




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

S
onbaharın gelme-
siyle birlikte bir hü-
zün çöker insanın 
içine. Sarıya kaçan 

yapraklar, güneşin sıcaklı-
ğını hissettiğimiz günlerin 
sonuna geldiğimizin haber-
cisidir. İstesek de istemesek 
de yeni bir dönem başlar 
her birimiz için ve bu yeni 
dönem yeni başlangıçlara 
gebedir. Türkiye Finans 
Katılım Bankası olarak bizler 
de yeniliklerimize devam 
ediyoruz. İlk olarak ban-
kamızda dört yeni genel 
müdür yardımcısının göreve 
başladığını belirtelim. Semih 
Alşar, Fahri Öbek, Abdüllatif 
Özkaynak ve Zuhal Ulutürk’e 
“aramıza hoş geldiniz” 
diyoruz. İşte bu yüzden bu 
sayımızda “Bankamızdan” 
sayfalarımızı yeni göreve 
başlayan bu arkadaşları-
mıza ayırıyor ve kendilerine 
tekrar başarılar diliyoruz. 

Mekan sayfamız içinse 
arkadaşlarımız Samsun’un 
yolunu tuttular. Kurtuluş 
Mücadelesi’nin fitilinin ateş-
lendiği bu şehre gitmişken 
‘‘Şube Röportajlarımız’’ 
kısmını da Samsun ve Bafra 
şubelerimize ayırdık. Sam-
sun Şube Müdürü Mustafa 
Kefeli ve Türkiye Finans 
Katılım Bankası’nın birkaç 
kadın şube müdüründen biri 
olan Hatice Keskin, şube 
çalışmalarına ilişkin önemli 
mesajlar verdiler. 

Çıkardığı son kitabıyla son 
zamanların en çok tartışı-
lan isimlerinden biri olan 
Elif Şafak da sayfalarımızı 
zenginleştiren isimlerden biri 
oldu.

Spor sayfamızda ise kabine-
nin en geç Bakanı unvanına 
sahip Gençlik ve Spor Ba-
kanı Suat Kılıç var. Kılıç tüm 

samimiyetiyle sorularımızı 
cevapladı ve Türk sporunun 
yeniden yapılandırıldığını 
söyledi.

Ekonomide ise Paylaşım 
Dergisi okuyucuları için Tür-
kiye ekonomisini, ekonomi 
ve dış ticaret yazarlarına 
yorumlattık. Her ne kadar 
istatistikî rakamlar ekono-
minin büyüdüğünü göster-
sede işimizi sağlama almak 
istedik ve yanılmadığımızı 
gördük. Çünkü Paylaşım’a 
konuşan yazarların ortak fikri 
Türkiye ekonomisinin zirveye 
koştuğu. Ayrıca bugün 
televizyonda reklamlarda 
kısacası hayatımızın her 
alanında karşımıza çıkan 
animasyonları ele aldık ve 
yazımızın başlığı ne demek 
istediğimizi gayet iyi anlattı: 
“Hayalden gerçeğe Animas-
yonlar”.

Tabii bu animasyonların 
hayatımızın her alanında 
olması iletişim ve bilişim 
teknolojilerinin bugün gel-
diği gelişim süreci ile doğru 
orantılı. Teknolojinin ve aka-
binde internetin önlenemez 
yükselişinin sonuçlarından 
biri kısacası. İşte biz de bu 
yüzden yönetim sayfamızda 

Facebook ve Twitter gibi 
sosyal paylaşım sitelerini 
birer yönetim, pazarlama ve 
reklam aracı olarak gören 
CEO’larımızı anlatmak 
istedik. 

Diğer taraftan Kurban 
Bayramı’na sayılı günler kala 
çıkan bu sayımızda “Kültü-
rümüz” sayfamızı Kurbana 
ayırdık ve İstanbul Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün 
açıklamalarına yer verdik. 

Fotoğraf sanatına meraklı 
olanlar da bu sayımızı 
mutlaka okumalı. Çünkü 
çektiği “Afganlı Kız” fotoğ-
rafı ile nam salan deneyimli 
fotoğrafçı Steve McCurry 
ile yapılan röportajımıza 
dergimizde yer veriyoruz. 
‘‘Zaman’’ sayfamızda 
büyük bir aşk hikâyesini 
anlatan ve çoğumuzun 
bilmediği Mihrimah Sultan 
Camileri, ‘‘Aile’’ sayfamız-
da uzmanların görüşleriyle 
desteklediğimiz kadına 
şiddet ve töre, son olarak 
‘‘Sağlık’’ sayfamızda ise 
son yılların en tehlikeli has-
talığı şeker hastalığı var. 
Kısacası bu sayımızda da 
yok yok. İyi okumalar…

Sonbahar Güzellikleri

İkram Göktaş
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M
ayıs ayındaki Türkiye ziyare-
tinde 2010 yılında Ağrı Da-
ğı’na tırmandığımı öğrenen 
NCB Risk Yönetimi’nden Shi-
rish Bhide,  bu sene birlikte 
Ağrı’ya bir tırmanış gerçekleş-

tirmeyi teklif etti. Ben de kabul ederek tırmanış 
hazırlıklarına başladım. Ağrı Dağı, 5.137 met-
relik zirvesiyle Avrupa kıtasının en yüksek dağı 
olup, çok uzun ve dik tırmanış rotasıyla yerli ve 
yabancı birçok dağcıyı her yıl kendisine çek-
mektedir. Normalde 4-5 günde tırmanılan bu 
dağa, biz süremiz kısıtlı olduğundan 3 günde 
çıkıp inmek üzere plan yaptık. Bu tip yüksek ir-
tifa tırmanışlarında vücudunuzun havadaki aza-
lan oksijen miktarına uyum sağlaması için bazı 
yüksekliklerde belli süreler geçirmeniz gerekir, 

Ancak kısıtlı süre nedeniyle biz tırmanışı 3 gün 
olarak planlamak durumunda kaldık. 

Ağrı Dağı’nın sürprizleri 
bitmiyordu

9 Ağustos Salı günü sabah 7.30’da İstan-
bul’dan kalkan THY uçağıyla Ağrı’ya gittik. Ağ-
rı’dan arabayla Doğubeyazıt’a oradan da Ağrı 
Dağı’nın eteğine geldiğimizde saat 12’yi bulmuş-
tu. Burada grubumuzun diğer üyeleri ile buluş-
tuk. Grubumuzda Polonyalı, Brezilyalı ve İsviç-
reli dağcılar vardı. Tırmanışa başladığımız 2.200 
metreden ana kampın olduğu 3.200 metreye 
kadar hafif tempoda ilerledik. Akşam yemeğinin 
ardından çadırlarımıza çekilerek uykuya daldık. 

Bankamız Risk Raporlama ve Kredi Politikaları Müdürlüğü çalışanlarından Hikmet Emre Tamer ve 
NCB Risk Yönetimi’nden Shirish Bhide Ağrı Dağı’na tırmandı. Macera ve heyecan dolu bu yolculuğu 
Hikmet Emre Tamer’in kaleminden sizinle paylaşıyoruz…

