirilemeyen sonuçlar… Birbirinden iddialı pilotlar… Teknoloji çılgını takım-
lar… Ve hala tadı damakta kalan geçen sezonun müthiş finişi… Formula 1’de yeni sezon başladı.

SP
O

R
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Kemerlerinizi bağlayı ııı
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Hızın altı yıldır tek adresi: 
istanbul Park Grand Prix
2005 yılından bu yana Formula 1 yarışları-

na ev sahipliği yapıyor İstanbul Park. İstanbul 
Park pisti dünyanın en büyük organizasyonla-
rından birini ifade eden Formula 1 yarışlarının 
yanı sıra, 2009 yılında Rock’ın Coke festivaline 
de ev sahipliği yapmış. Hem sürücülerin hem 
de yarış severlerin ortak yargısı İstanbul Park 
Pistinin Formula 1 yarışları için en uygun yer 
olduğu. Çünkü pist rekabeti artıran dizaynı 
kadar seyircilere sunduğu pek çok alternatifle 
benzerlerinden ayrılıyor. İşte pistin maddeler 
halinde öne çıkan özellikleri:

• İstanbul Park Pisti, toplamda 2 milyon 
215 bin m2’lik bir alanı kaplıyor

• Saat yönünün tersine koşulacak bi-
çimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle 
çevreleniyor.

•  Toplam seyirci kapasitesi 130 bin kişi 
olan İstanbul Park Pisti’nde 12 bin araçlık da 
otopark bulunuyor.
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bi’deki son yarış öncesi Brezilya Grand Prix’ini kazanıp, “Her şey son 
yarışta bitecek” diye haykırdığında bile hala çoook gerilerdeydi. 
Önünde Fernando Alonso ve Ferrari gibi şampiyonluk tecrübesine 
sahip bir birliktelik, Mclaren deneyimini yine şampiyonluk apoletiy-
le süslemiş olan Lewis Hamilton vardı üstelik. Hesap çok basitti. 
Alonso için 4. sıra bile şampiyonluk anlamına geliyordu. Ancak 
Vettel, Abu Dabi Grand Prix’inde hiçkimsenin tahmin etmediği bir 
tablonun başrolüne çıkıverdi. Brezilya’daki şampiyonluğun ardın-
dan Abu Dabi’de de ilk sırayı alan Vettel, serinin lideri Fernando 
Alonso’nun 7. sırada kalmasıyla bir anda Formula 1 tarihinin en 
genç şampiyonu apoletini takıverdi omzuna… Burası Formula 
1’di. Hiçbir şeyin garantisi yoktu. Sevinmek ve zaferi kutlamak, 
sadece ve sadece damalı bayrağı gördükten sonra mümkündü. 

Alonso gerilerde kalmış ve damalı bayrağı gören ilk isim Vettel ol-
muştu. 23 yıl 135 gün geçmişti doğumundan, şampiyonluğu 

kutladığı güne kadar.  Son yarışta şampiyonluğu kaptıran 
Alonso, 40 tur boyunca geçmeyi başaramadığı Renault 
‘nun Bulgar pilotu Vitaly Petrov’a “Neden yol vermedin” 
dercesine tavır koyup, “Sen beni geçemiyorsan, ben ne 

Kemerlerinizi bağlayııııııııııııııııııııııııııııııııııın!

Kemerlerinizi bağlayı ııı
ıııııı

ıııııııııııııı ııııııııııııııınn!
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yapayım” yanıtını aldığında, Vettel sevinçten göz-
yaşı döküyordu. Haklıydı… 2006 yılında BMW 
Sauber’de test pilotu olarak başladığı Formula 1 
kariyerinde ilk yarışına 2007 yılında ABD’de çık-
mış, 8. sırayı alarak “Ben büyük pilot olacağım” 
sinyalleri vermişti. Kolay değildi ilk yarışında puan 
almak. Vettel, 2007 sezonunda 11 ile 17. yarışlar 
arasında Toro Rosso adına yarıştı. Özellikle Çin 
Grand Prix’inde elde ettiği dördüncülükle bir kez 
daha dikkatleri üzerine çekti. 2008’i de Toro Ros-
so’da geçiren Alman pilot için İtalya Grand Prix’i 
bugünlerin en güçlü belirtisi oldu. İtalya’da en 
genç pole pozisyonu elde eden ve en genç yarış 
kazanan pilot unvanlarını ele alan Vettel, henüz 21 
yaşındaydı. 2009’da Red Bull’a geçen ve sezonu 
ikinci sırada bitiren sporcu, 2010 sonunda “Yeni 
Schumi” olarak adlandırılıyordu!

Schumacher hayal kırıklığı yarattı

Peki ya asıl Schumi… 2010 sezonu başında 
herkes Formula 1’in çok renkli bir yıla sahne ola-
cağını söylüyor, buna dayanak noktası olarak da 
Michael Schumacher’in pistlere geri dönüşünü 
gösteriyordu. Tahminler haklı çıktı. Ama bir bü-
yük eksikle… Evet, Formula 1 belki de tarihinin 

en renkli sezonuna sahne oldu. Ancak bunda Sc-
humi’nin pek bir payı yoktu maalesef. Formula 1 
hayranlarının “gözbebeği”, Mercedes ile dönüş 
yaptığı pistlerde bekleneni vermekten çok uzak-
larda kaldı. Alman pilot, sezonu 72 puanla 9. Sı-
rada tamamlayabildi. Schumi’yle ilgili sözlerimizi, 
kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan biri 
için iç burkacak bir bilgiyle noktalayalım… Alman 
SID ajansı, Alman yarışseverlere 2011 sezonuyla 
ilgili beklentilerini sordu. Ve vatandaşlarının yüzde 
70’den fazlası, Schumi’nin yeni sezonda da For-
mula 1’de şampiyonluk ihtimalinin bulunmadığı 
görüşünde birleşti…

bu sezon neler olacak?

Gelelim bu sezona…. Formula 1’de her se-
zon öncesi olduğu gibi yine kural değişiklikleriydi 
gündemin ana maddesi… Her yıl şampiyonluk 
yolunda daha iddialı olan pilotunun önüne açmak 
için takımların verdiği emirler tartışma konusu olu-
yordu ki, takım emirleri üzerindeki yasak kaldırıldı. 
KERS (Kinetik Enerji Dönüşüm Sistemi) ve hare-
ketli kanatların yarışa katacağı renk de merak edi-
len bir diğer başlıktı. 

Ancak tüm bu değişikliklerin önüne geçen 2 
‘kötü sürpriz’ çıkıverdi bir anda ortaya. Önce ge-
çen sezonu 8. bitiren Renault pilotu Robert Ku-
bica’nın sakatlanması kaçırdı keyifleri. İtalya’da 
katıldığı ralli yarışında kaza geçiren Polonyalı, sağ 
elini kaybetme tehlikesiyle bile karşı karşıya kaldı. 
Kubica hayatla ölüm arasındaki çizgide gidip ge-
lirken, hayat devam etti. Renault’ta Nick Heidfeld 
boşalan koltuğu devraldı. 

İkinci ‘bomba’ ise Bahreyn’de patladı. Hazır-
lanan 2011 yarış takvimine göre 13 Mart’ta se-
zonun ilk yarışına ev sahipliği yapması gereken 
Bahreyn’de Ortadoğu’yu etkisi altına alan iç ge-
rilim soğuk yüzünü gösterince, yarış da tehlikeye  
girdi. Derken Formula 1’in patronu Bernie Eccles-
tone’un topu üzerine attığı Bahreyn Veliaht Pren-
si Salman Bin Hamad Bin İsa Al Khalifa, ülkede 
başgösterine gerilime odaklanmak istediklerini ve 
belirlenen tarihte yarışı gerçekleştiremeyeceklerini 
duyurdu. “Kaynayan” Ortadoğu’ya gitmek için te-
reddütlü olan takımlar ve pilotlar da derin bir nefes 
aldı. Böylelikle, yeni sezonun startının verileceği  
adres de Avustralya’nın başkent Melbourne oldu.

2011’e genel bir bakış yapmadan önce, For-
mula 1’in patronu Bernie Ecclestone’un başlattığı 
yeni tartışmayı da unutmamak gerek. Ecclestone, 
yarışların daha heyecanlı geçmesi için ortaya il-
ginç bir öneri sundu. Birçok yarışta geçişin nere-
deyse imkansız olduğunu vurgulayan Ecclestone, 
heyecanı artırmak için pistlerin ıslatılmasını istedi.  

“Her etabı heyecan dolu olacak”
Okay Karacan:
2011 sezonu 2010’dan 
daha büyük bir heye-
cana sahne olacak. 
2010 yılında dört şam-
piyon adayı vardı, bu 
sefer beş şampiyon 
adayı var. Takımların 
birbirlerine çok yakın 
otomobiller üretece-
ğini ve birbirlerine 

çok yakın yarışlar izleyeceğimizi ve dola-
yısıyla çok heyecanlı bir sezon olacağını 
öngörüyorum. Her etabı heyecan dolu bir 
Formula 1 sezonu bizi bekliyor. Bu yıl ayrı-
ca Formula 1’de yedi yıllık anlaşmanın so-
nuna gelindi. Bununla ilgili olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ile Formula 1’in patronu 
arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bura-
da esas sorun pistin işletmecisiyle alakalı. 
Pistin bir işletmecisi bulunması halinde For-
mula 1’i Türkiye’ye rahatlıkla vereceklerini 
düşünüyorum. 
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İngiliz işadamı, “Şu andaki yarışlara bakın. Araçla-
rını birbirini geçmesi neredeyse imkansız. Birçok 
yarış daha başlamadan bitiyor. Yağışlı havalarda 
ise ne olacağını kimse önceden tahmin edemiyor. 
Bu heyecanı yaşamak için işimizi tabiata bırakma-
yalım. Hepimiz daha heyecanlı yarışlar için, pist-
lerin ıslatılmasını ciddi olarak düşünelim. Belki 20 
dakika ya da 10 tur boyunca pisti ıslatabiliriz. Pi-
lotlara 2 tur önceden pistin ıslanacağı bilgisini ve-
rebilir ve neler olacağını hep birlikte izleriz” dedi… 
Ancak şu anki görüntü bu öneriye pek sıcak bakıl-
madığı yönünde. En azından 2011 sezonu için…

Araçlar düzeyince genel bir bakışla, geçen se-
zonun ilk 3 sırasında yer alan Red Bull, McLaren 
Mercedes ve Ferrari, 2011 için de en iddialı ta-
kımlar olarak göze çarpıyor. İtalya’nın birleşmesi-
nin 150. yılına ithafen F150 adlı bir araçla sezona 
başlayacak Ferrari, 2 yıllık şampiyonluk özlemini 
bitirmeye kararlı görünüyor. Ancak son 2 yılın en 
başarılı ekibi Red Bull, bu yolda Ferrari’yi rahat bı-
rakmaya hiç niyetli değil. 

Pilotlara bakacak olursak, söze ilk olarak son 
şampiyondan başlamak gerek… 4 Mart’ta For-
mula 1’in resmi sitesine bir röportaj veren Sebas-
tian Vettel, ayakları yere basar bir görüntü çizdi. 
Hele ki, 24 yaşındaki biri için… “Şampiyonluk, 
benim yaşamını değiştirmeyecek” sözlerinin piste 
nasıl yansıyacağını bekleyip görmek gerek. Vettel, 
son sezonun şampiyonu olsa da, 2011 için direkt 
favori olarak gösterilmiyor. Bahisçiler, yeni sezon 
için Vettel ile Ferrari’nin 2 kez şampiyonluk yaşa-
yan ismi Fernando Alonso’yu eşit şansta görüyor. 
Bu ikilinin ardından ise Mclaren’in İngiliz pilotu 
Lewis Hamilton geliyor. 

Bir yanda gençlik… En genç dünya şampi-
yonu Sebastian Vettel ve Red Bull kalitesi… Vet-
tel’den önceki “en genç şampiyon” Lewis Hamil-
ton ve McLaren tecrübesi…

Diğer yandan deneyim… 2 kez aynı başarıyı 
göstermiş olan Fernando Alonso ve bilinen Fer-
rari kalitesi…

Ve hemen gerilerinde geçen sezonun flaş isim-

lerinden Red Bull’un Avustralyalı pilotu Mark Web-
ber ile McLaren’in çılgın ismi Jenson Button…

“Nerede eski günler” dedirtmesine karşın Mer-
cedes’in direksiyonundaki Michael Schumacher…

Kısacası her şeyiyle heyecan dolu bir sezon 
daha başladı. Koltuklarınıza yaslanın ve kemerle-
rinizi takın. 

