




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

Ö
ncelikle herkese 
merhaba…

Her şeyin çok 
hızlı değiştiği 

bugünlerde biz de Türkiye 
Finans olarak yenilikler ya-
şıyoruz. Dergimizin benden 
önceki sorumlusu Mehmet 
Ali Gökçe Bey, bize güzel 
bir Paylaşım dergisi bıraka-
rak aramızdan ayrıldı. Artık 
derginin editörlük görevini 
İkram Göktaş olarak bende-
niz üstleneceğim. Değişim 
sadece bununla sınırlı 
kalmadı. Bankamıza yıllardır 
emek veren ve bankamı-
zın bugünlere gelmesini 
sağlayan Genel Müdürümüz 
Sn.Yunus Nacar emekliye 
ayrıldı. Kendisine kurumu-
muza ve dergimize yaptığı 
eşsiz katkılar nedeniyle 
teşekkürü borç biliyoruz. 
Yunus Nacar’dan bayrağı 
teslim alan Sn. Derya Gürerk 
artık bankamızın yeni Genel 
Müdürü. Hal böyle olunca 
“Bankamızdan” sayfamızı 
Gürerk’e ayırdık. Gürerk yeni 
dönemde Türkiye Finans’ın 
hedeflerini ve politikalarını 
anlattı. 

Mekân sayfamızı ise tüm 
dünyaya yaydığı gül koku-
suyla adını marka yapan 
Isparta’ya ayırdık. Dünyanın 
sayılı neyzenlerinden biri 
olan ve neyde sekizinci 
deliği açan Ömer Faruk 
Tekbilek de müziği ve ba-
şarı hikâyesiyle bu sayımızı 
güzelleştiren isimlerden biri 
oldu. Amerika’da yaşayan 
Tekbilek’i konser için gel-
diği İstanbul’da yakalayan 
arkadaşlarımız çok hoş bir 
röportaja imza atmış oldular. 

Ekonomist, spor yazarı ve 
Bahçeşehir Üniversitesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz 
Gökçe ise “Ekonomi nereye 
gidiyor?” sorusunu siz 
okuyucularımız için cevapla-
dı. Spor sayfamızı ise 2011 
Avrupa Bayanlar Basket-
bol Şampiyonası’nda final 
oynayan ve Gümüş Madalya 
kazanan Bayan Basketbol 
Milli Takımımıza ayırdık. Hz. 
Mevlana ve Şems’in hayatla-
rını farklı bir üslupla kaleme 
alan yazar Sinan Yağmur, 
bu yılın en çok konuşulan 
yazarlarından oldu. Yağmur, 
verdiği mesajlarla bizimle 
birlikte olan isimler arasın-

da. Güncel sayfamızı ise 
son yılların en çok tartışılan 
konularından birine ayırdık ve 
Greenpeace Akdeniz Kam-
panyalar Yöneticisi Hilal Atıcı 
ile EPDK Başkanı Hasan 
Köktaş’a “Nükleer Enerji’nin 
bir fırsat mı yoksa tehdit mi” 
olduğunu sorduk.

Ayrıca 2011 yılının UNESCO 
tarafından Evliya Çelebi yılı 
ilan edilmesinden dolayı 
ünlü seyyahın hayatını ve 
Seyahatname’sini kaleme 
aldık ve ortaya çok güzel bir 
yazı çıktı. Modern seyyahı-
mız ve aşağı yukarı dünyada 
gezilmedik yer bırakmayan 
Saffet Emre Tonguç ise tati-
le çıkmak isteyen ailelerimi-
ze önerilerde bulundu.

Sağlık sayfamızda mey-
ve sularının iyileştirici ve 
enerji veren etkisini, yönetim 
sayfamızda ise dünyanın en 
büyük CEO ve liderlerinin 10 
Basit sırrını sizlerle paylaştık.

Kısacası her şeyiyle yeni-
liklerle dolu bir sayı ile size 
“Merhaba” demenin mutlu-
luğu içerisindeyiz…

İyi okumalar… 

Yeniliklerle 
geliyoruz...

İkram Göktaş
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Derya Gürerk 
Genel Müdür Olarak Göreve Başladı

T
ürkiye Finans Katılım Bankası Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Yunus Nacar, 1 Haziran 2011’de 
emekliliğe ayrıldı. Nacar’ın emekli-
ye ayrılması ile boşalan Genel Mü-
dürlük görevine Dönüşüm ve Proje 

Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Veysel Derya Gürerk atandı. 

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen V. 
Derya Gürerk, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra Manchester Business School and Uni-

versity of Wales’ta bankacılık ve finans odaklı 
MBA yaptı. 

1983-1985 yılları arasında Etibank’ta çalış-
ma hayatına başlayan V. Derya Gürerk sırasıyla 
Citibank Türkiye Citibank New York Kentbank 
Türkiye İş Bankası AVEA ve  Dedeman Hol-
ding’te çeşitli görevlerde bulundu.  

2009 yılı Ağustos ayından bu yana Türkiye 
Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcı-
lığı görevini yürüten V. Derya Gürerk, 1 Haziran 
2011’den itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ge-
nel Müdürlük görevlerini üstlendi.

1 Haziran 2011’de emekliliğe ayrılan Yunus Nacar’ın yerine genel müdürlük görevine Dönüşüm ve 
Proje Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı V. Derya Gürerk atandı.
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Y
aygın şube ağı ve müşteri odak-
lı yönetim anlayışıyla faaliyetlerini 
sürdüren Türkiye Finans, şimdi 
de katılım bankacılığı alanında bir 
ilke imza atıyor. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği il temsilcilikleriyle 

başlatılan proje kapsamında, kadın ve genç 
girişimcilere kredi desteği verilecek. Tüm Tür-
kiye’ye yayılması hedeflenen Genç ve Kadın 
Girişimci Destek Projesi kapsamında bugüne 
kadar Sakarya, Çanakkale, Trabzon, Kahra-
manmaraş ve Aydın illerinde Sanayi ve Ticaret 
Odaları ile protokoller hayata geçirildi. 

Belirli bir yatırım projesine sahip olan veya 
mevcut firmasını genişleterek yerel ve ulusla-
rarası piyasalarda rekabet etmek isteyen kadın 
ve genç girişimcilerin yararlanabileceği Destek 
Projesi kapsamında, protokol kriterlerine uy-
gun bulunan girişimcilere faaliyetleriyle ilgili 
kurumsal finansman desteği ve gayri nakdi 

kredi imkanı sağlanacak. Proje ayrıca bir yı-
lını doldurmayan işletmelere de kredi imkanı 
oluşturarak, bankacılık alanında bir başka ilke 
daha imza atıyor. Bu kapsamda, banka kredi 
değerlendirmesinde uygun bulunan girişimci-
lere, kurulum süresi gözetilmeden faaliyetleriy-
le ilgili kurumsal finansman desteği sağlana-
bilecek. 

B
ankalararası Kart Merkezi 
(BKM) tarafından İstanbul 
Shopping Fest kapsamın-
da düzenlenen hediye 
kampanyasında Kadıköy 
Şube müşterimiz Cengiz 

Yıldız, 2011 model Renault Megane 3 
Coupe kazandı. Bonus özellikli Happy 
Card ile yaptığı alışverişler sonrasında 
ödülü kazanan Cengiz Yıldız, otomo-
bilini teslim alırken “Türkiye Finans’ın 
bonus özellikli kredi kartı  Happy 
Card’ı kullanmak  bana şans ve uğur 
getirdi. Dünyaya yeni gelen çocuğum 
Happy Card sayesinde  bereketiyle 
geldi. Böyle bir mutluluğa vesile ol-
dukları için Türkiye Finans’a teşekkür 
ediyorum” dedi.

Katılım bankacılığı alanında bir ilke imza atan Türkiye Finans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde genç ve kadın girişimcileri destekliyor.

Genç ve  kadın girişimcilere 
Türkiye Finans’tan ‘Destek Kredisi’

Happy Card kullandı, otomobil kazandı!
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B
ugüne kadar pek çok ilde gerçekleş-
tirilen ve toplamda 2000’den fazla 
iş adamının katıldığı “Türkiye Finans 
Reel Sektör Buluşmaları”nın Trabzon 

ve Sakarya ayakları gerçekleştirildi. Trabzon ve 
Sakaryalı iş adamlarının yoğun ilgi gösterdiği 
toplantıda, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi ve Bloomberg HT Ekonomi Direktö-
rü Prof. Dr. Kerem Alkin “Küresel Kriz Sonra-
sı Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye” başlıklı bir 
sunum yaptı. Alkin, küresel krizin, uluslararası 

alanda sadece ekono-
mik değil, siyasi taşları 
da yerinden oynattığını 
belirtti.  Alkin; “Dünya 
ekonomisinde yeni sık-
let merkezi doğuya ka-
yıyor. Türkiye, Doğu ile 
Batı’yı kucaklayan ve 
ekonomisini güçlendi-
ren, proaktif dış politika 
izleyen bir ülke olarak, 
ekonomi ve ticaret dip-
lomasisi adına önemli 

bir rol üstleniyor” dedi. 2020’lere doğru dünya 
ekonomisinde büyük ekonomiler sıralamasının 
değişeceğini vurgulayan Prof. Dr. Kerem Alkin, 
Türkiye’nin bu noktada iddiasını sürdürebilmesi 
için, sürdürülebilir büyüme trendinin koşullarını 
oluşturması gerektiğinin altını çizdi. 

“Dünyanın her yerinde artık hem kriz hem 
fırsat var” diyen Alkin, önümüzdeki 10-15 yıl 
dünya liderleri için zor bir dönem olacağı öngö-
rüsünde bulunarak liderlerin en önemli günde-
minin “sürdürülebilir gelecek” olacağını söyledi. 

“K
atılım Bankacılığı” çerçevesindeki 
uygulamaları ve reel sektöre sağ-
ladığı finansal destekle ön plana 
çıkan Türkiye Finans, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası ile 250 

milyon TL ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 
ile de 250 milyon TL olmak üzere toplamda 500 

milyon TL’lik kredi protokolleri imzaladı. Trabzon 
ve Sakarya’da Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan 
ve gerekli şartları taşıyan tüm işyerlerini kapsayan 
protokole göre Türkiye Finans, iş adamlarının ih-
tiyacı olan hammadde, ticari mal, makina-techi-
zat, taşıt, gayrimenkul, bilgisayar vb. emtialar için 
toplam 500 milyon TL’lik kredi imkânı sağlayacak. 

Toplantıda Prof. Dr. Kerem Alkin “Küresel Kriz Sonrası Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye” başlıklı bir 
sunum yaptı. 

Finansman paketleri ile reel sektörün hareketlenmesine olanak sağlayan Türkiye Finans, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile 250’şer milyon TL’lik kredi protokolü 
imzaladı. Protokoller kapsamında Trabzon ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri uygun maliyet ve 
vade seçenekleri ile finansman kaynaklarından yararlanabilecek.

“Türkiye Finans Reel Sektör 
Buluşmaları” Trabzon ve Sakarya’da…

Sakaryalı ve Trabzonlu işadamlarına
Türkiye Finans’tan 500 milyon tl kredi
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Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk 
ayağının tozuyla Paylaşım Dergisi’ne konuştu. 
Geleceğin önemli finans aktörlerinden birisi 
olmak için verimlilik esaslı dinamik bir strateji 
izleyeceklerini belirten Gürerk, reklam sloganla-
rını hatırlatarak “bizim için önce Türkiye, sonra 
Finans” dedi.

Türkiye Finans’taki yeni görevinizin hayırlı 
olmasını diliyorum. 2009’dan bu yana Türkiye 
Finans’ın içerisindesiniz, sizi  biraz tanıyabilir 
miyiz? 

1963 yılında Ankara’da dünyaya geldim. 
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi’nden mezun olduktan sonra Manchester 
Business School ve University of Wales’ta ban-
kacılık ve finans odaklı MBA yaptım. 

Çalışma hayatıma 1983 yılında Etibank’ta 
başladım. Onsekiz ay kadar Etibank’ta çalıştık-
tan sonra Citibank’ta 10 yıllık bir tecrübem oldu. 
Türkiye’deki ofisin dışında 1996-1998 yılları ara-
sında bankanın New York’taki merkez ofisinde 
çalışma fırsatım oldu. Daha sonra Türkiye’ye 
döndüm ve Kentbank’ta onsekiz ay kadar Ge-
nel Müdür Yardımcılığı yaptım. Ardından Türkiye 
İş Bankası’nda İş Geliştirme ve Kurumsal Dö-
nüşüm projelerinde görev aldım ve aynı dönem 
içerisinde 2003-2005 yılları arasında banka-

nın iştiraklerinden olan AVEA’da Genel Müdür 
Yardımcılığı ve ardından Yönetim Kurulu Baş-
kanı’na bağlı Direktörlük görevlerini yürüttüm. 
2008-2009 döneminde Dedeman Holding’te 
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı/CFO unvanıyla 
görev aldıktan sonra 2009 yılı Ağustos ayında 
Türkiye Finans ailesine katıldım. 

Evliyim ve iki oğlum var.

Vizyoner bakış açısı, yenilikçi 
uygulamalar

Yeni dönemde Türkiye Finans’ı nasıl bir 
gelecek bekliyor? Hedefleriniz neler?

Geleceğin önemli finansal aktörlerinden 
birisi olmak için 2009 yılından bu yana Banka-
mızda  “Atılım Programı” adı altında dönüşüm 
projelerini başarıyla yürütüyoruz. 

Katılım bankacılığı sektöründe her zaman 
öncü ve yenilikçi bir rol üstlenen Türkiye Finans, 
değerlerine sadık kalarak yeni dönemde de 
sektöre yön veren banka olma vizyonunu de-
vam ettirecektir. Vizyoner bakış açısı, yenilikçi 
uygulamaları ve müşteri odaklı yaklaşımı ile tüm 
sosyal paydaşlarına artı değer sağlayan ban-
kamız bundan sonra da istikrarlı büyümesini 
kararlılıkla sürdürecektir. Bu bağlamda temel 

9

“Tüm sosyal paydaşlarına artı değer sağlayan bankamız bundan sonra da istikrarlı büyümesini 
kararlılıkla sürdürecektir. Bu bağlamda temel stratejik önceliklerimize uygun dönüşüm projelerimizi 
hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”  

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü V. Derya Gürerk

Verimlilik esaslı dinamik 
bir strateji izleyerek

büyüyeceğiz



stratejik önceliklerimize uygun dönüşüm proje-
lerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.  

Türkiye’nin öncü katılım bankası olarak ko-
numumuzu her geçen gün daha da geliştiriyo-
ruz. Özellikle son iki yılda aktif büyüklüğümüzü 
6 milyar TL’den 12 milyar TL’ye çıkardık. Kendi 
gelişimimizin yanı sıra sektörümüz de ciddi bir 
gelişim içerisindedir. Aktif büyüklüğünü yüzde 
30’un üzerinde artıran katılım bankacılığı sektö-
rünün, yüzde 5’ler seviyesinde olan bankacılık 
sektörü aktif payının artarak devam edeceğine 
ve Türkiye Finans’ın da bu gelişimde önemli 
pay sahibi olacağına inanıyoruz. 

“Personelimize de bu süreçte 
önemli görevler düşecek”

Türkiye Finans’ın şubeleşme çalışmaları 
nasıl yürüyecek, ekibinizden beklentileriniz 
neler? 

Katılım Bankacılığının büyümesinde önem-
li bir rol üstlenen ve müşterilerimizin faizsiz 
finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
ürünleriyle dikkat çeken bankamız, bugün ülke 
geneline yayılmış 182 şubesi ve 3 bin 400 ça-
lışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Sektörde şu-
beleşmenin, özellikle potansiyeli yüksek olan 
şehirlerde ön plana çıkacağını düşünüyoruz ve 
bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda şubeleşme 
faaliyetlerimiz stratejik önceliklerimiz arasında 
yer alacak. Özellikle son yıllarda yaptığımız 
Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynağı yatırımla-
rımızla gelecek dönem şubeleşme vizyonu-
muzun altyapısını bugünden hazırladık. Şube 
sayımızın artması elbette çalışan sayısının 
artması anlamına gelecektir. Mevcut yetişmiş 
personelimize de bu süreçte önemli görevler 
düşecektir. 

Katılım bankacılığı değerlerine uygun olan 
her tür gelişmeye açık, dinamik ve verimlilik 
esaslı bir strateji izleyerek büyüyeceğiz. Per-
formansa dayalı ve fark yaratan davranışları 
ödüllendiren insan kaynakları anlayışımızı da 
bu çerçevede geliştirerek sürdüreceğiz. Tüm 
bunları gerçekleştirirken elbette bankamız de-
ğerlerine bağlı kalarak,şeffaf, hesap verebilir 
ve verimlilik esasına dayalı çalışma politikasıy-
la yeni dönemde de sürekli gelişerek örnek bir 
banka olmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarımı-
za ulaşmamızda Bankamız çalışanlarının bugü-
ne kadar olduğu gibi bu yeni dönemde de çok 
değerli katkıları olacağına yürekten inanıyorum.

Ülke ve dünya ekonomisinin gidişatı göz 
önüne alındığında küresel kriz sürecinde 
katılım bankacılığı sektörü önemli bir yol 
kat etti. Sektörün geleceğini nasıl görüyor-
sunuz? Türkiye Finans bunun neresinde ko-
numlanacak?

Öncelikle belirtmek isterim ki Katılım Ban-
kacılığı sektörünün gelişmesinden bahsetmek 
gerekiyorsa mutlaka Sn. Yunus Nacar’dan bah-
sedilmesi gerektiğine inanıyorum. 12 yıl boyun-
ca Bankamız Genel Müdürlük görevini başarıyla 
yürüten ve Katılım Bankacılığı sektörüne büyük 
katkıları olan Sn. Yunus Nacar’a ülkemize ve 
bize böylesine itibarlı ve başarılı bir kurum bı-
raktığı için teşekkürlerimi bir kez daha sunmak 
isterim. Tüm çalışma arkadaşlarımın Bankamızı 
daha ileriye taşıyacak biçimde benimle aynı he-
yecanı ve gururu yaşıyor olmalarını görmekten 
de çok mutlu olduğumu ayrıca ifade etmek is-
terim.  

Faizsiz bankacılık yapan finansal kuruluş-
lar global anlamda krizde iyi bir sınav verdiler. 
Spekülatif alanlardan uzak durulması faizsiz 
bankacılığın güçlü yönlerinden birisidir. Reel 
ekonominin yanında doğrudan yatırımcıların ih-
tiyaçlarına yönelik çalışma modelleri ile Katılım 
Bankaları ülke ekonomilerine ve istihdama katkı 
yapmaya devam edeceklerdir. Katılım bankaları 
geçmiş büyüme oranlarına bakıldığında kon-
vansiyonel bankacılık sisteminden daha hızlı bir 
büyüme oranı göstererek pazar paylarını artır-
maktadırlar. 

Katılım Bankacılığı istikrarlı bir büyüme ser-
giliyor, kurulduğumuzdan bu yana reel sektörle 
iç içe yaşıyoruz. Kriz dönemleri dahil her zaman 
reel sektörün yanında olduk, olmaya devam 
edeceğiz.

Katılım bankacılığının her geçen gün daha 
iyi anlaşıldığını görüyoruz. Her yıl müşteri sayı-
mızı artırırken aynı zamanda sunduğumuz ürün 
ve hizmetleri çeşitlendiriyor, farklı yatırım ens-
trümanlarını piyasaya sunuyoruz. 

Türkiye Finans, sektörde her zaman öncü 
olmuş, yeniliklere imza atan bir markadır. Önü-
müzdeki dönemde de bu vizyonumuzu sürdür-
meye devam edeceğiz. Gelecek dönemde ka-
tılım bankacılığı sektörü yanında sunduğumuz 
kaliteli ürün ve hizmetlerle bankacılık sektörü-
nün önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetleri-
mizi sürdüreceğiz. 

Türkiye Finans’ın büyümesine önemli kat-
kısı olacağını düşündüğünüz konular neler? 

Gelecek dö-
nemde katı-
lım bankacı-
lığı sektörü 
yanında sun-
duğumuz 
kaliteli ürün 
ve hizmetler-
le bankacılık 
sektörünün 
önemli ak-
törlerinden 
biri olarak 
faaliyetleri-
mizi sürdü-
receğiz. 

10
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Banka hangi ürünlerle büyüme yoluna gide-
cek? Yeni dönemde hangi ürünleri ön plana 
çıkaracaksınız? 

Türkiye Finans olarak güçlü olduğumuz 
yönlerde etkinliğimizi devam ettirirken gelişime 
ihtiyaç duyduğumuz ürün ve hizmetlerde verim-
liliğimizi artıracağız. Daha doğrusu yeni dönem 
vizyonumuz dahilinde büyümemizi sürdürülebilir 
hale getirme adına tüm müşteri gruplarımızda 
kredi portföyümüzü genişletmeye devam ede-
ceğiz. 

Katılım bankalarının ağırlıklı faaliyet alanının 
“Ticari” olduğunu söyleyebiliriz. Biz Türkiye Fi-
nans olarak KOBİ Bankacılığı segmentindeki 
birikim ve deneyimlerimizle bu alanda çok güç-
lüyüz. Bunun yanında son yıllarda bireysel alan-
da da önemli atılımlar gerçekleştirdik ve bu faa-
liyetlerimizi genişletmeyi düşünüyoruz. Bireysel 
kredi ürünlerimiz de öncelikli faaliyet alanlarımı-
zın başında gelecektir.

Sukuk, kira sertifikası, leasing gibi birçok 
yeni ürün var. Bunların hepsini şu anda teker 
teker ele alıyoruz ve hangileri ile ilgili neler 
yapacağımızı çalışıyoruz, yakın gelecekte bu 

ürünlerle adımızdan söz ettireceğiz.

Bizim için “önce Türkiye, 
sonra Finans”...

Sizce Türkiye Finans’ı başarıya götüren 
yolda kilit faktörler nelerdir ve neler olmalıdır? 

Müşterilerimizin taleplerini, “Katılım Bankacılı-
ğı” çerçevesindeki uygulamalarla, beklentilerinin 
üzerinde kaliteyle karşılayarak, dünyaya “Katılım 
Bankacılığı” modelini tanıtma misyonumuz Türki-
ye Finans’ın başarısında kilit rol oynuyor.  

Şube içindeki iş yükünün dağılmasından iş 
akışlarına, otomasyondan organizasyona kadar 
her konuda hizmet sistemlerini geliştirip, pazar 
ve müşteri beklentilerine uyumlu hale getiriyoruz. 

Şeffaf, hesap verebilir, dinamik, verimlilik 
esaslı, yeniliklere ve gelişimlere açık bir bakış 
açısıyla faaliyetlerimizi toplumun ortak değerle-
rine saygılı olarak yürütmeyi sürdüreceğiz. Rek-
lam sloganımızda söylediğimiz gibi; bizim için 
“önce Türkiye, sonra Finans”...
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Dünya 
Isparta 
Kokuyor...

Yazı: 
Kübra Demir

Ünlü parfüm markalarının güzel ve kalıcı koku için 
Isparta Gülü’nü kullandığını biliyor muydunuz? 
Bugün dünya parfüm sanayisinin %65’i Ispar-
ta’dan karşılanıyor. Bir zamanlar ülkemize 
baston içerisinde gelen tohumlar sayesin-
de Dünya Isparta Gülü’nü kokluyor. M

EK
A

N
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Dünya 
Isparta 
Kokuyor...
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T
arih boyunca sultanların, kraliyet ai-
lelerinin vazgeçemediği çiçeklerden 
biri olmuş gül. Öyle ki Kral Midas 
Perslere yenildikten sonra Makedon-
ya’ya giderken güllerini de yanında 
götürmüş ve gül bahçelerini kurmuş. 

Romalılar döneminde de İmparator Neron misa-
firlerinin altına her zaman gülden yapılmış döşek-
ler serermiş. Gül, Avrupa’da çiçeklerin kraliçesi 
olarak adlandırılıyor. Osmanlılarda da durum 
Avrupa’dan farklı değilmiş.  Örneğin Topkapı 
Sarayı’nın bahçesini güller süsler, bu dönemde 
fermanlar başta olmak üzere tüm eşyalarda süs-
leme motifi olarak gül kullanılırmış. Kısacası gül, 
sınırları aşan bir güzellikle uluslararası bir üne 
sahip. Gerek doğu gerekse batı kırmızı, pem-
be rengârenk bu güllerle gülüyor, güldürüyor… 
Ama sadece bununla kalmıyor gülün insanoğlu-
na kattıkları. Çünkü tüm dünya aynı zamanda gül 
kokuyor, hem de Isparta Gülü kokuyor. 