Ağrı’nın Zirvesinde 
Türkiye Finans Bayrağı
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Ertesi gün, ana kamptan ayrılarak 4.200 metre-
deki ikinci kampa doğru tırmanmaya başladık. 
Kayalardan oluşan dik fakat teknik olmayan 
bir rotadan ilerlerken grubumuz yüksek irtifaya 
uyum açısından herhangi bir sorun yaşamıyordu. 
Ancak 4.200 metredeki kampa geldiğimizde ar-
tık oksijenin azlığı kendisini iyiden iyiye hissettir-
meye başlamıştı. İki Polonyalı dağcı şiddetli baş 
ağrısına yakalanmışlardı. Baş ağrısı, havadaki 
oksijen azalmasına bağlı olarak vücudun oksijen 
ihtiyacını karşılayamadığını ve devam edilmesi 
durumunda akut dağ hastalığına yakalanılacağı-
nı gösteren ilk belirtidir. Nitekim, bu iki arkada-
şımız tırmanışı burada bitirmeye karar verdiler. 
Bizler ise ertesi gün zirve yolcuğuna çıkacağımız 
için rehberimizin zirve öncesindeki son brifingini 
dinleyip akşam 19.00’da çadırlarımıza çekildik. 
Zirve için gece yola çıkacağımızdan bu vakte ka-
dar uyumak bu yükseklikte hem çok önemli hem 
de zordu. Nihayet gece saat 03.30’u gösterdi-
ğinde hazırlıklarımızı tamamlamış ve tırmanışın 
en zor kısmına başlamıştık. Geçen seneden de-
neyimli olduğum için dağın bu dik kısmını rahat 
geçebileceğimi düşünerek ilk adımı attığımda, 
Ağrı Dağı’nın benim için hazırladığı sürprizlerden 
habersizdim. Terslikler, daha yarım saat kadar 
ilerlemişken önümü aydınlatan kafa fenerimin 
bozulması ile başladı. Moralimi çok fazla boz-
madan yedek kafa fenerimi takarak yola devam 
ettim. Ancak yarım saat sonra yedek fenerimin 
de sönmesi ile canım gerçekten sıkılmaya baş-
lamıştı. Tek sıra halinde dik bir kaya kulvarı çı-
kıyorduk ve havanın aydınlanmasına daha 1 
saat vardı. Çok soğuk olduğundan tempolu bir 
şekilde tırmanıyorduk. Bu yüzden ekibi durdurup 
bir arkadaşımdan fener istemek gibi bir lüksüm 
yoktu. Hemen önümden giden ve arkamdan 
gelen arkadaşların ışıklarının yansımalarından 
yararlanarak ve bir an önce havanın aydınlan-
ması için dua ederek zar zor tırmanışa devam 
ettim.  Nihayet saat 05.00 dolaylarında hava 
aydınlanmaya başladığında 4.700 metre irtifaya 
ulaşmıştık ve içimden bunu da atlattık diye geçir-
dim. Ancak Ağrı Dağı’nın sürprizleri bitmiyordu. 
4.700 metreyi geçer geçmez buzuldan önceki 
güneybatı sırtında fırtınaya yakalandık. Burası, 
dağın en dik ve en rüzgârlı yamacıdır. Geçen 
sene havanın oldukça yumuşak olmasından fay-
dalanarak bu sırtı çok kolay geçmiştik. Ancak bu 
sene öyle olmadı. -5 derece olan hava sıcaklığı, 
kuzeybatıdan esen şiddetli rüzgârla bir anda -15 
dereceye düştü. Hepimiz üşümeye başlamıştık. 
Bir yandan oksijenin azlığı bir yanda da soğukla 
mücadele sırasında enerjisi tükenen iki Polonyalı 
ve bir İsviçreli arkadaşımız geri dönmeye karar 
verdi. 4.800 metreye geldiğimizde ise Shirish, 

soğuktan ötürü tırmanışı bırakacağını söyledi. 
Termosumdan sıcak içecek vererek onun biraz 
daha devam etmesini sağladım ancak rüzgâr 
başa çıkılacak gibi değildi. Sonunda Shirish’in 
de 4.800’ün hemen üzerinden geri dönmesiyle 
14 kişiden oluşan ekip 6 kişi kalmış oldu.

Şimdiye kadar içtiğim en 
güzel çay

Saat 06.00 dolaylarında güneş doğduğunda 
büyük buzulun girişine varmıştık. Kramponları-
mızı takarak buzula ilk adımı attık. Dağın en zor 
ikinci kısmı önümüzde dikiliyordu.  4.900 met-
rede başlayan buzulda geçen sene havanın ılık 
olmasından ötürü zemin gayet yumuşaktı. An-
cak bu sene havanın dondurucu soğuğundan 
olacak ki buz yüzeyi cam gibiydi. Bu noktadan 
sonra herkes kendi temposunda ilerlemeye ve 
gruptan kopmaya başladı. Ben de kendi tem-
pomda 1 saat kadar ilerledikten sonra rota 
üzerindeki en kritik yan geçişe geldim. Etrafı-
ma baktığımda ekibin diğer üyelerinin aşağıda 
mola vermiş olduklarını gördüm. Yan geçişi, ip 
kullanmadan dikkatlice tamamlayarak 5.000 
metreye ulaştım ve termosumdaki çaydan son 
bir yudum aldım. Bunun, şimdiye kadar içtiğim 
en güzel çay olduğunu düşünerek çantamdaki 
çikolatalara elimi uzattığımda hepsinin donmuş 
olduğunu fark ettim. Tekrar yola koyuldum ve 
yaklaşık 1 saat sonra Ağrı Dağı’nın 5.137 met-
relik zirvesine ikinci kez ulaşmanın anlatılmaz 
mutluluğunu yaşamaya başladım. Saat 08.30 
civarında zirveye ulaşmıştım. Zirvede diğer 
grupların dağcıları ile birbirimizi tebrik ettik. 
Ekip arkadaşlarımın da bana katılması ile bir-
likte sevincim daha da katlandı. Tüm yol bo-
yunca sırtımda taşıdığım ülkemiz ve bankamız 
bayraklarını açarak zirvede dalgalandırdım ve 
bu kareleri fotoğraf makinemle ölümsüzleştir-
dim. Resmi kaynaklardan teyit etme imkânım 
olmadı, ancak dağdaki rehberlerin söyledikleri-
ne göre bu hızlı tırmanış ile deniz seviyesinden 
Ağrı Dağı’nın zirvesine 49 saatte tırmanan ilk 
Türk sporcusu olmuşum.
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Yol Haritamız

Türkiye Finans’ın 2012-2016 yılları arasında yol haritasını oluşturacak “Strateji ve Finansal 
Plan” tamamlandı ve uygulamanın başarıya ulaşabilmesi için gerekli aksiyon planları ortaya konul-
du. Oluşturulan bu yeni strateji ile amaç; “Türkiye’de tüm bireysel müşteriler ve şirket sahiplerine 
ilkeli finansman ve yatırım sağlayan öncü kuruluş olmak.”
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A
skeri orijinli bir terim olan Strateji, 
belirli bir amaca ulaşabilmek için 
oluşturulmuş aksiyon planı anla-
mına gelir. Kaynakların sınırlılığı-
nı dikkate alan strateji oluşturma 
süreci, seçenekler ve öncelikli 

olarak  odaklanılacak alanların belirlenmesin-
den ibarettir. Bu anlamda strateji çalışmaları 
nelere ağırlık verileceği kadar nelerin yapılma-
yacağının belirlenmesini içerir.  

Benzer bir çalışma bankamızda da yürütü-
lerek, 2012-2016 yılları arasında yol haritamızı 
oluşturacak olan Strateji ve Finansal Planımız 
tamamlanmış ve uygulamanın başarıya ulaşa-
bilmesi için gerekli aksiyon planları ortaya ko-
nulmuştur. Müşteri, ürün, kanal, organizasyon 
ve verimlilik alanlarında yapılacaklar detaylan-
dırılmış ve gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

Başarıya ulaşmış stratejilerde, ortak olan 
nokta; uygulandıkları kuruluşların belirlenen 
amaç ve misyonu gerçekleştirmek için kenet-
lenmiş bir organizma haline gelebilmiş olma-
larıdır. Bu durum başarı için insan faktörünün 
önemini açıkça ortaya koymaktadır. Müşteriler, 
çalışanlar ve hissedarlarımız için hedeflenen 
değerin üretilebilmesi bize bağlıdır. ‘‘İş zekâsı’’ 

alanında adını dünya çapında duyurmuş stra-
tejist Gary Cokins , “Bir şirketin toplam değe-
rinin önemli bir kısmı, o şirket çalışanlarından 
gelmektedir. Bilançodaki aktif kalemler şirketin 
piyasa değerinin sadece bir kısmını oluşturur. 
Firmanın gelecekteki değeri personel yetkinlik-
leri ve inovasyon gibi maddi olmayan kıymet-
leri ile doğrudan ilişkilidir” derken bu gerçeğe 
işaret eder.   

Oluşturulan bu yeni strateji ile amacımız; 
“Türkiye’de tüm bireysel müşteriler ve şirket 
sahiplerine ilkeli finansman ve yatırım sağla-
yan öncü kuruluş olmaktır.” Bireysel ve ticari 
müşterilerimizin ihtiyaçlarının anlaşılıp ürün, 
servis kalitesi ve geri dönüş sürelerinin sürekli 
geliştirilerek müşteri memnuniyetinin arttırılma-
sı çalışmalarımızın temelini oluşturacaktır. 

Bu vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için 
belirlediğimiz stratejik önceliklerimiz; dağıtım 
modelinin güçlendirilmesi, yeni ürünlerin piya-
saya sürülmesi, müşteri ve ürün yönetiminin 
geliştirilmesi, yetenek yönetimi, verimliliğin ar-
tırılması ve güçlü bir aktif pasif yönetimi olarak 
tanımlanmıştır. Önümüzdeki dönemde birlikte 
odaklanacağımız ana temalar özetle aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

• Konut kredileri bireysel portföyümüz içerisinde 
önemini korumaya devam edecek. 

• Kredi kartlarının toplam kredi portföyü içerisin-
deki payı arttırılacak. 