“Çekişmeli bir yıl olacak”
Serhan Acar: 
Bu sene çok çekişmeli 
geçecek. Şu anda For-
mula 1’de yarışan beş 
tane dünya şampiyonu 
var. Beş şampiyonun 
her biri bugün çok bü-
yük başarılara ulaşmış 
pilotlar ve onların zaten 
kişisel çekişmelerinin 
yarışmalara çok daha 
farklı bir heyecan katacağı düşüncesindeyim. 
Şampiyona son yarışlara kadar çözülme-
yecektir.  Herkes için gayet keyifli bir sezon 
geçeceğine inanıyorum. Ama burada asıl 
önemli olan Türkiye’de Formula 1’in kalması-
nı sağlamak, devamlılığını yakalamak. Çünkü 
biz eğer bu sene kontratımızı yenilemezsek 
Formula 1’i kaybediyoruz. Kore, Hindistan, 
Amerika, Rusya gibi ülkeler parkura girmeye 
çalışırken biz elimizdekinden olursak yazık 
olacak. En azından bir beş sene daha yarışın 
Türkiye’de kalmasını istiyoruz.



38
p

ay
la

si
m

@
tu

rk
iy

ef
in

an
s.

co
m

.t
r

T
ürkiye’nin en iyi dış politika yazarla-
rından biri Fikret Ertan. Zaman Ga-
zetesi’nde dış politika üzerine yazılar 
yazan Ertan 1988 yılından beri köşe 
yazarlığı yapıyor. Tecrübelerini ve 
engin bilgisini kalemiyle buluşturan 

Ertan, Türkiye’nin bugün geldiği noktadan çok 
memnun. Son sekiz senedir Türk dış politikası-
nın ciddi atılımlar yaptığını ve ihracatın 120 milyar 
dolarla adeta rekora koştuğunu söyleyen Ertan’a 
göre bu gelişmeyi sağlayan en büyük faktör; Türk 
müteşebbisinin azmi ve çalışkanlığı… 

38

“Türkiye’nin dış politikası son sekiz senedir çok büyük bir gelişim gösteriyor. Türk iş alemi dün-
yanın her yerine yayıldı. 120 milyar dolara kadar çıkan bir ihracatımız var. Bu bir rekordur Türkiye 
çok büyük bir atılım yapmıştır”
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Son yıllarda dış politika değişiyor

Türkiye yıldızlaşıyor
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Ertan ayrıca dünya konjonktürünün içinde 
bulunduğu durumu da sizler için değerlendirdi. 
Arap dünyasındaki halk hareketlerini dünyada 
gençlerin uyanışı olarak yorumlayan Ertan’a 
göre artık insanlar daha iyi yaşamak ve daha iyi 
yönetilmek istiyorlar. Bunun içinde sokaklara dö-
külüyorlar. 

Fikret bey, ilk olarak Türkiye’nin dış politi-
kasını kısaca değerlendirir misiniz?

Türkiye’nin dış politikasının iki ana hedefi 
var. Bunlardan biri ülkenin refahını sağlamak 
ve refahına katkıda bulunmak. İkincisi ise Tür-
kiye’nin güvenliliğine katkıda bulunmak. Temel 
hedeflerimiz bunlar. Ülkenin bütün dönem-
lerinde hedefler, refah ve güvenlik olmuştur. 
Bunu sağlamak için politikacılarımız hamleler 
yapıyor. Son sekiz senede bu hamlelerin bo-
yutu ve sayısı artmıştır. Eskiden dış politikamız 
sınırlı bir kapsamda cereyan ederken şimdi 
çok taraflı bir dış politika izliyoruz. Komşuları-

mızla sıfır sorun yaşıyoruz. Daha önce bulun-
madığımız Afrika ve Ortadoğu ülkelerine çok 
kapsamlı ve çok yönlü bir dış politika izliyoruz. 

Geçmiş dönemlere göre çok 
daha iyi bir durumdayız

O halde dış politikamızın bulunduğumuz 
süreç içerisinde bir gelişim gösterdiğini söy-
leyebiliyor muyuz?

Şüphesiz. Biz çok uzun dönemler sadece 
klasik doğu batı ikilemi içinde kaldık. 1990’lı 
yıllardan sonra Türkiye’nin dış politikası yavaş 
yavaş bir gelişme göstermeye başladı. Özellik-
le sekiz senedir biraz önce de belirttiğim üzere 
ilişkilerin daha da şekillendiğini, büyüdüğünü ve 
büyük bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliyoruz. 
Bu bir gerçektir. Bu benim herhangi bir subjektif 
değerlendirmem değil. Şu anda ki durumumu-
za bakarsak geçmiş dönemlere göre çok daha 
iyi bir durumdayız. Dünyaya daha fazla açık bir 
duruma geldik. Türkiye’yi daha da büyütme ça-
balarımız ortadadır, aşikardır. Bunu herkesin 
görmesi lazım. Eskiden Afrika diye sadece dip-
lomatlarımızı gönderdiğimiz yere bugün hem 
diplomatlarımız hem iş adamlarımız gitmekte 
ve tüm bunların yanında yeni pazarlar açmak-
tadır. Keza komşularımızla, Suriye’yle, Körfez 
Ülkeleriyle, İran’la, Irak’la büyük ticari imkanlar 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Türk Cumhuriyetle-
ri’ne yönelimler vardır. Türkiye bugün Amerika 
kıtasındaki ülkelerle dahi ilişkiye geçme ihtiyacı 
duymuştur. Dolayısıyla önümüzde hakikaten di-
namik, çok taraflı, enerjik bir dış politika hamle-
sini rahatlıkla görebiliyoruz. 
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Fikret Ertan kimdir?
Uluslararası ilişkiler ve dış politika üzerine 

yazılar yazan Fikret Ertan, çok uzun yıllardır 
Zaman Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyor. 
Zaman Gazetesi’nin aynı zamanda kurucu 
ekibinde de bulunan Ertan o süreçten bu 
yana gazete içerisinde sadece köşe yazarlığı 
değil, haber müdürlüğü, istihbarat şefliği gibi 
pek çok görevde yer almış. 1948 Eskişehir 
doğumlu Ertan, İngiltere’de Sosyal Bilimler 
okumuş. Ertan hayat felsefesini ise şu sözler-
le anlatıyor: “Bu dünyada yaşadığım sürece 
Allah’a iyi kul olarak yaşamaya çalışmak ve 
insanlara faydalı olmak, vatanıma, milletime 
hizmet etmek” 
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Türkiye’nin dış politikada geldiği bu süreci 
neye bağlıyorsunuz?

Hükümetin uygulamış olduğu doğru dış poli-
tikaya bağlayabilmek mümkün. Ama herşeyden 
önce Türk iş aleminin son yıllarda kaydettiği geliş-
me bu sorunun ilk cevabıdır. Türk iş alemi dünya-
nın her yerine yayıldı. 120 milyar dolara kadar çıkan 
bir ihracatımız var. 20, 30 milyar dolarlarda ihracatı 
olan bir Türkiye son yıllarda atılım yapmıştır. 120 
milyar dolar çok büyük bir rakamdır. Bugün petrol 
ülkeleri dediğimiz ülkelerde bile bu kadar çok ih-
racat yoktur. Örneğin bir İran’ın ihracatı, bir Irak’ın 
ihracatı bu kadar büyük değildir. Biz bu başarıyı 
sadece Türk müteşebbisin emeği, gayreti, çalış-
kanlığı ve dünyaya açılımı ile izah edebiliyoruz. Bu 
yüzden ben Türk dış politikasının bu kadar başarılı 
olmasında birinci derecede Türk müteşebbisin so-
rumlu olduğunu düşünüyorum. Onların yaptığı atı-
lımlar ve açılımlar sonucunda Türkiye’nin kendisine 
güveni de arttı. Bu güven daha sonra siyasi alana 
da yansıdı. Hatta paralel olarak da denilebilir. Bu iki 
kollu bir gelişme neticesinde bugünkü iyi duruma 
geldiğimizi söyleyebiliyoruz.

 

“Kendine güvenen bir Türkiye”

Bu gelişim sürecinde genç kuşak girişim-
cilerin etkisi nedir?

Son yıllarda Türkiye’de eğitimli, dünyaya açı-
lan, dünyayı bilen yeni nesil ortaya çıktı. Gençler 
artık daha dinamik, daha atılgan daha dışa dö-
nükler. Bugün Türkler artık her yerde ve dünyanın 
umulmadık yerlerinde hareket ediyorlar. Dünyanın 
adı sanı duyulmamış yerlerinde kültür hamlesi ya-
pılıyor. Diplomatlarımız da yine aynı şekilde her 
yerdeler ve elçilikler kuruyorlar. İş adamlarımız 
ellerinde çanta çalmadık kapı bırakmıyorlar. Do-
layısıyla kendisine güvenen bir Türkiye var ve bu 
kendine güvenen yeni bir nesilin ortaya çıkma-
sına neden oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman 
Türkiye’nin dünyanın önümüzde ki dönemde çok 
parlak yıldızlardan biri olacağını düşünüyorum. 
Bunun içinde dua ettiğimi söyleyebilirim. 

Avrupa birliği’ne katılım 
sürecinde Türkiye

Peki o zaman Fikret Bey Avrupa Birliği’ne 
biraz daha yaklaştığımızı söyleyebiliyor muyuz?

Avrupa Birliği meselesi biraz daha değişik 
bir konu. Avrupa Birliği’ne katılım süreci içeri-

sinde karşımızda engeller var. Fransa, Alman-
ya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi gibi... Bunlar 
sürekli engel çıkartıyorlar. Katılım Müzakereleri-
ni, yeni anlaşmaların yapılmasını engelliyorlar. 
Sanırım bu konuda biraz sabretmemiz gereke-
cek. Örneğin Almanya’da ve Fransa’da iktidar 
değişikliği olursa birşeyler değişir Avrupa’nın 
iki önemli ülkesindeki bu tavır  değişikliği diğer 
ülkelere de yansıyacaktır. O yüzden dediğim 
gibi biraz sabretmemiz gerekiyor. Tabi ki bu Av-
rupa Birliği’ne katılma hareketinin yavaşladığı 
anlamına gelmiyor. Türkiye’deki siyasi irade bu 
konuda kararlı. Ancak karşısına çıkan engelleri 
de kendi başına halletmesi mümkün değil. Bu 
engellerin zaman içerisinde Avrupa’daki siyasi 
değişikliklerle birlikte aşılacağına inanıyorum. 
Ama bu hemen olmaz. Bu konuda biraz daha 
beklememiz gerekiyor. 

Gençler uyanıyor

Buradan hareketle dünyanın şu anda için-
de bulunduğu durumu değerlendirebilir mi-
siniz? Biliyorsunuz, dünya çok karmaşık bir 
dönemden geçiyor. Bu dönemi ve bunun Tür-
kiye’ye yansımaları nelerdir?

Yakın bir zamana kadar dünyada herkesin 
konuşmakta olduğu konu Arap Dünyası’ndaki 
halk hareketleriydi. Tunus’ta başlayıp Mısır’da bir 
şekilde sonuçlanan, diğer ülkelerde sonuçlan-
mayan ve henüz gelişme aşamasında olan bir 
durumdan bahsediyoruz. Bu konuyu şu anda 
bütün dünya analiz etmeye ve bunun sebeple-
rini bulmaya çalışıyor. Nitekim yabancı dergilere 
de baktığımız zaman kimisi bu durum için “Arap 
Uyanışı” diyor; kimisi “Halkların Gücü” diyor. 
Araplar da yeni genç bir nesil ortaya çıkıyor. Bu 
da dünyaya açık, dünyadaki olaylardan etkile-
nen eğitimli bir nesilin ortaya çıktığını gösterir. Bu 
gelişmeyi kimse fark edemedi. Ama bu nesil iş 
imkanları da bulamıyor. Hayata karşı bir kırgınlık 
içerisinde ve bu kırgınlık da protestolara yansı-
yor. Her ne kadar halk hareketleri olarak görünse 
de başı yeni kuşak çekiyor. Yeni nesil, eskilere 
benzemiyor, oldukça cesur. Herşeyi göze alarak 
sokaklara taşabiliyor; bunun örneğini Mısır’da ve 
Tunus’ta gördük. Kısacası bu şekilde bir genç-
lik var ve bu gençlik eski günlerini yaşamak is-
temiyor. Kendisi için kapı aralamaya çalışıyor. 
Bundan sonra bütün dünyada böyle şeyler göre-
biliriz. Artık yönetimler bugüne kadar farkına var-
madıkları bu gençleri görmek, onların taleplerini 
yerine getirmek zorundalar. Evet, zorlanacaklar-
dır ama şu şekilde bir süreç içerisine girdiklerini 
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onlar da farkedecekler. 
Artık yönetenler, yönet-
tiklerinin isteklerini göz 
önünde bulundurmak 
zorundalar. Bugün Yu-
nanistan’da pek çok kişi 
sokağa çıkıyor, prostes-
to ediyor. Neden? Çünkü 
Yunanistan son yıllarda 
iyi yönetilmedi. Yuna-
nistan’da Avrupa Birli-
ği’nden alınan fonlar çar 
çur edildi; ayaklar yor-
ganına göre uzatılmadı. 
İşte böyle olunca da halk 
meydanlara çıkıyor.  