Duyduklarınız sizi şaşırtmasın. Aşk, sevgi ve 
barışın sembolü Isparta Gülü güzel kokusu ve 
tıbbi değeriyle parfüm sektörünün de vazgeçil-
mez unsuru oldu. Gucci, Chanel ve Christian 
Dior gibi parfüm devlerinin Isparta Gülü’nü kul-
landığını biliyor muydunuz? Sözlerimizi rakamsal 
olarak da kanıtlayabiliriz. Dünya parfüm sanayi-
sinin yüzde 65’i Isparta’dan karşılanıyor. Geri ka-
lan yüzdesi ise Bulgaristan’dan karşılanıyormuş. 
Biz de bu sayımızda kent sayfamızı “Güller Diya-
rı” olarak tanımlanan Isparta’ya ayırdık ve Mayıs, 
Haziran ayları içerisinde çiçeklenen bu özel gül-
leri dergimizin çıkmasına sayılı günler kala sizin 
için fotoğrafladık.  

Bastonunun içinde gül getirdi

Dünyanın bütün güzel kokulu kadınları koku-
larını kısacası Isparta Gülü’ne,  Isparta ise gül ko-
kusunu İsmail Efendi’ye borçludur. Peki, kimdir 
bu İsmail Efendi? Tarihi kaynaklardan edindiği-
miz bilgilere göre İsmail Efendi’nin gülle tanışma 

ve Isparta’ya gülü getirme hikâyesi şöyle baş-
lamıştır: İsmail Efendi 1888 yıllarında Bulgaris-
tan’ın Kızanlık şehrinde hariciye görevlisi olarak 
çalışmaktadır. İsmail Efendi burada ilkönce gül 
yağı üretimini iyi bir şekilde öğrenir. Lakin gülü 
bu kentten çıkartmak ve yaşadığı topraklara ge-
tirmek düşündüğünden daha zor olacaktır. Çün-
kü Bulgaristan o dönem güllerin Bulgaristan’dan 
çıkartılarak üretilmesini yasaklamış ve bunu yap-
maya kalkışanlara büyük yaptırımlar uyguluyor-
muş. Hal böyle olunca İsmail Efendi de sadece 
bir tek gül çeliğini bastonunun içinde saklayarak 
Isparta’ya getirmiş. İsmail Efendi getirdiği gülü 
bugün Gülcü Mahallesi olarak adlandırılan ma-
hallede bulunan arazisine dikmiş ve böylelikle 
gülcülüğe başlamış. Kaynaklar İsmail Efendi’nin 
ilk gülyağını 1892’de ürettiğini göstermektedir. 
Başlangıçta kendisine “deli” diyen Ispartalılar, 
İsmail Efendi’nin öncülüğünde gülcülüğe baş-
larlar. Bugün İsmail Efendi’nin Bulgaristan’dan 
bastonunun içerisinde getirdiği güllerden gül 
yağı, gül kremi, gül losyonu, gül lokumu, gül re-
çeli, gül kolonyası, gül parfümü ve gül şampuanı 
gibi pek çok ürün üretiliyor.  Ispartalıların birinci 
geçim kaynağını böylelikle güller oluşturuyor. Bu 
şehrin caddelerinde, sokaklarında gezinirken her 
iki dükkândan birinde mutlaka gülle ilgili bir ürü-
nün satıldığına şahit oluyorsunuz. 

İsparita’dan Isparta’ya…

Evet, kabul etmek gerekiyor ki Isparta’yı Is-
parta yapan güllerdir. Peki ya Isparta’ya ismini 
veren nedir ya da kimlerdir? Bu sorunun ceva-
bını verebilmek için pek çok tarihi kaynağı araş-

MEKAN
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tırmamıza rağmen kesin bir bilgiye ulaşamadık. 
Isparta’nın isminin nereden geldiği ile ilgili çeşitli 
görüşler olduğu aşikâr, lakin tarihçiler bu konu 
hakkında ortak bir yargıya varamamışlar. Örne-
ğin, bir görüşe göre kentin önceki adı Baris’miş. 
İranlılarla yaptıkları savaştan sonra ülkelerine 
dönmeyen Mora Yarımadası Ispartalıları buraya 
yerleşmişler ve Yunanca olan İS belirtecini Ba-
ris’in önüne getirerek ilkönce İSPARİTA ardından 
da İSPARTA demişler.  Bir diğer görüşe göre ise 
Yunan dilinde İSPORADA dağınık anlamına geli-
yormuş. Gerçekten de kent o yıllarda dağınık bir 
durumdaymış ve kent halkı buradan hareketle 
kentleri için ilkönce dağınık anlamına gelen İS-
PORADA’yı ardından da İSPARTA’yı kullanmış-
lar.  

Camileriyle ünlü kent

Kentin tarihi mekânlarını tanıtmaya devam 
edelim… Isparta’nın en eski camilerinden biri 
de Kavaklı (Peygamber) Cami. 1782 yılında Abdi 
Paşa’nın yardımı ile o zamanki Isparta Valisi tara-
fından yaptırılan camide bitkisel dekorlu Kütahya 
çinileri dikkat çeker. Böylelikle gezimiz sırasında 
Isparta’nın güller şehri olduğu kadar camiler şeh-
ri de olduğunu öğreniyoruz. Çünkü kent içerisin-
de cami sayısı oldukça fazla. Örneğin,  Kutlubey 
Camii bir diğer adıyla Ulu Cami I. Murat zama-
nında Hamid iline tayin olan Kutlubey tarafından 
yaptırılmış. Lakin caminin bu zamana kadar pek 
çok tamir gördüğünü öğreniyoruz. Ne yazık ki 
Ulu Cami son yıllarda eklemelerle birlikte tama-

men orijinalliğini kaybetmiş.  Bir diğer camimiz 
ise halk arasında İplikçi Cami olarak adlandırı-
lan Hacı Abdi Cami. Bu cami de isminden belli 
olacağı üzere 1554 yılında Ispartalı zenginlerden 
Hacı Abdi Ağa tarafından yaptırılmış ve Sadra-
zam Halil Hamit Paşa tarafından 1781 yılında ge-
nişletilmiş.  

Uluborlu kirazı

Isparta’nın öne çıkan ilçelerinden biri de Ulu-
borlu. Çünkü Uluborlu, ülkemizde ihracat amaçlı 
kiraz üretimine başlanan ilk yer. Uluborlular Avru-
pa ülkelerinin Uluborlu kirazını Türk kirazı olarak 
tanıdıklarını büyük bir gururla anlatıyor.  Isparta 
bölgesine gelirseniz meyve bahçeleriyle dolu 
olan bu şehre de uğramayı ihmal etmeyin ve da-
lından bir kiraz yiyin. 

Sadece belirli mevsimlerde 
yenilen kebap

Gezimizin sonunda “Ne Yesek” diye düşü-
nürken kendimizi Ferah Kebap Evi’nde bulduk. 
Ferah Kebap Evi’nin işletmecisi Nuri Parlar sade-
ce belirli mevsimlerde kebap yaptıklarını söyleye-
rek bize Isparta’ya özel yemeklerden ikram etti. 
Burada sadece Nisan başından Kasım sonuna 
kadar kebap yiyebiliyorsunuz. Parlar bunun ne-
denini “Kışın etten yaz mevsiminde aldığınız tadı 
alamıyorsunuz” diyerek açıklıyor. Kuzu ve oğlak 
etinden yapılan bu özel kebapları tattıktan sonra 
kendimizi yine kente özel “Kabune Pilavı” yerken 
buluyoruz. Tandır eti ve nohutlardan oluşan bu 
pilav da oldukça lezzet. Son olarak şayet yolunuz 
bir gün Isparta’ya düşerse bu yemeklerin yanın-
da mutlaka üzüm hoşafı ile yerli susamdan özel 
yapılan helvadan yemelisiniz diyerek üzülerek de 
olsa bu şahane gezimizi bitiriyoruz. 

15Erzurum Kalesi’nden 
şehrin genel görünümü
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Türkiye’nin 4. büyük gölü 

Eğirdir Gölü biraz önce de değindiğimiz gibi 
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü ve göller böl-
gesinin en büyük doğal zenginliklerinin başında 
geliyor. Ortalama 14 metre derinliğinde oldu-
ğunu öğrendiğimiz gölün en önemli özelliği ise 
belirli gün ve saatlerde değişik renklere bürü-
nüyor olması. Bu özelliğinden dolayı halk ara-
sında yedi renkli olarak anılıyormuş. Çevre halkı 
gölden balıkçılık ve kerevit potansiyelinin yanı 
sıra sulama ve enerji üretiminden de faydalanıl-

dığını söylüyor.  Gölde; ayrıca Eğirdir’e bir kara-
yoluyla bağlanmış bulunan iki küçük adacık yer 
alıyor. Bu adalardan birincisi Can Ada, ikincisi 
ise Yeşilada ismini alıyor. Can ada; Eğirdir ile 
Yeşilada arasında yer alan ve toplamda 7 dö-
nümlük bir alana sahip olan küçük bir adacık. 
Bu arada edindiğimiz bilgilere göre Atatürk’ün 
Eğirdir’i ziyareti sırasında Can ada, kendisine 
hediye edilmiş. Lakin sonrasında burası Atatürk 
ün mirasçılarına, onlardan da Eğirdir Belediye-
sine geçmiş. Yeşilada ise doğal güzelliklerin 
yanı sıra Aya Stefanos Kilisesi gibi tarihi zengin-
liklerin bulunduğu bir yer. 



18
p

ay
la

si
m

@
tu

rk
iy

ef
in

an
s.

co
m

.t
r

A
şık insan herşeyi yapar derler. Bu 
sayımızda sizi öyle birisiyle tanış-
tıracağız ki. Ben aslında hiç aşık 
olamamışım diyeceksiniz. 3 şeye 
deli divane aşık birisi o… Allah’a 
aşık. Çünkü her bir hücresini 

sonsuz güven içinde teslim etmiş. “Ney”ine 
aşık… Çünkü çaresiz bedenlerin ilacını onunla 
yapıyor. Doğaya aşık… Çünkü hayatında din-
lediği ilk orkestra, tabiatın gözyaşları doğaya 
ait. Ömer Faruk Tekbilek’den bahsediyoruz.  
Gıpta ettiren müziği ve ruhumuza adete hu-
zur emri veren besteleri üzerine konuşacağız 
bu sayımızda. Ney’de sekizinci deliği açan ilk 
neyzen aynı zamanda. Dünyaca ünlü müzis-
yenlerle birlikte çalıştı. Bununla birlikte dünya 
çapında ses getiren albümlere imzasını attı. 
Amerika’da yaşayan Tekbilek’i konser için gel-
diği İstanbul’da yakaladık. Tekbilek her soru-
muzu tüm samimiyetiyle cevapladı ve bizlere 
canlı bir müzik ziyafeti sundu. 

Daha önce nasıl fark 
edememişim...

Tekbilek’in hayat hikâyesi gençlere umut 
aşılıyor ve başarılı olmak isteyenlere ders 
veriyor.  Çünkü Tekbilek yurtdışındayken on 
yedi yıl boyunca ütücülük yapmış ve o dö-
nemde başlarda müzikten koptuğunu düşü-

nüp umutsuzluğa kapılsa da bir gün müziğin 
kendisini çağırdığını fark etmiş. “Daha önce 
nasıl fark edememişim, ütü makinesinin çıkar-
dığı sesin güzelliğini” diyen Tekbilek kolları sı-
vıyor. Gündüzleri fabrikada zor şartlar altında 
çalışan, akşam eve gidince müzikle buluşan 
Tekbilek, bugünün en önemli müzisyenlerin-
den biri oluyor böylelikle. “Vücudum benim 
enstrümanım” diyen Tekbilek’e göre her yer-
de, her şeyde bir müzik var ve müziğin sesi 
hiç kısılmıyor.

Müzik sizi ilk ne zaman ve nasıl çağırdı?

Adana’da bizim evimizden iki sokak ötede 
çay bahçesi vardı. Buraya her yaz İstanbul’dan 
müzisyenler gelirdi. Tabi o zamanlar çocuğuz. 
Ben yedi yaşlarındayım, büyük ağabeyimde 11 
yaşlarındaydı. Sahne arkasında bu müzisyenleri 
seyrederdik. Ağabeyim orada çok iyi bir müzis-
yen olan Oğuz Özden ile tanıştı. Oğuz Özden 
bugün 68-70 yaşlarındadır ve hâlâ kendisiyle 
görüşüyoruz. O bizim ustamız olur. Ağabeyim 
Oğuz Özden’den esinlendi. Özden’in ağabe-
yime kaval vermesiyle birlikte ailemize müzik 
girmiş oldu. En büyük ağabeyim hem kaval ça-
lardı hem de saz çalardı. Kaval çalmak çok zor-
dur, Ney gibi üflenir ama Ney’den daha zordur. 
Ney’de yarım sesler vardır, kavalda ise yarım 
sesler yoktur. Ben de ağabeyimden feyiz alarak 
iyi bir müzisyen olmak için çok çalıştım. Örneğin YA

ŞA
M

Vücudum Benim 
Enstrümanım

Ömer Faruk Tekbilek

Röportaj: 
Hasan Dede

“Ney’de derin bir nefes al derler. Bu çok yanlıştır. Ciğerin boş değilse nasıl 
derin bir nefes alabilirsin? Evvela derin bir nefes vermen lazım. Nefes almaktan 
ziyade nefesi boşaltma çok önemlidir.”
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Ben kavalı iki ay üfleyeme-
dim. Öğrenmek isteyenle-
re diyorum ki, kötünün en 
iyi örneği benim.

Fotoğraf: İrem Ekkaldır
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ben kavalı iki ay üfleyemedim. Öğrenmek iste-
yenlere diyorum ki, kötünün en iyi örneği benim. 
Dediğim gibi kavalı ilk olarak elime aldığım za-
man iki ay üfleyemedim. O yüzden şimdi bana 
üfleyemiyorum diyenlere kendimi örnek veriyo-
rum. İki ay bıkmadım, çalıştım. Bir yeri var, orayı 
bulduğun zaman devamı geliyor. Müziği nasıl 
hissettiğime gelirsek, biliyorsunuz Adana’da 
yağmur çok yağar. Annemde çamaşır için bu 
suları biriktirirdi. Açık havaya tencereleri, le-
ğenleri koyardı. Bende yağmur yağdığı zaman 
pencerenin önüne gider ve bu sesi dinlerdim. 
Bu nasıl bir orkestradır, nasıl bir müziktir? Yağ-
mur damlalarının çıkardığı bu sese bayılırdım. 
Ayrıca her yaz bağa giderdik. Şehrin merkezi 
çok sıcak olurdu. Bağ evimiz vardı. Bağ evi-
nin damı alüminyumdandı. Burada da yağmur 
yağdığı zaman çok güzel ses çıkarırdı. Müziğin 
bana nasıl geldiğini sorduğunuzda size bu iki 
hikâyeyi söyleyebilirim. Müziği hissetmem bu iki 
tabiattan gelir. 

“Sufi, zihni ve iki ayağı yerde 
olan insandır.” 

Şu anda Amerika’da yaşıyorsunuz. Peki, 
Amerika’ya ilk gittiğinizde müziğe devam et-
tiniz mi?

Genç yaşımda Amerika’ya gitmek nasip 
oldu. 17 sene Amerika’da bir fabrikada ütücü-
lük yaptım. Amerika’ya ilk gittiğimde 6 ay alışa-
madım, kabullenemedim. Müzisyen olmuşum, 
ben buraya fabrikalarda çalışmaya mı geldim 
diye düşünüp dururdum. O dönem kendi ken-
dime her zaman şunu söyledim, ben müzis-
yenliği kaybetmeyeceğim. Ben orada büyük bir 
makinede çalışıyordum, ütü yapıyordum. İşte o 
kabullenişten sonra makineyi açmak için düğ-
meye bastığım zaman çok acayip bir ses geldi. 
Tüylerim diken diken oldu. Ben bu sesi bu za-
mana kadar nasıl fark etmedim dedim. Bu be-
nim için bir uyanmaydı, bu benim için çok büyük 
bir mucizeydi. Kendi kendime şunu söyledim, 
ben bu sesi altı aydır neden duymuyordum? 
Çünkü benim zihnim başka bir yerdeydi. Ama 
ne zaman ki kabullendim işte o zaman kendime 
geldim. Zihnim ayaklarımın olduğu yerdeydi. 
İşte Sufilik budur. Sufi, zihni ve iki ayağı yerde 
olan insandır. 

Ne zaman ki zihnin boş, o an kendindesin. 
İşte o zaman devamlı etraftan titreşimler geliyor, 
yansımalar geliyor. İşte sır burada. Titreşim gel-
diği zaman onu analiz etmemek, hemen kalbe 
yollamak, hemen hisse yollamak gerekir. İşte 

o makinenin sesini duyduğum zaman fark et-
tim ki orada çok büyük bir orkestra vardı. İşte 
o zaman mutluluktan ağladım. Kendi kendime 
dedim ki, vücudum benim enstrümanım. Aslın-
da biz enstrümanı çalarken vücudumuzu öğre-
niyoruz. Ve devamlı beynimizle vücudumuzun 
balansını geliştiriyoruz. Bunun için müzik en gü-
zel sanattır. Çünkü müzik bütün sanatları kap-
samaktadır. Hem resim, hem mimari var. Renk 
olarak maddi olarak görünen her şey titreşim 
içerisindedir. Bu titreşimler belirli bir renk olu-
yorlar, koku oluyorlar, ses oluyorlar. Bu yüzden 
müzik titreşimin ilmi ve sanatıdır. Bu yüzden en 
güzel müzik tanımı budur. 

Buradan hareketle Tasavvuf’un tanımını 
nasıl yapabiliriz?

 Ben tasavvufu iki şekilde özetleyebiliyorum. 
Birincisi yaradana olan hayranlık, onun büyük-
lüğüne, güzelliğine, yüceliğine hayran olmanız-
dır. İkincisi de şudur ki, bizler bütün yaratılanları 
seviyoruz yaratandan ötürü. Kur’an da Allahın 
isimleri sayılıyor, bütün güzellikler ona aittir de-
niliyor; hoştur, merhametlidir, güzelliği sever, 
yaratıcıdır, mucittir, devamlı yeni şeyler icat 
eder deniliyor. Biz bu güzelliği, yüceliği görebili-
yorsak tasavvufun özüne ermişiz demektir. 

Çalarken dua etmek…

Bir yerde “Müzik benim için sonsuzdur, 
çalmak dua etmek gibidir” demişsiniz. Çalar-
ken dua etmeyi bize anlatabilir misiniz?

İnsan boş bir zihinle hakkın önünde olduğu 
zaman bir şeyleri farkına varıyor. 15-16 yaşla-
rındayım, Temmuz sıcağında evde bağlama 
çalıyordum. Annem kapıyı açtı, içeri girdi ve 
dedi ki, “Bu sıcakta ne yapıyorsun?” Annem 
bir anda bu şekilde içeri girdiği zaman korktum 
ve yerimden sıçradım. Ona halimden memnun 
olduğumu söyledim.  İşte ben orada bir muci-
ze yakalamıştım. O esnada bu dua halinin ne 
olduğunun farkına vardım. İşte o zamanlarda 
hakkın önündeyiz. Ama her şeyden önce kendi 
özümüzle birlikteyiz. Her canda bir canan yatar, 
aşkıyla sarhoş. Hepimiz onun aşkıyla sarhoşuz. 
Vücudun içine girip, benliğimizle bir olduğumuz 
zaman dış dünyayı, kasırgaları, trafiği hiçbir şeyi 
düşünmüyorsunuz. Çünkü zaman diye bir şey 
olmuyor. Sadece o an oluyor. Demek istediğim 
nerede olursam olayım, o dua halini hiçbir za-
man kaybetmedim. Hep bir kaplumbağa gibi 
oldum. 

YAŞAM

Müziği nasıl 
hissettiği-
me gelirsek, 
biliyorsunuz 
Adana’da 
yağmur çok 
yağar. Annem 
de çamaşır 
için bu suları 
biriktirirdi. 
Açık havaya 
tencereleri, 
leğenleri ko-
yardı. Ben de 
yağmur yağdı-
ğı zaman pen-
cerenin önüne 
gider ve bu 
sesi dinler-
dim. Bu nasıl 
bir orkestra-
dır, nasıl bir 
müziktir? 
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“Her tarafta müzik var, bizler 
birer radyo istasyonuyuz”

Bir eseri yapmadan önce herhangi bir ha-
zırlık yapıyor musunuz? 

Yok, yapmıyorum. Eser kendiliğinden geli-
yor. Hiçbirimiz beste yapmıyoruz. Çünkü kâi-
natta müzik titriyor zaten. Her tarafta müzik 
var. Biz birer radyo istasyonuyuz. Her radyo 
istasyonu birbirinden değişiktir. Bu farklılık in-
sanın kendini yetiştirmesiyle oluyor. Sen hangi 
meslekte olursan ol kendini geliştirirsen bunun 
devamı da gelir. Geliştirmek, insanın akıllı bir 
insan olarak geleneğe saygı duymasıdır. Ne-
den? Çünkü gelenek bizim için çok önemlidir. 
Neden önemlidir? Çünkü geçmişte de insanlar 
bizim gibi denemişler. Bu yüzden gelenekten 
%90 faydalanmak gerekiyor. Çünkü o insan-
larda bizim geçtiğimiz yollardan geçmişler. 
Neden %100 demedik? Mesela benim Ney’e 
sekizinci deliği açmam gibi bir şey bu. Gele-
nek bir yere kadardır. Sen korkmadan onun 
üstüne bir şeyler koyabilmelisin. Sen zaten in-
san olmakla en zor mertebedesin. Onun için 
kolaylaştır, basitleştir. Geleneklere saygı duy-
mak lazım, onların verdiği şeyleri özümseyip 
onlara bir şeyler katabilmek gerekiyor, onlara 
bir şeyler ilave edebilecek yüreğinizin olması 
gerekiyor. 

Ney’i üfleyebilmek için önemli olan nedir?

Ney’de derin bir nefes al derler. Bu çok yan-
lıştır. Ciğerin boş değilse nasıl derin bir nefes 
alabilirsin. Evvela derin bir nefes vermen lazım. 
Nefes almaktan ziyade nefesi boşaltma çok 
önemlidir. Yoga sisteminde derler ki, insanlar 
ciğerlerinin üst kısmını kullanır. Ama biz sadece 
alt kısmı kullanıyormuşuz. Ama evvela vermek 
lazım. Boşaltıp ondan sonra üflemek gerekiyor. 
Son damlasına kadar üflediğiniz zaman gerçek 
notayı buluyorsunuz. Biz nefessiz kaldığımız 
zaman kötü olacağımızı düşünürüz. Oysa ne-
fessiz kaldığınız zaman orada öyle bir sükûnet 
vardır ki. Neyde de böyle üflemek lazım. Neyin 
sesine aşığız, melodilere değil. Onun için gaye 
uzun upuzun sesi üfleyebilmektir. Bu durum Yo-
ga’da da böyledir. Yoga sisteminde diyaframa 
hükmeden hayata hükmeder. Hayat diyaframı 
kontrol ediyor.  Ben 17 yaşımdan beri yoga ya-
parım. Ben ruhen kendimi 12 yaşında hissedi-
yorum. (gülüşmeler)

Ve son olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim, 
hayatta hiçbir zaman neden niçin demedim. 
Her zaman ne yapabilirim dedim. Şükürler ol-
sun ki niye böyle oluyor diyeceğime, ne yapa-
bilirim demeyi biliyorum. Eğer ‘ne yapabilirim” 
diye sorarsan yüzlerce cevabın oluyor. Zihni bo-
şattıkça insan kendini daha çok kontrol edebil-
diğini fark ediyor. Unutmayın, hayatta en büyük 
güzellik anın farkına varmaktır. 
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T
ürkiye Finans Katılım Bankası Is-
parta Şube Müdürü Cem Çıplak,  
pazarlama ile bankacılığı sentezle-
yerek başarıyı yakalayan isimlerden 
biri. Bankacılıkta başarılı olmak için 
her daim sahada olunması gerekti-

ğini söyleyen Çıplak önderliğinde Isparta şubesi 
bugün büyük işlere imza atıyor. Özellikle konut 
projelerinde ön plana çıkan ve inşaat sektörüne 
çok ciddi destekleri olduğunu söyleyen Çıplak, 
Isparta’yı, Isparta ekonomisini ve yapılan çalış-
maları A’dan Z’ye anlattı. 