• Bireysel müşterilemizin diğer ihtiyaçlarına yö-
nelik katılım bankacılığı prensiplerine uygun 
çözümler üretilmesi yönünde çalışmalar başla-
tılmıştır. 

• Ürün yönetimi ve müşteri analitiği fonksi-
yonları güçlendirilecek. 

• ADK ve ödeme sistemleri yetkinliklerinin geliş-
tirilmesi. Bu iki alanla ilgili Bilgi Sistemleri’nde 
özel kaynak tahsisi. 

• Şube ağının genişletilmesi. Şube verimliliğini 
gözardı etmeden 2012 yılının başından itibaren 
yeni şubelerin açılmaya başlanması. 

• Ticari, KOBİ ve Mikro seg-
mentlerde pazar paylarımızı 
arttırarak büyümeye devam 
edeceğiz. Kurumsalda ise pazar 
payımızı koruyacağız. 

• Kişisel ve kitle segmentlerinde 
yeni ürün yapısı ve çapraz satış ile 
büyüyeceğiz.

•  Kurumsal bankacılık ve KOBİ bankacı-
lığını farklı iş aileleri olarak ayırdık.

• Şubelerimizde segment yapısını ko-
rumakla beraber, bireysel alanda genel 

müdürlükte daha ürün odaklı bir yapı oluş-
turuyoruz. Bununla beraber şubelerimizdeki 

bireysel pazarlama ekiplerine destek olacak 
bir Satış Yönetimi birimi oluşturuyoruz. 

•  Şube ve personel verimliliğinin arttırılması temel önceliklerimizden birisi olacaktır. Bu amaca hizmet etmesi 
bakımından tüm çalışanlarımızı kapsayan daha objektif bir performans yönetimi ve ödüllendirme sistematiği 
geliştirilecektir. 

Stratejimizin 
Temel 
Unsurları

Ürün Kanal

Or
ga

ni
za

sy
on

Verimlilik

M
üşteri

STRATEJİ

BİZDEN HABERLER
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ankalararası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. 
bünyesinde görev yapan ve BKM’nin 
vizyonu olan “Türkiye ödemeler sektö-
ründe, nakitsiz bir dünyaya geçişe ön-
cülük etmek ve sektörün gerekli 

gördüğü alanlarda bu geçiş için gerekli 
platformları oluşturmak ve işletmek” parale-
linde hareket eden belirli çalışma komiteleri 
bulunmaktadır. Türkiye’deki tüm bankalar-
dan çeşitli temsilcilerin katıldığı bu komi-
telerde Türkiye Finans da başarıyla temsil 
edilmektedir. 

Bu çalışma komitelerinden “Operasyon 
ve Teknoloji Komitesi” her ay düzenli olarak 
toplanarak; uluslararası ödeme sistemleri-
nin kural, prosedür ve yönetmeliklerini takip 
ederek bunların yurt içi ödeme sistemlerine 
etkilerini belirlemek; yurt içi standart, spe-
sifikasyon, kural, prosedür ve yönetmelikleri üze-
rinde çalışmak, yeni ürün / hizmet / uygulamalara 

ilişkin kuralları belirlemek; kural ihlallerini ve üyeler 
arası problemleri değerlendirmek ve takip etmek 
üzere toplanmaktadır. Bankamız, BKM Operas-
yon ve Teknoloji Komitesi’nde, aynı zamanda 

komite üyesi olan Ödeme Sistemleri Mü-
dürümüz Ahmet Yıldırım tarafından temsil 
edilmektedir.

Ödeme Sistemleri Müdürlüğü Fraud 
Birimi Yöneticisi Mehmet Beşek tarafından 
bankamızın temsil edildiği “Güvenlik Ko-
mitesi” bünyesinde ise; Banka temsilcile-
ri bir İhtisas Polisi ve bir İhtisas Subayı ile 
her ay düzenli olarak toplanarak; ödeme 
sistemlerinde oluşabilecek sahtekarlık ve 
dolandırıcılıkları önleyici çalışmalar yap-
mak; güvenlik önlemlerini saptamak, bu 
amaçla yapılacak hukuki düzenleme, stan-
dart, spesifikasyon, kural, prosedür ve yö-

netmelik çalışmalarına katkı sağlama çalışmaları 
yürütülmektedir.

Türkiye Finans BKM Komitelerinde
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Ü
lkemizde yaşanan doğal afet-
lerden etkilenen KOBİ’leri des-
teklemek üzere, KOSGEB Veri 
Tabanı’na kaydı onaylı işlet-
melere yönelik; Türkiye Finans, 
KOSGEB ve KGF işbirliği ile 

yeni bir protokol imzalanarak hayata geçirildi. 
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk 
ile KOSGEB KOBİ Finansman Dairesi Başkanı 
Mehmet Ömerbeyoğlu arasında imzalanan bu 
protokole göre; sel, su baskını, zelzele, büyük 
kuraklık, anormal şiddette fırtına, harp, genel 
grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durum-
lardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi ma-
kamlardan belgeleyen KOBİ’lere sağlanacak 
maksimum 100.000 TL finansmanın kâr payının 
tamamı KOSGEB tarafından ödenecek. KOS-

GEB’in kaynak sınırı bulunmayan program kap-
samında, 100 Milyon TL kaynağın reel sektöre 
aktarılması bekleniyor. 

Doğal Afetlerden Etkilenen  
KOBİ’lere ‘‘Acil Destek Kredisi’’ 

Türkiye Finans, KOSGEB ve KGF işbirliği ile ülkemizde yaşanan doğal afetlerden etkilenen KOBİ’leri 
desteklemek üzere  yeni bir protokol imzalandı. 
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K
atılım bankacılığı çerçevesindeki 
uygulamaları ve reel sektöre sağ-
ladığı finansal destek ile ön plana 
çıkan Türkiye Finans, Etis Lojis-
tik’e sağladığı finansman ile lojis-
tik sektörüne de destek vermeyi 

sürdürüyor. Türkiye Finans, lojistik sektöründe 
hızla büyüyen Etis Lojistik’in yeniden yapılan-
ma kapsamında filosuna kattığı 40 adet çekici 
araç için 12 Milyon TL değerinde finansman 
sağladı.

9 Eylül 2011 Cuma günü MAN Türkiye’nin 
Ankara’daki fabrikasında gerçekleşen teslim 
töreninde görüşlerini belirten Türkiye Finans 
Katılım Bankası Genel Müdürü Derya Gürerk, 
Türkiye Finans olarak reel sektörün ülke eko-
nomimizin gelişimindeki önemine çok inanı-
yor ve banka olarak bu yönde desteklerimizi 
sürdürüyoruz. Pek çok sektörde olduğu gibi 
lojistik sektörü de önemli bir gelişim içerisin-
de ve bu sektörde yapılan yatırımların gelecek 
için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu 
çerçevede lojistik sektörünün önemli oyuncu-
larından olan Etis Lojistik’in yeniden yapılanma 

sürecinde 12 Milyon TL’lik bir finansman sağ-
ladık. Bu finansman ile sektörün gelişimi için 
önemli bir katkıda bulunmanın memnuniyeti 
içerisindeyiz” dedi. 

Ağırlıklı olarak yurt içinde karayolu taşıma-
cılığı, depolama, paketleme, liman hizmetleri, 
demir yolu ve deniz yolu taşımacılık faaliyet-
leri gerçekleştiren Etis Lojistik, filosuna katılan 
yeni araçlar ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri’nin iştiraki olan Gübre Fabrikaları’nın ham-
madde ve yarı mamullerinin Türkiye’nin 81 iline 
ulaştırılmasını sağlayacak. 

U
luslararası bankacılıkta kullanılan 
SWIFT sistemi üzerinden gerçekleş-
tirilen para transferlerinde elde ettiği 
başarı nedeni ile Türkiye Finans’a, 
Deutschebank Frankfurt ve Citibank 
NY tarafından STP ödülü verildi. 

STP ödülü yurt dışına gönderilen SWIFT 

mesajlarında; muhabir bankaların STP (Stra-
ight Through Processing – Uçtan Uca Oto-
masyon) ile ilgili belirlemiş oldukları kurallara 
uygun hareket edilmesi ve bankaların yaka-
ladığı başarı oranına göre veriliyor. Türkiye 
Finans bu alanda yakaladığı %99’luk başarı 
oranıyla bu ödülü almaya hak kazandı.

Türkiye Finans, Etis Lojistik’in filosuna kattığı 40 adet çekici araç için 12 milyon TL değerinde 
finansman sağladı. 