Yeni bir 
dönem 
başlıyor

Dünyadaki tüm ülke-
ler için ortak konuşur-
sak, dünya fosilleşmiş 
bir yapıdan kurtuluyor 
öyle mi?  

Evet, bütün dünyada 
bu şekilde. Artık insanlar 
daha iyi yaşamak istiyor-
lar, biraz önce de belirt-
tiğim üzere daha iyi yö-
netilmek istiyorlar. Bunu 
dile getiriyorlar, bunun 
için sokaklara dökülü-
yorlar, protestolar ya-
pıyorlar. Artık böyle bir 
dünya var. Bu yeni ger-
çeği de herkesin görme-
si gerekiyor. Özetle söy-
lemek gerekirse yeni bir 
dönem başlıyor. Bu yeni 
dönem henüz farkedi-
liyor. Yönetilenler artık 
başlarında iyi, namuslu, 
dürüst, adaletli yöneti-
ciler istiyorlar. Artık yeni 
dünyanın gerçeği bu, 
hiç kimse buna karşı 
çıkamaz. Unutulmama-
lıdır ki, diktatörlükler, 
krallıklarda zaman içeri-
sinde tasfiye olup gide-
ceklerdir. 
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ürkiye Finans Katılım Bankası Sultan-
hamam Şube Müdürü Hakan Kurtal, 
Sultanhamam’da hala sözlü gelene-
ğin geçerli olduğunu söylüyor. Ban-
kacılıkta karşılıklı ilişkilerin ve güvenir-
liliğin önemine dikkat çeken Kurtal, 

sözlü taahhütlerini yerine getirmeyenlerin bir daha 
bu piyasa da iş yapmasının mümkün olmadığını 
belirtiyor. Röportajımız sırasında ayrıca pek çok 
güzelliğe sahip olan Sultanhamam bölgesinin ka-
buk değiştirdiğini vurgulayan Kurtal yaşanan dö-
nüşümü Paylaşım Dergisi okuyucuları için anlattı. 

Şubenizi sizden dinleyebilir miyiz?

Şubemiz bankamızın en eski şubelerinden 
bir tanesi. Ağırlıkla Sultanhamam piyasası olarak 
tanımlanan piyasaya yönelik hizmet veriyor. Tüm 

sektörlerden müşterilerimiz var. Ayrıca gerek fon 
toplama, gerek fon kullandırma, gerek karlılık 
gibi çeşitli büyüklük kriterlerine göre de Ban-
kamızın önde gelen şubelerinden. Bizler bunu 
daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Şube 
olarak döviz işlemlerinde ve dış ticaret işlem-
lerinde ayrı bir uzmanlığımızın ve etkinliğimizin 
sökonusu olduğunu ifade etmeliyim. Güne , bir 
önceki günün sonuçlarını ve yeni günün planı-
nı, yapılacakları değerlendirerek başlıyoruz. Biz 
tüm önemli kararları arkadaşlarımızla birlikte alır 
ve birlikte uygularız. Yani danışma ve dayanışma 
en temel yönetim yaklaşımımız diyebilirim. Do-
layısıyla herhangi bir problemle karşılaştığımız 
ya da bir aksiyon alacağımız zaman arkadaşla-
rımızla bir araya geliyor ve konuyu tüm yönleriy-
le birlikte değerlendiriyoruz, tartışıyoruz. Birlikte 
bir karara bağlıyoruz ve uyguluyoruz. Güvenlik ŞU

B
E

“Sultanhamam kabuk değiştiriyor”
“Sultanhamam piyasası hala sözlü geleneğin  devam ettiği bir piyasa. Fakat bizce bölgeyi 

kendine özgü kılan asıl unsur, ifade etmeye çalıştığımız bu geleneksel yaklaşımın yanında aynı 
zamanda da ülkenin en dışa açık olan en eski piyasalarından olması ve dinamik yapı arzetmesi. 
Yani   gelenek ile yenilikçiliği bir arada barındırması.”

Soldan Sağa;
Osman Kanat, Ezel Sazak, Okan Yaman, Nahide Yalvaç, Ali Alagöz, Yakup Ahmet Bostan, 
Güngör İlter, Mustafa Miraç Bekik, Hakan Kurtal, Hakan Saygın, Ceyhun Toprak, 
Mehmet Yaşamalı, Mehmet İnanç Topaloğlu, Ayşegül Ağalar, Ahmet Arslan, Ali Yılmaz, Ayhan Uçak
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görevlisi arkadaşımızla beraber 17 kişiden olu-
şan genç ve dinamik bir ekibiz. Arkadaşlarımız 
arasındaki dostluk ve iletişim üst seviyede. Ekip 
çalışması ve ortak akıl bizim şubede gerçek 
anlamda devrede. Bilindiği üzere bilginin ve 
tecrübenin sonu yok. Yaşadığınız sürece, hep 
yeni şeyler öğreniyorsunuz. Hayatı dinamik ve 
değerli kılan unsurlardan biri de bu olsa gerek. 
Genel anlamda hayatta ve özel anlamda ban-
kacılıkta her insana ve her müşteriye özgü yeni 
bir yaklaşım getirmeniz gerekebiliyor. Bu an-
lamda bakılrsa, hayat ve mesleklerde bir “ilişki 
yönetimi” aslında. İnsan ilişkilerinde ne kadar 
çok konu hakkında bilginiz ve derinliğiniz varsa, 
kendinizi ne kadar çok yönlü geliştirmiş, fark-
lı kaynaklarla desteklemişseniz bunun olumlu 
yansımalarını görüyorsunuz. Örneğin, karşılaş-
tığınız bir müşteri bir futbol tutkunu veya sporcu 
olabilir. Bu anlamda, bu konuda da söyleyecek 
sözünüz olması lazım. Onunla bir takım payla-
şımlar yapabilmelisiniz. Ya da örneğin sanatla 
ilgilenen müşterileriniz olabilir. Sanatın pek çok 
dalı var, her biri hakkında çok derin bilgi sahibi 
olmak mümkün değil. Ama genel anlamda bir 
bilgi sahibi olmalı ve birtakım paylaşımlarda bu-
lunabilmelisiniz. Bu nedenle bankacılıkta bugün 
aralınan temel özelliklerin yanında, kendilerini 
çok yönlü ve donanımlı olarak geliştirenlerin ge-
lecekte bankacılıkta çok daha avantajlı olacakla-
rını düşünüyorum. 

 

Sultanhamam okulu

Sultanhamam piyasası hakkında neler söy-
leyebilirsiniz?

Sultanhamam, ticari hayatın içerisinde çok 
başarılı olmuş iş adamlarımızın sanayicilerimizin 
yetiştiği bir bölge. Bu yüzden burası için zaman 
zaman “Sultanhamam Okulu” ifadesi kullanılır. 
Bu şubede görev yapmak sayesinde bizde bu 
okulda bulunma imkânına ve ayrıcalığına sahip 
olduk. Sultanhamam, hala “söz”lü geleneğin 
devam ettiği bir piyasa. Bu çok önemlidir. Ha-
len çok yüksek montanlı işlemlerin bile “söz”le 
yapıldığı bir yer burası. Esnafın birbirleriyle ilişki-
lerinde de bizim geleneksel Ahilik yaklaşımımızın 
izdüşümlerine rastlıyoruz. Yapılan işlemler çok 
farklı ürün ya da hizmet alım-satımını kapsayan 
işlemler olabiliyor. Tutar olarak da çok yüksek tu-
tarlar içerebiliyor. Ancak sistemin işleyebilmesi, 
hızlı ve pratik olabilmesi için bunların uzun uzun 
yazışmaya ve maddelere dökülmesine gerek 
kalmaksızın satıcı ve alıcının bir araya gelerek 
irade beyanında bulunmasına bağlı. Sözlü ol-

masının mantığı buradan gelmektedir. Verdiği 
sözü tutmayan insanların bir daha bu piyasada 
insanların güvenini kazanması, tekrar bu piyasa-
da iş yapması mümkün değil. Tasviye edilirler, iş 
yapamazlar. Dolayısıyla Sultanhamam’da kendi 
kendine oluşmuş bir otokontrol mekanizması 
var. Ancak bu durum asla yanlış  anlaşılmamalı. 
Bölgemiz, ülkemizin dış ticaret işlemlerinin, geç-
mişi en eskiye dayanan ve en yaygın yapıldığı 
piyasalardan biri. Şubemiz dış ticaret rakam-
larından da bu husus teyit edilebilir. Dış ticaret 
alanında da bankamızın en önemli şubelerinden 
birtanesiyiz. 

Biraz önce sözlü gelenekten bahsettiniz, 
peki burada ki firmaların bankalara bakış açı-
sı nasıl?

Sözlü geleneğin bize yansıması pazarlama 
alanında kolaylaştırıcı bir etki sağlıyor. Ancak 
operasyonel süreç anlamında zorlaması söz-
konusu. Çünkü insanlar kendi aralarında gü-
vene dayalı bir şekilde iş yapıyorlar. Buradan 
da anlaşılacağı üzere piyasa dinamikleri, ban-
kaların müşteriler ile çok yakın ilişki içerinde 
olmalarını ve karşılıklı güvenin ve iletişimin çok 
daha ileri düzeyde olmasını zorunlu kılıyor. Yani 
firmalarda bankaların kendileri gibi bir yaklaşım 
içerisinde olmalarını bekliyor. Böyle olduğunu 
düşündüğü bankalarla çalışmayı tercih ediyor. 

Hakan Kurtal kimdir? 

1970 Edremit/
Balıkesir do-
ğumlu Hakan 
Kurtal İstanbul 
Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler 
Fakültesi  Kamu 
Yönetimi Bölü-
mü’nden mezun 
oldu. 1994 yı-
lında bankacılık 
sektörüne  Yapı 
ve Kredi Ban-
kası’nda atılan Kurtal, 2003 yılından bu 
yana Türkiye Finans  Katılım Bankası’nda 
görev yapıyor. Bir buçuk yıldır Sultanha-
mam Şube Müdürlüğü görevini üstleni-
yor. Üç kız babası Kurtal, bankacılığın gi-
derek  her konuda söyleyecek sözü olan 
insanların görev üstlenebileceği alan  
haline gelmekte olduğunu düşünüyor.  
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İnsanoğlu geçmişten günümüze zamanı ölçmek için pek çok yolu denedi. 
Güneş, kum, mum derken 13. Yüzyıl’ın sonlarına doğru mekanik saatler 
girdi hayatımıza. Ve sonra boy boy yükselmeye başladı zamanı gösteren 
kuleler. Biz onlara şimdilerde saat kuleleri adını versek de aslında onların 
her biri yaşadıkları döneme tanıklık eden, zamanın bekçileri… 

Saat Kuleleri 
Tarihe şahitlik eden
meydanların sessiz çığlıkları

N
e dilleri var ne de söyleyebile-
cek sözleri. Aslında bir konuşa-
bilseler neler anlatabilecekler. 
Kim bilir ne savaşlar gördüler, 
hangi acılara hangi mutluluk-
lara tanıklık ettiler? Bulunduk-

ları kentlerin genellikle en işlek caddelerine, 
meydanlarına adeta bekçilik etmeleri için inşa 
edilen “Saat Kuleleri”nin her birini tek tek an-
latacağız ama önce insanoğlunu onlara kadar 
getiren sürece bir göz atalım. 