İlk olarak bize şubenizi tanıtır mısınız?

Isparta Şubesi, 2003 yılında Ülker Grubu’na 
ait olan Family Finans’ın Toprak Bank Şubesi’ni 
satın almasıyla faaliyetine başlamıştır. 2006 yı-
lında Family Finans ve Anadolu Finans’ın birleş-

mesiyle birlikte Türkiye Finans Katılım Bankası 
Isparta Şubesi olarak yoluna devam etmiştir. O 
dönemde şubemiz 2007 yılında bir lokasyon de-
ğişikliği yaşamış ve bankaların yoğun olduğu bir 
bölgeden biraz daha uzak olan bir lokasyona ta-
şınmıştır. Göreve geldiğimiz gün itibariyle, banka 
piyasasının ve ticaretin yoğun olduğu şehrin en 
önemli caddesi olan Mimar Sinan Caddesi’nde 
olmamız gerektiğini farkettik ve hemen çalışma-
lara başladık. Ekip olarak yaptığımız araştırma-
lar neticesinde bugün bulunduğumuz 4 katlı ve 
bankamızda bir ilk olarak 55 m2 dış cephe giy-
dirmesine sahip Isparta’nın en güzel banka şu-
besi diyebileceğimiz yeni şube lokalimize Mart 
2011 itibariyle taşındık. Isparta’da şu anda 22 
adet şubeyle faaliyet gösteren 15 ayrı banka var. 
Şubemiz haricinde 13 banka şubesi bu cadde 
üzerinde ve yakınında yer alıyor. ŞU

B
E

“İnşaat Sektöründe Isparta’nın 
Bir Numaralı Bankası Olacağız”

“İnşaat sektörüne çok ciddi desteklerimiz oldu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 2010 yılı 
Aralık sonu itibariyle inşaat sektörüne yaklaşık 2,5 milyon TL kaynak aktarımı yaptık. 2011 yılı 
içinse inşaat sektörüne 10 milyon TL kaynak aktarma hedefi koyduk kendimize.”

 Soldan Sağa;
Ümit Bıçakçı, Yusuf Hamamcı, Fadime Sarıgöz, Ahmet Gelir, Mehmet Ürer, Cem Çıplak, Ömer Çelik, 
Zekeriyya Çobankaya, Tolga Kurban, Yunus Ali Karaman, Ercüment Çeliköz
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Ekibinizden ve bir işgününüzden kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Ben dâhil olmak üzere burada toplam 13 kişi 
çalışıyoruz. Sabah 9.00’da mesaimiz başlıyor. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak 
üzere haftanın üç günü toplantı yapıyoruz. Bu 
toplantılarda o günkü günlük değerlendirmemizi 
yapıyoruz. Önem verdiğimiz konulardan bir ta-
nesi “Bilgiyi Paylaşmak”. Toplantılarda paylaşı-
lan bilgiler ve yaptığımız istişarelerin, şubemizin 
hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttır-
dığını görüyoruz. Ayrıca bu toplantılar, taleplere 
yönelik kurumsal yanıtlarımızın da oluşmasında 
önemli bir rol oynuyor. Bunun yanında kredi 
dosyalarına yönelik bireysel ve kurumsal kredi 
komitelerimiz olur. 

Isparta ekonomisinden bahsedebilir misiniz?

Isparta, güller diyarı olarak bilinir. Bunun 
yanında da Isparta El Halısı çok meşhurdur. 
Fakat sanayileşmeyle birlikte el halılarının ye-
rini makina halılarının alması ve Isparta’nın bu 
makineleşmeden pay alamaması sebebiyle 
Halıcılık Isparta’da yok olmaya yüz tutmuştur. 
Isparta ekonomisi ağırlıklı olarak Tarım, Kereste, 
Mermercilik, Üniversite ve Asker ekonomisinden 
oluşmaktadır. Türkiye’de üretilen elmanın yüzde 
25’i Isparta’da üretilmektedir. Elma üretimi Is-
parta için lokomotif. Bunun yanında kiraz üretimi 
de mevcut. Yine burada da Türkiye’deki toplam 
üretimin yüzde 20- 25’i civarlarında kiraz üreti-
mi mevcuttur. Isparta’nın kereste imalatı çok iyi. 
Gelecekte kereste imalatında marka şehir olabi-
lecek bir potansiyel var aslında. Fakat genellikle 
küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz var.  Ispar-
ta’da ayrıca son dönemlerde mermer sektörün-
de ciddi bir sıçrama var.  Mermer sektöründeki 
faaliyetler her geçen gün artmakta.

“İnşaat sektörüne ciddi 
desteğimiz var”

Peki, siz hangi iş kollarıyla çalışıyorsunuz?

Biz yaklaşık 100 civarında firmayla kredili ola-
rak çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Toptan Gıda, Ke-
reste, Mermer, Taahhüt firmaları ve özellikle son 
bir yıl içerisinde müteahhit firmalarla çalışmaya 
başladık. Yani Isparta şubesi olarak ağırlıklı ola-
rak konut projelerine yönelmeye başladık. Niye 
bunu yapıyoruz? Isparta’nın sanayi alanında çok 
gelişmemesiyle birlikte ciddi bir mevduat potan-
siyelinin olması ve halkın gayrimenkul yatırımına 

sıcak bakması başlıca faktörlerden birisi. Bunun 
yanında şehrin mevcut yapısına baktığımızda 
hâlâ eski yapılaşmanın hakim olduğunu görüyo-
ruz. Bizce Isparta’nın gelişmeye açık en önemli 
sektörü konut imalatına dayalı inşaat sektörüdür. 
Şehirde site projeleri, rezidanslar, lüks villalar ve 
butik projeler için ciddi bir kentsel dönüşüm sü-
reci başlamış durumda. Her geçen gün yeni bir 
proje ortaya çıkmakta, çok katlı siteler, lüks rezi-
dans projeleri inşaa edilmektedir.  Biz de Türkiye 
Finans Isparta Şubesi olarak buradan fazlasıyla 
payımızı alarak sektörün bir numaralı bankası 
olmak istiyoruz. Bu alanda rakiplerimizle kendi-
mizi karşılaştırdığımızda, Genel müdürlükte beş 
yıl kadar toplu konut projeleri ürün yöneticisi 
olarak görev yapmam dolayısıyla işleyişi çok iyi 
bildiğimizi ve genel müdürlükte edindiğimiz de-
neyimlerimizi şubemize yansıtmamız dolayısıyla 
çok daha profesyonel bir şekilde projelere imza 
attığımızı görüyoruz. Zaten yerel basında Toplu 
Konut Projelerine yönelik yaptığımız çalışmaların 
sık sık yer alması ve Türkiye Finans Isparta Şu-
besi’nden bahsedilmesi bunun en büyük göster-
gesi.

Kısacası biz şubemizin yerini değiştirmek su-
retiyle ve konut projelerine yönelik yeni anlayış 
tarzımızla Isparta’da farklı bir vizyon oluşturduk. 
Faaliyet alanımız ağırlıklı olarak Bireysel Seg-
mentlere yönelik olacak. İnşaat sektörü ve toplu 
konut projelerinde Isparta’da Türkiye Finans’ı bir 
numaralı banka haline getireceğiz. 

Cem Çıplak kimdir? 
1977 İstanbul 
doğumlu Cem 
Çıplak,  Uludağ 
Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakül-
tesi’nde iktisat 
okumuş. Çıplak, 
2010 yılı Tem-
muz ayından 
bu yana Türkiye 
Finans Katılım 
Bankası Isparta 
Şube Müdürü 
olarak görev ya-
pıyor. Çıplak’ın farklı bir başarı hikâyesi 
var. Çünkü Anadolu Finans’ın ilk bireysel-
cileri arasında yer alan ve çok uzun yıllar 
Bireysel’de çalışan, gösterdiği üstün 
başarıların sonucunda şube müdürü olan 
Çıplak’ın hikâyesi bugün bireyselde çalı-
şan pek çok çalışana umut aşılıyor.
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K
uşkusuz Avrupa’nın basketbolda, 
hatta biraz daha genelleyecek olur-
sak takım sporlarında son çeyrek 
yüzyılda en çok ilerleme kaydeden 
ülkesi Türkiye...

Erkek Milli Takımı’nın son 20 yılda 
yaşadığı evrim sürecine göz atacak olursak, Avru-
pa’da eleme turlarını zor geçen bir ekipten Dünya 
ikinciliğine üzülen bir noktaya gelmiş olduğunu 
net bir biçimde görüyoruz.

Kadınlar’da durum farklı mı; 
hayır...

Şunun şurasında henüz 10 yıldır bilinçli bir şe-
kilde yatırım yapılan Kadın Milli Takımımız, Polon-
ya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda 
gümüş madalya kazanarak elde ettiği müthiş ba-
şarı ile evrim sürecini çok daha kısa keseceğine 
dair ilk ışığı verdi.

Hayallerin de ötesinde

Gerçekten de, Basketbol Federasyonu’nun 
ciddi şekilde yatırım yaparak çıtayı yükselttiği ka-
dın basketbolu, 10 yıl öncesine kadar Avrupa are-
nasında Galatasaray kadın takımının Slovakya’da 
1999’da oynadığı ve 3. olduğu Final-Four dışında 
elle tutulur bir başarıya imza atmamıştı; o da sa-

dece kulüp bazındaydı.
Aradan geçen 12 yılda kulüp müsabakaların-

da Fenerbahçe ve Galatasaray ile adını duyurma-
ya devam eden Türk kadın basketbolu, Milli Takım 
düzeyinde ise kendini göstermek adına ilk fırsatı 
2005’te Türkiye’de düzenlenen Avrupa Şampiyo-
nası ile yakalamıştı. İlk kez o turnuvada “Potanın 
Perileri” adıyla boy gösteren ve ilk 8 takım arasına 
girmeyi başaran Kadın Millilerimiz, takip eden 3 

Sadece 2005’ten beri Avrupa Kupaları’na katı-
lan ve bu turnuvadan önce uluslararası arenada adı 
sanı duyulmayan ‘Potanın Perileri’ Kadın Milli Takı-
mımız, parkedeki sıradışı yükselişiyle 6 yılda kürsü-
ye çıkarak gümüş madalya alıp Türk kadınının onuru 
ve simgesi oldu.
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Potanın 
Perileri



turnuvada da yer almayı başarmıştı.
Ancak 2007 İtalya ve 2009 Polonya’da alınan 

9.’luklar ve iyi basketbol oynanmasına karşın bek-
lenen ivmenin gerçekleşmemesi hayal kırıklığı 
yaratmıştı. Aslında başka bir basketbol ülkesinde 
bu kadar hızlı evrim beklentisi olmazdı, olamazdı. 
Çünkü bu derece hızlı bir yükselişi açıkçası “Çıl-
gın Türkler” dışında başka da kimse hayal dahi 
edemezdi.

Mantık sınırlarını zorlasa da ‘zoru başarmak’, 
ekonomik koşullar, karakteristik özellikler ve yapısı 
itibarıyla Türk insanıyla özdeşleşmiş bir deyimdi.

Bunun yanında Kadın Milli Takımı, bu felsefeyi 
tamamıyla özümsemiş, zor şartlarda eldeki mal-
zemeyi en iyi şekilde kullanarak azami verim alma 
konusunda önce Botaş, ardından da Mersin Bü-
yükşehir Belediyesi’nde “doktora” yaptıktan sonra 
geçtiğimiz sezon Galatasaray’a transfer olan Cey-

25
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hun Yıldızoğlu’nun ellerinde kısa vadede büyük 
başarı hedefiyle şekilleniyordu.

‘Hedefimiz madalya’

Periler, 2011 Polonya’ya giderken, Yıldızoğlu, 
“Hedefimiz madalya almak” diyerek bir kere çey-
rek finali bulduğumuz (o da evimizde) topu topu 4 
kez katıldığımız Avrupa Şampiyonası’nda oldukça 
iddialı bir demeç veriyordu. Aslında o gün bas-
ketbolla ilgilenen bir çok kişiye sorulsa, Yıldızoğ-
lu’nun bu sözleri için ne düşünürdü? Kimine göre 
güzel bir hayaldi madalyadan söz etmek, kimine 
göre takımı motive etmek amacıyla kullanılan bir 
sözcük… Ancak kim ne derse desin çıta yükse-
ğe konmuştu, takımın en yetkili ağızı tarafından… 

Koç Ceyhun Yıldızoğlu belki de herkesten farklı bir 
ışık görmüştü… 10 gün içinde tüm dünyanın fark 
edeceği ‘o ışık’ kızların müthiş azmi, savunmada 
her topa el uzatan inadı, hücumda kendilerinden 
çok daha uzun rakiplere karşı gösterdikleri cesa-
retti… Çok da uzak bir görüntü değildi aslında bu 
tablo… Bir yıl önce Dünya Basketbol Şampiyona-
sı’nda da egoları bir kenara bırakmanın ödülünü 
almamış mıydı 12 Dev Adam… Potanın Perileri 
de, başarıya giden yolda en büyük transferi yap-
mıştı: Takım ruhu… İşte bu ruh, özellikle Avrupa 
Şampiyonası’nın ilerleyen aşamalarında en büyük 
kozumuz oluverdi.

Startta kalıyorduk!

Derken Polonya’daki turnuva başladı… Ancak 
Perilerimiz daha ilk gün galibiyet beklenilen maçta 
Litvanya’ya mağlup oluyor ve herkesi şok ediyor-
du. 64-58’lik yenilgi, gruptaki Slovakya-Rusya ma-
çıyla yan yana konulduğunda, gelecek için kara 
bulutları da beraberinde getirmişti. Zira grubun 
‘en zayıf halkası’ olarak görülen Slovakya, şampi-
yonanın favorisi Rusya’ya kök söktürmüş, Potanın 
Perileri’ne de gözdağı vermişti. Öyle ya… Slovak-
ya karşısında alınacak bir yenilgi, A Milli Takım’ı 
bırakın finale, 2. Tura bile çıkamadan eve uğurla-
yacaktı! Ancak bir gerçek daha vardı takım ruhu 
kadar gerçek olan… Periler zoru seviyordu… Bir 
gün önce Rusya’ya kök söktüren o Slovakya kar-
şısında “Buraya ilk turda elenmek için gelmedik” 
diyen kızlar, 76-60’lık galibiyetle hem üzerlerindeki 
stresi atıyor, hem de 2. Tur biletini cebine koyuyor-
du. Gruptaki son maç ise Rusya mücadelesiydi… 
Kabus gibi başlayan maçın henüz ilk çeyreğinde 
22 sayı geriye düşen Periler, salondan 15 sayıy-
la farkla 80-65  yenik ayrıldı. Milliler 2. Tur biletini 
almıştı almasına ama, madalya hedefine giden 
yoldan iki büyük yara da söz konusuydu. Turnuva 
statüsü gereği, grup sonuncusu Slovakya karşı-
sında alınan galibiyet 2. Tura taşınamıyor, Milliler 
‘sıfır galibiyetle’ bir üst aşamaya geçiyor ve birbi-
rinden güçlü rakiplerle eşleşmek zorunda kalıyor-
du. Ancak dedik ya, Periler zoru seviyordu!

Bu kez ‘bela’ olamadı!

Aslında ‘finale’ giden yolda ilk ışık 2. turun ilk 
maçında Çek Cumhuriyeti karşısında verilmişti. 
Avrupa basketbolunun söz sahibi ekiplerinden 
olan rakibi karşısında kazanma azmiyle, savunma 
direnciyle ayağa kalktı Periler… Ancak rakibine sa-
dece 56 sayı attırdığı maçı 56-51 kaybederek bu 
kez de çeyrek final yolunda çok büyük bir deza-
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vantajla karşı karşıya kalmaktan kurtulamadı. Artık 
tek yol vardı çeyrek finale çıkan… Önce İngiltere 
yenilecek, ardından Belarus geçilecekti. İlk olarak 
grubun ‘sıra takımı’ kimliğindeki İngiltere’yle karşı-
laşan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 64-57’yle ilk hedefi aş-
mayı başardı. Sırada Belarus vardı. Ancak o Be-
larus, tatsız anıları beraberinde getiren bir rakipti. 
Zira 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda da 
aynı noktada Belarus ile karşı karşıya gelen Pota-
nın Perileri, rakibine yenilerek çeyrek final dışında 
kalmıştı. Ancak rövanşı almanın zamanı gelmişti 
artık! Periler, kendilerini 2009’da farklı yenen ra-
kibine karşı bu kez 65-56 ile galibiyete uzanırken 
müthiş savunmasıyla turnuvadaki rakiplerin de 
‘korkulu rüyası’ haline gelmişti. Sonuçta Milliler ar-
tık çeyrek finaldeydi. Ve bunun da ötesinde moral 
motivasyonu olarak tavan yapmıştık. 

Karadağ pota göremedi

Perilerin geldiği nokta, çeyrek final öncesi 
kendini gösteriyordu aslında. Rakip turnuvadaki 
ilk 6 maçının 6’sını da kazanıp bir anda şampi-
yonluğun en güçlü adayı konumuna gelen eski 
Yugoslav cumhuriyeti Karadağ’dı... Tüm otoriteler 
onları “banko favori” olarak görürken, Karadağ’ın 
koçu temkinliydi… “6’da 6 yapıp Türkiye ile kar-
şılaşmak sıkıcı. Eşleşmeyi istemediğim tek takım 
Türkiye’ydi” diyen rakip koç, gerçeği görmüştü 
sanki! Periler, 6 maçta 6 galibiyet alan rakibini sa-
hada eze eze yenerek yarı finale yürüdü… Hem 
de nasıl bir galibiyetle… Turnuvanın o noktaya 
kadar en skorer ekibi olan Karadağ, adeta pota-
yı göremez hale gelmişti. Rakibi 44 sayıda tutan 
Milliler, hücumda Şaziye İvegin ve Nevriye Yılmaz 
ile coşmuş, 56-44’le yarı final vizesini almıştı. Tur-
nuvada herkesin gözleri faltaşı gibi açılmıştı. Evet, 
Türkiye tarihinde ilk kez yarı finaldeydi. Ama Peri-
ler’in durmaya niyeti var mıydı; hayır... Rakip bu 
kez biraz daha zorluydu… Son şampiyon Fransa, 

hem apoleti hem de fiziksel özellikleri itibarıyla çok 
ağır basıyordu. Ama söyledik ya, Periler zoru se-
viyordu!

Bayan Nowitzki: Nevin 

Koç Ceyhun Yıldızoğlu’nun gözüyle ‘gecik-
meli’ de olsa ilk 4 takım arasına giren Kadın Milli 
Takımımız, yarı finalde son şampiyon Fransa’yı 
da gözüne kestirmişti. Hatta takımını motive etme 
ve oyuncuların özgüvenlerini en üst seviyeye çı-
karma konusunda son derece yetenekli olan Yıl-
dızoğlu, Fransa maçından önceki son idmanda 
“Bu maçı yenin, şampiyonsunuz” diyerek belki de 
madalya yolunda ilk kıvılcımı çakmıştı.  68-62’lik 
Fransa zaferinde 23 sayı atan ABD asıllı Nevin’in 
sevinci, gazetelere verdiği “Ülkemize bu sevinci 
yaşattığımız için mutluyuz” sözleri çok önemliydi.

 

Rusya çok ağır bastı

Tarih üstüne tarih yazılan, beklentilerin fazlaca 
ötesine geçilen şampiyonada final bile artık “te-
ferruat” olmuştu. Periler kaybetse de o kadar çok 
şeyi bir arada kazanmıştı ki bu yenilginin onları 
gölgeleme ihtimali bile yoktu. Finalde rakip Rus-
ya’ydı… Avrupa basketbolunun en büyüğü olan 
rakibin, son 5 Avrupa şampiyonasının 5’inde de 
final oynadığını, 2 şampiyonluk, 3 ikincilik yaşadı-
ğını söylemek, durumun zorluğunu anlatmak için 
yeterliydi. Tecrübe abidesi bir rakibe karşı ilk kez 
final heyecanını yaşayan Periler, salonda bir kez 
da varını yoğunu ortaya döktü. Ancak şampiyon-
luk 59-42’lik skorla Rusya’nın oldu. Her biri ken-
dilerinden en az bir karış uzun rakipleriyle başa 
çıkamadılar. Ancak finalde boy gösterip boyunla-
rına gümüş madalyaları takarak sadece Türk spo-
runun ve Türk basketbolunun değil, Türk kadınının 
da sesi oldular; en büyük gururu onlara yaşattılar.
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Kübra Demir

Akşam Gazetesi Ekonomi Yazarı Deniz Gökçe, Türkiye ekonomisini “Paylaşım” dergisi okuyucu-
ları için değerlendirdi. Gökçe, Türkiye ekonomisinin bugün geldiği noktadan bir hayli memnun, lakin 
eklemeden de yapamıyor: “Türkiye sosyal güvenlik açığı ile enerjiyi çözmezse uzun dönemde pek 
çok sorunla karşılaşabilir.” 

Ekonomi Nereye Gidiyor?
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E
konomist, spor yazarı ve Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde öğrencilere ders ve-
ren Doç. Dr. Deniz Gökçe’ye Türkiye 
ekonomisinin nereye gittiğini sorduk. 
Gökçe, sorularımızı tüm samimiyetiy-
le cevapladı. Gökçe, ekonominin bu-

gün geldiği noktadan oldukça memnun. Türki-
ye’nin daha önce böyle bir süreçten geçmediğini 
söyleyen Gökçe’nin aynı zamanda sosyal gü-
venlik ve enerji konularında bir uyarısı var. Kısa 
vadede bu konuların sorun teşkil etmeyeceğini 
belirten Gökçe’ye göre uzun dönemde pek çok 
sorunla karşılaşılabilir. Bu yüzden çok geç olma-
dan önlem alınması gerekiyor. 

Bu arada röportajımıza geçmeden önce artı 
bir parantez açalım ve Deniz Gökçe’nin Türki-
ye’de basketbolun gelişmesinde büyük rol oyna-
dığını özellikle belirtelim. Çünkü Gökçe Türkiye’ye 
basketbol istatistiğini getiren ve Kız Basketbol Mil-
li Takımı’nın kurulmasını sağlayan isim. 

İlk olarak Türkiye ekonomisinin bugün gel-
diği noktayı değerlendirir misiniz?

1980 yılına kadar Türkiye’de içine kapalı bir 
ekonomi vardı. Bunu rakamlarla ifade etmek ge-
rekirse, toplam ihracat 2 milyar dolardı. Toplam 
ithalat ise 7,5 milyar dolardı. Toplam Turizm ge-
lirinde ise 210 milyon dolardan bahsediyorduk. 
O dönemlerde dediğim gibi Türkiye dışa açık bir 
ülke değildi. Örneğin, 1965-1970’li yıllarda yurtdı-
şına rahatlıkla gidemezdiniz. Askerliğini yapma-
mış erkekler dışarı çıkamıyor, yapmış olanlarsa 
ancak üç senede bir defa çıkabiliyorlardı. Ben bu 
dönemlerde yurtdışındaydım. 1978 yılında Tür-
kiye’ye öğretmenlik amacıyla geldiğim zaman 
çok şaşırdım. Daha yeni doktorayı bitirmiştim ve 
ODTÜ’de öğretmenlik yapmak için yazışmalar 
yapıyordum. Türkiye’ye çok uzun zamandır gel-
memiştim. Türkiye’ye gelirken anne ve babama 
telefon açıp, ne istediklerini sordum. Benden 
kibrit ve ampul istediklerini dün gibi hatırlıyorum. 
İşte o zamanlarda Türkiye’nin durumu bu kadar 
kötüydü. Kimse Türkiye’ye yüz vermiyordu. Dün-
yanın zencisi durumundaydık. 

Peki, sonrasında nasıl bir değişim oldu? 
Bu süreçten bahsedebilir misiniz?