Türkiye Finans’tan 
Lojistik Sektörüne Büyük Destek 

Türkiye Finans’a STP Ödülü
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H
aziran 2011 dönemi içerisinde 
Türkiye Finans Katılım Banka-
sı’nda Genel Müdürlük Görevi-
ni Yunus Nacar’dan teslim alan 
Derya Gürerk’in başlattığı yeni-
den yapılanma sürec devam edi-

liyor. En son geçtiğimiz aylarda dört yeni ge-
nel müdür yardımcısı göreve başladı. Bireysel 
Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Semih Alşar, Bilgi Teknolojileri’nden sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, Finans’tan 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdüllatif 
Özkaynak ve İnsan Kaynakları ile Eğitim’den 
sorumlu yeni Genel Müdür Yardımcısı Zuhal 
Ulutürk göreve başlayan isimler oldu. Banka-
nın Genel Müdür Yardımcıları, Paylaşım Dergisi 
okuyucuları için genel hatlarıyla çalışmaları ve 
hedeflerini anlattılar. Biz de Türkiye Finans ailesi 
olarak kendilerine bundan sonraki çalışmaların-
da başarılar diliyor, sözü daha fazla uzatmadan 
kendileriyle yaptığımız röportajlarla sizleri baş 
başa bırakıyoruz…

10

İdari anlamda yeniden yapılanan Türkiye Finans Katılım Bankası’nda geçtiğimiz aylarda dört yeni genel 
müdür yardımcısı göreve başladı. Genel müdür yardımcıları çalışma alanlarını ve hedeflerini anlattı.

Yeni Genel Müdür Yardımcılarından

Mesaj Var
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Abdüllatif Özkaynak Semih AlşarZuhal Ulutürk Fahri Öbek



Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Finans-
tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdüllatif 
Özkaynak, hedeflerinin lider banka olmak oldu-
ğunu söylüyor ve bankanın güçlü bir yapısının 
olduğunun altını özellikle çiziyor. Özkaynak’la 
Türkiye ekonomisini ve Türk Bankacılık sektörü-
nün bugün geldiği noktayı konuştuk. 

İlk olarak sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1960 Antalya doğumluyum. Evliyim, iki ço-
cuk babasıyım. Mesleğime 1985 yılında İzmir’de 
Ege Bank’ta başladım. O günden bu güne de 
bankacılık sektöründe çalışmaya devam ediyo-
rum. Ege Bank’ta 13 yıla yakın bir süre muhase-
be ve mali işlerde çalıştım. 1998 yılında Anado-
lu Finans’ta Finans Grup Müdürü olarak göreve 
başladım. 1998’den 2005 yılına kadar da Ana-
dolu Finans’ta bu görevi yürüttüm. Daha sonra 
Family Finans ve Anadolu Finans’ın birleşmesi 
projesinde komitenin başında bulundum. İki 
bankanın birleşmesini sağladık. 2005 yılından 
bu yana da Türkiye Finans’ta Muhasebe ve Büt-
çe Mali Kontrol Departmanı’nda müdür olarak 
görev yapıyordum. Biliyorsunuz, bankamızda 
Haziran döneminde bir kan değişimi oldu. Bu 
yeni değişim döneminde bende Finans’tan so-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevime 
başladım. 

“Katılım Bankalarının güçlü 
yapıları vardır”

Genel hatlarıyla Türkiye Finans Katılım Ban-
kası’nın mali yapısından bahsedebilir misiniz?

Türkiye Finans’ın sermayesi 800 Milyon TL. 
Bankanın hisselerinin  %64.68’i ana ortağımız 
The National Commercial Banka’a (NCB) ait-
tir. Hisselerin %21.56’sı Boydak ailesinin, % 
13.69’u ise Ülker Grubu’nundur.  Kısacası Türki-
ye Finans Katılım Bankası’nın güçlü bir ortaklık 
yapısı var. Katılım bankacılığı sektöründe hede-
fimiz lider banka olmak. Güçlü müşteri yapısına 
sahip bir bankayız.

Kriz dönemlerinde katılım bankalarının di-
ğer bankalara göre daha avantajlı olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Evet, çünkü katılım bankalarının diğer ban-
kalara göre daha farklı bir yapısı var. Katılım 
bankaları reel ekonomik faaliyetlere, ticarete, 
yatırım ve üretim faaliyetlerine finansman sağ-
layan ve bu faaliyetler neticesinde oluşan kârı/
zararı müşterileriyle paylaşan kurumlardır. .

Faizsiz bankacılık standartlarına göre çalışıl-
dığı için katılım bankalarında bir borç satın alma 
yoktur. Bilançonun pasifinde yer alan katılım he-
sapları kısa vadeli ortaklıktır. Kâr ve zararın pay-
laşıldığı bu sistemde sabit maliyet sözkonusu 
olmadığı için özellikle kriz dönemlerinde katılım 
bankaları avantaj sağlıyor. 

11

“Katılım bankacılığı sektöründe hedefimiz lider banka olmak. Güçlü müşteri yapısına sahip bir bankayız. 
Türkiye ekonomisinin de Türk bankacılığının da ayakları yere sağlam basıyor.”

“Hedefimiz Lider Banka Olmak”
Abdüllatif Özkaynak
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Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Bilgi Tek-
nolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Fahri Öbek, bankada teknolojik yatırımlara bü-
yük önem verildiğini söylüyor. Yapılan çalışma-
larla birlikte sürekli çağı takip ettiklerini ve ilkleri 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Öbek bilgi tek-
nolojilerinde yapılan çalışmaları kısaca anlattı.

 
Sizi tanıyarak başlayalım röportajımıza…

1969 doğumluyum. Eğitim hayatımın tamamı 
İzmir’de geçti. 1990 yılında Ege Üniversitesi Bil-
gisayar Mühendisliği’nden mezun oldum. 1996 
yılında ise Koç Üniversitesi’nde İşletme Bölü-
mü’nde Yüksek Lisans yaptım. İş hayatına 1990 
yılında Bilpa’da başladım. Ege Bank’ta bir sene-
ye yakın çalıştım. 1991 yılında Koç Bank’ta ya-
zılım geliştirme ekibinde Kıdemli Sistem Analisti 
olarak göreve başladım ve 1996 yılında Yazılım 
Geliştirme’den sorumlu Grup Müdürü oldum. 
2006 yılında Sistem Geliştirme Grup Başkanlı-
ğı, 2008 yılında ise Yapı ve Kredi Bankası Bili-
şim Teknolojileri Yönetimi’nden sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarıma devam 
ettim. 2010-1011 yıllarında ise Vodafone Türki-
ye’de Bilişim Teknolojilerinden sorumlu Bölüm 
Başkanı (CIO) olarak görev yaptım. Kısacası 
bütün iş hayatım boyunca yazılım geliştirme ta-
rafında çalıştım. Şimdi de Türkiye Finans Katılım 
Bankası’nın Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcılığı görevini büyük bir gurur 
ve mutluluk duyarak üstlenmiş bulunmaktayım. 

Son birkaç yıldır Türkiye Finans’ın tekno-
loji altyapı yatırımlarına önem verdiğini görü-
yoruz. Bu paralelde neler yapıldığından kısa-
ca bahsedebilir misiniz?

Türkiye Finans teknolojide önemli yatırımlar 
yapıyor. Bunun birkaç boyutu var. Bunlardan 
biri fiziksel altyapımız, yani veri merkezimiz 
(datacenter ) ve burada yer alan sistemlerimiz. 

Bankamızın  gelecek 10 yıllık teknolojik  alt yapı  
ihtiyacını  karşılayabilecek şekilde tasarlanmış 
olan yeni  veri merkezimiz  Tier-3+ standartla-
rında  yapılmıştır. Tasarımı  uluslararası bir firma 
ile  hazırlanan veri merkezimize bugüne kadar 
10 milyon dolar yatırım yaptık ve sene sonuna 
kadar tamamen devreye girmiş olacak. Network 
tarafında da ciddi altyapı çalışmalarımız var. 
Tüm şubelerimiz fiber optik bağlantılarla veri 
merkezimize daha hızlı ve kaliteli bir şekilde 
bağlanıyor olacak. Kullandığımız sistemlerde 
ise en güncel teknolojileri devreye alarak hem 
performans hem de verimlilik sağlayıcı çalışma-
lar yapıyoruz. Gerek sunucuların ihtiyaca göre 
modernizasyonu, sanallaştırma uygulamaları, 
gerekse de storage tarafında yapılan güncelle-
meler ve back-up altyapılarının güncellenmesi 
gibi pek çok konuyu eşzamanlı çalışıyoruz.

Bunun dışında çağın gereksinmelerine ayak 
uyduracak bir yönetişim (governance) modeli-
ne sahip olmak için çalışmalarımız devam edi-
yor. Yani modern bir IT organizasyonunda ol-
ması gereken bütün süreçler hayata geçiriliyor 
ve işletiliyor.