İnsanoğlu var olduğundan bu yana zama-Z
A

M
A

N

İzmir Saat Kulesi
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nı ölçmek için büyük bir uğraş içerisinde oldu. 
Tarih bize insanoğlunun icat ettiği ilk saatin M.Ö 
3500’lü yıllara ait olduğunu gösteriyor. Bu da 
Güneş saati.  Güneşin gökyüzündeki hareket-
lerine bakarak zamanı bilmeye çalışan insanlar 
sonrasında doğanın sunduğu pek çok materya-
li kullanmaya başlamışlar. Güneşi, su, mum ve 
kum takip etmiş.  Burada bir parantez açarak 
tarihe dair bir bilgi daha vermek istiyoruz. Tarih-
çiler mekanik saatlerin Avrupa’da neredeyse top 
ile aynı zaman aralığında icat edildiğine dikkat 
çekiyor. Hatta ilk saat ustalarının pek çoğu aynı 
zamanda top yapımcısıymış. İlk elektrikli saatin 
icat edilmesi ise ancak 1829’lu yıllarda mümkün 
olabiliyor. O dönemde adeta bir devrim niteliği-
ni taşıyan mekanik saatler, kiliselerde çanların 
zamanında çalınması için kullanılmış. Peki, in-
sanoğlu hangi zaman aralıklarında saat kuleleri 
ile tanışıyor? Tarihçiler bu sorunun cevabında 
yelkovanı 1300 ile 1500’lü yıllara çeviriyor. Dün-
yada inşa edilen ilk saat kulesi 1386 yılında İngil-
tere’nin Strasbourg Katedrali’ne ait. Osmanlılar 
ise 19. Yüzyıl’la birlikte tanışıyor kente adeta as-
kerlik eden bu kulelerle. Özellikle II. Abdülhamit 
Osmanlı tahtına çıkışının 25. yılında bir fetva verir 
ve saat kulelerinin yaygınlaştırılmasını ister. Böy-
lelikle saatler hayatımıza girmeye başlar. Bugün 
pek çok kentte, kenti temsil eden saat kulelerini 
görürüz. Adeta kentle özdeşen ve yerli, yabancı 
pek çok turistin uğrak yeri olan, önlerinde mutla-
ka fotoğraf çekilen bu saat kulelerine ülkemizin 
dört bir yanından örnek verebilmek mümkün. Ül-
kemizde saat kuleleri çoğunlukla şehirlerin mey-
danlarına yapılırken, kimilerinin bazen bir tepe 
ya da yamaç üstüne hatta bir binanın en yüksek 
tepesine yaptırıldığı dikkat çeker. Örneğin, bir bi-
nanın üzerine yapılan saat kulelerine Ayvalık’taki 
saat kulesi ile İstanbul Deniz Hastanesi’ne ait 
olan saat kulesi  gösterilebiliyor. Saat kuleleri 
geçmişten günümüze çeşitli amaçlarda kulla-
nıldılar. Esas olarak zamanı göstermekle görevli 
olan bu bekçiler, kimi zaman yangın kontrol kule-
leri olarak kullanıldı kimi zamansa sadece turistik 
amaçlı kente hizmet etti. 

Şimdi ülkemizde estetik yapıları ve hiçbir 
zaman eskimeyecek, eskise bile değerinden 
hiçbir şey kaybetmeyecek olan saat kulelerine 
bir göz atalım.  İzmir’e, Antalya’ya, İzmit’e ülke-
mizin dört bir yanına doğru bir sefere çıkıyoruz. 

Mücevher görünümlü  
izmir Saat Kulesi

Osmanlı’ya saat kulelerinin inşa edilmesinin 
genel olarak II. Abdülhamit zamanına denk gel-

diğinden bahsetmiştik. İşte II. Abdülhamit’in tah-
ta çıkışının 25. yıldönümünde yapılan saat kule-
lerinden biri İzmir’de yer almaktadır. 1901 yılında 
inşa edilen saat kulesi mücevher görünümüyle 
görenleri adeta büyülüyor ve Osmanlı sultanla-
rının ihtişama merakının en büyük kanıtlarından 
biri olarak gösteriliyor. İzmir Saat Kulesi, Alman-
ya İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edil-
miş. Bu arada saat kulesinin çatısının Abdülha-
mit tuğrasını sembolize ettiğini de belirtelim. 

  

Kurşun kubbeli  
Çankırı Saat Kulesi 
Ülkemizin en göze çarpan saat kulelerin-

den biri de Çankırı’da yer alıyor. Hemen şehrin 
merkezinde yer alan Çankırı Saat Kulesi yine 
II. Abdülhamit döneminde kente gönderilmiş. 
Yetkililer saatin 24 saatte bir kurulduğunu söy-
lüyor. Saat Kulesi’nin ayrıca iki tokmaklı çanı 
mevcut ve bu tokmakların ağırlıpı yaklaşık 16 
kg’dır. Kulenin asıl önemli ve dikkati çeken 
özelliği ise kubbesinin üzerinin kurşun örtülü 
olması. 

Prizmalı kareli  
bilecik Saat Kulesi 
Bilecikliler de Türk tarihine 

adını yazdıran bir saat kule-
sine sahip. Bilecik Anadolu 
Lisesi’nin bahçesinin hemen 
içerisinde yer alan Bilecik Saat 
Kulesi 1907’li yıllarda Muza 
Kazım tarafından yaptırılmış. 
Kulenin planı bir hayli ilginç. 
Kare planlı kulenin yapımında 
kesme taş, bir kısmında mo-
loz taş, bir kısmında ise ahşap 
malzeme kullanılmış. Kule ay-
rıca yukarıdan aşağıya doğru 
genişleyen dört diktörgen priz-
madan oluşmasıyla estetik bir 
yapıya sahip.

bizans izlerini 
taşıyan  
Antalya Saat Kulesi
Bazı saat kulelerinin kim tarafından ne za-

man yapıldığı bilinmez. İşte bu saat kulelerin-
den biri Antalya’da yer almaktadır. 1941 yı-

Bilecik
Saat Kulesi
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lında yayınlanan R.M. Riefstahl’ın 
kitabında Antalya Saat Kulesi ile il-
gili bir fotoğraf yer almış. Bu fotoğ-
rafta kubbesinin soğanbaşı şeklin-
de olmasından dolayı tarihçiler bu 
kulenin de II. Abdülhamit zamanın-
da yapılmış olabileceğini söylüyor-
lar. Lakin yine de kesin bir yargıya 
varmak mümkün değil. Kulenin 
dört cephesi var ve bu dört cep-
hede birer saat kadranı yer alıyor. 
Kulenin saat kadranları ve saatleri 
elektronik saat takılarak yenilen-
miş. Geçmiştense saatin sadece 
çanı kalmış. Bir gün olurda yolunuz 
düşerse çanın üzerinde İsa, Mer-
yem ve bir aziz kabartmasının yer 
aldığını görürsünüz. Ayrıca kulenin 
duvarlarında Yunanca yazılar bulu-
nuyor. 

Hem saat, hem yangın 
gözetleme kulesi: 
bursa Saat Kulesi 

Bursa’nın ünlü parkı Topha-
ne’nin içerisinde bütün ihtişamıyla 
yer alan Bursa Saat Kulesi, sade-
ce zamanı göstermekle kalmıyor 
aynı zamanda yangın gözetleme 
kulesi olarak kullanılıyor. Kule Sul-
tan Abdülaziz döneminde yaptırıl-
mış. Lakin sonrasında bilinmeyen 
nedenlerden dolayı yıkılmış. II. 
Abdülhamit’in tahta çıkışının otu-
zuncu yıldönümünde törenle hiz-
mete açılmış. Kule tam altı katlı 
ve içerisinde 89 basamaklı ahşap 
merdiven yer alıyor. Kuleye şimdi-
lerde orjinali yerine elektronik saat 
takılsa da görkeminden hiçbir şey 
kaybetmemiş. 

Saraylıların kulesi 
Dolmabahçe Saat 
Kulesi 

Ülkemizin en önemli saat kulele-
rinden biri, Dolmabahçe Saat Kule-
si’dir. 1890 ile 1895 yılları arasında 
II. Abdülhamit tarafından yaptırılan 

Saat Kulesi, 27 metre yüksekliğin-
de ve tam dört katlı. Kulenin içinde 
ise 94 basamak yer alıyor. Yapının 
en çok dikkat çeken özelliklerinden 
biri merdiven sahanlıkları. Çünkü 
sahanlıkların zemini renkli taşlarla 
ve geometrik şekillerle dolu. Ku-
lenin yapımı o dönem tam olarak 
1.210.550 kuruşa mal olmuş. Ku-
lenin deniz ve kara cephelerinde 
Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası yer 
alıyormuş. Dolmabahçe’deki saat 
kulesinin dört katlı olduğundan 
bahsetmiştik, birinci katın cephele-
ri bir hayli süslü. Üçüncü kata ise 
parmaklıklı balkonla geçiş sağla-
nıyor. Ve her bir cephesinde saat 
bulunuyor. 

Üç katlı  
Yıldız Saat Kulesi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Yıl-
dız semtinde bulunan Yıldız Saat 
Kulesi, adına yakışır bir şekilde yıl-
dızlar gibi parlıyor. 1890’lı yıllarda 
yapılan saat kulesi tam olarak Yıl-
dız Camii avlusunun güneybatı kö-
şesinde yer alıyor. Saat kulesinin 
farklı bir tasarımı olduğunu hemen 
belirtelim. Tasarımının oryantalist 
ve neogotik bir yapısı var. Kule üç 
katlı ve ayrıca sivri, dilimli bir kub-
beye sahip. Kulenin ilk katında dört 
yazıt bulunurken, ikinci katında bir 
termometre ile barometre var. Ça-
tının üzerinde ise bir pusula daire 
yer alıyor. Kule 1993 yılında ona-
rımdan geçerek İstanbullular’ın 
hizmetine girmiş. 

Armut çanlı  
Yozgat Saat Kulesi

Tarihi saat kulelerinden biri de 
Yozgatlılara ait. İl merkez meydanı-
nın hemen ortasında yer alan Saat 
Kulesi, dönemin belediye başkan-
larından Tevfikizade Ahmet Bey 
tarafından 1908 yılında yaptırılmış. 
Kule kesme taştan altı bölüm ha-
linde dizayn edilmiş ve bu bölümler 
de birbirlerinden silmeler sayesinde 

Dolmabahçe
Saat Kulesi

Bursa
Saat Kulesi

Çankırı
Saat Kulesi
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birbirinden ayrılmış. Ayrıca kulenin 
üst kısmını bir balkon çevreliyor. 
Şüphesiz kulenin en çok dikkat çe-
ken özelliği armut şeklinde çanı an-
dıran kubbesi. 

Mimari yapısıyla izmit 
Saat Kulesi

Kocaeli sınırları içerisinde yer 
alan İzmit Saat Kulesi, Kazım Bey 
tarafından 1876 yılında yaptırılmış. 
Bu saatin de yapılma nedeni aşağı 
yukarı diğerleriyle aynı. Kazım Bey, 
II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. 
yılını bu saatle birlikte kutlamak is-
temiş. Kulenin kapısının üzerinde 
kitabeler yer alıyor ve bu kitabelerin 
üzerinde ise “Belediye etti inşa bu 
kule ile çeşme-i Seyit Kamari’ye” 
yazıyor. Yine II. Abdülhamit’in tuğ-
rası bu saat kulesine de damgasını 
vurmuştur. Neoklasik mimari özel-
liklere sahip olan bu saat kulesi, 
dört katlı ve ikinci katından sonra 
merdivenleri daralarak yükseliyor. 
Kulenin özellikle akşam saatlerin-
de ışıklandırıldıktan sonra görül-
mesini tavsiye ediyoruz. 

Silindir şekliyle 
Kayseri Saat Kulesi

20. yüzyılın başında Sultan II. 
Abdülhamit’in fermanıyla 1906 yı-
lında yapılan saat kulelerinden biri, 
Kayseri Saat Kulesi. Cumhuriyet 
Meydanı’nda yer alan Saat Kulesi, 
yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 
kare planlı. Silmelerle üç kata bölü-
nen saat kulesi kesme taştan yapıl-
mış. Kulenin ilk başta dikkat çeken 
özelliklerinden biri içeriye yuvarlak 
kemerli bir kapıdan giriyor olmanız. 
Bu özelliğine bağlı olarak da içe-
risi silindir şeklinde. İçeri girdikten 
sonra merdivenin hemen ortasında 
30 cm çapında yuvarlak bir açık-
lık yer alıyor ve bu açıklıkta saatin 
çalışmasını sağlayan madeni bir 
ağırlık var. 