1983 sonrasında Turgut Özal tek parti oldu ve 
dış ticaret hamlesi yaptı. Özal, dış ticaret hamle-
sini yaptığı zaman tarıma verilen desteğin yarısını 
çekip ihracatçıya verdi. Bu noktada şunu düşün-
mek gerekiyor, tarımdaki nüfus mu daha fazla 
yoksa ihracat sektörlerindeki nüfus mu? Tabiki 
tarımdaki nüfus daha fazladır. Özal’dan sonraki 

olan dönemlerde hiç karar verilemedi. 94 krizin-
den sonra Tansu Çiller IMF’le ilk anlaşma yaptığı 
zaman faiz 450’ydi. Enflasyon ise 150’ydi. Bu-
radan 2001 krizine geçersek, 2001 krizinde faiz 
190, enflasyonda ise 90 rakamını gördük. Bu du-
rumun üstesinden gelmenin bir tek yolu vardı, o 
da özelleştirme. 

“Eğer batmaya başlarsan…”

Özelleştirmenin doğru bir çözüm olduğu-
nu düşünüyor musunuz?

Bir alternatifin yok. Eğer batmaya başlarsan 
mecburen aile mücevherlerini satmaya başla-
yacaksın. Özelleştirme olduğu zaman insanlar 
birbirlerine karşılıklı olarak bir şeyler alıp verirler. 
Burada asıl önemli olan o parayla neler yapıldı-
ğıdır. Biz o parayla o dönem borçlarımızı ödedik. 
Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, düşünün 
ülkemize bir Alman geliyor ve Antalya’da bir ev 
satın alıyor. Bu Alman daha önce buraya bir 
haftalığına tatile geliyordu, otelde kalıyordu ve 
otelden dışarı hiç çıkmıyordu. Şimdi bu insan ev 
aldığı zaman bahçıvan tutacak, bakıcı tutacak, 
televizyon alacak, perde alacak, her gün yemek 
yiyecek. Yani bizim ekonomimize katkı sağlaya-
cak.  Diğer taraftan bugün rakamlara baktığımız 
zaman şu şekilde bir tablo çıkıyor: Türkiye’nin 
borçluluk oranı yüzde 40. Türkiye’nin bütçe açığı 
ise yüzde 4. Biz 2001’de Yunanistan’ın bugünkü 
durumundaydık. Türk milleti neler olup bittiğinin 
farkında değil. Çünkü dünya krizde değil.

Bu duruma nasıl geldik?

Bu durumu faiz dışı fazla yaratarak yani daha 
çok vergi alıp daha az ücret zammı vererek atlat-
tık. Bugün bunu Yunanistan siyasi nedenlerden 
dolayı yapamıyor. Biz ekonomimizi son yıllarda 
çok iyi toparladık. Örneğin, Kemal Derviş geldi-
ği zaman ilk olarak kamu bankalarının borçlarını 
kapattı. Bankacılıkta yaşanan sorunlar ortadan 
kalktı. Bugün hâlâ Amerika bankacılık sorunlarını 
ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kısacası ekonomi-
nin özelleştirme ve faiz dışı fazlayla kısa sürede 
toparlandığını söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi bu-
gün banka problemimiz yok, ayrıca Türkiye’de 
Mortgage çok az var. Mortgage’ların hepsi kısa 
vadeli. Ayrıca kamuda borç 80’den 40’a indi. Al-
manya’nın bile yüzde 70-80’lerde. Bütçe açığı da 
12’den 4’e indi. İngiltere’nin bile 12. Kamu faizin-
de ise şu anda 9 gibi bir rakamdan bahsediyo-
ruz. İlk defa böyle bir pozisyondayız. Bu Kemal 
Derviş’le başlayan, IMF programı altında devam 

2001 krizinde 
faizde 190, 
enflasyonda 
ise 90 raka-
mını gördük. 
Bu durumun 
üstesinden 
gelmenin bir 
tek yolu vardı, 
o da özelleş-
tirme. 
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ettirilerek oluşturulan bir durum. Peki, biz neden 
2009’da daraldık? Bunu sorgulamak gerekiyor. 
Çünkü 2009 yılında Almanya gibi 4,7 oranında 
bir daralma yaşadık.  

Neden?

Türkiye’nin 2008’de ihracatı 130 milyar do-
lar. Yani biz 28 senede 2 milyardan 130’a gel-
mişiz. İthalat ise 7,5’dan 200’e gelmiş. Turizmde 
ise 210 milyon dolardan 25 milyar dolara çık-
mışız. Evet, Türkiye büyüyor. Kişi başına gelir 
2000-2500 dolardan 10 bin dolara çıktı. Toplam 
ekonomi büyüklüğü 200 milyar dolardan 700 
milyar dolara çıktı. Ama diğer taraftan gelir da-
ğılımı bozuk. Bu dönem içerisinde esnaf takımı 
iyileşti. Mesleği olmayan işçi sınıfı ise sadece 
belirli bir maaşta kaldı.  Birden farkına vardık ki, 
ihracat da aslında bir bağımlılık. Senden mal 
alacak olana bağımlısın. Bizim ihracatımızın 
çoğu Avrupa’yaydı. Böyle olunca 130 milyar 
dolar olan ihracat bir anda 90’a indi. İhracat 
40 milyar daraldı. İhracat daraldığı zaman ihra-
catın büyük bir bölümü sanayi üretimi olduğu 
için sanayi üretimi de daralıyor. Sanayi üretimi 
daraldı ve işsizlik arttı. Sonuçta Türkiye birden 
bire durdu ve cari açık küçüldü. Enflasyon da 
düştü. Hatırlarsanız en düşük enflasyon kriz 
döneminde gerçekleşmişti. Ama 10-12 ay geç-
tikten sonra bizim nüfusumuz çok genç olduğu 
için kısa sürede kendini toparladı. Türk nüfusu 
dayanamıyor. Bu sefer içerde tüketim ve yeni-
den yatırım başladı. Böylelikle iç talep canlandı. 
İç talep canlanınca ithalat artıyor ama ihracat o 
kadar artmıyor. Çünkü o dönem Avrupa prob-
lemli. Böylelikle dış denge büyümeye başladı. 
Dış denge büyümeye başlayınca ithalat artma-
ya başlıyor. Dış denge bozulunca kamu mali-
yesi daha da düzelmeye başlıyor. Çünkü itha-
lat nedeniyle vergi hâsılatı artıyor. Hatırlarsanız 
2010 yılında araba ve konut satışlarında büyük 
artış meydana geldi. Mesela araba satışlarında 
%90 artış gerçekleşti ve bunlara paralel olarak 
konut kiraları yeniden yükselmeye başladı. Bu 
iki durum da ithalatı artıran olaylardır. 

“İki temel sorunumuz var”

Beş yıl sonrasında Türkiye ekonomisini na-
sıl bir süreç beklediğini düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin iki tane kalıcı sorunu var. Bunlar-
dan bir tanesi enerji sorunu. Çünkü ortalama 50 
milyar dolar petrol, doğal gaz, kömür, elektrik ve 
metalik yağlar ithalatımız var. Enerji açığı olmasa 

Kız Basketbol Milli 
Takımı’nı Kurdu 

Akşam gazetesi eko-
nomi yazarı Deniz Gökçe, 
aynı zamanda spor yazarı 
ve yorumcusu. Röporta-
jımız sırasında Gökçe’nin 
sporla ilgili pek çok ilki 

Türkiye’ye kazandıran isim olduğunu öğre-
niyoruz. Örneğin, ilk basket dergisini Gök-
çe çıkarmış. Ayrıca ülkemizde Kız Basket-
bol Milli takımının kurulmasında öncü olan 
ve Türkiye’ye basketbol istatistiğini getiren 
isim de yine kendisi. Bu süreci ve Kız Bas-
ketbol Milli Takımı nı kurmak için yaşadığı 
zorlukları kendisinden dinleyelim:

“1984-85 yıllarında Amerika’dan yeni 
gelmiştim ve enerji doluydum. Türkiye’ye 
geldiğimde sıkıntıdan basket maçlarına 
gidiyordum ve maçlarda istatistik tutmaya 
başladım. Çünkü maçlarda olanlarla yazı-
lanlar arasında çok büyük farklılıklar vardı. 
O dönem Hasan Cemal Cumhuriyet gaze-
tesinin genel yayın yönetmeniydi. Hasan 
Cemal’e telefon açtım ve basket yazısı yaz-
mak istediğimi söyledim. Böylelikle basket 
yazıları yazmaya başladım. Dokuz sene 
Cumhuriyet Gazetesi’nde spor servisinde 
yazı yazdım. Türkiye’ye basketbol istatisti-
ğini ben getirdim. İlk basket dergisini ben 
çıkardım. Ayrıca sporla ilgili dört tane aylık 
dergi çıkardım. Kız Basketbol Milli Takımı’nı 
kurdurdum. O zamana kadar Kız Basketbol 
Milli takımı yoktu. Takımı kurmak için bir idol 
bulmak gerekiyordu. Ankara’da bir bayan 
antrenör vardı, onun yanına gittim ve bana 
iyi bir oyuncu bulmasını söyledim. Çok iyi 
basketbol oynamalıydı ama aynı zamanda 
dersleri çok iyi olmalıydı. Bahar diye bir kız 
vardı. Milli olamadan basketbolu bitirecekti. 
Türkiye’deki en iyi basketbolcuydu. ODTÜ 
Kimya’da da parlak bir öğrenciydi. Kızın 
anne ve babasının evine dayandım. Dedim 
ki, “kızınız milli olamıyor, çünkü kız milli ta-
kımı yok.” Kızlarını kullanarak Kız Milli takı-
mını kuracağımı söyledim. Bahar 32 sayı 
atıyordu ve Türkiye’de sayı kıralıydı, ODTÜ 
kimyada parlak bir öğrenciydi ve benim o 
dönem bir idol bulmam gerekiyordu. Ders-
lerinde de başarılıydı, eğitim spor çelişkisi 
de yoktu. Bahar’ın sayesinde Kız Basketbol 
Milli Takımı açıldı.”



31

cari açıkda olmayacak. Çünkü cari denge açığı 
da aşağı yukarı enerji açığı kadar. Enerji soru-
nunu çözmek mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki 
bir sene için problem değil ama ondan sonra 
enerjiye ödeyeceğimiz para büyük bir problem 
olacak. Bir de şu açıdan düşünürsek kentleşme 
giderek artıyor, kente gelen daha önce soğuk 
suyla yıkanırken sıcak suyla yıkanmaya başlıyor, 
televizyon alıyor. Bunların her birinin enerji oldu-
ğunu unutmamalıyız. 

İkinci sorunumuz da sosyal güvenlik sorunu. 
Bugün Türkiye’de 35 milyar dolar sosyal güvenlik 
açığı var. Türkiye sosyal güvenlik açığı ile enerjiyi 
çözmezse uzun dönemde pek çok sorunla kar-
şılaşır. Şu anda iyi durumdayız. Ama beş sene 
sonrasında bir daha kriz olmasın istiyorsak Tür-
kiye’nin bu iki soruna acil çözüm bulması lazım. 

Ayrıca biraz önce de belirttiğim gibi gelir dağılımı 
büyük sorun, eğitim büyük sorun. 170 tane özel 
üniversite var. Burada okuyan öğrencilerin yarı-
sının hedefi sadece diploma alabilmek. 1950’de 
kentsel nüfus yüzde 15’di, şimdi 70 oldu. İnanıl-
maz bir göç yaşandı. Kentteki kentli değil, köy-
deki köylü değil. 

Hocam, ne yapmak gerektiğini düşünüyor-
sunuz?

Her şeyin başı eğitim. Hakkını aramazsan 
hakkını alamazsın. Gençler kendilerine yatırım 
yapmalı ve kendilerini geliştirmek zorundalar. 
Türkiye artık daha rekabetçi. Örneğin lisan bil-
mek çok önemli. Çünkü öğrendiğin bir lisanla 
birlikte dünyayı okuyorsun. 
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Hızla gelişmekte olan teknolojiden yazılı basında nasibini almaya başladı. E-kitaplar ve tablet 
gazeteler bu gidişle matbaa ve baskıyı geride bırakacak gibi duruyor. Bizde hal böyle olunca bu 
sayımızda yazar ve okuyucu arasındaki bütün sınırları ortadan kaldıran elektronik kitaplar ile tablet 
gazeteleri mercek altına almak istedik. Bakın gazete ve kitaplar nasıl cebe girdi?

Kitaplar ve gazeteler cebe girdi

Yazı: 
Serbest Çelebi

S
on yıllarda teknolojinin önlene-
mez yükselişi insanoğlunun haya-
tını pek çok alanda kolaylaştırdığı 
gibi belli değer yargılarını, düşün-
ce kalıplarını da yıkmaya başladı. 
Bunu fark eden iş adamları yatı-

rımlarını bu alana kaydırıyor. Ne yiyeceğimize, 
nereden yiyeceğimize bile internetin akabinde 
bilgisayarların karar verdiği bir süreç içerisine 
olduğumuzu bile söyleyebilmek mümkün. Bu 
süreçten yazılı basın da nasibini alıyor. Kitap 
yapraklarının kokusunu seven, kitabı dokunarak 
hissederek okumaya meraklı kitapseverlerin ye-
rini, bilgisayardan kitap okuyan, bilgiye anında 
ulaşan bireyler alıyor. Süreç sadece bununla 
sınırlı kalmıyor. Tablet gazeteler de artık haya-
tımızda… Bizde hal böyle olunca bu sayımızda 
elektronik kitapları ve tablet gazeteleri anlatmak 
istedik. 

E-kitap nedir?

İlk olarak bilgisayar ortamına giren E-kitap-
lardan bahsedelim. E-kitap, kitapların elektronik 
ortamdaki formatı olarak tanımlanıyor.  E-kitap 
normal kitaplardan farklı olarak matbaa işlemi 
görmüyor ve her türlü elektronik ortamda oku-
nulabiliyor. Bilgisayarlarda,  tablet bilgisayar-
larda ve hatta yeni nesil bir çok telefonda bile 
kullanılabildiğini söyleyebilmek mümkün. Kısa-
cası, teknolojinin hızına ayak uyduran kitaplar 
artık sanal ortamdaki yerini almaya başladılar. 
Maliyeti normal bir kitabın maliyetinden çok çok 
daha az olan kitaplara yurt dışında da büyük 
ilgi gösterilmeye başlandı.  E-kitaplar hem daha 
ucuz hem de ulaşabilirliği çok daha kolay. Ör-

neğin, bir kitabı internetten satın aldıktan sonra 
2 dakika içinde temin edebiliyor, kitabın basımı-
nı beklemeden çevirisi yapıldıktan hemen sonra 
indirebiliyor ve okumaya başlayabiliyorsunuz. 

Yayın evleri ve matbaaya 
gerek kalmıyor
Bu durum, E-kitapların gelecekte yazar ve 

okuyucu arasında ki bütün köprüleri yıkacağı 
anlamına geliyor. Kitapların elektronik ortamda 
yer alması ve tabiri caizse cebe girmesi aynı 
zamanda yazarın kendi kitabını çok basit işlem-
lerle satışa koyabileceğini ifade ediyor. Böylece 
kağıt masrafı, aracı şirketler ve dağıtımcılar or-
tadan kalkıyor. 

Elektronik kitapların normal bir kitaba göre 
artılarının neler olduğunu maddeler halinde sı-
ralamak gerekirse; 
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• Kâğıt, cilt, baskı, dağıtım masrafları olmadığı 
için basılı kitaplara göre çok daha ucuz.

• Erişimi internet üzerinden olduğundan dolayı 
ulaşımı da oldukça kolay. Böylelikle istediği-
niz bir kitaba anında ulaşabiliyorsunuz. 

• Ayrıca depolama ve saklama derdi yok.  Bin-
lerce kitabı bir cd’de muhafaza edebilirsiniz. 
Kitap içerisinde sözcük taraması gibi işlem-
leri de kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Böylelikle 
kitaplarını bastıramayan ve yayın evlerine ta-
kılan genç yazarlar kendi kitaplarını kolaylıkla 
yayınlama fırsatı buluyorlar. 

• Bunların yanı sıra kitap okurken konuyla ilgili 
müzik eklentileri de kitap okumanın zevkine 
zevk katıyor. Nasıl mı?  Bir aşk romanı oku-
duğunuz esnada konuyla alakalı romantik bir 
şarkı çalıyor. Ya da kitabın sürükleyici bir bö-
lümüne geldiğinizde ona göre bir melodi du-
yuyorsunuz. Bütün bu özelliklerin hepsi tek-
noloji ve kitabın muhteşem buluşması olarak 
yorumlanıyor. 

• E-kitapların bir artısı da kitap içersine binler-
ce fotoğrafı kolaylıkla sığdırılabiliyor olma-
sı. Bir gezi yazısı okuduğunuzu hayal edin. 
Kitapta geçen her şehrin her sokağın dahi 
elektronik kitaplarda binlerce fotoğrafını bu-
labilme güzelliğine sahip olabiliyorsunuz. 

Nasıl, nerede, ne zaman 
kullanılır?

Peki, bu elektronik kitaplar nerede ve nasıl 
kullanılıyorlar? E-kitaplar, bilgisayarlarda, cep 
telefonlarında ve tablet bilgisayarlarda kullanı-
lıyor. En çokta ipadlerde tercih ediliyor.  Ipad-
lerin taşınılabilir olması ve Apple’ın bu konudaki 
hassasiyeti ve geliştirdiği yazılımlar insanların il-
gisini bu alana daha çok çekiyor. Özellikle App-
le’ın şirketlere ve kurumlara kendi yazılımlarını 
geliştirme imkânı sunması elektronik kitapların 
kullanışlı olmasını sağlıyor. 

Yeni nesil tabletler

Son yıllarda Samsung, Blackberry, LG, 
Asus, Dell, Toshiba ve Apple piyasa çıkardık-
ları tablet bilgisayarlarla dikkatleri üzerlerine 

çektiler. Bu tablet bilgisayarların çıkmasından 
en çok rahatsız olan  Reeder ve Sony olsa ge-
rek çünkü bu tabletlerin hepsinde E-kitap özel-
liği var. Hatta günlük gazeteler ve dergiler bile 
var. Özelikle Apple’ın  bu konuda çalışmaları 
dikkat çekiyor.  

Dünya’nın ilk tablet gazetesi

Teknolojide yaşanan bu gelişmeler ve insan-
ların işlerini sadece bir tuşla halledebilmeleri ni-
hayetinde gazetelerde de kendini gösterdi ve 
dünyanın ilk tablet gazetesi çıktı. ABD’li medya 
devi News Corp, sadece iPad için hazırlanan ve 
yayınlanan gazete The Daily’nin tanıtımını yaptı. 
İlk tablet gazete basılı olarak yayımlanmayacak 
ve başka tablet türleri de olmayacak. Teknoloji 
tutkunları gazeteyi 99 cente Apple iTunes Sto-
re’dan indirilebiliyor. Lakin iPad gazete şimdilik 
sadece ABD’de satın alınabiliyor. 

Bizimde tablet gazetemiz var

Türkiye’nin ilk tablet gazetesi ise “Zete” is-
mini alıyor. Bu gazetenin kurucuları arasında yıl-
larını gazeteciliğe vermiş isimler var. Bunlardan 
biri Nurcan Akad.  Akad’ın “Zete” ile ilgili sözleri 
“Neden tablet gazete?” sorusuna da en iyi ce-
vabı veriyor. Akad, “Gazetenin içeriğini, bu 
yeni iletişim aracına uygun bir for-
matla buraya taşıdık. Bu, inter-
nette yapılan gazetecilikten 
farklı. İnternette bir link 
üzerinden yayıncılık ya-
pıyorsunuz, gazetede 
kağıt üzerinde yapı-
yorsunuz, televizyonda 
görüntüyle yapıyorsu-
nuz. Burada ise doku-
narak ulaşabiliyorsunuz 
her şeye. Yani bu com.
tr, org., gov. vs gibi şeyler 
yazmanıza hiç gerek yok, 
ulaşmak istediğiniz mecra-
ya dokunarak ulaşıyorsunuz 
ve anında istediğiniz her bö-
lümüne sadece dokunarak gi-
debiliyorsunuz” diyor. 
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Dünyanın En Büyük CEO ve Liderlerinin

10 Basit Sırrı

Dünyanın en büyük CEO ve liderlerinin sırlarını öğrenmeye hazır mısınız? Yazar Carmine Gallo 
“Dünyanın En Büyük CEO ve Liderlerinin 10 Basit Sırrı” kitabında bu sırları paylaşıyor ve başa-
rıya giden yolda nasıl davranmanız gerektiğini anlatıyor.p
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A
nlatacak sıra dışı bir hikâyeniz 
var. Bir hizmet, ürün, firma ya da 
her ne olursa olsun mesajınızı di-
ğerlerinden nasıl farklı kılacak ve 
yerine ulaştıracaksınız? Bazıları 
hikâyelerini diğerlerinden farklı 

anlatır-Profesyonel ve özel yaşamlarıyla onların 
kalplerini ve beyinlerini esir alırlar-bunlar dün-
yanın en etkin ve elektrik veren sunucularıdır. 
Onlar büyük bir olayın başlıklarını, çalışmalarını 
ve geçmişlerini 10 basit sırla paylaştılar ve göz 
kamaştırıcı sunucuları oldular. 

10 Basit Sır, hayatınızı tıpkı bu iletişimcilerin 
hayatlarını değiştirmelerinde kullandıkları ilke-
ler doğrultusunda değiştirmenizi sağlayacaktır. 
Dünyanın en büyük iletişim uzmanlarının teknik-
lerini tanımak ve seçmek size,

• Yarışınızdan uzak durmayı
• Liderliğinizi geliştirmeyi
• Daha çok satışı
• İleri görüşlülüğü
• İş gündeminizin gelişmesini
• İzleyicilerinizin elektriklenmesini ve etkilen-

mesini
• Hizmet, ürün ve firmanızla ilgili potansiyel 

dünya değişimlerini sağlayacaktır.
Bunlar bazı keskin ve katı sözlerdir. Semi-

nerlerimdeki ve çalışma gruplarımdaki yüzlerce 
insanın kendileri için keşfettikleri sırlarla ilgili 
deneyimlerime dayanarak bunun olabileceğine 
inanıyorum. 

Sizinle sırlarını paylaşacak birkaç lideri dü-
şünün: Bir adam hırsını kahve için kullanmış ve 
onu tam bir Amerikan tarzına dönüştürmüş; bir 
girişimci milyonlarca insanın finansal yaşamla-
rını düzenlemek için yönetiyor ve New York’ta 
1.000 dolar ödünç alarak başladığı iş yaşantı-
sını milyonlarca dolarlık gayrimenkule ve emlak 
imparatorluğuna dönüştürmüş genç bir bayan. 
Onların Howard, Scott ve Barbara gibi sıradan 
isimleri var. Ancak yarattıkları sıra dışı firmalar 
Starbucks, Intuit ve Corcoran Grup olarak hepi-
mizce biliniyor. 

Başkaları sıradan başlangıçlar yapıp inanıl-
ması güç başarılara imza atmışlardır. Onların 
iletişim kuralları başarılarından fazladır. Birçok 
kişisel röportaj sırasında bana söyledikleri bazı 
sözlere örnekler:

• “Tanrıya çok şükür ki bütün değişik insan-
larla iletişim kurabilecek ortak bağ olan 
anlayışa sahibim” Howard Schultz, baş-
kan, Starbucks

• “İletişim lider konumundaki biri için önemli 
bir beceridir.” James Citrin, Global Practi-
ce lideri ve yazar

• “Bir üretimi meydana getirirken, konuşma-
cı kişi deneyimin merkezindedir.” Geoffrey 
Moore, Yazar

• “Bir organizasyonun CEO’su olduğumda 
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Bir Milyon Dolarlık Düşünce
Scott Cook, Amerika’nın bugün en başa-

rılı girişimcisi. 1982 yılında Cook’un eşi sıkıcı 
faturaları ödemekten ve çek karnelerini kon-
trol etmekten bıktığına dair şikayette bulunur. 
Cook, bunun kolay bir yolu olabileceğini bi-
liyordu. Telefon fihristinden rastgele insanları 
arayınca onlarında eşi gibi bu işlerden nefret 
ettiklerini öğrenir. Birden bir kıvılcım çakar. 
Cook bütün bu işlemleri otomatiğe alacak bir 
yazılım programı yazmaya karar verir. Bugün 
Intuit, en iyi otomatik fatura ödeme ve muha-
sebe yazılım programını yapan bir numaralı 
firma olur. Onun amiral gemisinde ki ürünler 
“Quicken, Quickbooks ve TurboTax” dünya-
nın en büyük muhasebe ve finansman prog-
ramları haline geldi. 