Kullanıcılarımıza sunduğumuz iletişim alt-
yapıları tarafında da çağı yakından takip ediyo-
ruz. Bütünleşik iletişim çözümlerini yani Unified 
Communications uygulamalarını hayata geçir-
dik ve bunları tüm ortamlarımızla entegre ettik. 
Tüm iletişim bilgisayarlarımız üzerinden yapıla-
bilir durumda ve bilgisayar üzerinden eğitimler 
yapılabiliyor, seminerler verilebiliyor.

İş sürekliliği de son derece önem verdiğimiz 
konular arasında. Sistemlerin sürekliliğini sağ-
lamak üzere ana veri merkezimizde olabilecek 
herhangi bir hizmet kaybında hiçbir kesinti ol-
madan devreye girecek olan High Availability 
Center dediğimiz ikinci veri merkezini hayata 
geçiriyoruz. Burada da sorun olması durumun-
da Ankara’da yer alan Olağanüstü Durum Mer-
kezimiz kısa bir süre içinde sistemlerin işletimini 
üzerine alabiliyor olacak.

Kısacası tüm yenilikleri takip ediyoruz ve 
bankacılık uygulamalarını sürekli modernize 
ediyoruz.

“Yenilikleri takip ediyoruz ve bankacılık uygula-
malarını sürekli modernize ediyoruz. Kısacası çağı 
takip ediyoruz”

“Çağı Takip Ediyoruz”
Fahri Öbek
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Yıllarını bankacılığa adayan Semih Alşar, 
Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Bireysel 
Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı olarak geçtiğimiz aylarda görevine başladı. 
Alşar, bireysel bankacılığın dinamik bir sektör 
olduğunu söyleyerek Paylaşım Dergisi okuyu-
cuları için hedefleri ve yapılması planlanan ça-
lışmaları anlattı. 

“Bireysel bankacılık hep daha 
dinamik olmuştur”

İlk olarak sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1969 İstanbul doğumluyum. Devlet okul-
larında okuduktan sonra 1986 yılında İstanbul 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 
girdim. 1990’da üniversiteden mezun oldum. 
Daha sonra bankacılık sektörüne adım attım.  İş 
hayatına Birleşik Yatırım Bankası’nda Mali Tah-
lil Uzmanı olarak başladım.  Marmara Banka-
sı’nın Kadıköy Şubesi’nde Kurumsal ve Bireysel 
Pazarlama Yetkilisi olarak çalıştım. Sonrasında 
1995 yılında Bank Ekspres Merkez Şube’de Bi-
reysel Bankacılık Yetkilisi, Finansbank’da Nakit 
Yönetimi Bölüm Müdürü olarak görev aldım. 
1998 yılında ise Egebank Bireysel Bankacılık 
Küçük İşletmeler ve Nakit Yönetimi Grup Müdü-
rü, 2000 yılında da Global Menkul Değerler’de 
Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktör Yardım-
cılığı yaptım. 2002 yılından itibaren ise Asya Ka-
tılım Bankası’nda sırasıyla, Bireysel Pazarlama 
Müdür Yardımcılığı, Mecidiyeköy Şube Müdür-
lüğü, Bireysel Pazarlama Müdürlüğü ve Bireysel 
Ürün Yönetimi Müdürlüğü görevlerinde bulun-
dum. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye Finans’ta 

Bireysel Bankacılık iş ailesinden sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım.

Türkiye Finans’ın bireysel bankacılıktaki 
konumundan bahsedebilir misiniz?

Katılım bankacılığı Türkiye’de önemli bir bü-
yüme potansiyeline sahip. Bu kapsamda bireysel 
bankacılığın da katılım bankacılığında önemli ge-
lişmeler kaydedebilecek bir alana sahip olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Türkiye Finans’ta do-
ğal olarak katılım bankaları içerisinde benzer bir 
konumu paylaşıyor. Diğer taraftan bireysel ban-
kacılıkta hem müşteri sayısı, hem ürün çeşitliliği 
hem de hizmet kalitesi anlamında almamız gere-
ken epey yol var. Tabi, yapılmış güzel çalışmalar 
ve altyapılar var. Ama bunların daha efektif, daha 
satışa dönük ve daha fazla geliştirilmeye ihtiyacı 
var. Bireysel bankacılık alanında Türkiye pazarı, 
rekabetin çok fazla olduğu, ürün ve hizmet çeşit-
liliğiyle önde gelen ülkelerden, bu rekabetle hızla 
ön sıralara yükselmeyi hedefliyoruz.

 “Bireysel bankacılık hep daha dinamik, daha 
aktif çalışanlara ihtiyaç duyan ve inovasyona daha 
fazla önem veren bir dal olmuştur. Bu çerçevede 
Türkiye Finans’ın da önümüzdeki günlerde yeni 
açılımlar yapacağını ön görüyorum.”

“Türkiye Finans Bireysel 
Bankacılıkta Yeni 
Açılımlar Yapacak”

Semih Alşar
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Türkiye Finans Katılım Bankası’nın İnsan 
Kaynakları ve Eğitimden sorumlu yeni Genel 
Müdür Yardımcısı Zuhal Ulutürk, bankanın 
vizyonunun büyüme odaklı olduğunu söyle-
yerek yapılması planlanan çalışmaları anlattı. 
Ulutürk, “Birçok fırsat ortaya çıkacak” diyor 
ve ekliyor: “Yeter ki hedefimizi belirleyelim, ne 
istediğimizi bilelim ve gayreti elden bırakma-
yalım.”

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

TED Kolej, AUSBF İktisat Bölümü, Boğa-
ziçi Üniversitesi E-MBA mezunuyum. Müfettiş 
Yardımcısı olarak bankacılıkta başladığım ça-
lışma hayatıma, farklı ölçek ve yapıdaki ban-
kalarda İnsan Kaynakları Yöneticiliği yaparak 

devam ettim. Deneyimlerimi, telekomünikas-
yon dünyasına adım atarak zenginleştirme 
fırsatı buldum. Ağustos ayında da Türkiye 
Finans Ailesi’ne katıldım. Sivil Toplum Kuru-
luşları’ndan Türkiye Omurilik Felçlileri Derne-
ği’nin gönüllü koşucusuyum. Katıldığım çeşitli 
koşu organizasyonlarında derneğin tanıtımını 
yapıyorum.

“Geniş bir aileyiz”

Türkiye Finans’ın gelecek vizyonu doğ-
rultusunda İnsan Kaynakları politikaları nasıl 
olacak?

 
Bankamızın vizyonu büyüme odaklı. Açıl-

ması planlanan yeni şubeler, yakalanması he-
deflenen yeni hacimler, girilmek istenen yeni 
piyasalar hep İnsan Kaynağı’na yatırımı işaret 
ediyor. İhtiyaç duyduğu kaynağı kendi bünye-
sinden yetiştiren bir banka olacağız. Açılacak 
şubeler için yapılacak şube müdürü atamala-
rını mümkün olduğunca iç kaynaklarımızı de-
ğerlendirerek yapacağız. Bu, pek çok arka-
daşımızın yeni sorumluluklar almasına fırsat 
yaratacak. Terfi eden arkadaşlarımızı eğitim-
lerle destekleyecek, en iyi performansı sergi-
leyebilmeleri için desteğimizi sürekli kılacağız. 
Performansı esas alacağız. Geniş bir aileyiz, 
çok çalışanın emeğinin karşılığını alacağı, ça-
lışmayı teşvik eden, yapıcı rekabeti destekle-
yen sistemler kuracağız. Bu kadar geniş bir 
aile, açılacak yeni şubelerimizle daha da ge-
nişleyecekken  İşe alım yöntemlerimizi gelişti-
receğiz. ‘En İyiler’i Bankamız’a kazandırmaya 
ve ‘En İyiler’i Bankamız’da kalıcı kılmaya odak-
lanacağız. Ulaşılabilir insan kaynağı olacağız. 
Çalışanlarımızla yakın, sıcak ilişki kurmaya 
önem vereceğiz.  Şube ziyaretleri ile iç müşte-
rilerimizin günlük hayatının içerisinde olacağız. 
Bankamızı, herkesin çalışmayı en çok istediği 
Banka olmaya elbirliğiyle taşıyacağız.

 “Geniş bir aileyiz, çok çalışanın emeğinin 
karşılığını alacağı, çalışmayı teşvik eden, yapıcı 
rekabeti destekleyen sistemler kuracağız.”

“Bankamızın Vizyonu  
  Büyüme Odaklı”

Zuhal Ulutürk
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Türkiye Finans’ın kurum kültürünü nasıl 
görüyorsunuz? Gelişim ve mevcut değerlerin 
daha da güçlenmesi için neler yapılmalı?