İzmit
Saat Kulesi

Kayseri
Saat Kulesi

Antalya
Saat Kulesi
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G
eçtiğimiz yılın son aylarında 
vizyona giren ve kadın erkek 
iktidar savaşını anlatan “Kadın 
Krallığı” filmini hepiniz hatırla-
yacaktır. Kukuriki adını da alan 
bu film aslında insanoğlunun 

var olduğundan beri tartışılan kadın erkek ça-
tışmasını konu alıyordu. Geçmişten bugüne 
süre gelen bu çatışmayı bugün sadece filmler-
de değil hayatımızın her alanında görebilmemiz 
mümkün. Çünkü artık kadın erkeğin yapabildi-
ği pek çok şeye elini atmış durumda. Kadınlar 
giderek özgürleşiyor ve kendi ayakları üzerinde 
duruyorlar. Biz de var olan bu tartışmayı sayfa-
larımıza taşımak istedik ve toplumsal olaylarla 
ilgili pek çok araştırmaya imzasını atan Ümit 
Aktaş’a Türk toplumunun ataerkil mi yoksa ana-
erkil mi olduğunu sorduk. Bakın nasıl cevap 
verdi… 

Türk toplumunda geleneksel değerlerle 
birlikte aile modelleri de değişmekte. Sizce 
Türk toplumu ataerkil midir, anaerkil midir?

Türk toplumu, geleneksel anlamda ataerkil 
bir toplum. Yani ailede olduğu kadar, sosyo-
politik tüm iktidar alanlarında da egemen olan 
erkekler ve eril değerler. İş, sanat, siyaset, bi-
lim, spor, iletişim gibi belli başlı alanlarda yapı-
lacak sıradan bir gözlemleme bile bu gerçeği 
hemen doğrulayacaktır. Elbet bu tablo, uzun 
bir tarihsel sürecin bir sonucu. Burada kimi ne-
denler ve izahlar aramaya ve bunun için tarım 
toplumunu suçlamaya da bir gerek yok. Çünkü 
hemen yanıbaşımızdaki İran toplumu, anaerkil 
özellikler taşımakta. Ona bakarsanız avcıl top-
lumlarda ataerkil nitelikleri besleyecek daha 
fazla neden var. Bu biraz da toplumun temel  

kurulumu ile ilgili bir şey. Yani akrabalık ilişki-
leri kimin üzerinden gerçekleştiriliyor, toplum-
daki başat semboller hangi değerler üzerine 
kurulu, toplumun örgütlenmesi eril ya da dişil 
nitelikler mi taşıyor gibi. Bu açılardan baktığı-
mızda, kimi yerel istisnalarla karşılaşsak bile, 
toplumumuzda temelde eril değerlerin ve ata-
erkil bir kültürün egemen olduğunu görebiliriz. 
Ama bu yapıda, özellikle 20. Yüzyıl’ın sonuna 
doğru bir değişim başladı ve erkekler giderek 
iktidarlarını kaybetmekteler.

48

“Kadınlar giderek bağımsızlaşıyor, özgürleşiyor, kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Kendine has 
bir bakış açısına sahip olan ve ekonomik özgürlüğüne kavuşan kadın bugün büyük başarılara imza 
atıyor.” 
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Z Ümit Aktaş kimdir?
Pek çok deneme, şiir ve eleştrilere imza-

sını atan Ümit Aktaş aynı zamanda toplumsal 
olaylar üzerine farklı yaklaşımları ile de dikkat 
çekiyor. 1955  Erzincan doğumlu Aktaş 20. 
Yüzyıl’ın sonlarına doğru büyük bir değişimin 
başladığını ve erkeklerin iktidarlarını kaybet-
tiklerini söylüyor. 

Türk toplumu ataerkil mi? 
Yoksa anaerkil mi?

Röportaj: 
İrem Ekkaldır
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  Bunun tarihsel sürecini anlatır mısınız?

Modern dönemde iktidarın yapısındaki de-
ğişimi, doğrudan okuma üzerinden izlemek 
mümkün.  Dolayısıyla okumakla bir insan ola-
rak yetkinleşmek, dolayısıyla da toplumsal 
egemenlik-üstünlük arasında da doğrudan 
bir bağ vardır. Sözgelimi 17. Yüzyıl sonunda 
Avrupa’nın kitap basılan şehirlerinin yarısı Hol-
landa’dadır ve Hollanda o sırada Avrupa’nın 
en gelişmiş ülkesidir. Gerçi günümüzde farklı 
kimi gelişmişlik anlayışları olsa da, bir toplu-
mun gelişmişliği yine büyük ölçüde okumayla 
bağlantılıdır. Şuraya gelmek istiyorum: özellik-
le 1980’lere kadar erkekler, nicel olduğu kadar 
nitel olarak da daha fazla okumaktaydılar. Ka-
dınların enerjisi ise büyük ölçüde bastırılmıştır. 
1980 sonrası kadınların okuma oranına paralel 
olarak kamusal hayata katılımları da artmaya 
başladı. Hayat içerisinde, belki henüz doğru-
dan sonuçlarını elde edemeseler de, etkinlik-
lerini giderek artırmaktaydılar. Erkekler formel 
eğitim kurumlarındaki etkinliklerini yitirmektey-
diler artık. Daha da kötüsü, doğrudan kitap 
okuma eğiliminden de giderek uzaklaşmakta, 
sadece geleneksel olarak ellerinde tuttukları 
iktidarın nimetlerinden yararlanmaya çalışmak-

talar. Bu ise tipik bir düşen sınıf davranışıdır. 
İktidarın refahına gömülmek ve sadece ondan 
yararlanmaya çalışmak, belki maddi anlamda 
hâlâ iktidarda olmanın bir göstergesi olsa da, 
artık giderek iktidarını yitirmekte oluşun bir be-
lirtisidir. Çünkü iktidarın yitirilmeye başlanan ilk 
alanı zihinsel, psikolojik, entelektüel alandır. 
Maddi alan ise, iktidardan düşenlerin sığın-
dıkları en son kaledir. Ve maalesef, bu alanın 
da yitirilmesi oldukça hazin sonuçlara yol aça-
caktır. Son yirmi yıl içerisinde değişik yerlerde 
katıldığım  toplantılarda, giderek kadın dinleyi-
cilerin sayısı ve kalitesinin artarken, erkeklerin-
kinin ise azaldığına tanık olmaktayım. Sorular 
daha çok kadınlardan gelmekte. Kadınlar yeni 
çıkan yayınları daha iyi izlemekteler ve artık o 
eski geleneksel kadın günleri yerine, okuma ve 
tartışma programları düzenlemekteler. Daha 
iyi okulları kazanmaktalar ve giderek iş haya-
tında da etkinleşmekteler. Elbet tüm bunların 
iktidar alanına yansıması epeyce bir zaman 
alacaktır. Ama daha şimdiden kadınların hak-
ları konusunda daha hassas olduklarını, erkek-
lerin suskun kaldıkları yerlerde onların seslerini 
yükselttiklerini görebilmekteyiz. 

“bölgeler arası farklılıklar var”

Günümüzde kadınların artık erkeklerin de 
yaptıkları pek çok faaliyeti üstlendiğinden 
bahsetmektesiniz. Türkiye’de bu ayrımı böl-
gesel olarak yapabiliyor muyuz? Örneğin, 
Karadeniz’de ya da Doğu bölgesinde batıya 
göre daha büyük farklılıklar mı var?

Elbetteki var. Türkiye’nin doğusu, genel ola-
rak ataerkilliğin daha yüksek olduğu bir bölge. 
Buralarda kadınların kamusal hayata katılımı 
daha kısıtlı. Okuma oranları düşük. Kadınlar, 
ancak kadına mahsus kılınmış alanlarda (ge-
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nellikle evsel işlerde) çalışabilmekteler. Bunlar 
da daha çok kadınlara özgü olarak addedilen 
işler. Zaten doğurganlık oranı yüksek oldu-
ğundan, çocukların bakımı ve büyütülmesi, 
kadınların neredeyse yegâne meşgalesi. Dış 
dünya ile erkekler ilişki kurduğu için, hayatı da 
ancak erkekler üzerinden öğrenmekte ve ya-
şayabilmekteler. Bu ise ister istemez bir erkek 
bakış açısına mahkûm kılmakta onları. Ege-
men olan eril bakış açısı hoyrat, vandal, kadını 
neredeyse kendi mülkü olarak gören bir bakış 
açısıdır. Buna karşı batıda yaşayan kadın ise 
belki daha özgür (serbest)’dür, çalışmaktadır 
(ama büyük ölçüde ucuz işgücü olarak) ve bir 
o kadar da konformisttir. Yani modern tüketim 
aygıtlarına daha fazla bağımlıdır ve bu ise, eril 
tahakkümden kurtulsa bile, aslında kadının 
özgürleşmesini engelleyen bir başka bağım-
lılık biçimidir; yani bu kez de kadınlar kapita-
lizm tarafından uyruklaştırılmaktadır. Sonuçta 
kapitalizm de eril akıl tarafından örgütlenmiş 
bir üretim biçimidir ve kapitalizmin tüketicileri 
ise, bu eril akıl tarafından büyük ölçüde edil-
genleştirilmiş olan kadınlardır. O nedenle, aklı 
başında bir kadın hareketi, öncelikle kapitalist 
üretim-tüketim döngüsünün eril tahakkümünü 
deşifre ederek buna itiraz etmelidir. Yani ön-
celikle ve özellikle kadınlar, bütünüyle pazara 
bağımlanmış bir hayatın kölesi olmaktan ken-
dilerini kurtarmalıdırlar. Çünkü bu tip bir yaşa-
ma biçimi aileyi, toplumu ve giderek dünyayı 
ortadan kaldırmaktadır.

“Devletin ciddi önlemler 
alması gerekmektedir”

Ataerkilden anaerkile geçiş sürecinde 
Türk aile yapısı bunu nasıl karşılamaktadır? 

Çatışmalı ve sorunlu bir süreçten geçmekte-
yiz. Giderek bağımsızlaşan, özgürleşen, kendi 
ayakları üzerinde duran, kendine has bir bakış 
açısına sahip olan ve ekonomik özgürlüğüne de 
kavuşan kadın, hâlâ aile içerisindeki o gelenek-
sel yerinde tutulmak istenince, bu ister istemez 
sorunlara yol açmakta. Kuşkusuz kadın çocuk 
doğuracak, onunun bakımı ve büyütülmesiyle 
ilgilenecek, evinin işlerini erkekle birlikte çekip 
çevirecektir. Ama sorun bunun ötesindedir. Bu 
ailedeki rollerin dağıtımından öte, kadının artık 
erkeğin bakış açısına, yani bilincine muhtaç ol-
mamasındadır. Dünyayı anlamak ve “okumak” 
için erkeğe ihtiyaç duymamasındadır. Hayatı ve 
hatta dini kendince yorumlayabilmesindedir. 
Çünkü o zaman kadınlar, erkeklerin kendilerine 

atfettikleri iktidar gerekçelerinin ne kadar da-
yanıksız olduklarını görebilmekte, bunun verili 
olmayıp hak etmekle ilgili olduğunu öğrenebil-
mektedirler.  Ama bu yeni durum, okumuş ya da 
okumamış olan her kesimden erkek tarafından 
büyük ölçüde tepki ile karşılanmakta, kadının 
etkinleşmesi kadar bağımsızlaşması da çoğu 
kez kabullenilememektedir. Bu bağımsızlaş-
manın doğal bir sonucu olarak özellikle son yıl-
larda ortaya çıkan kadınlardan gelen boşanma 
talepleri de büyük tepkilerle karşılanmakta ve 
hatta cinayet veya benzeri zorbalıklarla sonuç-
lanmaktadır. Geçmişte kendisine uygulanan 
şiddeti ve zulmü sessizce karşılayan kadınlar, 
günümüzde buna tepki gösterdikleri ve hatta 
yargıya başvurdukları için, bu kez daha da faz-
la şiddete maruz kalabilmektedirler. O nedenle 
devletin bu konularda ciddi önlemler alması ge-
rekmektedir.

Ataerkil süreçten anaerkil sürece geçiş 
toplumların gelişim sürecini mi göstermekte-
dir yoksa bu aslında insanların yalnızlaştığı 
mı gösteriyor?