Mart 1993’te Cook ve Intuit CEO’su Eric 
Dunn şirketi genişletmek adına halka aç-
madan önce birtakım yöntemler göstererek 
şüpheci kurumsal ve profesyonel yatırımcıyı 
etkilemeye çalıştılar. Cook, “Sadece çek def-
teri yazılımının teknolojik yatırımcıları etkileme-
yeceğini, onların dikkatini çekecek bir şeyler 
yapılması” gerektiğini biliyordu. “Eğer fatura-
ları ödüyorsanız ellerinizi kaldırın” Tabi bütün 
eller kalkar. “Şimdi ellerinizi eğer fatura öde-
meyi seviyorsanız kaldırın” Ve tahmin edece-
ğiniz üzere bütün eller aşağıya indi. Böylece 
Cook sadece kelimelerle değil, hareketleriyle 
düşüncelerinin değişmesine seyircilerinin gü-
venlerini kazanmış oldu. 

Cook’a göre şirketinin kârının büyümesi, 
programına güvenin artması anlamında verdi-
ği sözü yerine getiriş oluyordu. Fakat Cook’un 
yaratıcı sunumları yatırımcıları etkiledi ve gü-
venlerini kazandı.
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kendimi her zaman dağın önünde dur-
mak zorunda hissetmişimdir.” Jeff Taylor, 
Monster.com kurucusu

• “Tanrıya şükürler olsun ki bu konu için ile-
tişim, sınırsız hırsa bir hediye olmuştur.” 
Suze Orman, CNBC sunucusu ve kişisel 
finansman yazarı

• “Ben tehlikeli sermaye ve borsa işinde 
25 yıldır çalışıyorum. Haftada 10 sunum 
görüyorum. Birçoğu sıkıcıdır. Konuşma-
cı sunumun tam ortasında olmalı ve beni 
meşgul etmeli.” Martin Gagen, 3i Venture 
Capital kurucusu

• “Halka yatırım olduğu için iletişim, işimin 
bir parçası. Senin iyi bir insan olmadığına 
inandıklarında hisse senetlerine yatırım 
yapmazlar.” Scott Cook-Intuit kurucu üyesi

Cook ve diğer bütün büyük CEO’lar, kendi-
lerine kritik konuşmalarda ve zor sunumlarda 
iletişim uzmanları kiralamışlardır. Sizin buna ih-
tiyacınız yok. İşte dünyanın en büyük CEO ve 
liderlerinin 10 Basit sırrı:

1. BASİT SIR: Tutku: Kalplere ulaşmak için 
kafanızı kullanın.  Değişiklikler tutkuyla başlar. 

2. BASİT SIR: İlham: İnsanlara yapmalarına 
inandıkları şeyler hakkında ilham verin.

3. BASİT SIR: Hazırlık: Hiç kimse her ne 
şekilde ödüllendirilmiş olursa olsun, hazırlıksız 
olarak performansını sunamaz. 

4. BASİT SIR: Güçlü Başlamak: Güçlü bir 
başlangıç ve bitiş dinleyicilerinizle bütünleşe-
cektir. 

5. BASİT SIR: Açıklık: Güvensiz yöneticiler 
kompleks yaratırlar, gerçek liderlerin karmaşa-
ya ihtiyaçları yoktur. 

6. BASİT SIR: Kısa olmak: Liderlik pozis-
yonunda olan birinin mükemmel başarısındaki 
ana faktör, iletişimde tutkulu, açıklık ve kısalık 
becerisine sahip olabilmesidir. 

7. BASİT SIR: Üslubunca Konuşmak: Bü-
tün hayatım boyunca kulağa hitap eden yazıları 
nasıl yazdım: oldukça kısa cümlelerle hızlı bilgi 
vererek-Peggy Noonan

8. BASİT SIR: Hazır Duruş: 125 kişiye ken-
dinden emin biriyle ilgili, onları en çok etkileyen 
unsurun ne olduğunu sorduğumuzda, sık sık 
diğer kategorilerden iki kez daha fazla olarak 
belirtilen-o kişinin beden dili-olduğunu öğren-
dik-uzman jüri Jo Ellan Dimitrus

9. BASİT SIR: İyi Giyinmek: Müşteriler, emin 
olmak için kalplerinden severler ama bu sevgi 
gözlerinde başlar.  Olmak istediğiniz firma gibi 
giyinin. - Harry Beckwith

10. BASİT SIR: Kendini dizginle: Sadece bir 
atış hakkınız var ve sakın ıskalamayın.  

Espresso içerken hayatı değişti

Bilindik İtalya seyahatlerinden birinde, 
Pizza Kulesi’nde bir yudum espressoyu du-
manı üstünde sütle içerken Schultz’un hayatı 
birden değişti. Karısına İtalyanların kahveleri 
konusunda ne kadar tutkulu olduklarından 
bahsetmişti. Schultz, oradaki tutkuyu Ameri-
ka’ya taşır ve Bir Amerikan derneği içerisinde 
küçük bir kafe açar. Böylece Starbucks yöne-
ticisi ve CEO’su Schultz, bir milyar dolar üze-
rindeki sermayesiyle zengin bir adam olmanın 
dışında 25 milyon insanın her hafta Starbucks 
kafelerine akın etmelerini sağlayan birisi oldu. 

Schultz, daha geniş anlamda iletişim kur-
mak için halkla ilişkiler kursları aldı. İnançları 
doğrultusunda yatırımcılarını, çalışanlarını ve 
müşterilerini görkemli sunum becerisiyle ka-
zandı. Büyük iletişimciler kendilerini büyük 
ilan etmezler. Onlar hırslarıyla bizi kalbimiz-
den fethederler. Bazıları bunun için hiçbir ke-
lime bile kullanmazlar. Schultz gibi diğerleri 
bunu her zaman kullanırlar. Schultz’un hırsı 
gerçekti çünkü hevesini ve enerjisini sunumla-
rına taşıyıp, çalışanlarını, mesai arkadaşlarını 
etkileyebiliyordu. 

Schultz’a göre, “Yaptığın her şeyde büyük 
bir aşk vardır ve tutku bunun içindir, eğer yok-
sa zaten ona hiç sahip olamamışsınızdır.”

Schultz; “Bir yatırımcı ya da müşteriyle ko-
nuşurken gerçekten firmam hakkında ne his-
settiğimi, görevimizi ve değerlerimizi anlatma-
ya çalışırım. Bunu yirmi yıldır söylüyorum, bu 
bizim kolektif tutkumuz olup; bize piyasada 
bir avantaj sağlayabilmek adına daha iyisini 
yapmamız için bizi tetikler. Biz müşterilerimizin 
ve insanların beklentilerini daha da aşmayı he-
defleriz. Bunu yapabilmek için daha hızlı taah-
hütleriniz olması gerekiyor. Her şey önemlidir. 
Eğer dünya çapında insansan ortak tutkuları 
ve amaçları paylaşıyorsan neler yapabileceği-
ne iyi karar vermen gerekiyor” diyor. 
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QVC TV’nin Kraliçesi

Suze Orman boş bir senet kuponunu ola-
bildiğince heyecanlı kılan tek kişi. Sadece 
Amerika’da 6500 finansman danışmanı var 
ve bunlardan sadece Suze Orman bir saatte 
en çok satan kitap rekoruna erişmiştir. QVC 
TV’nin izleyicileri  Orman’ın doğrudan kendile-
riyle konuştuğunu iddia ederler. Onun tutkusu 
bulaşıcıdır, bu güzel tutku seyircilere geçer. 
O dinleyicileriyle derin ve özel bir bağ kurarak 
konusunu paylaşır. Orman, tutkusunu ekran-
ların arkasında da söndürmez. O bir odaya 
rüzgar gibi girer ve makyözünden kamera-
manına kadar herkesle konuşur. Sonrasında 
odada bulunduğu herkesi en önemli kişi ol-
duklarına inandırır ve herkesin onun  finans-
man işini iyi yaptığını düşünmelerini sağlar. 
Tutkulu, dinamik ve duygusal birisidir. 

Suze Orman, birkaç yıl önce başına gelen 
bir olaydan şöyle bahseder:

“Beni ilk gördüğünde hakkımda iki şey dü-
şündü: Bu Tanrı’nın yarattığı en iyi aktris ya da 
gerçekten ciddi bir şeyi var, buna tüm kalbiyle 
inanıyor. Sekreterine beni izlemesini ve bazı 
finansal konularda benimle çalışması konu-
sunda talimat verdi. Gerçek bir oyuncu us-
tası, birinin oynadığını ya da gerçek bir ilham 
verici olduğunu anlar. Ama ben sadece ilham 
vericiyim çünkü öncelikle kendime ilham veri-
yorum. Ben önce kendimde heyecan duyma-
lıyım. Eğer ben heyecan duymazsam sizden 
nasıl heyecan duymanızı bekleyebilirim?” 
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O
nu herkes Mevlana uzmanı ola-
rak tanımlıyor. Haksız değiller. 
Çünkü Mevlana’yı anlatmak, 
anlamak için Mevlana’nın yaşa-
dığı toprakları karış karış gezmiş 
ve karşılaştığı her türlü sıkıntıyı 

sabırla kabul ederek hedefinden ayrılmamış bi-
rinden bahsediyoruz. Bu kişi, son zamanların en 
çok konuşulan yazarı Sinan Yağmur.  Yağmur 
kısa sürede Şems ve Mevlana’yı anlattığı “Aşkın 
Gözyaşları I” ve “Aşkın Gözyaşları II” kitaplarıy-
la gönüllerde yerini aldı. Yağmur’la başarısını, 
Şems’i ve Şems’ten Mevlana’ya giden yolu ko-
nuştuk. Yağmur, “Mevlana’yı konuşmak sözlerini 
afişe yazıp sokaklara asmak değildir” diyor ve 
ekliyor: “Mevlâna’yı anlamak her insanın bir gö-
nül olduğunu bilmektir. Gönülden gönüle giden 
yolun da sevgi yolu olduğunu keşfetmektir. Mev-
lana bize yön gösterir”

Son günlerin en çok konuşulan yazarla-
rından birisiniz. Özellikle “Aşkın Gözyaşları I” 
ve “Aşkın Gözyaşları II” kitaplarınız pek çok 
farklı kesimin ilgisini çekti ve dillerde “Bu ki-
tap hayatımı değiştirdi” kelimeleri dolanmaya 

başladı. İlk olarak bu kitaplardan kısaca bah-
sedebilir misiniz? İnsanların kitaplarınızı oku-
duktan sonra bu şekilde düşünmelerini neye 
bağlıyorsunuz? 

Aşkın Gözyaşları, insanların hasretini çektiği 
gönül aynasını gözlerinin önüne getirdi.  Kitabı 
okuyanlar farkında olmadan kendi yüreklerini 
okuyorlardı. Daha önce tanımlayamadıkları ara-
yışların tadına erdiler. Bu içsel yolculuktu. Herkes 
yönsüz, haritasız ve levhasız bir yolda yürüyordu. 
Esas yolculuğun elsiz ve ayaksız yürekte yürü-
mek olduğunu keşfettiler. Yani kendilerini bul-
dular. Kendilerine gelince erdiler huzura, bildiler 
huzuru…

“Mevlana bir duraktır”

Peki, sizi Şems’ten Mevlâna’ya götüren et-
menler neler oldu?

Mevlâna ve Şems aslında mananın anlaşıl-
ması için bir duraktır. Yolcular varılması gereken 
durağı, soluklanması gereken makamı bilirlerse 
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Yazar Sinan Yağmur; “Mevlâna’yı 
konuşmak sözlerini afişlere yazıp 
sokaklara asmak, Şeb-i Arus 
törenlerinde hamasi nutuklar 
atmak değildir. Mevlâna’yı 
anlamak her insanın bir gönül 
olduğunu bilmektir. Gönülden 
gönüle giden yolun da sevgi 
yolu olduğunu keşfetmektir. 
Bizim problemimiz yolculardan 
yana değil, yoldan yana değil, 
yönden yanadır. Mevlâna bize yön 
gösterir” diyor. 

K
Ü

LT
Ü

R
Ü

M
Ü

Z

Mevlana 
 bize yön gösterir



39

ömür yolculuğunda tıpkı aşıkın maşukunu bul-
duğu gibi, maşukunda aşka erdiği gibi Şems’ten 
Mevlâna’ya, Mevlâna’dan Şems’e yani deryadan 
güneşe, güneşten nura varmanın erdemine ula-
şırlar. Ben yüzümü değil, yüreğimi Şems’e dön-
dürmeye çalıştım. Yüz gözü ve kalp gözü güneşi 
sadece görür. Gönül gözü ise güneşe yürür. Gü-
neşe yolculuk için ilk adım, karanlığın korkuların-
dan kurtulmaktır. Tasavvufun öncelikli ve özellikli 
ilk desturu da bu. Şeytan sürekli olarak bize adı-
na vesvese dediğimiz daha sonra içimizde pa-
nik atak ve korku haline dönüşen cinnetini üfler. 
İçimizdeki korkular şeytanın cinnetine ortaklık 
yaptığımızdan dolayıdır. Korkulardan sıyrılmanın 
tek yolu Şems gibi karanlıkları ve korkuları da-
ğıtmaktır. Şems’in yüreklerde bıraktığı hayranlığı 
budur ve Muhammed Celâleddin’i Mevlânalaş-
tırdığı tılsım da budur. Aşkı öcüleştirenlere kar-
şı Şems gibi cesur yürekli olmak gerekir. Bunu 
başaran insan  secde etmeyen iblisi dize getirir. 
Şemsin sırrı iblisin inkârına asla ikrar etmediği 
içindir. Çünkü aşkın ikrarına sadık kalmayan, 
şeytanın inkârının ahını işitir. Aslında Şems gi-
zemli meçhul değildir. Bize yabancı ve uzakta 
değildir. İçimizdedir. Ancak biz onu yaban eller-

de ve yalan dillerde aramışız. Oysa ne kadar çok 
yorulduğumuzu ve boşu boşuna oyalandığımızı 
bilememişiz. Mevlâna bizdi, erdi ve erildi. Derya 
nur oldu. 

“Aşkın pirlerini yazacaksanız 
onları yaşamak zorundasınız”

Bu eserleri yazmak için Hz. Mevlâna’nın 
doğduğu ve Anadolu’ya gelirken uğradığı tüm 
duraklara uğradığınızı öğrendik. Bu araştırma 
sürecinden bahsedebilir misiniz? Bu süreç 
içerisinde hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü? 
Ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve Mevlâna’nın 
hangi öğretileri sizin pes etmemenizi sağladı?

Aşkın pirlerini yazacaksanız onları yaşamak 
zorundasınız. Bu da söz işi değil, öz işidir. O ne-
denle yaşadıkları coğrafyayı, uğradıkları mekânla-
rı, kokuları sinmiş dağları, taşları görmek zorun-
dasınız. Bu bir benzeşme değil, bu yaşamaya 
yaklaşmadır. Onları anlamak, ne hissettiklerini, 
ne düşündüklerini, heyecanlarını ve umutlarını 
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Röportaj: 
İrem Ekkaldır

“Korkulardan sıyrılmanın tek yolu Şems gibi 
karanlıkları ve korkuları dağıtmaktır. Şems’in 

yüreklerde bıraktığı hayranlığı budur ve Muhammed 
Celâleddin’i Mevlânalaştırdığı tılsım da budur.”

Sinan Yağmur
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tozda toprakta aramaktır. Soludukları havayı içi-
nize çekmektir. O zaman rüyalara ve hülyalar 
hakikate yansır. Kelamınız kaleminizin ucundan 
dökülür. Bu düşünceyle başta Afganistan olmak 
üzere İran, Suudi Arabistan, Suriye ve Mevlâ-
na’nın ve Şems’in ayak bastıkları mekânları do-
laşarak onların yaşadıklarını yaşamak istedim. 
Rabbime şükürler olsun yaşadım da. Özellikle 
Afganistan’ın içinde bulunduğu talihsiz durum-
lar ve bu yolculuğumun iptal edilmesi için beni 
vazgeçirmeye çalışan sözlere karşın ‘Ne olursa 
olsun gideceğim’ dedim. Gittiğim bu yerlerde çok 
tecrübeler edindim. Özellikle Şems’in ‘Elalem ne 
der korkusunu sil, başkalarının gözleriyle bakma, 
kendin ol’ öğretileri benim saf ve duru bir bakış 
açısıyla yaşadıklarımdan arınmamı sağladı. Asla 
vazgeçmeyi düşünmedim. Bugünlerde tekrar git-
mek istiyorum. Orada Taliban’ın sorgusuyla kar-
şılaştım. Kısa süreli gözaltına alındım. Hz. Mev-
lâna’yı yazan bir Türk yazar olduğumdan dolayı 
serbest bıraktılar. Bütün bu yaşadıklarımla şunu 
da öğrendim; Amerika ve Avrupa’nın manastırcı 
medyasının bize İslam coğrafyası ile ilgili yanlı ve 
kasıtlı dolduruşlarının, yönlendirmelerinin tama-
men saçma olduğunu, birbirimize bakışın med-
yanın at gözlüğüyle değil İslam’ın tasavvuf yolu ile 
bakmamız gerektiğini gösterdi.  

Şems-i Tebrizi ile Hz.Mevlâna arasındaki 
aşk hakkında birçok kitap yazıldı. Bu kitapla-
rın diğerlerinden farkı nedir?

Diğer kitaplarda aşk sadece kapaktaydı. İç-
leri boştu. Ne aşık vardı, ne maşuk. Hezeyanlar 
hakikat diye anlatılıp tasavvuf dokusu olmadan 
simyası dökülmüş kimyası bozulmuş aşk kırın-
tılarını aşk diye tanıtıyorlardı. Kasap zihniyetiyle 
et kemik peşindeydiler. Şems-i Tebrizi ve Mev-
lâna’yı hayal ürünü sufi şair, mistik bir filozof 
gibi algıladılar. Onların inançlarını görmediler. 
Onların dostluklarını görmemezlikten geldiler. 
Çamuru nur zannettiler. Nuru da titrek bir alev 
olarak düşündüler. Sol yanı üşümeyenleri cı-
lız ateşlere çağırdılar. İbrahim’i yakmayan ateşi 
Etna yanardağı zannettiler ve ateşten korkuttu-
lar. Korku şeytana teslimiyetin ilk amentüsüdür. 
Aşkın gözyaşları Mekke ikliminden Konya ovası-
na kadar damla damla taşınan bir tasavvuf yolu-
na çağırdığı için insanların yüreğinde yer aldı. O 
nedenle mevsimlik bir kitap olmadı. Moda diye 
okunmadı. Her okuyan sevdiklerinin de okuması 
için büyük bir telaş içerisine girdi. Kitap gönülleri 
okşadığı için bir anda reklamsız, afişsiz, kam-
panyasız elden ele, dilden dile, gönülden gönüle 
dolaştı durdu. Ve gerek ülkemizde ve gerekse 
Avrupa’da en çok okunan kitaplar listesine kısa 

bir sürede girdi,  hâlâ zirvede kalarak, Dünya ta-
rihinde en uzun süreli zirvede kalma başarısını 
gösterdi ve hâlâ da gönüllerdeki yerini koruyor. 

“Mutluluğun ve huzurun 
formülü kendini anlamaktır”

İnsanlara kitaplarınızla vermek istediğiniz 
asıl mesaj nedir?

Kendini bilen özünü bilir, özünü bilen ömrünü 
güzelleştirir. Mutluluğun ve huzurun formülü ken-
dini anlamaktadır. İnsanlara hatırlatılması gereken 
aradığının kendinde olduğudur. Güzel veya çirkin 
dışarıda değildir. İçindedir. İçin içine erişen özü-
ne sözüne vakıf olur. İnsanlar artık kandırılmak, 
hayal ile avutulmak, umutlarının ters-yüz olma-

Sinan Yağmur kimdir?
1965 yılında Kırşehir’de doğan Sinan Yağ-

mur, ilk ve orta öğrenimini Kırşehir’de tamam-
ladı. Kırşehir İmam Hatip Lisesi’nden 1984’te, 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 
de 1990 yılında mezun olan Yağmur aynı yıl 
Kelam ve İslam felsefesi ana bilim dalında 
yüksek lisansa başladı. Halen Naciye Mum-
cuoğlu Lisesi’nde din kültürü ve ahlak bilgisi 
öğretmeni olarak görevini sürdüren Yağmur, 
evli ve 2 çocuk babası. Çeşitli dergi ve ga-
zetelerde yazıları çıkan Yağmurun eserleri; 
Kuranda Büyük Günahlar, Benim Annem Bir 
Melek, Kaf dağından Masallar, Karagöz ve 
Hacivat, Dede Korkut Hikâyeleri, Sevda Şe-
lalesi, Öğretmence Sevebilmek İnsanı, Hz. 
Mevlana tennure ve ateş, Cennetin gülü Hz. 
Muhammed. Mevlana uzmanı olarak gösteri-
len Sinan Yağmur adını Şems ve Mevlana’yı 
anlattığı “Aşkın Gözyaşları I” ve “Aşkın Göz-
yaşları II” kitaplarıyla duyurmuştur. 



41

sını istemiyor. Geçici heves ve vesveselerden 
bıkmış. Gönlünü neyle dolduracağını bilmiyor. 
Yüreğinden sızanın bal mı, katran mı olduğunun 
da farkında değil. İnsanlar artık güvenmek isti-
yor. Anlaşılmak istiyor. Sevilmek istiyor. Yüreğinin 
gülmesini istiyor. Gürültüde boğulmak istemiyor. 
Huzur istiyor. Yabani yalnızlardan kurtulmak isti-
yor. Aşk istiyor ama kendisini istediğini bilmiyor. 
Ne aradığını bilmeyen bulduğunun ne değer taşı-
dığını da bilmiyor. Ben aşkın gözyaşlarında “ne”, 
“bilmek”, “ermek” adreslerini göstermek istedim. 

Kitabınızda farklı bir aşk tanımı yapıyorsu-
nuz. Belki de çoğumuzun bilmediği ya da yeni 
yeni öğrenmeye başladığı bir aşk bu. Sizden 
dinleyebilir miyiz bu “Aşk”ı.

Aşkın tanımını yapmak için şu sorunun ceva-
bını vermek zorundasınız. Aşkı konuşanlardan 
mıyız yoksa aşkı yaşayanlardan mıyız? Yaşayan-
dan isek tarife gerek yok. Konuşandan isek aşk 
edebiyatının hududu yok. Konuşan sadece yo-
rulur. Dedikodusunu yapar. Aşklaşmaz başkala-
şır. Aşkın gözyaşlarında aşkın lügat tanımı değil 
mayasına davet vardır. 

Her türlü Aşk’ın içerisinde gözyaşı mutlaka 
var mıdır?

Beşeri aşkta tuzlu gözyaşı vardır, ilahi aşkta 
nurlu gözyaşı vardır. Beşeri aşkta gözyaşı akıt-
mak kolaydır fakat ilahi aşkta akıtılan her nur, 
ruhun sadakat yeminidir. Beşeri aşkta yüz gözü 
damla döker, ilahi aşkta gönül gözü yakmayan 
ateşi döker. Bizim gönüllerimizin ıslanmaya ihti-
yacı var. Bu rahmettir. Diğeri ise zahmettir. 

Mevlâna insanlara neyi göstermek istemiş, 
ne yapmalarını, ne yapmamalarını söylemiştir?

Öncelikle bu söz Hz. Mevlâna’ya ait değildir. 
Ancak, Hz. Mevlâna’nın da gel çağrısı vardır o da 
Mesnevisi’nde şöyle geçer; “Ey aşksızlıktan kıvra-
nan gönül! Aşk’a gel. Yaksan da gel, yıksan da gel. 
Yeter ki gel. Gelişi güzel ol ki, gülüşü güzel olasın.” 
Mesele aşk’a nasıl geldiğiniz değil, geldikten sonra 
dolu mu boş mu döndüğümüzdür. Gelmek kolay-
dır ama nasiplenmek samimiyet işidir. 

“Mevlana bize yön gösterir”

Mevlâna hakkında neleri yanlış biliyoruz?
 
Mevlâna hakkında neyi doğru biliyoruz ki so-

rusunun cevabını verirsek geriye kalanlar bizim 

ne kadar yalnız kaldığımızın ve yanlış yerde oldu-
ğumuzun cevabıdır. Mevlâna’ya gönül gözüyle 
bakmayan bu sorunun cevabını veremez. Mesele 
Mevlâna’yı konuşmak, sözlerini afişlere yazıp so-
kaklara asmak, Şeb-i Arus törenlerinde hamasi 
nutuklar atmak değildir. Mevlâna’yı anlamak her 
insanın bir gönül olduğunu bilmektir. Gönülden 
gönüle giden yolun da sevgi yolu olduğunu keş-
fetmektir. Bizim problemimiz yolculardan yana 
değil, yoldan yana değil, yönden yanadır. Mev-
lâna bize yön gösterir. Doğru yön, doğru bakış 
açısıyla görülür. 