Göreve başladığım günden itibaren müm-
kün olduğunca fazla sayıda çalışanımızla farklı 
vesilelerle görüşerek kurum kültürünü tanımaya 
çalışıyorum. İzlenimlerim, bankasına bağlı, işini 
seven, öğrenmeye açık dinamik bir ekip oldu-
ğumuz yönünde. İçinde olduğumuz bir bayrak 
yarışı var, şimdi daha hızlı koşmamızın zamanı. 
Bunu hep birlikte yapacağız. Birbirimizin haya-
tını kolaylaştırmak ve koşumuzu hızlandırmak 
için günlük iletişimimizde daha açık ve rahat 
olabileceğimizi düşünüyorum. İlk icraatımı, 
bankada göreve başladığım ilk gün yaptım: 
Odamın kapısını açtım. Benim odamın kapısı 
her zaman açık olacak. Çalışanlarımız, bu açık 
kapıdan insan kaynaklarına her zaman güvenle 
ulaşabilecekler.  Her türlü gelişimin açık, sami-
mi ve şeffaf iletişimle başlayacağına yürekten 
inanıyorum ve bu türlü iletişimi sonuna kadar 
destekliyorum. Kültürümüzün korunması ve 
güçlenmesi için aramıza yeni katılacak arka-
daşlarımıza da felsefemizi,  değerlerimizi, iş ya-
pış biçimimizi tanıtmamız gerekir. Oryantasyon 
eğitimini yeniden tasarladık, aramıza katılacak 
her yeni arkadaşımızın bankamıza başladığı 
günlerde bu eğitimi almasını sağlayacağız. De-
neyimli çalışanlarımızla deneyimsiz çalışanları-
mızı çeşitli organizasyonlarda bir araya getire-
rek kültürel etkileşimi canlı tutacağız. 

Genel Müdürümüz Sayın Derya Gürerk 
“Verimlilik Odaklı” bir çalışma anlayışını be-
nimseyeceğimizi söylemişti: Bu doğrultuda 
ne gibi çalışmalarınız olacak? Eğitim konula-
rında ağırlıklı olarak hangi konular üzerinde 
durulacak?

Sahip olduğumuz imkânları doğru yere ka-
nalize etmek her geçen gün  önem kazanıyor. 
Genel Müdürümüzün ‘Verimlilik Odaklı’ çalış-
ma anlayışını, insan kaynakları alanında doğru 
işe alımlar, doğru terfiler, doğru ödüllendir-
meler, doğru eğitimler ile hayata geçireceğiz. 
Eğitim faaliyetlerimizde göreve yönelik teknik 
eğitimlerin yanı sıra, kendi kaynağımızı içimiz-
den çıkarmaya hizmet edecek gelişim eğitim-
lerine de ağırlık vereceğiz. Her unvan ve gö-
revde alınması gereken eğitimleri belirleyecek, 
çalışanlarımızın kariyer gelişimlerinde hangi 
yılda nerede olabileceklerini planlamalarına 
imkân verecek kariyer yollarını belirleyeceğiz. 

Rotasyonlar, önemli bir öğrenme sürecini oluş-
turacak, Genel Müdürlük ile şubeler arasında 
bu yolu tanımlayarak işlerlik kazandıracağız. 
Öğrenmeyi teşvik edeceğiz. Boydak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Boydak’ın 
hepimize örnek olması gereken gayretini hatır-
latmak isterim. Kendisi girdiği üniversite sına-
vında başarılı olarak sosyoloji eğitimi almaya 
başladı. Bu durum hepimize gayet açık bir me-
saj veriyor. Büyüyecek bir bankada çalışıyoruz, 
birçok fırsat ortaya çıkacak. Yeter ki hedefimizi 
belirleyelim, ne istediğimizi bilelim ve gayreti 
elden bırakmayalım.



Güneş 
Samsun’da 

Doğdu

Yazı: 
Hasan Dede
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Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde 
Samsun’a çıktığı zaman şöyle bir cümle kurar: “İşte 
benim doğum tarihim”. Çünkü bu tarih,  Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşu ile sonuçlanan bir zaferin miladı 
olacaktır. Bu yüzden Samsun’un özel bir yeri vardır 
hayatımızda ve en çok bu şehre yakışır, “Güneşin 
Doğduğu Kent” tanımlaması.   



Güneş 
Samsun’da 

Doğdu
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S
amsun, her şeyden önce Atatürk’ün 
şehridir ve bu ‘‘unvanı almasının 
haklı gerekçeleri vardır.  Çünkü bu 
kentte gerçekleşen ve o günden bu 
güne bir slogan olarak dilimize pe-
lesenk olan 19 Mayıs 1919 tarihinde 

Mustafa Kemal Samsun’a çıkarak bağımsızlık 
savaşının fitilini ateşlemiştir. Diğer taraftan, Sam-
sun’un 5000 yıllık tarihi geçmişi ile Anadolu’nun 
en eski yerleşim birimlerinden olması da bu şeh-
rin önemini artırmıştır. Birçok medeniyetin izlerini 
taşır Samsun. Özellikle Pers, İskender, Roma ve 
Bizans İmparatorlukları dönemine şahitlik etmiştir. 
Kısacası kentin dört bir yanı tarihin ve bağımsızlı-
ğın izlerini taşıyor. Biz de bu sayımızda güneşin 
doğduğu bu şehri her yönüyle kaleme almak iste-
dik ve Samsun’a doğru yola çıktık. 

Akdağ’da kış sporları

Kente adımımızı attığımız an,  
dikkatimizi çeken en önemli özel-
liklerden biri; kentin sahil şeridi 
oldu. (Deniz ile kucaklaşmış olan 
Samsun Sahil bandı Yakakent’ten 
Terme’ye kadar uzanır.) Çok güzel 
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ince kuma sahip geniş doğal plajlar, denize 
girmek isteyen tatilcilerin vazgeçilmezi haline 
gelmiş. Gezimiz sırasında bu sahil şeridinde 
tatilcilerin yelken, sörf, jet sky vb. alternatif su 
sporları yapma imkânına sahip olduklarını öğ-
reniyoruz. Samsun aynı zamanda kışın kayak 
yapabileceğiniz Türkiye’nin en büyük merkez-
lerinden birine sahip. İlçeye 7 km mesafede 
bulunan “Akdağ”ın, zirvesinde yer alan “Uzun-
yazı Tepe” ile “Yemişen Tepe” arasında kurulu 
olan “Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi” 
kayak yapmak isteyenlerin tek adresi. Merkez, 
uzun kayak pist alanlarına sahip olmasının 
yanı sıra sahip olduğu doğal çimi ile de yaz 
aylarında çim kayağının yapılmasına da olanak 
sağlıyormuş. 

Samsun’un markası: 
Bandırma Vapuru

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere 
Samsun’u Samsun yapan en büyük özelliklerin-
den biridir, 19 Mayıs tarihi ve arka planında ki 
Bandırma Vapuru.  Büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını İstanbul’dan Sam-
sun’a getiren Bandırma Vapuru 1878 yılında yol-
cu ve yük vapuru olarak inşaa ediilmiş. Bandır-
ma Vapuru, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 
yapmış olduğu çalışmalar ile 
müze haline ge-

tirilmiş. Müzenin içerisinde tarihte yaşanan olay-
lar bal mumu heykelleri ile anlatılıyor, o dönemde 
yaşanan pek çok olay, fotoğraflar ve maketlerle 
de dile getiriliyor. 

Müzeler şehri

Müzelerden söz açılmışken, Samsun’un en 
önemli müzelerinden “Gazi Müzesi”ni de anlat-
madan olmaz. Tarihi bina, Samsun Belediyesi’nin 
girişimleriyle 1940 yılında müze olmuş. Müzede 
Atatürk’e ait olan özel eşyalar yer alıyor. Ayrıca, 
kesin bir bilgi olmamasına rağmen rivayete göre 
Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı za-
man Mıntıka (Mantıka) Palas olarak bilinen bu 
binada kalmış. Gazi Müzesi’nde şu anda ayrıca, 
Atatürk’le birlikte Samsun’a çıkan 18 arkadaşı-
nın balmumu heykelleri yer alıyor.  Evet, sırada 
Samsun’un en önemli müzelerinden Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi var. Samsun eski fuar alanı 
(bugün yeni Valilik binası yanı) içinde bulunan 
Arkeoloji-Etnografya Müzesi 19 Mayıs 1981’de 
ziyarete açılmış. Tam olarak iki salondan oluşan 
müzenin içerisinde Bizans İmparatorluğundan 
kalma eserler var. Özellikle Roma İmparatoru 
Alexander Severus(M.S.222–235) zamanında 
yaptırılarak M.S.5.yy. sonlarında(Bizans Döne-
mi’nde) onarılan ve sergilenen mozaiki mutlaka 
görmelisiniz. Müzede ayrıca, Klasik, Helenistik, 
Roma, Bizans, Emevi, Selçuklu, Orta Çağ Avru-
pa, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait sik-
keler sergilenmektedir. Müzenin diğer bölümün-
de ise etnografik nitelik taşıyan bindallılar, halı 
ve kilimler sergilenirken, bir kısmında ise Sevgi 

MEKAN
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Yorganı yer alır. Sevgi Yorganı’nın ne olduğunu 
bilmeyen okuyucularımız için hemen belirtelim, 
Sevgi Yorganı Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 
80.yılı nedeniyle, 80 ilin simgesini taşıyan ve bü-
yük ilgi çeken bir yorgandır ve burada sergilen-
mektedir. 