Bu bir gelişme değil, bir değişme sadece. 
Toplumun kendi içerisinde bu evrilişi, belki de 
tarihsel bir haksızlığın telafisini sağlayacaktır. 
Yani erkeklerin toplumda salt erkeklikleri ne-
deniyle üstlenmiş oldukları egemenliğin sahici 
veya kutsal bir temele sahip olmayıp, salt psi-
kolojik veya zorbalığa dayanan bir egemenlik 
olduğu açığa çıkacak ve belki de hakkaniyetin, 
adalete dayanan bir birlikte yaşamanın kapısı 
aralanacaktır. Önemli olanın ataerkillik ya da 
anaerkillik olmaktan öte hayatın adaletli bir 
paylaşımı olduğu, belki de bu vesileyle anla-
şılacaktır. Evet, erkeklerin konumu biraz  za-
yıflayacak, biraz da yalnızlaşacaklardır. Çünkü 
onlar sosyalleşme hususunda kadınlar kadar  
becerikli değiller. Kadınlar, egemenlik erkekle-
re aitken bile, toplumsallık içerisinde kendileri-
ne ait alanlar oluşturmasını becerebilmişlerdi. 
Ama erkekler bu gibi durumlarda çabucak kı-
rılmakta ve yalnızlaşmaktadırlar. Bu anlamda 
çok da üretken de değiller. Yani kendilerine 
yeni yaşama biçimleri üretme konusunda çok 
becerikli olmalarını bekleyemeyiz. Dolayısıyla 
ciddi bir travma yaşayacakları ortada.   Dola-
yısıyla burada kadınların daha sorumlu dav-
ranmaları ve hayatlarını erkeklerle paylaşmak 
için daha özverili davranmaları gerekebilir. 
Aksi hâlde süreç bir başka egemenlik biçimi-
ne, yani anaerkilliğe doğru evrilebilecek ve bir 
kadın tahakkümüne, yani bir başka yanlışlığa 
da yol açabilecektir.
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G
ünümüzde gün geçmiyorki 
boşanma haberi duymaya-
lım. “Daha yeni evlenmişlerdi, 
boşanmışlar”, “Daha beş yılı 
bile doldurmadılar” “Çocukla-
rı vardı, boşanmışlar” gibi pek 

çok cümle artık her birimiz için sıradan oldu. 
Her gün duymaya alışık olduğumuz bu sözleri 
TUİK’in açıklamaları istatiksel olarak kanıtlıyor. 
Çünkü TUİK verilerine göre 2005 yılından bu 
yana tam 604 bin çift boşandı. Geçtiğimiz yılın 
ilk 9 ayında boşanan çift sayısı ise 87 bin 40 kişi 
olarak ifade ediliyor. Veriler biraz daha derinden 
incelendiği zaman boşanmaların evliliklerin ilk 
beş yılında  gerçekleştiğini görüyoruz. Peki, çift-
ler canım cicim zamanlarını yaşamaları gereken 
ilk beş yılda neden birbirlerine giriyor ve boşan-
ma devresine kadar gelebiliyorlar? Belki de en 
önemli soru boşanmanın gerçekten bir çözüm 
olup olmadığı… Biz de bu sorunun cevabını uz-
manlara sorduk… 

“Evlilik eğitimi alınmalı”

Davranış bilimleri uzma-
nı ve aynı zamanda yazar 
olan Sema Maraşlı boşan-
manın bir çözüm olmadığını 
söyleyerek başlıyor konuş-
masına. Kadın ve erkeğin 
birbirini çok tanımadığından 
ve çiftleri boşanma evresine 
kadar götüren pek çok soru-
nun temelinde bunun yattığını söyleyen Maraşlı, 
çiftlerin mutlaka evlilik eğitimi alması gerektiğini 
belirtiyor. Kendisinden dinleyelim: “Boşanmak 
çözüm değildir. Nerede yanlış yaptığımıza ba-
karsak kadın erkek birbirini çok tanımıyor. Ka-
dınlar erkekleri kendileri gibi algılıyorlar. Kadınlar 
erkeklerin kendilerinin verdiği tepkiyi vermesini 
bekliyorlar. Erkeği umursamaz görüyor, erkek de 
kadını tanımıyor. Biz “Evlilik Okulları”nda insan-

boşanmak çözüm mü?
TÜİK verilerine göre, 2005 yılından bu yana 604 bin çift boşandı.  Türkiye’de geçtiğimiz yılın ilk 

9 ayında ise boşanan kişi sayısı tamı tamına 87 bin 40 kişi olarak ifade ediliyor. Uzmanlar, boşanma 
oranlarının son yıllarda gözle görülür şekilde arttığına dikkat çekiyor. Peki, boşanmak çözüm mü? Bu 
sorunun cevabını uzmanlara sorduk. 
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lara bunu göstermeye çalışıyoruz. Kadın ve er-
keklerde her şey farklı, beynin çalışma şekli bile 
farklı. Erkekler beynin sol tarafını, kadınlar ise 
beynin sağ tarafını kullanıyor. Erkekler daha ma-
tematiksel daha gerçekçi bakıyorlar, bizse daha 
hayalci bakıyoruz. Ben tüm insanların bu farklılık-
ları öğrenmelerini istiyorum. Bu noktada medya 
çok önemli. Diziler, filmler insanların beklentileri-
ni çok yükseltti. Özellikle kadınlar dizilerdeki gibi 
süper erkekler arıyorlar. Bunu gerçek hayatta 
göremedikleri zamanda mutsuz oluyorlar. Bun-
dan 50-100 yıl öncesinde evlilik konusunda belki 
bu kadar sorun yaşanmıyordu. Geçtiğimiz yıl 100 
bine yakın çift boşanmış. Bu çok ciddi bir rakam. 
Bu devirde daha uyanık, daha dikkatli olmak la-
zım. Çok fazla tuzak var. Örneğin filmlerde biraz 
öncede belirttiğim üzere insanların yanlış yönlen-
dirilmesi var. Çiftlerin evlilik eğitimi alması gere-
kiyor. Bu noktada eğitim çok önemli.”  Maraşlı, 
hemen boşanma kararının verilmesinin yanlış ol-
duğunu söylüyor ve ekliyor: “Boşanmadan önce 
iki tarafın da mutlaka kendilerine bir şans tanıyıp 
birbirlerine doğru adım atması gerekiyor.”

“Evlilik bütün kültürlerin 
başlangıcıdır”

Şimdi de sırada Düşünce Koçu Münir Arı-
kan’la konuyla ilgili yaptığımız söyleşimiz var. 
Arıkan, konuşmasına ünlü yazar Goethe’nin ev-
lilik üzerine bir cümlesiyle başlıyor: “Evlilik bütün 
kültürlerin başlangıcıdır. Ham olanı olgunlaştırır. 
Olgun olana da bunun için en büyük fırsatı verir. 
Evlilik öylesine büyük bir hazinedir ki, öyle tek tük 
mutsuzlukları hesaba katılmaz bile.”

Boşanmak çözüm müdür?

Evlilik gerçek amaçsa, boşanmak nasıl bir 
çözüm olabilir? Sosyolojik açıdan; toplumsal bir 
çözülmeyi beraberinde getirir, boşanma. Öyle ya 
artık boşanmış çiftlerin akrabaları birbirini gör-
meyeceklerdir. Boşanma olan toplumlarda, yar-
dımlaşma daha az olacaktır. Muhtaç kişiler daha 
çok olacaktır. Psikolojik açıdan, boşanan çiftler, 
asla ve asla (bizde dizilerde ballandıra ballan-
dıra anlatılan) ohh be bekarlık sultanlık deme-
yeceklerdir. Sıkıntıya, çöküntüye gireceklerdir. 
Büyük ihtimalle psikolojik destek alacaklardır. 
İlaç ve terapiye başlayacaklardır. Çünkü kurulan 
bir yapının bozulması söz konusudur. Yani ön-
cesi muhteşem, sevgi dolu bir yapı çökmüştür. 
Yazın kumsalda yaptığınız kumdan kuleyi dal-
galar aldığında veya bir arkadaşınız ayaklarıyla 
basıp dağıttığında, 15-20 dakikalık emeklerini-

zin boşa gitmesine üzülüyorsunuz. Kışın yaptı-
ğınız bir kardan adam yıkılınca, üzülüyorsunuz. 
Bir hayat inşa ediyorsunuz. Bunun yıkılmasında 
sevinmemiz mümkün mü?  Boşanma ekonomik 
açıdan da bir çöküntüdür. Yardımlaşma, paylaş-
ma bittiğinde, bereket de gitmiş oluyor. Üstelik 
alışkanlıklar edindiğiniz bir yuvada, tek başınıza 
eski kurduğunuz standartları kurmanız mümkün 
olmadığında, daha fazla kaynak harcamak veya 
daha azıyla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Bo-
şanan çiftlerin hemen evlenmediklerini biliyoruz. 
Bu süreçte, doğruyu arama çabasındaki eski 
eşler, gönül eğlendirmelerle, aile yapısından 
epey bir uzaklaştıkları için, hem sosyal hem de 
ahlaki açıdan büyük bir çirkinliğin kapısını açmış 
oluyorlar. Bazı çirkinliklere gönüllerinden fetva 
buluyorlar. Boşanan çiftlere sorduğumda, keşke 
boşanmadan eşimin sevmediğim özelliklerine 
katlansaymışım, çünkü boşandıktan sonra kat-
lanmak zorunda kaldığım negatiflikler çok çok 
daha fazla dediğine şahit olmuşumdur.

Nerede hata yapıyoruz?

Bencillik. Aslın-
da eşler ayrılmayı bir 
blöf olarak kullanma-
yı alışkanlık haline 
getirdiklerinde, olayın 
fitilini de ateşlemiş 
oluyorlar. Ok yaydan 
çıkmış oluyor yani. 
Geriye dönemiyorlar. 
Ben senden boşana-
cağım demek, psiko-
lojik olarak, benden ayrılma demek. Beni daha 
fazla sev demek. İşler eskisi gibi gitmiyor, kendi-
ne çeki düzen ver, bu yuvaya sahip çık demek. 
Ama bu söze muhatap olan kişi, bu sözün üstü-
ne  “Demek ki gitmek istiyor, sevgisi bitmiş, ben 
de bırakayım bu işi” gibi düşünüyor. Boşanma-
nın oyunu olmaz. Basit şeyleri büyüterek kendi 
hayatımızı zehir ediyoruz. Evliliğinizi iyi götürmek 
istiyorsanız, 1) Hatalı olduğunuzda itiraf edin, 2) 
Haklı olduğunuzda susmayı bilin

.
Son olarak boşanma evresine gelen çiftle-

re neler önerirsiniz?

• Boşanan çiftlerle konuşsunlar.
• Anne babaları boşanmış birkaç çocuğu ince-

lensinler.
• Çocuk esirgemedeki annesiz babasız büyüyen 

çocukları ziyaret etsinler.
• Bunları yapınca, kendi evlilikleri ile ilgili durumu 

düzeltmeleri daha kolay olacaktır, eminim.

AİLE
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T
BMM’nin geçtiğimiz aylarda kamu-
oyuyla paylaştığı Türkiye’nin Kan-
ser Haritası’nın sonuçları bir hayli 
korkutucu. Türkiye’de her 100 ki-
şiden 14’ünün kanserden öldüğü-
nü biliyor muydunuz? Türkiye’de 

Kanserle yaşayan kişi sayısı ise yaklaşık 400 
bin olarak ifade ediliyor. Kalp ve damar hasta-
lıklarından sonra en çok ölüm vakalarının ger-

çekleştiği hastalık olan kansere her yıl ülkemiz-
den 150 bin kişi yakalanıyor. Bunu istatistiksel 
olarak biraz daha ifade etmek gerekirse tüm 
ölümler içinde kanserden kaynaklanan ölüm-
lerin oranı, 2000 yılında yüzde 13.1 olurken 
2004’te yüz binde 167 olan kanser görülme 
hızı, 2005’te yüz binde 180.3’e, 2006’da ise 
yüz binde 200’ün üzerine çıkmış. Rapora göre 
kanserin olma nedeni çoğunlukla çevresel fak-

TBMM Kanser Araştırma 
Komisyonu geçtiğimiz 
aylarda Türkiye’nin 
Kanser Haritası’nı çıkardı. 
Araştırma Komisyonu’nun 
raporuna göre rakamlar 
bir hayli ürkütücü. Çünkü 
Türkiye’de her 100 
kişiden 14’ü kanserden 
ölüyor. İşin ilginç yanı 
ise Kanserin olma nedeni 
son yıllarda sigara ve 
obezitelikten kaynaklanı-
yor. Bizde bu sayımızda 
kanser nedir, ne değildir, 
belirtileri nelerdir, nasıl 
önlem alınabilir gibi pek 
çok sorunun cevabını 
verme telaşına düştük ve 
“Sağlık” sayfamızı A’dan 
Z’ye son yılların yükselişe 
geçen bu hastalığına ayır-
dık.  Rakamlar gözünüzü 
korkutmasın, kanserin 
önüne geçebilmek için 
doğru ve dengeli beslen-
meniz yeterli.  