Büyük şehirlerde yaşayan insanların en 
büyük derdi “Yalnızlık” Okurlarımız için Mev-
lâna’nın öğretilerini temel alarak neler öne-
rirsiniz, Mevlâna’yı içinizde yaşamış ve tüm 
öğretilerini öğrenmiş biri olarak bize hayatın 
güzel yaşanmasıyla ilgili birkaç küçük sır ve-
rebilir misiniz?

Çağımız bir buhran ve bunalım çağı oldu. 
Günah keçisi aramaya gerek yok. Hayatı yaşan-
maz kılanlar biziz. Özümüzden uzaklaştık, bula-
nık sularda kendimizi avladık. Oturduk kenarda 
kendimize ağladık. Deryanın içerisinde olma-
mıza rağmen susuzluktan dem vurduk. Şems’e 
sırtımızı döndük,  ruhumuzu üşüttük. Depresyon 
haplarında şifa aradık. Kendimizden uzaklaştık. 
Şeytandan himmet bekledik. Kabukla yetinip özü 
ihmal ettik. Prestij, karizma, kariyer ve imaj gibi 
illetlerden medet bekleyip mutluluk aradık. Bü-
tün bunlar insanı benliğinden çıkartıp egoizmin 
pençesine attı. Tasavvufun rahmet ve bereke-
tinden yüz çevirdiğimiz için yetinmeyen, şükret-
meyen aksine her şeyden şikâyetçi olan bir hale 
dönüştük. Duyarsız kaldık, değerleri çürüttük. 
Ruhumuz kirlendi. Şimdi arınma vaktidir. İnsanı 
gerçek manada arıtan tek nimet inançtır. İnanç 
aşk’ın mayasıdır.  

Son olarak kitapseverler bundan sonraki 
projelerinizi merak ediyor, Sinan Yağmur bun-
dan sonra nasıl bir yol izlemeyi düşünüyor?

Gelecek nesle Hz Mevlâna’yı ve Şems-i Teb-
rizi’yi  ve diğer mutasavvıfların hayatlarını, etki-
lerini, bıraktıkları izleri aktarmak için ülkemizi 
karış karış geziyor, okullarda, üniversitelerde ve 
cezaevlerinde tasavvufla tanıştırmak istiyorum. 
Bir yandan da yeni eserleri kaleme alarak gök 
kubbe altında hoş bir seda bırakmak istiyorum. 
Bütün dünyaya Hz. Mevlâna’yı tanıtmak için aş-
kın gözyaşlarına diğer dillere çevirisi ve sinema 
projesi için katkıda bulunuyorum. Bu hizmet yo-
lunda yürümeye devam edeceğim. 
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Nükleer Enerji 
Fırsat mı, Tehdit mi?

Japonya’da yaşanan nükleer felaketten sonra ülkeler bir 
bir nükleer santrallerini kapatarak yenilenebilir enerji kaynak-
larına yönelmeye başladılar. Böylelikle uzun yıllardır tartışılan 
konu tekrar gün yüzüne çıkmış oldu: Nükleer Enerji gerçekten 
bir fırsat mı yoksa tehdit mi?

2
011 yılı itibariyle dünya üzerinde 442 nükleer 
santral aktif olarak çalışıyor. 65 santralin ise in-
şası devam ediyor. Evet, bugün dünya ülkeleri-
nin pek çoğu nükleer enerjiyi kullanıyor. Diğer 
taraftan nükleer enerji kullanmaktan vazgeçip 
alternatif enerji kaynaklarına yönelen ülke sayısı 

ise az değil. Örneğin, İsviçre’deki nükleer santraller 50. yı-
lını doldurduktan sonra kapatılacak. Böylelikle İsviçre 2019 
ila 2034’te nükleer santrallerini kapatarak, bu enerji türünü 
kullanmaktan vazgeçmiş olacak. Yakın geçmişte ki örnek-
lerden biri de Alman hükümetinin nükleer enerjiyle ilgili açık-
ladığı son politika. Daha önce nükleer santrallerin güvenli 

olduğunu savunan hükümet artık yenilenebilir enerji-
ye geçilmesi gerektiğini savunuyor. Peki, daha önce 
nükleer enerji taraftarı olan Alman Hükümeti’nin 
düşüncelerini birden ters düz eden olay neydi? Bu 
sorunun cevabını bize Almanya Başbakanı Ange-

la Merkel veriyor. Merkel, konuyla ilgili “Fukuşi-
ma’dan ders alıyoruz” diyor. 
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Fukuşima’ya kısa da olsa göz atalım… 
Japonya’da 11 Mart’ta yaşanan şiddetli dep-
rem ve tsunami sonrasında Fukuşima Daiichi 
nükleer enerji santralindeki soğutma sistemi 
kullanılmaz hale gelmişti. Bunun sonucun-
da da Çernobil nükleer felaketinden bu yana 
dünyada yaşanan en büyük nükleer felaket 
gerçekleşmişti. Kimileri Japonya’da yaşanan 
felaketin nükleer enerji için bir dönüm noktası 
olduğunu söylüyor. Haklı olabilirler. Çünkü, 
yaşanan bu olay sonrasında geçtiğimiz ay 
sandık başına giden İtalyanlarda “Nükleer 
Enerjiye Hayır” dedi. Daha öne nükleer ener-

jinin geleceğin enerjisi olduğunu söyleyen 
Berlusconi referandum sonuçlarından sonra 
yenilenebilir enerjilere yöneleceklerini açıkla-
mak zorunda kaldı. 

Bunların her biri madalyonun bir yüzü. 
Oysa bu madalyonun diğer tarafına da bak-
mak gerekiyor. Biz de tüm bunlardan hareket-
le “Nükleer Santraller bir tehdit mi yoksa fırsat 
mı?” sorusu ekseninde ilk olarak Greenpeace 
Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı ile 
görüştük, ardından da Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu Başkanı (EPDK) Hasan Köktaş 
sorularımızı cevaplayan isim oldu. 

Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöne-
ticisi Hilal Atıcı’ya göre formül oldukça basit. 
Verimli ve yenilenebilir enerjilerle Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu enerjinin karşılanabileceğini 
söyleyen Atıcı a’dan z’ye tüm sorularımızı ce-
vapladı. 

Sizin sunduğunuz projelerin Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap verdiğini düşünüyor mu-
sunuz?

Biz Türkiye’nin 2050 yılına kadar enerji ih-
tiyacını temiz ve güvenilir yollardan nasıl kar-
şılayacağına dair bir yol haritası çizdik. Enerji 
(D)evrimi adını verdiğimiz bu senaryo Türki-
ye’de ilk kez sadece elektrik değil ısınma ve 
ulaşımdan doğacak enerji ihtiyacını da iklim 
politikalarıyla uyumlu biçimde, nükleer enerji 
gibi tehlikeli yollara sapmadan nasıl karşıla-
yacağımızı gösteriyor. Aslında formül basit 
verimlilik ve yenilenebilir enerjiler. Yaptığımız 
maliyet analizleri de bunun Türkiye ekonomi-
si ve istihdamı için çok daha doğru bir tercih 
olduğu yönünde.

“Elektriğe karşı değiliz”

Neden yenilenebilir enerji? Neden kömü-
re ve elektriğe karşı çıkıyorsunuz?

Elektriğe karşı değiliz. Elektriğin israf edil-
mesine, doğal kaynakların hunharca kullanıl-
masına ve doğal yaşamın tahrip edilmesine 
karşı çıkıyoruz. Kömürün bu anlamda sicili 
oldukça kötü. Asit yağmurlarına, küresel ısın-
maya, yerel kirliliğe ve daha sayamayacağımız 
birçok tahribata neden oluyor.

Türkiye’nin enerji açığı yenilenebilir ener-
jilerle kapatılabilir mi? 

Elbette, Türkiye’yi dünyadan ayrı bir yerde 
tutmanın anlamı yok. Bugün PriceWaterHouse 
Coopers bırakın bir ülkeyi, Avrupa ve Kuzey 
Amerika gibi iki kıtanın tamamen yenilenebi-
lir elektrikle beslenebileceğini kanıtlayan bir 
rapor yayınladı. Dünyanın elektrik açısından 
en obur coğrafyasında bu mümkünse elbet-
te Türkiye için de mümkündür. Bir gün içinde 
yenilenebilir enerjilere geçelim demiyoruz ama 
yatırımlar buraya ve enerji verimliliği standart-
larının geliştirilmesine kaydırılmalıdır

Yeni teknolojilerle artık nükleerin çok gü-
venilir olduğu iddia ediliyor. 

Gerçek şu ki, nükleer endüstri bunu 30 yıl-
dır söylüyor. Hiçbir zaman bir rüzgâr türbini için 
patlar mı diye sormayız. Ya da bir güneş paneli-
ne uçak düşerse ne olur diye sorgulamayız. Bu 
nükleer enerjinin özünde güvenli olmayan doğa-
sından kaynaklanıyor. Ve herhangi bir kazanın 
sebebi ister insan hatası, ister doğal afet, ister 
teknoloji olsun bulunduğu bölgeye geri dönül-
mez ölümcül etkileri oluyor. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Baş-
kanı Hasan Köktaş, EPDK’nın nasıl bir enerji 
politikası uyguladığını maddeler halinde anlat-
tı. Köktaş, elektrik arzında sağlıklı bir kaynak 
çeşitliliği yaratmak ve arz güvenliğini artırmak 
amacıyla nükleer güç santrallerinin kurulması 
konusunda başlatılan çalışmalara devam edi-
leceğini belirtti. Çünkü Köktaş’a göre elektrik 
gündelik yaşamda tüm enerji kaynaklarına 
göre daha büyük bir imkân ve avantaj sunuyor. 

Türkiye’de geçtiğimiz yıl ne kadar elek-
trik üretildi? Elektriğin enerji üretiminde na-
sıl bir önemi olduğunu düşünüyorsunuz? 

2010 yılı sonunda 211 milyar kilovatsa-
at üretim 210 milyar kilovatsaat civarında bir 
tüketim gerçekleştirildi. Elektrik, teknolojik 
aletler ve gündelik yaşamda, üretimde kulla-
nım yaygınlığı ve kolaylığı açısından diğer tüm 
enerji kaynaklarına göre daha büyük imkân ve 
avantaj sunar. Artık otomobillerin bile elektrikle 
kullanılmaya başlanacağı düşünüldüğünde bu 
önemin ilerleyen yıllarda artarak devam ede-
ceğini söylememiz mümkündür.  Biz ülke ola-
rak dünya çapında elektrik talebi oransal ola-
rak en çok artan ülkelerden biriyiz, hatta Çin’in 
ardından ikinci geliyoruz. Dünya çapında olu-
şan doygunlukla, elektrikte ülkelerin ortalama 
yüzde 3-4 oranında bir talep artışı varken hatta 
bazı gelişmiş ülkelerde bir talep artışı yaşan-
mazken, biz yıllık ortalama yüzde 7-8 gibi yük-
sek oranlı bir talep artışına sahibiz. Üstelik bu 
yılın ilk dört ayında bu oran yüzde 12 seviyele-
rini de aştı. Demek ki bizim kişi başı tüketimde 
OECD ve AB ülkelerini yakalayabilmemiz için 
sürekli yatırım yapmamız gerekiyor. 

Bir röportajınızda enerji piyasasının ye-
niden bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu 
söylemişsiniz. Nasıl bir yapılanmadan bah-
sediyoruz? 

Geçtiğimiz yıl ülkemiz elektrik sistemine özel 
sektörümüz tarafından rekor düzeyde bir ku-
rulu güç ilave edildi. Bir yılda özel sektör eliyle 
ülkemiz kurulu gücünü onda bir oranında art-
tırdık ve 50 bin megavat eşiğini aştık. Katıldı-
ğımız birçok uluslararası toplantıda bir yılda 4 
bin megavatın üzerinde bir kurulu güç artışının 
şaşkınlık ve övgüyle karşılanmasının mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Bu gelişme trendinin önümüzde-
ki yıllarda da devam edeceğini gözlemliyoruz. 

Uluslararası saygın kuruluşların çalışmalarına 
göre bugün Avrupa’da altıncı sırada bulunan 
sektörel büyüklüğümüz 2030 yılına gelindiğinde 
üçüncü sıraya yükselmiş olacak. Tabii bizim bu 
2030 yılı hedefine ulaşabilmemiz ve Avrupa’da 
ilk üçe girebilmemiz için çok büyük ölçekli ya-
tırımları hayata geçirmemiz gerekiyor. Kurum 
olarak önümüzdeki 20 yıl içinde elektrik üretimi 
için fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar çer-
çevesinde farklı senaryolara göre 225 ile 280 
milyar dolar arasında değişen bir yatırım ihtiyacı 
olduğu hesabını yapmış bulunuyoruz. İşte ser-
bestleşen elektrik piyasalarında talep değişimi-
ne bağlı olarak arz güvenliğini de sağlayacak 
şekilde yeni üretim yatırımlarının gerçekleşmesi 
ve daha da önemlisi rekabete dayalı bir piya-
sanın sürdürülebilirliğinin sağlanması riskler ve 
fırsatların öngörülebilir, ölçülebilir ve yönetilebi-
lir olmasıyla birebir bağlantılıdır. Elektrik enerjisi 
sektörünün rekabete açılması ile birlikte, gerekli 
düzenlemeler yapılarak fiyatlar piyasa koşulla-
rında belirlenmeye başlamıştır. Elektrik enerjisi 
talebinin anlık olarak değişmesine ve elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılan ithal kaynakların 
fiyatı ve döviz kurundaki değişikliklere bağlı 
olarak fiyatlar kaçınılmaz bir şekilde dalgalan-
maktadır.  Bu dalgalanma elektrik piyasası katı-
lımcıları açısından riskleri minimize etmeye yö-
nelik olarak mümkün mertebe öngörülür olmak 
durumundadır. Burada risk yönetiminin finansal 
piyasa araçları ile yapılabilmesi uzun dönemli fi-
yat sinyallerinin üretilerek piyasanın derinleştiril-
mesi ve yatırımcıların piyasaya olan güvenlerini 

“Elektrik Daha Avantajlı”
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arttırabilmeleri açısından da son derece önem-
lidir.  İşte bu husus enerji piyasasının düzenleyi-
ci kurumu olarak üzerinde en çok durduğumuz 
ve önem verdiğimiz konuların başında gelmek-
tedir. Çünkü biz ülkemizin enerji piyasasının ne 
kadar büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu 
biliyoruz ve bu potansiyele işlerlik kazandırmak 
için yatırımların piyasa yapısında garanti altında 
olmasını, öngörülebilir bir piyasada güçlü enerji 
şirketlerinin, yabancı stratejik yatırımcıların yer 
almasını hedefliyoruz.  Kurumumuzun uygula-
malarında enerji üretim boyutunda mümkün 
olduğunca çok sayıda katılımcının yer alması, 
böylece tüketici lehine bir rekabetin tesis edil-
mesi önceliklidir.

Elektrik talebi başka hangi farklı üretim 
fonksiyonlarıyla karşılanabilir? Alternatif 
önerileriniz nelerdir?

Burada yerli ve yenilenebilir kaynaklarımı-
zın ön plana çıkartılması büyük önem taşıyor.  
Ayrıca Akkuyu ile başlayarak uzun vadede ül-
kemize 10 bin megavatlık bir nükleer santral 
kazandırmak için de çalışmalar devam edi-
yor. 2010 yılında işletmeye geçen özel sektör 

enerji üretim yatırımları açısından Cumhuriyet 
tarihimizin rekoru kırılarak toplam 4 bin 800 
megavat kurulu gücünde üretim tesisi devre-
ye alınmıştır. Yine geçen yıl bir başka rekorla 
toplam 528 megavat kurulu gücünde rüzgâr 
santralı kabulü yapılarak işletmeye geçmiştir. 
Bir başka ifade ile ülkemizde 2010 yılı sonun-
da bin 300 megavat düzeyine ulaşan rüzgâr 
enerjisi kurulu gücünün neredeyse yarısı ge-
çen yıl tamamlanmış bulunmaktadır. Bugün 
rüzgâr kurulu gücü 1500 megavatı geçmiş 
bulunmaktadır.  Sadece geçtiğimiz yıl devreye 
alınan rüzgâr santralları yaklaşık olarak 1 mil-
yar liranın üzerinde bir yatırımı ifade etmekte-
dir.   2011 yılının ilk dört ayında devreye alınan 
yaklaşık bin 100 megavatlık kurulu gücünde 
tamamına yakını hidroelektrik, rüzgâr gibi yerli 
ve yenilenebilir kaynaklarımızdan oluşmakta-
dır. Elbette 2023 yılı hedefinde rüzgâr kurulu 
gücünü 10 bin megavata çıkarmak hidroelek-
trik ve kömür kaynaklarımızın tamamını elektrik 
üretiminde kullanabilmek gibi stratejik hedef-
leri dikkate aldığımızda daha önümüzde uzun 
bir yol olduğunun bilinci ile çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 
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ürkiye Finans Katılım Bankası Aydın 
Şube Müdürü Hasan Hüseyin Yıldız’ın 
sözleri bunlar. Yıldız, iki yıl gibi kısa bir 
sürede Aydın şubesinin kentin en çok 
tercih edilen bankalarından birisi hali-
ne geldiğini söylüyor. Bunda Yıldız’ın 

önderliğinde yapılan Konut Projelerinin çok büyük 
bir etkisi var. Çünkü Türkiye Finans bu alanda 
yakalanan başarıyla bölgeye adını altın harflerle 
yazdırmış. Tüm bu yaşanan süreci şimdi Yıldız’ın 
kendisinden dinleyelim. 

İlk olarak şubenizi tanıtır mısınız?

Şubemiz 2009 yılı başında, 2008 ortala-
rında başlayan global ekonomik krizin tam 

da zirve yaptığı bir dönemde faaliyete geçti. 
Bu bakımdan çok zor bir dönemde faaliyete 
geçmenin avantaj ve dezavantajlarını birarada 
yaşıyoruz. Bugün itibariyle 8 kişilik bir perso-
nel ile faaliyet gösteriyoruz.  Aydın Şubemiz, 
geride bıraktığı iki yılın sonunda mevduat ola-
rak ilimiz ortalamalarını büyük ölçüde yakala-
mış durumdadır. Kredi hacmimizde ise ilimiz 
ortalamalarının üzerinde bir seviyeye geldik, 
Geçen bu iki yıl zarfında AYDIN ilimizde realize 
ettiğimiz 20’ye yakın toplu konut projesi vası-
tasıyla inşaat sektörüne sağladığımız finans-
man desteği 25 Milyon TL’nin üzerindedir. İli-
miz ölçeğine göre bu ciddi bir rakamdır. Biz, 
bu kadar kısa sürede ilimizin en büyük hacimli 
konut finansmanı hacmine ulaşarak, lokomotif ŞU

B
E

“Toplu Konut Projelerinde 
Alternatifsiz Bir Banka Olduk”

“Çalışmalar şubemizi 2 yıl içinde ilimizin en dikkat çeken ve tercih edilen bankalarından biri 
haline getirdi. Uzun yıllardır faaliyet gösteren 40’a yakın banka şubesinin bulunduğu Aydın’da 
“Toplu Konut Projelerinde” alternatifsiz bir banka konumuna geldik ve yakaladığımız hacimsel 
rakamlarla bir marka olduğumuzu gösterdik, liderliğimizi belgeledik.”

Ön Sıradakiler :  Özge Öztürk, Hasan Hüseyin Yıldız, Özlem Çelik Devran
Arka Sıra :  Ayhan Ünlü, Veli Sabancı, Fatih Boz, Servet Arde, Anıl Avşar
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bir sektörde marka olabilmenin gururunu ve 
mutluluğunu tüm ekibimizle birlikte yaşıyoruz. 
Bu başarının, heyecan ve motivasyonumuzu 
artırması yannda, beklentileri de artırdığınının 
farkındayız, bu bilinç ve sorumlulukla hareket 
ediyoruz.

“Müşteriyi anlamak başarıyı 
getirir”

Şubenizin başarısını neye borçlusunuz? 

Stratejik Planlama, Çalışma Disiplini, Ekip 
Ruhu ve Müşteri Empatisi bu dönem en fazla 
kullandığımız donanımlarımızdır. Stratejik Plan-
lama ile, bir yıl boyunca belirlenen hedeflere 
ulaşabilmek için nasıl bir pazarlama aksiyonu 
alacağımızı belirliyoruz. Her yılın 2. Yarısından 
itibaren gelecek yılın planlarını ve altyapısını 
oluşturmaya başlıyoruz, böylece hedeflerimizi 
en az 6 ay önceden tutturmuş olmanın yanın-
da, bir sonraki döneme de hazırlıklı girmenin 
avantajını sağlamış oluyoruz. Bu uygulamanın 
sayısız faydalarını gördük. 

İşte tüm bu çalışmalar şubemizi 2 yıl içinde 
ilimizin en dikkat çeken ve tercih edilen banka-
sı haline getirdi. Uzun yıllardır faaliyet gösteren 
40’a yakın banka şubesinin bulunduğu ilimizde 
“Toplu Konut Projelerinde” alternatifsiz bir ban-
ka konumuna geldik, yakaladığımız hacimsel 
rakamlarla liderliğimizi belgeledik ve bir mar-
ka olduğumuzu gösterdik. AYDIN ilinin bütün 
önemli ve prestijli projelerinde, ilk RESIDENCE 
Projesinde ve yeni oluşumlarda biz varız. Diğer 
yandan Kurumsal Firmaların daha ilk temastan 
sonra tereddüt etmeden çalışmaya başladığı, 
tercih edilen, ciddi ve güvenilir  bir banka konu-
muna ulaştık. Kurumsal anlamda da hem Ticari 
Firmalarımız, hem de KOBİ’lerle verimli ve yakın 
bir işbirliği içindeyiz.Kurumsal Pazarlama bizim 
için vazgeçilmezdir. 

Müşterilerimizle her zaman yakın irtibat ha-
lindeyiz. Müteahhitlerimizin projelerine daha 
başından itibaren katkı sağlamaya çalışıyoruz. 
Müşterimiz olan Kooperatiflerin Genel Kurul 
Toplantılarına mutlaka katılıyoruz, orada üyele-
rimize bankamızı, vizyon ve misyonumuzu an-
latıyoruz. Kooperatif genel kurulunda ev sahibi 
olma heyecanı yaşayan müşterilerimizin bu he-
yecan ve duygularına ortak oluyoruz. 

Müşterilerle kurulan doğru iletişim, hayallere 
ortak olabilmek, sorunlara alternatif çözümler 
sunabilmek, doğru yerde, doğru projede yer 
alabilmek önemli iştir. Bunu başardığınızda so-
run yok demektir.

Aydın bölgesini ekonomik açıdan kısaca 
değerlendirir misiniz?

Aydın için “Dağlarından Yağ, Ovalarından 
Bal Akar” tabiri Zeytin ve İncir’in bolluğunu an-
latmak için kullanılır. Arazilerin verimliliği bölge 
ekonomisi için en büyük kazanç konumunda. 
Kuşadası, Didim gibi turizm bölgeleri ise sade-
ce ülkemizin değil tüm dünyanın ilgisini ceken 
turizm cennetidir. Cazibesi olan bir çok yönü 
nedeniyle de ülkemizin en fazla göç alan ille-
rinden birisidir. Şehir ekonomik açıdan İzmir 
ve Denizli arasında olmanın avantaj ve deza-
vantajlarını birarada yaşıyor. Son yıllarda inşaat 
sektöründe önemli bir yapılaşma söz konusu. 
Şehir bu nedenle verimli tarım alanlarını çar-
pık kentleşme ile kaybetme riski taşımaktadır. 
Şube olarak toplu konut projelerine ağırlık ver-
memizin nedenlerinden birisi de, ilimizin çarpık 
kentleşmesine engel olacak düzenli, modern 
yaşam alanlarına yönelik okuşumlara destek 
olmaktır. Hep gündemde olan yeraltı jeotermal 
kaynakları henüz istifade edilecek düzeye geti-
rilememiştir. İncir, Zeytin, Kestane, Narenciye, 
Pamuk ürünlerinde kapasite olarak yüksek ve-
rimlilik sözkonusu olup şehrimiz bu ürünleri ile 
markalaşma gayreti içindedir.  