Samsun’un simgesi, Onur Anıtı

Her şehrin bir simgesi olduğu gibi Sam-
sun’un da var. Samsun’un simgesi; Onur Anıtı. 
Onur Anıtı bronzdan yapılmış ve kaidesiz 4.75 
metre, kaideli 8.85 metredir. Bu özellikleriyle de 
dünyada ikincidir. Samsunlular tarafından 1931 
yılında Avusturyalı Heykeltıraş H.Kriphel’e yaptı-
rılan anıt, bronzdan yapılmış. Anıtın tam olarak 
görüntüsü ise şöyle, büyük bir kaide üzerinde 
şahlanan bir at ve atın üstünde Atatürk. Hey-
kelle birlikte Mustafa Kemal’in korkusuzluğu ve 
cesareti anlatılmak istenmiş.

Geçmişin izleri bu kentte yaşar

Şimdiki durağımız ise Samsun’un Tekkeköy 
sınırları içerisinde kalan Tekköy Mağaraları. 
Samsun’a 14 km uzaklıkta olan bu mağaralar 
doğal olarak meydana gelmiş küçük mağara-
ların genişleterek oyulması ile oluşmuş.  Ma-
ğaralarda yapılan araştırmalar sonucunda Pa-
leolitik, Mezolitik ve Tunç Çağı’na ait buluntular 
ortaya çıkmış. Samsun’da mutlaka görmeniz 
gereken yerlerden biri de Samsun’un Çarşam-
ba ilçesinde tek çivi bile kullanılmadan yapılan 

Göğceli Camii, bir diğer ismi ile Çivisiz Camii. 
Cami, tamamen ahşaptan çivi kullanılmadan 
yapılmış. Türkiye’nin her yerinden gelen ziya-
retçilerin ilgisini caminin tamamen ahşaptan 
ve çivi kullanılmadan yapılmasının yanı sıra 

19
Onur Anıtı
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şifreleri çekiyor. Camii’nin içindeki ahşap bir 
sütunda Hicri olarak caminin, 595 yılında yapıl-
dığına ait bilgiler var. 

 Kaplıcalar gençlik aşılıyor
Samsun’un doğal güzelliklerine biraz 

daha fazla değinerek gezimizin sonuna doğ-
ru yaklaşıyoruz. Bu güzelliklerden biri Suni 
Göl. Burada çeşitli balıklar ve su kuşları yer 
alırken, göl etrafında dinlenme mekânları da 

hazır bulunuyor. Ayrıca bu gölün yanında bir 
de hayvanat bahçesi var. Sevgipark’ın hemen 
yanında 22 dönümlük bir alan üzerine Kara-
deniz Bölgesi’nin en büyük hayvanat bahçesi 
kurulmuş. Samsun, termal turizm açısındanda 
oldukça önemli bir yerde. 2000 yıldan beri bi-
linen en ünlü kaplıcaları ise Havza ve Lâdik. 
Ladik’deki Hamamayağı kaplıcası ise ülke-
mizdeki birinci derecede önemli ve öncelikli 
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kaplıca merkezlerinden biri sayılıyormuş. La-
dik kaplıca suları, organizma üzerinde uyarıcı 
etki yaptığı için zamanla “Gençlik Suyu” adını 
almış. Havza ve Lâdik’teki bu Kaplıcaların ro-
matizmal hastalıklar başta olmak üzere pek 
çok hastalığa deva olduğu söyleniyor.

Ne yenir? 

Peki, Karadeniz’in bu pek sevilen şehrinde 
ne yenir? Biz yöreye ait yemeklerin başlıcası 

olan Terme Pidesi’ni tavsiye ediyoruz. Çünkü 
kendine özgü tatlarının arasından terme pidesi 
çok ayrı bir başarı yakalamıştır. Samsun pide-
si  hazırlanışı, farklı malzemelerle isteğe göre 
pişirilmesi ile her damak tadına uygun lezzetler 
sunmaktadır. Yılların deneyimine ve kalite anla-
yışına sahip irili ufaklı pide restoranlarını şehrin 
birçok bölgesinde bulabilmeniz mümkün.  
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Ç
ok konuşulan bir yazar Elif Şa-
fak. Yazdıklarıyla, hayata karşı 
duruşuyla, anneliğiyle... Son ro-
manı İskender de bunlardan biri. 
Kitabı daha okurla buluşmadan 
önce binlerce sipariş aldı. Çık-

tıktan sonra satır satır tartışmaya açıldı. Tüm 
Türkiye’de, bilboardlarda erkek gibi giyinen bir 
Elif Şafak posterleri yer aldı. Romanla ilgili sert 
eleştiriler de geldi elbette. Ama onun içi rahat. 
Fırat’tan başlayıp, Londra’ya kadar ulaşan İsken-
der’in macerasını yazarıyla konuştuk.YA

ŞA
M

Elif Şafak

Türkiye’nin en çok konuşulan yazarlarından Elif Şafak’la son çıkan ve çıktığı günden bu yana 
büyük sükse yaratan İskender adlı kitabını ve kadınların iç dünyasını konuştuk. 

‘‘Şiddet
her yerde karşımıza çıkar’’
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her yerde karşımıza çıkar’’

İskender ne anlatıyor?

Fırat’tan başlayıp, Londra’ya kadar uzanan 
yolculukta, toplumun erkek çocuğa bakışını, in-
sanların aslında en çok sevdiklerini incittiğini ve 
en büyük yaraların ailede açıldığını anlatmaya 
çalıştım.

“Her erkeğin arkasında bir 
anne var”

Kitabın en büyük sürprizlerinden biri de 
sanırım kapağı... Okuyucunun karşısına ro-
manın kahramanı İskender olarak çıktınız. 
Bunu neden yaptınız?

Daha önce bir kadın yazar, erkek kahrama-
nın kılığında kitabının kapağında yer aldı mı bil-

miyorum ama 1,5 yıldır hep İskender olmanın 
nasıl bir şey olduğunu düşündüm, ister istemez 
‘‘İskender’’leşiyor insan. Kendimi başkasının 
yerine koyabilmenin resmidir bu kapak bana 
göre. İkincisi orada erkekliğin inşasına bir gön-
derme var. O suretin içindeki bir kadın; çünkü 
yetiştirilen her erkeğin arkasında bir anne var. 
Eğer biz o sert, maço görünüşün içindeki ka-
dının varlığını anlayamazsak bu meseleyi çö-
zemeyiz. Bir buçuk senem her gün İskender’i 
düşünerek geçti. Kendimi böyle bir adamın ye-
rine koymak daha önce yaptığım bir şey değildi. 
Benim için o olmak hakikaten zordu.

Bir kadın, kendini erkek gibi hissedebilir mi?

Bilemiyorum; erkek olduğunuz zaman be-
den diliniz o kadar değişiyor ki. Yürüyüş tarzı-
nız, konuşma, oturma kalkma biçiminiz... Biz 
hep kadın doğulmaz kadın olunur dedik ama 
erkek olmak da öğretiliyor. Benim için bu ka-
pak ‘kalıpları kıralım’ deme anlamı da taşıyor. 
Mesela sokakta o kıyafetle yürüdüm, çömel-
dim, gezdim. Durup bakanlar, uzaktan erkek 
sananlar oldu. Tek başımayken çok dikkat 
çekmedim. Erkekler kadın kılığında bir gün so-
kakta yürüseler taciz edilmenin, laf atılmasının 
nasıl olduğunu anlasalar ve biz de erkekleri 
anlayabilsek.