Sağlıklı yaşayın, 
kanser olmayın
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törlerden kaynaklanıyor. Özellikle bu hastalığın 
son yıllarda daha çok gündemimizde olması-
nın iki temel nedeni olduğu belirtiliyor. Bunlar 
sigara ve obezitelik. Lakin rakamların gözünü-
zü korkutmasına izin vermeyin. Kanserin önü-
ne geçebilmek için sağlıklı yaşam felsefesini 
benimseyerek doğru ve dengeli beslenmeniz, 
spor yapmanız yeterli. 

Kısaca kanser

Bunların hepsini tek tek anlatacağız ama 
önce kısaca insanları kırıp geçiren kanserin 
kısaca nasıl ifade edildiğine bakalım.  Temel 
olarak, kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir 
şekilde üreyerek komşu dokuları ihlal etmesi ve 
kaynağını aldığı organdan daha uzak bir yere, 
kan veya lenf yoluyla yayılması sonucu olu-
şan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Kanser iyi 
ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kötü 
huylu tümörler diğer organlara kolayca yayılır-
ken, iyi huylu tümörlerin belirli sınırları var. Kan-
serler çeşit çeşit… Ülkemizde en çok görülen 
kanser çeşidi ise Deri Kanseri. Deri kanserinin 
olma nedeni uzun süre güneş ışınlarının altında 
kalmak olarak gösteriliyor. Göz kanseri, gırtlak 
kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, karaci-
ğer kanseri ve mide kanseri diğer kanser çeşit-
leri arasında yer alıyor. Erkekler ve kadınlarda 
en çok görülen kanserler ise farklılık gösteriyor. 
Buna göre erkeklerde en çok akciğer, kadınlar-
da ise meme kanseri gözüküyor. 

Kanserden korunmak için ne 
yapmalı?

TBMM Kanser Araştırma Komisyonu’nun 
raporu gözünüzü korkutmasın. Uzmanlar 
kanserden korunmak için sağlıklı yaşamanın 
yeterli olabileceğini söylüyor. İşte maddeler 
halinde kanserden korunmak için yapmanız 
gerekenler:
• Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakmaya çalı-

şın. 
• Obeziteden kaçının. 
• Her gün mutlaka fiziksel egzersiz yapmaya 

özen gösterin. 
• Değişik türlerden sebze ve meyve tüketin
• Alkol içmekten kaçının
• Güneşin altında çok fazla kalmayın
• Uzmanlar 50 yaşından sonra her kadının 70 

yaşına kadar iki yılda bir mamografi çektir-
mesinin gerekli olduğunu söylüyor.

• Hepatit B virüsüne karşı mutlaka aşı olun.

Kansere neden olan etmenler

• Kansere son yıllarda en çok neden olan et-
kenler, çevresel faktörler olarak ifade ediliyor. 
Bu çevresel faktörlerin başında ise sigara ve 
obezitelik geliyor. Sigara kullanmak özellikle 
akciğer, dudak, dil, ağız boşluğu, gırtlak ve 
yemek boru kanserlerine sebep oluyor. 

• Bilim adamları kansere neden olan etmen-
lerin başında ruhi bunalımları, endişeleri ve 
sıkıntıları gösteriyor. Hatta yapılan bir araş-
tırma kırsal alanlarda yaşayanların kentte 
yaşayanlara göre daha sorunsuz ve sıkıntı-
sız bir hayat yaşadıkları için daha az kanse-
re yakalandıklarını gösteriyor. 

• Hormonal dengenin bozulması da kansere yol 
açabiliyor. Aşırı hormonal etkiler sonucu pros-
tat, rahim ve göğüs kanserleri sık görülüyor. 

• Bazı gıdaların kansorojen olduğu hakkında 
çeşitli rivayetler olduğunu da hemen hatır-
latalım. Bu yüzden aldığınız yiyecek ve içe-
ceklere dikkat etmeli, doğal ürünler kullan-
maya özen göstermelisiniz. 

Aman dikkat!  
Kanser belirtileri çok tanıdık

Uzmanlar kişilerin hastalığın başlangı-
cında kanser olduklarını anlayamadıklarını 
söylüyor. Çünkü bu hastalığın belirtileri, ateş, 
kusma, öksürük gibi kişilerin günlük olağan 
hayatlarında yaşadıkları basit hastalıkların be-
lirtileri ile paralellik gösteriyor ve bir hayli tanı-
dık. Bu belirtileri maddeler halinde sıralamak 
gerekirse: 

• İnatçı ve açıklanamayan öksürük
• Nefes darlığı
• Seste kalınlaşma
• Yutma güçlüğü
• Ağrı
• Hazımsızlık
• Kilo kaybı
• Barsak alışkanlıklarında değişiklik
• Vücuttaki herhangi bir delikten  

 (örn. meme başı ya da vajina) akıntı
• Ateş
• Her türlü anormal kanama
• Öksürükle kan gelmesi
• Rektal kanama
• Âdetler arası vajinal kanama
• Cinsel birleşme sırasında kanama
• Menopoz sonrası vajinal kanama
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Güzellik uykusu kanıtlandı
Karolinska Enstitüsü Klinik Sinirbilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. 

John Axelsson önderliğindeki bir grup bilim adamı yaşları 18 ile 31 
arasında değişen 23 katılımcı üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırma 
esnasında deneklerin sekiz saatlik normal bir uyku ile uykusuz ge-
çen 31 saatin sonrasındaki fotoğrafları çekildi.   Gözlemciler günün 
sonunda uykusuz gecenin ardından çekilen fotoğraflardaki kişileri 
daha az sağlıklı, yorgun ve daha az çekici bulmuşlar. Bilim adamları 
deneye sigara kullananların alınmadığını ve deney süresince alkol 
tüketiminin kesinlikle yasaklandığını özellikle belirtiyor. Bilimciler bu 

deneyin güzellik kavramının temeli hakkında kesin bir yargıyı ifade 
etmediğini belirtse de çekici olabilmek için iyi bir uykunun şart olduğunu özellikle belirtiyorlar.   

internet sitesi olmayana ceza
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre internet sitesi olmayan 

şirketlerin yöneticileri hapis cezası alacak. Sadece internet 
sitesinin olması da yeterli değil, site içeriğinin de yasanın istediği 
şartlara uygun olması gerekiyor. Marka ve Patent Uzmanı Avukat 
Murat Altındere’nin, konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre internet 
sitesini kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde 
oluşturmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket 
müdürleri ve yöneticilerinin 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 
güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. 

Kaygı yok edilebilir mi?
Beyindeki bir bölgenin hem kaygıya neden olduğu 

hem de kaygıyı yok edebildiğini biliyor muydunuz? Stan-
ford Üniversitesi’nden bilim adamları fareler üzerinde 
yaptıkları araştırma sonucunda bu yargıya varmışlar. İlk 
önce kaygı düzeylerinin belirlenmesi için hayvanlar bazı 
testlere tabi tutulmuş. Işıklarla aydınlatılan bir çemberin 
ortasına bir parça peynir konulmuş. Sadece belli fareler 
( beyni uyarılmış olanlar) kaygılarını yenerek peynire ula-
şırken diğerleri ise ışıktan korkmuşlar. Bilimciler, araştır-
manın ilerleyen safhalarında depresyon, kaygı ve iki uçlu 
duygu durum bozukluğu gibi hastalıkların tedavi edilebi-
leceğini söylüyor. 
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NASA uydu çöplerini temizleyecek  
NASA, uzay çöplüğünü temizlemek için kolları sıvadı. NASA dünya 

çevresinde başıboş dolaşan uyduları lazerle temizleyerek uzayı çöplerden 
arındırmayı planlıyor. Uzay çöplüğü, kullanım dışı uydulardan, eski 
roketlerden ve füze parçalarından oluşuyor ve bu çöplükler gönderilmesi 
planlanan yeni uydular için çok büyük bir tehdit oluşturuyor. NASA’dan 
elde edilen bilgilere göre dünyanın yörüngesinde 370 binden fazla uzay 
çöpü yer alıyor ve bunlardan sadece 20 bin kadarı gözlemlenebiliyor. 

Van’da Çernobil’in izleri bulundu  
Almanya’nın Bonn Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversite-

si ile Yüzüncü Yıl Üniversiteleri’nin ortaklaşa yürüttükleri “Pa-
leo-Van” araştırması sonucunda Van Gölü’nün derinliklerinde 
radyoaktif serpintiler bulundu Elde edilen bilgiye göre radyo-
kaktif serpintiler 1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil nükleer 
kazasından kalma. “Paleo-Van” projesini yedi yıl önce, 12 ül-
keden 36 bilim adamı başlattı. Projenin amacı dünyadaki iklim 
değişikliklerinin ve küresel ısınmanın sırrını araştırmak olarak 
ifade ediliyor. 

Paleo-Van Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Sefer Örçen ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada radyoaktif izlere gölden alınan bir metrelik karotların 100 yıla tekabül 
eden 10’ar santimlik bölümlerinde karşılaştıklarını söyledi. 

Kanser’de son gelişme 

İngiltere’deki Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nden bilim adamla-
rı farelerdeki kanserli hücrelerin yayılmasını bir enzimi bloke ederek 
durdurduklarının müjdesini verdi. Kanserden ölümlerin yüzde 90’ının 
tümörün vücuda yayılmasından kaynaklandığını söyleyen bilimciler, 
ilk olarak meme kanserine yakalanan hastalar üzerinde araştırma 
yaptılar.  Kanserin yayılmasıyla LOXL2 enzimine bu kişilerde yüksek 
oranlarda rastlanması arasında bir bağ bulunduğunu söyleyen bi-
lim adamları bu yüzden LOXL2’nin kanserin ilk yayılmaya başladığı 
evrelerde büyük önem teşkil ettiğini belirtiyor. Bilim adamları fareler 
üzerinde yaptıkları incelemede bu enzimin faaliyetlerini engelleyecek 
kimyasal maddeler kullandılar ve kanserli hücrelerin diğer dokulara 
yayılmasını engellediler. 
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DVD ARŞİV

Gölgeler ve Suretler
Yönetmen: Derviş Zaim
Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş, Popi Avraam, Settar Tanrıöğen, Buğra Gülsoy 
Tür: Drama

Derviş Zaim’in “Cenneti Beklerken ( Minyatür)” ve “Nokta ( Hat)” filmlerinin geleneksel 
türk sanatları üçlemesinin son halkası olarak ifade edilen “Gölgeler ve Suretler” konusu 
kadar çekimleri ile de farklı bir tarz sergiliyor. 1963 yıllarında Kıbrıs’ta Türkler’le Rumlar 
arasında geçen Kıbrıs olayları anlatılıyor. Filmin en güzel tarafı ise olayların Karagöz 
kuklacısı olan babasından ayrı düşen bir genç kızın gözünden izliyor olmanız… 

Zoraki Kral
Yönetmen:  Tom Hooper
Oyuncular: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi, Robert Portal,  
Richard Dixon 
Tür: Drama

Bir kralın kekeme olduğunu düşünebiliyor musunuz? Geçtiğimiz yıl vizyona giren “Zo-
raki Kral” filmi işte tamda bu sorunun cevabını veriyor. Babası 5.George’un ölümü-
nün ardından, ‘Bertie’ lakaplı Albert Frederick Arthur George, tarihin bildiği adıyla Kral 
George VI, mecburen Krallık makamını devralır. Fakat kralın çok büyük bir problemi 
vardır, Kral kekemedir. Kral hitabet problemini aşmak için kentin sıra dışı hitabet us-
tasından ders almaya başlar, komik ve bir o kadar da düşündürücü olaylar zinciri de 
böylelikle başlamış olur.  Film eleştirmenlerden tam not aldı. Bu arada filmin gerçek 
bir hayattan alındığını özellikle belirtelim. Mutlaka izlemeniz ve kaçırmamanız gereken 
filmlerin başında geliyor. 