Hasan Hüseyin Yıldız kimdir? 

1969 Isparta/
Yalvaç Doğumlu 
Hasan Hüseyin 
Yıldız,  Anadolu 
Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nde 
İktisat Bölü-
mü’nden mezun 
olmuş.  Banka-
cılık kariyerine 
1990 yılında Dış 
İşlemler Müdürlü-
ğünde başlayan 
Yıldız, Konya Şubesi, Merkez Şube, Tuzla 
şubesi, Serbest Bölge ve  Gebze Şube-
lerinde görevler yapmış. Ağırlıklı olarak 
ticari-kurumsal portföylerin yönetimi yanı 
sıra, bireysel anlamda da önemli toplu 
konut projelerine imza atan Yıldız 2009 
yılından bu yana Türkiye Finans Aydın 
Şube Müdürü olarak görev yapıyor. Yıldız 
işine olan aşkını “İşini severek yapan 
bir insanın tatil yapmasına gerek yoktur, 
çünkü onun hayatı zaten tatildir” sözü ile 
anlatıyor. 

Ön Sıradakiler :  Özge Öztürk, Hasan Hüseyin Yıldız, Özlem Çelik Devran
Arka Sıra :  Ayhan Ünlü, Veli Sabancı, Fatih Boz, Servet Arde, Anıl Avşar
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2011, UNESCO tarafından “Evliya Çelebi Yılı” ilan edildi. Yaşadığı dönemde sadece Osmanlı toprak-
larını değil dünyanın dört bir yanını gezen ve gezip gördüğü yerleri ünlü kitabı “Seyahatname” de top-
layan Evliya Çelebi bugün tam 400 yaşında. Biz de bu sayımızda ünlü seyyah Çelebi’yi kaleme almak 
istedik ve onunla birlikte seyahat etmenin zevkini yaşadık…

Y
azar Beşir Ayvazoğlu bir yazısın-
da Evliya Çelebi için şöyle diyor: 
“Gelmiş geçmiş seyyahların en 
sevimlisi, en meraklısı, en hoş 
sohbetlisi olan Evliya Çelebi’siz bir 
Osmanlı dünyası tasavvur edemi-

yorum. Seyahatname’yi değerli kılan, yazıldığı 
devrin atmosferini ve zihniyet dünyasını inanıl-
maz bir canlılıkla yansıtmasıdır. Tarihî olaylar, 
bu olayların yaşandığı devrin atmosferinden, 
zihniyet dünyasından, duyuş tarzından, hatta 
hurafelerinden vb. ayrı düşünülemez. Kullan-
masını bilenler için, Seyahatname, en sahih 
arşiv vesikalarından bile daha bilgilendirici, 
daha sahihtir.” Ayvazoğlu haksız değil. Çünkü 
Çelebi tam 50 koca yıl boyunca dünyanın dört 
bir yanını gezmiş ve gezip gördüğü bu yerleri 
herkesin anlayacağı bir dille kaleme almıştır. 
Ne zaman ve nerede öldüğü tam olarak bilin-
meyen bu seyyah artık sadece zamanda yol-
culuk yapıyor ve “Seyahatname”siyle bugünün 
araştırmacılarına yol gösteriyor. İşte bu yüzden 
2011, UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı 
olarak ilan edildi ve ülkemizin dört bir yanın-

da Evliya Çelebi’yi anlatan pek çok konferans, 
söyleşi ve etkinlik düzenlendi. Amaç sadece bu 
önemli ismi bir nebze olsun anlatabilmekti. Biz 
de hal böyle olunca Çelebi’yi anlatma derdine 
düştük… Birlikte kat ettik ilk önce Osmanlı top-
raklarını karış karış, sonra da Azerbaycan’dan 
Viyana’ya dünyanın dört bir yanını… Bütün 
bunları, Çelebi’nin hayatının yönünü değiştiren 
rüyayı, hepsini anlatacağız ama tüm bunları 
anlayabilmek için kısa da olsa Çelebi’nin ha-
yatı hakkında bilgi vermekte fayda var.

Yeni yerler görmek istiyordu
 
Çelebi tam olarak 25 Mart 1611 tarihinde 

doğdu. Çelebi’nin ailesi aslen Kütahyalı’ydı. 
Çelebi ve ailesinin ancak fetihten sonra İs-
tanbul’a yerleştiği biliniyor.  Çelebi de burada 
Unkapanı semtinde dünyaya geldi. Evliya Çe-
lebi çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahalle 
mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Ha-
mit Efendi Medresesi’ne girdi. Burada yedi yıl 
okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan En-
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derun’a devam etti. Ünlü seyyahın okul öğreni-
minin dışında özel hocalardan Kur’an, Arapça, 
güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı 
dil gibi konularda ders aldığı biliniyor. Hatta 
Kur’an’ı ezberleyerek hafız olmuş. Evliya Çele-
bi, öğrenimini bitirdikten sonra sarayda görev 
almış ve saraya girdikten kısa bir süre sonra 
yaptığı işlerle padişah başta olmak üzere dev-
letin ileri gelenlerinin beğenisini toplamış. Hat-
ta Çelebi’nin saray içerisinde ileride daha iyi 
kademelere gelmesi bekleniyormuş. Ama ta-
rihin tozlu sayfaları Evliya Çelebi’nin çocukluk-
tan beri hayallerinin farklı olduğunu gösteriyor. 
İleride dünyanın en iyi seyyahı olarak adlandı-
rılacak olan bu adamın içinde her zaman yeni 
yerler keşfetme arzusu vardı ve Çelebi artık 
bu arzuyu daha fazla frenleyemeyeceğini 
farkındaydı. Böylelikle ilk gezisini İstanbul ve 
çevresinde yapıyor. Sonrasında İstanbul dışı-
na çıkan Çelebi tam elli yıl boyunca sadece 
Osmanlı topraklarını değil, dünyanın dört 
bir yanını gezmiş. Azerbeycan’dan Vi-
yana’ya dünyanın aşağı yukarı 
her yerini karış karış gezen 
Çelebi’nin bu geziler sıra-
sında pek çok kez ölümle 
burun buruna geldiği bi-
liniyor. Çelebi sonunda 
tarih 17.yüzyılı gösterdiği 
zaman gezip gördüğü bu 
yerleri, ilginç olayları ve 
hatta katıldığı savaşları 
bile herkesin anlayacağı 
bir dille “Seyahatname” 
adlı kitabında topluyor. 
Seyahatname, günümüz-

den yüzyıllar öncesin-
de yazılmış dahi olsa yalın ve akıcı diliyle 

tarihe ışık tutmaktadır ve bugün sadece 
ülkemizde değil, uluslararası platformda da 
en iyi seyahat kitaplarından biri olarak göste-
rilmektedir. 

Seyyahların seyyahından 
“Seyahatname”

Burada bir parantez açarak kısa da olsa 
Seyahatname hakkında daha ayrıntılı bilgiler 
verelim. Seyâhatnâme’nin aslı on cilttir. Şu 
anda İstanbul Kütüphaneleri’nde beş ayrı yaz-

ma nüshası vardır. Lakin, bu nüshalarda dil 
bakımından dikkati çeken çok önemli bir unsur 
bulunmaktadır. Bu unsur da Çelebi’nin yazıla-
rını her memleketin diline göre kaleme alması-
dır. Bu farklılık esere ayrı bir önem katmaktadır.

Eserin birinci cildinde tüm ayrıntılarıyla İs-
tanbul anlatılmaktadır. İstanbul’un fethinden 
camilerine, konaklarına, kervansaraylarına ka-
dar her şey en ince ayrıntısına kadar anlatıl-
mıştır. Çünkü İstanbul, Evliya Çelebi’nin mem-
leketi olarak onun için özel bir yere sahiptir. 
Örneğin, Çelebi İstanbul Boğazı’nın açılışını 
şöyle anlatır:  “Bilginler, hocalar ve mühendis-
ler Karadeniz ile Akdeniz’in yüksekliğini ölçtü-

ler. Karadeniz daha yüksek idi. Yedi 
yüz bin dağ deviren işçi toplandı ve 

boğaz kazılmaya başlandı. Bu iş 
tam üç yıl sürdü. Neticede boğaz 
açıldı ve Kaydafe’nin şehirlerin-

den Makedonya’yı, eski İstanbul’u, 
Yoruz Kalesi’ni ve yedi yüz kadar 

şehri su basıp as-
kerinden bir kişi 
bile kurtulama-
dı.”

İkinci ciltte 
ise Bursa, Mu-

danya, Trabzon 
ve Gürcistan dolayla-

rını anlatan Çelebi bu cilt-
te ayrıca Bursa’nın alimle-
rini ve şairlerini de yazmayı 
ihmal etmemiş. Çelebi’nin 
İstanbul’dan sonra gezdiği 
yer olan Bursa hakkında 

düşüncelerine de kısaca yer 
verelim. İşte Çelebi’nin gözün-

den Bursa: “Şehrin merkezi deniz 
kenarında geniş bir sahada kurulmuş, kalesi 
ise alçak bir kaya üzerinde sağlam taşlardan 
yapılı bir binadır. Orhan Gazi, 721(1321) tari-
hinde, şehzadeliği zamanında babasının izniy-
le ve Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin duasıyla 
bu kaleyi fethetmiş, kâfirler buraya sığınmasın 
diye bazı yerlerini yıktırmıştır. Ancak küçük bir 
bakımla burayı tamir etmek 
mümkündür. Bu şehir, Ana-
dolu eyaletinde Gazi Hu-
davendigar Sancağının 
-ki ilk başkent Bur-
sa’dır- voyvodalığı-
dır ve 150 akçe 

Yazı :Serbest Çelebi
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payelik bir 
kazadır. Ka-

dıya ayda 2000 
kuruş gelir sağlar. 

Bazen Bursa molla-
sına paşmaklık olarak 

verilen iyi bir kazadır. 
Şehrin bütün evleri baştan 

başa kiremit örtülüdür. Şehrin 
üç camisi, yedi mescidi, üç hanı, 

bir ha- mamı, iki sıbyan okulu ve 200 adet 
dükkânı vardır. Burada medrese, dârulkur-
râ ve dârulhadis yoktur. Çünkü buradaki 
halkın çoğu Rum’dur. Suyunun ve havası-
nın tatlı ve latif olmasından şehirde Rum 
güzelleri çoktur. Bağı ve bahçeleri de ol-
dukça fazladır. Beğenilen yiyecekleri şun-
lardır: incir, üzüm, üzüm şarabı ve sirkesi. 
Üzüm sirkesi dünyaca meşhur olduğun-
dan buraya “Dâr-ı hal” (Sirke yeri) derler. 
Bu şehri gezdikten sonra hepimiz atlara 
binerek, kıble tarafına doğru bağ ve bah-
çeler içinden geçerek, dört saat boyunca 
hiç de boş yer olmayan bakımlı Filadar 
Sahrası içinde yol aldık.”

Üçüncü ciltte Üsküdar’dan Şam’a ka-
dar yol boyunca yer alan tüm şehir ve 
kasabaları dile getiren seyyah, dördüncü 
ciltte İstanbul’dan Van’a kadar yer alan şe-
hirler ile İran ve Irak hakkında geniş çaplı 
bilgilere yer vermiş. Ve diğer ciltlerde de 
pek çok Avrupa ülkesiyle ilgili bilgiler yer 
almakta. Onuncu ciltte son olarak Mısır an-
latılıyor ve burada geziler sona eriyor. Ta-
rihe böylelikle seyyahın son uğradığı yerin 
Mısır olduğu izi düşülüyor.   

Rüya hayatını değiştirdi

Peki, Evliya Çelebi sarayda çalışırken, 
hayalleri ne kadar farklı olsa da dünyayı 
gezmeye nasıl karar vermiştir dersiniz? 
Çelebi bir rüya gördü ve rüyanın ertesi 
günü hemen hazırlıklarına başladı. Evli-
ya Çelebi’yi Seyyah Çelebi yapan rüyaya 
değinmeden olmaz. Çelebi, Aşure Gecesi 
rüyasında kalabalık bir cemaat arasında 
Peygamber Efendimizi görür ve heyecanla 
“Şefâat yâ Resûlallah!” diyecekken, heya-
canla; “Seyâhat yâ Resûlallah!” der. Uyku-
dan uyanır uyanmaz ilk iş rüyasını yorum-
latan Çelebi, böylelikle kendisine seyahat 
etmesi gerektiğinin söylendiğini anlar ve 
gezilerine başlar. İlk gezilerine İstanbul’da 

başlar, zaten yazımızda biraz önce de de-
ğindiğimiz gibi Seyahatname’nin ilk cildi 
İstanbul tarihinden oluşmaktadır. Bu arada 
Çelebi’nin babası Saray-ı Hümâyûn ku-
yumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî Efendi-
nin çok uzun bir süre oğlunun seyahat et-
mesine izin vermediğini özellikle belirtelim. 
İstanbul’dan sonra yolculuğuna Bursa ile 
devam eden Çelebi burada bir ay gibi bir 
süre kalır. Çelebi’nin Bursa yolculuğundan 
sonra artık Baba Derviş Mehmed Zılli Efen-
di oğlunu tutamayacağını anlamıştır. İşte 
böylelikle dünyanın en ünlü seyyahı yol-
culuklarına başlar. Çelebi bu yolculukların 
her birinde gidip, gördüğü yerlerde ken-
dinden bir iz bırakmıştır. Çelebi gezip do-
laştığı yerlere ve çoğunlukla latife yapmak 
için “Evliya ruhiyçün el-Fâtiha” yazmış. 

Hiç evlenmedi

Evliya Çelebi hayatı boyunca hiç evle-
nememiş. Bu yalnızlığının sebebinin sü-
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rekli seyahat etmesine 
ve hiçbir yerde uzun süre 

kalmamasına bağlayabiliriz.  Yüreği 
insan sevgisi ile dolu olan Çelebi, herkesi 
çok severdi. Kimseyi ayırmaksızın tüm in-
sanlar gözünde ve gönlünde birdi. Herkes-
le sohbetler eder, muhabbetler kurardı. Bu 
özelliği sayesinde herkes Evliya Çelebi’yi 
çok severdi. Gittiği yerlerde el üstünde tu-
tulur, sevgi ve saygıyla karşılanırdı. Çele-
bi’nin bu kadar çok sevilmesinde dürüst ve 
açık sözlü olmasının çok fazla etkileri var-
dı.  Çok açık bir dille konuşan Çelebi’nin 
en büyük özelliklerinden birisinin de akıcı 
ve etkileyici konuşması olduğunu ayrıca 
belirtelim. 

Sıradan bir anlatıcı değildi
Onu ön plana çıkaran bir diğer özelliği 

ise adaletli oluşu idi. Eserinden de anladı-
ğımız kadarıyla Evliya Çelebi adaletsizliğe 
ve haksızlığa asla katlanamazdı. Karşısın-
daki kim olursa olsun bir adaletsizlik, bir 
haksızlıkla karşılaşırsa hemen müdahale 

ederdi. Bu özelliği insanların 
ona sınırsız bir saygı duyması-

na neden olmuştur. Çelebi, bütün bu 
özelliklerinin yanında çok iyi bir gözlemci 
ve iyi bir inceleme yeteneğine sahipti.  Bu 
yetenekleri sayesinde gittiği yerleri çok iyi 
incelemiş, yaşanan olayları enine boyuna 
öğrenmiş ve sade bir dille yazıya dökmüş-
tür.  Örneğin bir yazı kaleme almadan önce 
o bölge ile ilgili bütün efsaneleri araştırır, o 
bölgenin ileri gelenlerinden dinler, öğrenir-
di. Çelebi’nin sıradan bir anlatıcı olmadı-
ğını özellikle belirtmiştik. Söz gelimi her-
hangi bir anma törenini yahut bir kutlamayı 
anlatacaksa en ince ayrıntısına kadar kale-
me döker, yazılanları okuduğunuz zaman 
gözünüzün önünde bir fotoğrafın canlan-
dığını hissederdiniz. 

Kısacası Evliya Çelebi gerek duruşu, 
gerek sözleri ve özellikle yazılarıyla bugün 
ülkemizin en önemli değerlerinden biri. 
UNESCO, içinde bulunduğumuz yılı “Evli-
ya Çelebi Yılı” ilan etmesiyle 400 
yılın sonunda Çelebi’yi tekrar 
at üstünde Anadolu’yu keş-
fe çıkartıyor. Bu yıl bitene 
kadar bu zevki doya 
doya yaşamanız di-
leğiyle…  
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Y
edi ödüllü Türk tarihçi, gezgin ve 
kimilerinin deyimiyle Modern Evliya 
Çelebi Saffet Emre Tonguç’la yazın 
sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz 
şu günlerde keyifli bir söyleşi yaptık. 
Tatil planı yapan aileler için öneri-

lerde bulunan ünlü seyyah, deniz ve güneşi bir 
arada görmek isteyenler için Çeşme, Dalyan, 
Göcek, Üçağız, Antalya civarı ve mavi yolculuğu 
önerirken yeşile meraklı okuyucularımız için Ka-
radeniz’i rota olarak gösteriyor. Lakin tarih me-
raklısıysanız Tonguç’a göre Antakya doğru bir 
tercih. 

İlk olarak en sevdiğiniz şehir hangisi ve kı-
saca bunun nedenlerini anlatır mısınız? 

Bir tane değil ki; Roma hem tarihi korumuş 
hem de modernleşmeyi başarmış. Her adımınız-
da tarihe yeniden tanıklık ediyorsunuz. Bir diğer 
şehir Barselona, sanatın özgürlüğün, estetiğin ve 
güler yüzlü insanların şehri. Sonra Buenos Aires 

var, düzenin, medeniyetin, tutku ve aşkın en gü-
zel ifadesi olan tangonun şehri. Bunların dışında 
Rio de Janeiro, Stockholm, St. Petersburg, Ber-
lin, Hong Kong, New Orleans, Prag, Sydney ve 
Bergen “mutlaka görülmeli” listesinde ama hep-
sinin üzerinde İstanbul var. Hiçbir yerle kıyasla-
yamayacağım güzellik, tarih ve enerji bulunuyor 
bu şehirde. Doğu ve batıyı karıştırmış, her an bir 
sürpriz için sizi bekleyen muzip bir sevgili gibi. 
Bu yüzden de üç senemi son kitabım olan İstan-
bul Hakkında Her Şey’e ayırdım. Ayırdığıma da 
değdi, kitap on iki baskı yapmakla kalmadı aynı 
zamanda geçen sene ‘Yılın En İyi Turizm Kitabı’ 
ödülünü aldı.

 Şu anda yaz dönemi içerisindeyiz. Ta-
til planı yapan ailelerimiz için hangi şehirleri 
önerirsiniz? 

Kalabalık aileler için cruise yolculuğu daha uy-
gun olacaktır diye düşünüyorum. Kabine bir kez 
yerleşiyorsunuz ve sanki limanlar önünüzden birer 

Modern Seyyahtan 
Ailelere Tatil Önerileri 

Herkesin bu sıralarda sorduğu tek bir soru var, tatilde nereye gitsek? Bu sorunun cevabını aşağı 
yukarı dünyada gezilmedik yer bırakmayan ünlü seyyahımız Saffet Emre Tonguç verdi. 
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birer gelip geçiyor. Hem bavul açıp kapatmaktan 
kurtuluyorsunuz hem de lüks tatil köylerindeki hiz-
meti daha uygun fiyatlara alıyorsunuz. 2008’de 
‘Yılın En İyi Turizm Kitabı’ ödülünü alan ‘Avrupa’da 
Görülecek 101 Yer’ kitabımda da yazdığım Kuzey 
Avrupa ülkeleri sıcaklarda muhteşem kaçış nok-
taları. Hava 20 derecelerde ve ‘Beyaz Geceler’ 
çerçevesinde günler uzun ve keyifli.

“Kültür turları ön planda”

İnsanların tatil anlayışlarının değiştiğini dü-
şünüyor musunuz? Değiştiyse nasıl bir deği-
şimden bahsediyoruz? 

Eskiden insanlar tatil deyince deniz-kum-gü-
neş üçlüsünü düşünür, bir tatil köyüne gider ve 
aktivite olarak yüzmenin dışında sadece yerler 
ve içerlerdi. Yurt dışına çıkanların ise ilk hedefi 
alışveriş yapmaktı. Şimdiyse kültür turları öne 
çıkmaya başladı. Bu çok sevindirici bir olay, çün-
kü insanlar merak etmeye başladı. Önce kendi 
ülkelerini gezmek ve öğrenmek istiyorlar. Son 
dönemlerde yurtdışı kültür turları da revaçta. Üs-
telik her ikisinde de artık kendi istedikleri rotayı 
çizip rezervasyonlarını kendi bütçelerine göre 
yapıyorlar.

“İnsanlar geçmişini tanıyıp, 
geleceğini planlayabilmeli”

Sizin için Modern Evliya Çelebi diyorlar. 
Biliyorsunuz, bu yıl Evliya Çelebi Yılı. Biz de 
dergimizde bunu işledik. Modern bir seyyah 
olarak kısa da olsa Evliya Çelebi hakkındaki 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 

Bu benim için çok büyük bir iltifat. İnsanlara 
Evliya Çelebi deyince genellikle bir gezgin geliyor 
akıllarına. Oysa Evliya Çelebi öncelikle çok iyi bir 
eğitim görmüş. Üstelik sadece gezmekle kalma-
mış, kültürleri birbirine tanıtmış, kısaca bir kültür 
aktarımı yapmış. İnsanların birbirini tanıması, an-
laması ve hoşgörünün yaygınlaşması için bu çok 
önemli. Ben mesleğimi sadece gezmek ve gez-
dirmek olarak algılamıyorum. Evliya Çelebi’nin 
yaptığı gibi insanlar doğaya saygı duymalı, geç-
mişini tanıyıp geleceğini planlayabilmeli, kendisi 
gibi olmayanların varlığı ile ortaya problemlerin 
değil zenginliklerin çıktığını anlamalı.

Aynı zamanda “Türkiye’de Görülmesi Ge-
reken 101 Yer” kitabının yazarısınız. Türkiye’yi 
karış karış gezdiğinizi de düşünürsek yaz dö-

neminde hangi bölge daha çok ön plana çıkı-
yor? Okuyucularımız için kısaca alternatif tatil 
yerleri önerebilir misiniz?

 
Aslında yaz aylarında İstanbul boşaldığında 

sanki şehir bana kalmış gibi bir duygu yaşarım. 
Eğer turum yoksa benim için en güzel tatil sa-
kin bir İstanbul’da yaşanandır. Deniz ve güneşi 
bir arada isteyenler için Çeşme, Dalyan, Göcek, 
Üçağız, Antalya civarı ve mavi yolculuğu önere-
bilirim. Eğer yeşillik görmek isteyenlerdenseniz 
rotanızı Karadeniz’e çevirebilirsiniz. Tarih tutkun-
ları Antakya’yı seçebilir, hem tarihi hem de deniz 
ile eğlenceyi birlikte yaşayabilirler. Ben küçükken 
anneannem “dört mevsimi bir arada yaşayan bir 
ülkedeyiz, bundan büyük nimet yok” derdi. Haklı 
olduğunu belli bir yaşa gelince anladım, bunun 
kıymetini bilmemiz gerek. 

AİLE

Saffet Emre 
Tonguç 
kimdir?