Yönetmen: Jean van de Velde 
Oyuncular: Jacqueline Blom, Marco Borsato, Adrian Galley, Ricky Koole, Frederick 
Mpuuga 
Tür: Drama

Sinema tarihinde Afrikalı çocuklarla ilgili pek çok drama filmi yapılmasına rağmen 
“Vahşetin Çocukları”nın konu ve çekimlerinin kalitesiyle bu alanda yapılan pek çok filmden 
farklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Film Abu adlı Afrikalı bir çocuğun köyündeki çocuklarla 
birlikte yerliler tarafından kaçırılmasıyla birlikte başlıyor. Abu’nun en yakın arkadaşlarından 
Thomas’ın babası Eduard’a baskı yapması sonucu, Eduard çocukları bulmak için tehlikeli 
bir yolculuğa başlar. Afrika’nın acımasız dünyasına doğru yol alan Eduard hayatında daha 
önce görmediği olaylarla karşılaşacaktır. 

Vahşetin Çocukları
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Ahenk Turkish Classical Music

Enbe orkestrası “Kalbim”

1998 yılında çıkan “Ahenk Turkish Classical Music” albümü alaturka ve klasik mü-
zik enstrümanlarını bir araya getiriyor.  Klan Müzik ve sanatçılar Murat Aydemir ile 
Derya Türkan imzasını taşıyan albümde yok yok. Albüm toplamda 12 parçadan 
oluşuyor ve albümde ki her parçayı dinledikçe içinizde farklı bir huzurun gezinme-
ye başladığını hissediyorsunuz. 

DMC imzasıyla çıkan Enbe Orkestrası’nın 
son albümü “Kalbim” yine birbirinden güzel 
parçalar ve düetlerle müzikseverlerden tam 
not aldı. Müzik listelerine hızlı bir giriş yapan 
“Kalbim”  albümünde ayrıca birbirinden de-
ğerli sanatçılar yer alıyor. Ajda Pekkan, Müs-
lüm Gürses, Tarkan gibi büyük sanatçıların 
yanı sıra Enbe Orkestrası Jose Feliciano, 
Jean Francois Michael, Christian Adam gibi 
70’lerin önemli isimlerine de yer vermiş. Al-
bümün ilk klibi ise Elvan Günaydın ile Mus-
tafa Ceceli’nin düeti olan “Eksik” parçasına 
çekildi. Behzat Gerçeker, ilk klibi ticari bir 
kaygı taşımadan çektiklerini söylüyor. 

Hoca Mazharolmak
Yazar Adı : Gürkan Zengin   
Türü   : Dış Politika
Yayınevi : İnkılâp

Yazar  : Mazhar Alanson                                      
Türü  : Öykü
Yayınevi : Alametifarika

Çaykaralı gazeteci Gürkan Zengin çıktığı günden 
bugüne çok ses getiren kitabı Hoca’yla Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Türk dış politikasına 
etkilerini konu alıyor. İnkilap Yayınları’ndan çıkan 
“Hoca”yı okudukça bir yandan Davutoğlu’nun dış 
politikada izlediği yöntemlerini daha iyi anlayacak 
diğer taraftan Türkiye’nin dünyada bulunduğu ko-

numu daha iyi sorgulamaya 
başlayacaksınız. 

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson karşımıza bir yazar ola-
rak çıkıyor. Alanson bugüne kadar yaptığı şarkıların 
sözlerini, ilham aldığı olayları, çizdiği resimleri, yazdı-
ğı günlükleri ve fotoğrafları “Mazharolmak” kitabında 
topladı. Reklam ajansı Alametifarika imzasıyla çıkan 
kitabı okuduktan sonra ünlü sanatçıya daha farklı bir 
gözle bakmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Bu 

arada kitabın şekli de sanat-
çı kadar farklı, el yapımı bir 
defter görünümünde. Kita-
bın içinde şarkıcının efsane 
olmuş 14 şarkısının evde 
kaydedilmiş demolarının ol-
duğu bir CD’nin de bulundu-
ğunu özellikle belirtelim. 
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With a loan of approximately 300 Million Dollars under the syndication, Türkiye Finans 
signed the largest murabaha syndication made in Turkey. In the syndication including a total 
of 20 banks, Citigroup assumed the consortium leadership while two banks from Asia as well 
joined it entering the Turkish syndication markets for the first time. 

T
ürkiye Finans, the pioneer of partici-
pation banking, signed a 300 Mil-
lion Dollars Murabaha Syndication 
agreement with the consortium un-
der the leadership of Citibank. The 
signature ceremony held on March 

17th, 2011 was attended by Yunus Nacar, the 
General Manager of Türkiye Finans, and Sa-
mad Sirohey, CEO of Citigroup Global Islamic 
Banking as well as representatives of the banks 
joining the consortium. 

The loan facility with a total amount of USD 
300 Million, 60% being in US Dollars, and 40% 
being in Euros, features the largest murabaha 
syndication loan raised to date in Turkey. In 
syndication loan for a term of 1 year, the profit 
rate was set at Libor + 1.50% for US Dollar, and 
at Euribor + 1.50% for Euro. 

The participants of the consortium com-
posed of 20 international banks under the lead-
ership of Citibank, one of the world’s largest 
banks, for the first time included banks (two 
banks) from Asia as well besides European 
and the Gulf region banks. Leading banks such 
as The National Commercial Bank (NCB) and 
The Islamic Development Bank from Saudi 

Arabia, Standard Chartered Bank from the UK, 
Deutsche Bank from Germany, too, joined the 
syndication loan. In addition, Bank Islam Brunei 
from Brunei and Malayan Banking Berhad from 
Malaysia as two leading Asian banks for the 
first time entered the Turkish syndication mar-
kets on the occasion of this loan. 

Considering the syndication as an indica-
tor of the confidence of international markets 
towards Turkey and Türkiye Finans, Mr. Nacar, 
the General Manager of Türkiye Finans, said, 
‘Today our having signed the largest syndica-
tion loan realized in the area of participation 
banking is of great importance in that it shows 
international power and reputation of Turk-
ish banks”. He reported that they approached 
the markets to raise 125 Million Dollars and 
received subscription requests approximately 
three times that in a short period of time, and 
underlined that, with the murabaha syndication, 
oversea funds were brought for a low cost to 
Turkey. Mr. Nacar added, ‘Türkiye Finans will 
use this syndication to offer loan possibilities, 
at affordable costs and on affordable condi-
tions, to manufacturers, mainly SMSE’s and to 
companies in need of corporate financing sup-

Türkiye Finans Signs The Largest 
Syndication Facility of Participation banking
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port.’ Speaking of year 2010 of Türkiye Finans, 
as well, he reported that net profit of the period 
came to TL 206 million, with their target being 
TL 230 million for the year 2011 and added that 
they reached TL 10 billion 692 million in assets 
after an increase of 22.9% vs. the previous year 
and expected a growth of about 30% for the 
year 2011. Mr. Nacar also referred to Sukuk, 
‘Sukuk is a product that will have an important 
place in our Bank’s business plans. As Türkiye 
Finans we are in efforts to effect sukuk transac-
tions linked to leasing assets in the next period. 
In addition, our works also continues to serve 
as an intermediary for the issuance of lease 
certificates based on companies’ assets.‘

Samad Sirohey, Citigroup Global Islamic 
Banking CEO indicated that the transaction 
was the largest murabaha syndication made 
in Turkey to date. ‘Playing an important part in 
the development of such market having impor-
tance growing every passing day, Citigroup 
supports its customers existing in this region 
to access capital. A total of 20 investors from 
the Middle East, Europe and Asia joined the 
Türkiye Finans syndication. At the same time 

this syndication marks a transaction where 
leading investors from Brunei, Malaysia and in 
similar countries for the first time participated 
in a syndication of this type in Turkey’, said Mr. 
Sirohey.

banks participating in the 
Syndication:

Citi Bank, The National Commercial Bank 
(Saudi Arabia), Standard Chartered Bank (the 
UK), Doha Bank (Katar), Bank Islam Brunei Da-
russalam (Brunei Sultanate), Deutsche Bank 
(Germany), Al Rajhi Banking and Investment 
Corporation (Saudi Arabia), Qatar Islamic Bank 
(Qatar), Alahli Bank (Kuwait), UBAF (France), 
British Arab Commercial Bank (the UK), Malay-
an Banking Berhad (Malaysia), Oberbank (Aus-
tria), Islamic Development Bank, (Saudi Ara-
bia), Türkiye Halk Bankası, Noor Islamic Bank 
(the United Arab Emirates), Garanti Bank Inter-
national (the Netherlands), Banka Kombetare 
(Albania), Ziraat Bank International (Germany), 
VakıfBank International (Austria).

K
adir Doğueri, an International Cer-
tified Documentary Credit Speci-
alist, rendering service in the Do-
cumentary Credits and External 
Guarantees section of our Bank’s 
External Transactions Operations 

Department, was elected as a member to the 
Banking Commission of the National Com-
mittee of Turkey the International Chamber of 
Commerce (ICC) in January.

The International Chamber of Commerce is 
an international business organization acting to 
serve the mission to guide the world trade. With 
16 technical commissions created within it fo-
cusing on international trade, the International 
Chamber of Commerce is the only organizati-
on undertaking works intended to eliminate all 
obstacles to external trade and facilitate diffi-
culties and establishing uniform rules.

The most important problem en-
countered in import and export transa-
ctions involve interbank 
relationships.  Issues 
such as Documentary 
Credits, Collections, 

and Contractual Collateral Procedures varying 
in each country have been governed by some 
uniform rules as a result of joint works by rep-
resentatives of the ICC member states in the 
Commerce Banking Commission of the Inter-
national Chamber and put into practice all over 
the world in attempt to eliminate the problems 
arising out of different practices. 

The ICC Banking Commission, one of the 
technical commissions of the International 
Chamber of Commerce, is the only global rule 
making commission for banking. Such glo-
bally accepted rules guiding the sector cover 
banking applications, letter of credit transacti-
ons, letters of guarantee, and interbank reim-
bursements. The most successful, accepted 
and known one of the rules is UCP 600 go-
verning documentary credits (letters of credit). 
The National Committee of Turkey represents 

our country at the International Cham-
ber of Commerce while the issues of 

the creation and interpre-
tation of such rules, and 
banking applications are 
addressed. 

Türkiye Finans joins the ICC National Committee
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EDİRNE

ELAZIĞ 

ERZİNCAN

ERZURUM 

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

GAZİANTEP SUBURCU

GAZİANTEP GATEM

GİRESUN

HATAY

İSKENDERUN

ISPARTA

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 YOLU

İSTANBUL HALKALI

İSTANBUL İKİTELLİ

İSTANBUL İSTOÇ

İSTANBUL KADIKÖY

    (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) 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

    (0 216) 414 56 76 

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 SANAYİ

KAHRAMANMARAŞ

KARAMAN              

KAYSERİ

KAYSERİ  OSB 

KAYSERİ SANAYİ 

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KONYA

KONYA ALAADDİN

KONYA YENİ TOPTANCILAR SİTESİ 

KONYA BÜSAN

KONYA MEVLANA

KASTAMONU 

KÜTAHYA

LÜLEBURGAZ 

MALATYA

MANİSA

MANİSA TURGUTLU

MANİSA SALİHLİ

MARDİN

MERSİN 

MERSİN TARSUS

MUĞLA FETHİYE

NEVŞEHİR

ORDU 

ORDU FATSA

OSMANİYE 

RİZE 

SAKARYA

SAKARYA/ADAPAZARI ERENLER

SAMSUN

SAMSUN BAFRA 

SİVAS

SİİRT

ŞANLIURFA

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ ÇORLU

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY

TRABZON

UŞAK 

VAN 

YALOVA

YOZGAT

ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ

    (0 262) 335 60 35 

    (0 344) 224 00 32 

    (0 338) 214 70 70 

    (0 352) 222 34 88 

    (0 352) 322 16 70 

    (0 352) 336 45 28 

    (0 318) 218 89 89 

    (0 386) 212 32 62

    (0 332) 238 06 66

    (0 332) 350 72 15 

    (0 332) 342 25 36 

    (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 KARAKÖY

İSTANBUL KARTAL

İSTANBUL KAVACIK

İSTANBUL KURTKÖY

İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY

İSTANBUL KÜÇÜKYALI

İSTANBUL KOZYATAĞI KURUMSAL

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 

İZMİT GEBZE-E5

    (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 08 81 

    (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 

    (0 262) 644 87 19