1966 yılında 
Çorlu’da doğdu. 
Şişli Terakki Lise-
si’ni bitirdi. Boğa-
ziçi Üniversitesi’nin 
Turizm ve Otel Yö-
neticiliği, Siyaset 
Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler ile Osmanlı Sosyal Tarihi bölüm-
lerinden mezun oldu.  2005 ve 2009 yılların-
da Rotary Kulübü tarafından “Meslek Üstün 
Hizmet Ödülü”ne layık görüldü. Gerek mes-
lekî, gerek şahsî ilgisinden dolayı 112 ülkeye 
seyahat etti. Türkiye Turist Rehberleri Birliği 
tarafından 2005’de “Türkiye’nin En Çok Se-
yahat Eden Rehberi” seçildi. 2006 yılında ise 
“Yılın Gezi Yazarı” olarak ödüllendirildi. 2007 
yılında Beyaz Kristal yarışmasında “Turizm 
Yazarlığı” ödülü aldı. SKAL Kulübü tarafın-
dan “Türkiye’nin En İyi Profesyonel Rehberi” 
seçildi. Hürriyet Gazetesi’nin Seyahat ekin-
de ve Voyager dergisinde devamlı yazıları 
çıkıyor. Tonguç’un “Türkiye’de Görülmesi 
Gereken 101 Yer” ve “Avrupa’da Görülecek 
101 Yer”  kitapları satış rekorları kırdı. En son 
mayıs 2010’da “İstanbul Hakkında Her Şey” 
ve “İstanbul the Ultimate Guide” adlı kitapları 
yayınlandı.
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üneşin kendini gös-
termesiyle birlikte yaz 
da gelmiş oldu. Uz-
manlar uyarıyor; yaz 
sıcaklarından korun-
mak için bol bol sıvı 

tüketin. Bunun için en iyi alternatif 
olarak meyve suları karşımıza çıkı-
yor. Çünkü meyve suları hem vücu-
dun sıvı ihtiyacını karşılıyor, hem de 
sahip oldukları vitamin değerleriyle 
de gün içerisinde zinde kalmanızı 
sağlıyor. Tüm bu artılara rağmen 
ülkemizde meyve suyu tüketimi ne 
yazık ki Avrupa ülkelerine göre ol-
dukça düşük seviyede. Bunun ne-
deni olarak meyve sularının sağlığa 
zararlı katkı maddeleri içerdiğine 
ilişkin belli kaygılar gösterilebilir. Bu 
yüzden meyve sularını, faydalarını 
ve hangi meyvenin neye iyi geldiğini 
bilmekte fayda var. 

Meyvesi arttıkça 
faydası da artıyor

 Uluslararası standartlara ve Türk 
Gıda Kodeksi’ne göre meyve suyu 
ve benzeri içecekler, içerdikleri mey-
ve oranına göre üç gruba ayrılıyor: 
Meyve suyu, meyve nektarı ve mey-
veli içecek. Örneğin meyve suları 
%100 meyveden üretiliyor. Meyve 
nektarlarında ise bu durum deği-
şiklik gösteriyor, çünkü nektarlarda 
meyve oranı %25 ila %50 arası de-

Meyve içilir mi demeyin. 
Uzmanlar yaz sıcaklarının 
aşırı derecede arttığı şu 
günlerde serinlemek için 
meyvelerden yapılan 
içecekleri tüketmenizi 
öneriyor. Çünkü meyve-
lerden yapılan içecekler 
vücudun hem su ihtiyacı-
nı karşılıyor, hem de daha 
zinde olmasını sağlıyor. 

Bol Bol Meyve İçin
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ğişiklik gösteriyor. Meyveli içecekler de ise bu 
oran sadece %10. Meyve arttıkça vücuda da 
faydası artıyor şüphesiz.   Meyve Suyu Endüs-
tri Derneği’nin verileri de sözlerimizi kanıtlıyor. 
Çünkü bu verilere göre Türkiye’de kişi başına 
yılda 4,5 litre meyve suyu tüketiliyor. Bu rakam 
ABD’de 36, Almanya’da ise 46 litreye çıkıyor. 

Oysa yazımızın başında da belirttiğimiz 
üzere meyve sularının faydaları oldukça fazla. 
Bu faydaları maddeler halinde sıralamak ge-
rekirse;

• Sıcak havalarda serinlemek için bire bir,
• Vücudunuzu zinde tutar,
• Meyve Suları vücuda kaybettiği sıvıyı geri 

kazandırır.
• Meyve suları diyet yapmak isteyenlerin 

de vazgeçilmezi. Çünkü sağladığı enerji 
artışıyla tokluk isteği uyandırıyor

• Meyve suları ayrıca sahip oldukları bol 
miktarda C vitamini sayesinde olası pek 
çok hastalığın önüne geçmiş oluyor.  

Peki, hangi meyve suyu neye 
iyi geliyor dersiniz?

ElMA SUYU: İlk olarak hemen belir-
telim, Elma suyunda bol bol C vitamini 
ve 160 ml’lik 1 bardak suyunda yaklaşık 
61 kalori var. Uzmanlar diğer meyvelere 
göre elma suyunda daha az vitamin ve 
mineral olduğunu söylüyor. 

GREYFURT SUYU: Greyfurt suyun-
da da bol bol C vitamini bulunuyor. 
Bunu rakamsal olarak ifade etmek 
gerekirse burada C vitaminin yüzde 
120’sinin bulunduğunu rahatlıkla söy-
leyebiliyoruz. Çünkü Greyfurt, aynı za-

manda da zengin bir beta-karoten kaynağı. 

KARA ÜzÜM SUYU: Kalp hasta-
lıklarına yakalanma riski fazla olan 
okuyucularımıza şiddetle her gün 
en az bir bardak kara üzüm suyu 
içmelerini öneriyoruz. Çünkü kara 
üzüm kan pıhtısı oluşumunu engel-
liyor. Bu da kan hastalıklarını önlü-

yor ve zamanında durduruyor. Araştırmacılar 
kara üzümün bazı maddelerinin kansere de iyi 
geldiğini söylüyor. Hatta bu meyve yaşlanmayı 
da geciktiriyormuş. Kısacası bu meyvede de, 
suyunda da  yok yok. 

PORTAKAl SUYU: Portakalın su-
yunun bağışıklık sistemini güçlendiren 
ve hastalıklara karşı vücudu koruyan 

ayrı bir özelliği var. Hatta sahip olduğu bol 
C vitamini sayesinde öksürüğü de önlüyor. 
Tansiyonu dengeleyen ve kılcal damarları da 
güçlendirerek kalbin zarar görmesini engelle-
yen portakalın suyunun bugün en çok tüketilen 
meyve sularından biri olduğunu da özellikle 
belirtelim. 

NAR SUYU: Nar suyu da 
şekeri dengelediği gibi kalp 
sağlığını koruyan meyve su-
larından biri. Hatta her gün 
belirli oranlarda içilen Nar 
suyu kanser hücrelerinin ge-
lişmesini engelliyormuş. Nar 

suyunun ishal kesme ve kan yapıcı özelliklerini 
de unutmayalım. 

VİŞNE SUYU: Vişne suyu 
mide ve karaciğerin düzenli 
bir şekilde çalışmasını sağ-
lar. Ateşli hastalıklar için de 
bire birdir. Vücuttaki fazla 
suyun dışarı atılmasında da 
vişne suyu tercih edilmekte. 

KAYISI SUYU: Kayısı suyu 
en çok vitamin içeren grupta 
yer almaktadır. Çünkü içeri-
sinde A,E ve B3 vitaminleri 
yer almaktadır. Bu özellikleri 
de kişinin bağışıklık sistemi-

nin güçlenmesine ve sinirlerini gevşetmesinde 
yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum ve magnezyum 
oranlarıyla da kemik erimesini önlemektedir. 

ŞEFTAlİ SUYU: Şeftali bol 
miktarda A, B3 ve C vitaminlerini 
içermektedir. Uyku sorunu olan-
lar için birebir olan şeftali suyu 
aynı zamanda sinir sistemine de 

iyi geliyor. Şeftali suyu ayrıca böbreklerin ve 
safra kesesinin düzenli çalışmasını da sağlıyor.  

ANANAS SUYU: Ananas suyu 
ise enerji vermekte ve sindirimi ko-
laylaştırmakta birebirdir. 

KİVİ SUYU: Kivi suyu adeta C vi-
tamini deposudur. Bu meyve suyu-
nun cilde iyi geldiğini de belirtelim.  
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Bu Gezegende Hayat Var
Uzun zamandır başka bir dünya arayışında uğraş veren bilim 

adamları sonunda küçük de olsa bir umut ışığı yakaladı. Çünkü 
Güneş Sistemi’nden 20 ışık yılı uzaklıktaki Gliese 581 adlı gezegen-
de yaşam şartlarının oluşması için yeterli sıcaklık ve nem olduğu 
keşfedildi. 

Fransa’nın Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) tarafından 
yapılan araştırmaya göre bu gezegenin yoğunluğu dünyanın ne-
redeyse yedi katı. Fakat küçük bir sorun var. Çünkü bu gezegene 
ulaşmak hiç de kolay değil. Mevcut teknolojiyle gezegene ulaşmak 
300 bin yıl sürecekken, ışık hızına sahip bir uzay aracının bu mesa-
feyi 20 yıla indirmesi bekleniyor.

Şempanzelerin Konuşma Dili Çözülüyor
İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi şempanzelerin doğal 

ortamlarında, birbirleriyle en az 66 jestle iletişim kurduklarını 
açıkladı. Bilim adamları bunun için Uganda’da 266 gün boyunca 
şempanzeleri izlemiş ve kayda almışlar. Araştırma ekibinden 
Dr. Catherine Hobaiter konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Daha önce yapılan araştırmalar bu hayvanların 30 kadar 
jestle iletişim kurduklarına işaret ediyordu. Ancak bizim elde 
ettiğimiz sonuç jest sayısının daha fazla olduğunu gösteriyor. 
Doğal ortamlarında yapılmayan araştırmalarda örneğin maymun 
avına çıkarken, karşı cinsle gezintiye çıkarken ya da komşu şempanzelerle karşılaştıklarında neler 
yaptıklarım görmeniz mümkün değil” Prof. Richard Bryne ise araştırmalar sırasında jesti yapan 
şempanzenin mesajını ulaştırmak istediği hemcinslerine bakıp bakmadıklarını incelediklerini 
söyledi ve ekledi: “Sonuç alamadıkları durumda aynı jestte ısrar ettiklerini gördük.” Bilim adamları 
şimdilerde bu 66 hareketin ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyor. 

Telefon Sadece İnsanlara Zarar Vermiyormuş
Telefonların yaydığı sinyallerin arıları öldürdüğünü bi-

liyor muydunuz? İsviçreli bilim adamlarının araştırmasına 
göre telefonların asıl zararları insanlara değil arılara kar-
şıymış. Çünkü telefonlardan çıkan sinyaller sonucunda 
arılar kovanlarını terk edip sonrasında da yönlerini şaşırıp 
ölüme gidiyorlarmış. 

Cep telefonunun bulunduğu üç duruma göre araştır-
ma yapan bilim adamları hangi durumlarda arıların ko-
vanlarını terk ettiğine bakmışlar. Üç durumda da, cep 
telefonlarının arama durumu, bekleme durumu ve kapalı 
durumu, farklı sonuçlar elde edilmiş. Buna göre bir tele-
fon arama halindeyken en şiddetli hale geldiği ve arıları rahatsız eden bir ses yaydığı, bu yüzden de 
arıların kovanı terk ederek düzensiz bir uçuş haline geçip birden öldükleri tespit edilmiş. Telefonlar 
kapalıyken ya da bekleme durumundayken herhangi bir etkileşim olmamış. 
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Yunuslarla Ortak Dil Kuruluyor  
İnsanlar ve hayvanlar arasında ortak bir dil kuruluyor. Wild Dolphin 

Project’in kurucusu Denise Herzing ve Atlanta’daki Georgia Teknoloji 
Ensitüsü’nden yapay zekâ araştırmacısı Thad Starner, insanlar ve 
insanlarla etkileşimi en kuvvetli olan yunuslar arasında ortak bir dil 
kurmak için yola çıktı. 

Araştırmalar sırasında Yunusların sesini algılamaya yarayan iki 
hidrofon ve bir led ekrana sahip olacak dalgıç, yunusların sesinin 
anlamını önündeki ekranda görebilecek ve klavyeyle yunuslara karşılık 

verebilecek. Bilim adamları, araştırmanın bu yılın ortalarına doğru başlayacağının müjdesini verdi. 

Zekâyı Oluşturan Gen Bulundu
İnsan beyninin bir sırrı daha çözüldü. Yale Üniversitesi Be-

yin Damar Hastalıkları Beyin Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı ve 
Beyin Genetiği Programı Direktörü Prof. Dr. Murat Günel ve 
ekibi, insan beynine şekil veren geni buldu. Böylelikle zekâ-
nın oluşmasına zemin hazırlayan gen keşfedilmiş oldu. Bilim 
adamları yeni bulunan bu gene  ‘’laminin-gamma3’’ adını ver-
di. Genin Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hasta-
lıkların tedavilerinin çözülmesinde kullanılması bekleniyor.

 Prof. Dr. Murat Günel, genin bulunmasıyla ilgili insan bey-
ninin tipik görüntüsünü veren yüzey kıvrımlarının nasıl oluş-
tuğu hakkında bu zamana kadar yeterli bir bilgi olmamasına 
dikkat çekiyor ve buluşla ilgili “Bu genin bulunması insan bey-
ninin gelişmesinde temel bir rol oynamaktadır” diyor. 

Dikkat! Beyin Hücrelerimiz Uyuyor

ABD’li bilim adamları beyin hücrelerimizle ilgili sıra 
dışı bir çalışmaya imza attılar. Uzun süren çalışmalar 
sonunda, daha az uyunan bir gecenin ertesi gününde 
dikkat ve konsantrasyonun azaldığı, öfkenin ise arttığı 
sonucuna ulaşmışlar. Bilim adamları bu sonucun bazı 
durumlarda beyin hücrelerinin uyuduğu anlamına gel-
diğini söylüyor. 

ABD’nin Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden bi-
limsel çalışmalara imza atan ekip, bu sonuca ulaşabil-
mek için fareleri kullanmış ve ilk olarak fareleri uykusuz 
bırakmışlar. Uykusuz bıraktıkları fareler üzerinde araş-
tırma yapan bilim adamları farelerin beyin hücrelerinin kısa bir süre uykuda ki gibi kapalı olduğunu 
fark etmişler. 



58
p

ay
la

si
m

@
tu

rk
iy

ef
in

an
s.

co
m

.t
r

58
K

Ü
LT

Ü
R

-S
A

N
A

T

DVD ARŞİV

Nene Hatun 
Yönetmen: Avni Kütükoğlu
Oyuncular: Açelya Elmas , Barış Koçak , Selahattin Taşdöğen , Mehmet Esen , Betül 
Şahin , Serdar Gökhan , Murat Soydan , Nazlı Kar , Yılmaz Köksal , Levent Ülgen , Nuri Alço
Tür: Belgesel,  Biyografi,  Dram,  Savaş,  Tarih

Geçmiş ve bugünle bağlantı kuran tarihi bir film “Nene Hatun” Üniversite Kız Kayak 
takımında yer alan Suna, oldukça başarılı bir öğrencidir. Suna aynı zamanda kış 
olimpiyatlarına hazırlanmaktadır. Herkesin sevdiği bir insan olan Suna’nın başına tam 
da bu dönemde talihsiz bir olay gelir. Suna’nın abisi ölüm döşeğindedir. Tüm hayalleri 
yıkılan ve hayatı altüst olan Suna’ya hocası tarihte çok önemli bir yere sahip olan bir 
kadını örnek gösterecektir. Bu kadın Nene Hatun’dan başkası değildir. Nene Hatun, 
bir dönemin en önemli kadın kahramanlarından biridir. Nene Hatun’un kahramanlık 
hikâyeleri, azmi ve kararlığı bugün bile anlatılmaktadır.

Bab’ Aziz
Yönetmen: Nacer Khemir
Oyuncular: Golshifteh Farahani,  Hamed Hassanipour,  Hessam Hassanipour,  
Hossein Panahi,  Kaveh Khodashenas,  Maryam Mohaid,  Mohamed Graïaa,  Nes-
sim Khaloul,  Parviz Shahinkhou 
Tür: Belgesel, Dram, Tarih

Bab’ Aziz filminde uzun bir yolculuğun hikâyesi anlatılır. Bu hikâyede başkahramanlar 
yaşı ilerlemiş ve kör bir derviş olan Baba Aziz ile onun torunu Isthar’dır. Isthar, hayat 
doludur ve dedesini çok sevmektedir. Baba Aziz ve Isthar çölde sufilerin her otuz yılda 
bir gerçekleştirdikleri toplantının yerini aramaya koyulurlar. Bu uzun arayışta kimi za-
man ilginç insanlarla karşılaşan dede ve torun bu özel toplantının yerini bulabilecekler 
midir? Hikâyelerle süslenen film yönetmen Nacer Khemir’in gözünden farklı bir üslupla 
seyirciye aktarılmış. Mutlaka izlenilmesi gereken filmlerden biri.  

Yönetmen: Handan İpekçi 
Oyuncular: Nejat İşler,  Nurgül Yeşilçay,  Settar Tanrıöğen,  Hüseyin Avni Danyal,  
Ragıp Savaş,  Suzan Aksoy,  Ebru Özkan,  Celile Toyon,  Erol Keskin,  Jülide Kural
Tür: Aile,  Dram,  Komedi

Adviye Hanım, muzip kişiliğinin yanı sıra biraz huysuzdur. Bu huysuzluğu aynı zamanda 
emekli bir öğretmen olan Adviye Hanım’ın çocukları tarafından huzurevine bırakılmasına 
neden olacaktır. Torunu Barış ise anneannesini çok sevmektedir ve anneannesinin 
huzurevine gitmesini istememektedir. Olaylar sıradan bir hikaye etrafında döndüğü 
izlenimini verse de bize eski zamanları hatırlatan plaklar, çiçekler, gramafon ve tabi ki 
filmimize de ismini veren Çınar Ağacı aslında hikayenin hiç de gözüktüğü gibi olmadığını 
göstermektedir. Biraz ağlamak biraz da gülmek istiyorsanız arkanıza yaslanın ve bu filmi 
mutlaka izleyin. 

Çınar Ağacı
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Balkan Havası

İyilik Güzellik Spor

Rumeli türkülerinin usta yorumcusu Havva Karakaş’ın, içten ve coşkulu sesiyle 
yorumladığı “Balkan Havası” albümü geçtiğimiz ay raflarda yerini aldı. Müziksever-
lerden tam not alan albümün bu kadar beğenilmesinde şüphesiz Karakaş’ın 30 yılı 
aşkın bir süre Balkan Müziklerini araştırmış olması çok büyük bir etken. Balkan ve 
Rumeli ezgilerini bir albümde toplayan Karakaş’ın 16 şarkısının düzenlemesini mü-
zisyen- aranjör Tamer Karaoğlu yapmış. Nefesli enstrümanlarda ise bu albümün 
kayıtları için Makedonya’dan Canbo Aguşev ve Koço Aguşev kardeşler gelmiş. 
Balkan müziklerine meraklı okuyucularımıza şiddetle tavsiye ettiğimiz bir albüm. 

Bu albümü alırken hem müzik ziyafetine tanık 
olacak hem de çocuklar için küçük bir iyilik 
yapacaksınız. Çünkü Türk pop-rock müziği-
nin önde gelen isimleri TEGV çocukları için 
bir araya geldi. Hem de Feridun Düzağaç 
şarkıları eşliğinde. Albümde kimler yok ki. 
Badem, Bertuğ Cemil, Cem Adrian, Emre 
Aydın, Hayko Cepkin, Jehan Barbur, maN-
ga, Melis Danişmend, Multitap, Pinhani ve 
Redd gibi ünlü isimler 11 Feridun Düzağaç 
şarkısını çocuklar için seslendirdi ve bu al-
bümde topladı. Feridun Düzağaç’da çocuk-
lar için “Yanında”, “Son Yaprağıydı Güzün” 
ve “Aşk Çok Uzak” adlı şarkılarının yeni dü-
zenlemeleriyle albümdeki yerini almış.  

Stres Yönetimi İlginç Vakıflar
Yazar Adı : Hayat Yayınları
Türü   : Kişisel Gelişim
Yayınevi : Barbara j. Braham

Yayınevi : Başbakanlık Vakıflar Genel  
    Müdürlüğü Yayını

Günümüz iş hayatında hâkim olan, değişim, küçülme, 
yeniden yapılanma, hızlı teknoloji gelişmeler gibi eğilim-
ler, yöneticilerin yüz yüze kaldığı stres düzeyini arttırmak-
tadır. Stres Yönetimi isimli bu kitap, yazarın stresli du-
rumların çözümü için geliştirdiği bir yöntem olan DKBY 
modelini tanıtmaktadır. Elinizdeki kitap, zaman içerisin-
de daha fazla strese yol açan aceleci çözümlerin ötesi-

ne geçmeyi başaran bir felsefe 
sunmaktadır. Bu kitapta: 
* Kendinizi aşırı iş yükü al-

tında hissettiğiniz zaman 
strese karşı uygulayabile-
ceğiniz, hatırlanması kolay 
bir yöntem, 

* Kitabı hergün kısa bir süre 
ayırarak okumanıza imkân 
verecek, özümsenmesi ko-
lay bölümler,

bulacaksınız.

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayınladı-
ğı “İlginç Vakıflar” kitabının içerisinde 60 değişik vakıf 
ismi yer alıyor. Bu Vakıf isimlerini okuyanlar şaşırıyor-
lar. Çünkü isimler birbirinden ilginç ve vakıfların her 
biri çok değişik amaçlarla kurulmuş. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü yetkilileri kitabın çıkma amacını vakıf me-
deniyetini ve vakıf ruhunu özellikle genç kuşaklara 

tanıtmak olarak ifade edi-
yor. Kitapta yer alan birkaç 
vakıf ismi şöyle, Pikniğe 
Götüren Vakfı, Kar Dağı-
tan Vakfı, Suyu Soğutan 
Vakfı… 
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Derya Gürerk, Assistant General Manager in charge of Transformation and Project Manage-
ment, was appointed to the position of General Manager, which became vacant upon retirement 
of Mr. Nacar.

Y
unus Nacar, a member of Board 
of Directors and General Manager 
at Türkiye Finans Katılım Bankası, 
retired on June 1, 2011.  Veysel 
Derya Gürerk, Assistant General 
Manager in charge of Transforma-

tion and Project Management, was appointed 
to the position of General Manager, which be-
came vacant upon retirement of Mr. Nacar.

V. Derya Gürerk, born in Ankara in 1963, 
received MBA in banking and finance from 
Manchester Business School and University 

of Wales after graduating from Gazi University 
Economic and Administrative Sciences Faculty.

Starting his career at Etibank (from 1983 to 
1985), V. Derya Gürerk held various positions at 
Citibank Turkey, Citibank New York, Kentbank, 
Türkiye İş Bankası, AVEA in and Dedeman 
Holding, in this order.

Following the role as Türkiye Finans Katılım 
Bankası Assistant General Manager since Au-
gust 2009, V. Derya Gürerk assumed the posi-
tions of a Member of Board of Directors and the 
General Manager as from 1 June 2011.

Derya Gürerk 
takes office as General Manager
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O
ur Kadıköy Branch 
customer Cengiz Yıl-
dız won a 2011-mo-
del Renault Megane 
3 Coupe in the gift 
campaign conducted 

by Interbank Card center (BKM) under 
Istanbul Shopping Fest. Cengiz Yıldız, 
who won the award after shopping 
using his Happy Card with a Bonus 
feature, said ‘Using the Happy Card, 
Türkiye Finans’ credit card with a Bo-
nus feature, has brought chance and 
luck to me. Thanks to the Happy Card, 
my newborn child has brought rich-
ness with him. I would like to thank Tür-
kiye Finans for being a means for such 
happiness’, when receiving his car.

T
rabzon and Sakarya legs of Türkiye 
Finans Real Sector Meetings, ha-
ving been held in many provinces 
to date and attended by over 2,000 
businessmen in total, have been 
carried out. Prof. Dr. Kerem Alkin, 

Lecturer at the Istanbul Trade University and 
Bloomberg HT Economy Director, made a pre-
sentation entitled “New World Order and Turkey 
After the Global Crisis” at the meeting that attra-
cted intensive interest from businessmen from 
Trabzon and Sakarya. Mr. Alkin indicated that 
the global crisis had a deep impact on the in-
ternational platform, not only economically, but 
also in political terms. He said, ‘In the global 
economy the new center of weight is shifting to 
the East. As a country embracing both the East 
and the West and strengthening its economy, 
and following a proactive foreign policy, Turkey 
is assuming an important role on behalf of eco-
nomy and trade diplomacy.’ Emphasizing that 

the largest economies ranking would change 
in the global economy towards 2020s, Prof. Dr. 
Kerem Alkin underlined that Turkey must create 
the conditions for a sustainable growth trend in 
order to maintain its position in this respect. 

‘Now there are both crises and opportuni-
ties everywhere in the world’, said Mr. Alkin, 
predicting that next 10-15 years would be a dif-
ficult period for the world leaders and that “sus-
tainable future” would be the most important 
agenda of leaders . 

He used Happy Card, and won a car!

“Türkiye Finans Real Sector Meetings” 
in Trabzon and Sakarya …
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