Kitap çıkmadan önce de çıktıktan sonra da 
kapağından, içeriğine kadar çok tartışıldı. Bu 
eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Üzüntü duyuyorum. Bu bir roman ve romanı 
okuyunca eleştirisini yapabiliriz. Bizde maale-
sef okumadan eleştirmek mevcut bir refkles. 
Bu, yazarı ve kültürel ortamı yıpratıcı bir şey. 
Ama şunu eklemeden geçemeyeceğim. Okur-
lardan aldığım görüşler, tepkiler, enerji benim 
için o kadar kıymetli ki… Biz sadece basının 
içinde kimin ne yazdığına bakıyoruz. Benim 
için en önemlisi okurdan gelen yorum. Çünkü 
o yorum yazı odaklı, yazar odaklı değil. Benim 
bunun önemini anlamam çok zamanımı aldı. 
Keşke başından beri bunu biliyor olsaydım. 
Çünkü çok fazla vakit kaybediyorsunuz. O ne 
dedi, bu ne dedi... Bunların hiçbir önemi yok 
ki. Asıl olan okurun kitapla kurduğu bağ. Bir 
süre sonra o bağın içinde ben bile yokum. Ben 
de çekiliyorum zaten. Kitabım çıktığı zaman 
elimden geldiğince, inandığım kadar tanıtımını 
yapıyorum. Ama sonra kendi kovuğuma dö-
nüyorum. Zaten kalıcı olan da okurun romanla 
kurduğu bağ.
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YAŞAM

 İskender, 
çok geniş 
açılı, cesur, 
hüzünlü, 
duyarlı, 
değişime 
inanan, çok 
önemli ailevi 
meselelere 
eğilen ve 
umut dolu bir 
roman.

 Kitapta sadece İskender yok değil mi, di-
ğer karakterler nasıl?

Evet, 10 karakter var. Ama ben en çok İs-
kender’i anlamakta zorlandım. Kadın yazar için 
erkek karakterin yerine kendini koyabilmek, ora-
dan dünyaya bakmak zor bir şey. Benim için ka-
pak, bu değişimin simgesi. İskender’den erkek 
gibi davranması, ağlamaması, olduğu insan 
değil de olmadığı bir şeye soyunması isteniyor. 
Hatta buna mecbur ediliyor. Üzerimize giydiri-
len bir erkeklik ve kadınlık kalıbı var. Kalıpların 
giydirilmesi de aileden başlıyor. Bu noktada 
çocuklarımızı çok incitiyoruz, sonra o çocuklar 
daha hırçın büyüyor. İskender daha serseri ve 
bıçkın birine dönüşüyor. İncine incine incitmeyi 
öğreniyor. İnciten insanın da nerede incindiğini 
göreceğiz ki, o zinciri kıralım.

İncitme meselesine özellikle vurgu yapı-
yorsunuz kitapta. Hatta ‘Şu hayatta insan en 
çok sevdiklerini acıtır’ diyorsunuz...

Nasıl oluyor da en sevdiklerimizi bu kadar 
incitiyoruz. Bu kadar yanlış anlıyoruz. Hare-
ketlerini ve özgürlüklerini kısıtlıyoruz. Aşklarını 
yaşamalarına, bireyselliklerini geliştirmelerine 
mani oluyoruz. Keza onlar da bize yapıyor. Ai-

lede başlıyor birçok yara bere. Kabuk tutsa da 
içten içe kanıyor. Bugün yaşadığımız birçok so-
runun temelinde aile var. Kendi geçmişimize, 
çocukluğumuza dönüp çözmemiz lazım. Çö-
zersek rahat edeceğiz.

İskender’de yer alan aile Doğu Anado-
lu’da yaşıyor. Bu bölgeye kitap için gidip in-
celediniz mi?

Birkaç senedir gidemiyorum ama ondan 
önce epey gittim. Birçok doğulu arkadaşım var. 
Kitapta bilinçli olarak yarı Kürt yarı Türk bir aile 
yarattım. Çünkü namus, töre, kadına şiddet gibi 
kavramlar doğulu, eğitimsiz, cahil, az gelirli aile-
lerin derdiymiş gibi bir algı var. Bu etnik bir me-
sele değil, hepimizin meselesi. Türk, Kürt, alevi, 
sünni hatta burjuva... Her yerde karşımıza çıkı-
yor. Karısını döven eğitimli çok insan görüyoruz. 
Bu da kadına yönelik şiddetin bir parçası. Bunları 
göstermek için yarı Kürt yarı Türk aile seçtim. Ki-
tapta da dört mekanı bu yüzden yarattım.

Türkiye’de ailelerin özellikle erkek çocuk 
yetiştirme konusunda bir zaafı, kusuru var sa-
nırım size göre. Ne dersiniz?

Sorunlu yetiştiriyoruz erkek çocuklarını. Hem 
de bunu iyi niyetle yaparak gerçekleştiriyoruz. 
Uzun vadede hata yaptığımızı fark etmiyoruz 
bile. Mağdur durumdaki kadınlara bakıyoruz ya 
hep; ‘Ne giydi, nereye gitti de başına bu geldi’ 
gibi. Bu tamamen saptırmadır. Erkeğe bakma-
mız lazım. Ne oluyor da erkek kendisinde ka-
dına şiddet uygulayacak hakkı buluyor? Bence 
bebeklikten itibaren onlara ayrıcalıklı olduklarını 
hissettiriyoruz. Kız kardeşinin ailesinin namusu-
nu korumakla yükümlü olduğu zannını çocuk-
lara kim veriyor? Aile tabii ki... Kadına şiddetin 
arkasında kadın var. Bu tabii ki erkeklerin so-
rumluluğunu azaltmıyor, toplum da çevre de 
sorumlu.

“Anne olduktan sonra 
yazabildim”

Bütün yazarlar son yazdığı kitabın en iyisi ol-
duğunu söyler. Siz ne diyorsunuz İskender için?

15 yıllık bir süreçte 10. kitap, 8. roman oldu 
İskender. Benim için önemli olan anlattığım hi-
kayelerin okurla bir bağ kurabilmesi. Edebi ola-
rak çok daha olgun bir ses oldu son kitabım. 
En azından ben öyle buluyorum, takdir her za-
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man okurun. İskender’i yani bir aile hikayesini 
ancak anne olduktan sonra ve 40 yaşına yak-
laşınca yazabilirdim, daha önce yazamazdım 
gibi geliyor. Aileler hep kafamı kurcalar. Ailesiz 
büyüdüğüm için hep merak eder, gözlemlerim 
aileleri. İskender, çok geniş açılı, cesur, hüzün-
lü, duyarlı, değişime inanan, çok önemli ailevi 
meselelere eğilen ve umut dolu bir roman.

Kitaplarınızı İngilizce yazdığınız için de 
eleştiriliyorsunuz...

Sadece İngilizce yazmıyorum, Türkçe de 
yazıyorum. Türkçe´nin yerine İngilizce yazmak 
değil yaptığım. İskender’i önce İngilizce yazdım. 
Omca Korugan çevirisini yaptı. Bu çeviriyi aldım 
yeniden yazdım. Yani iki kez yazdım. İki kat emek 
sarf ediyorum. Dille uğraşmayı seviyorum. Bun-
ları düşünmekten büyük bir zevk alıyorum, bunu 
ancak dili seven anlar. Yoksa, Türkçe’yi çok sevi-
yorum, o benim ana dilim. Türkçe’ye sevdam var. 
Onun yerini hiçbir şey alamaz. Ancak bir başka 
dilde de kendini ifade etmek, diller arası yolculuk 
yapmak bir yazarın ufkunu açar. Osmanlı’nın son 
döneminde bizim yazar ve şairlerimiz kaç dilde 
yazardı, biz bunları unuttuk, sanki çok garip bir 
şeymiş gibi algılıyoruz.

Siz erkek dünyasından bakmaya çalışsa-
nız da kadınların daha karmaşık bir yapısı ol-

duğu söylenir. Kadınlar hakkında neler söy-
leyeceksiniz?

Biz kadınlar o kadar çok şeyi bir arada yap-
mak zorundayız ki: çalışan kadın, anne, evlat 
ve eş gibi bir sürü roller var. Ve bu rollerin ara-
sındaki mesafe çok büyük. Erkeklerin bu kadar 
ciddi bir bölünmüşlük yaşadığını hissetmiyo-
rum. Kadınlar daha çok değişmek zorunda kalı-
yor. O kadar çok eşik var ki atlamamız gereken. 
Eşiklerimiz daha derin, durup dururken karma-
şık olmuyoruz. Erkek olmanın da zor yanları var. 
Mevcut kalıba uymayan her türlü erkeklikle dal-
ga geçiyor, rencide ediyoruz. Kadın sorunlarına 
duyarlı olduğumuz kadar erkeklerinkine de du-
yarlı olmadıkça sorunlarımızı çözemeyiz.

Siz nasıl bir annesiniz? Sanırım bu kitabı 
yazarken bir hayli uzak kaldınız çocuklarınız-
dan... Özlediniz mi onları?

Çok... Yazmak açısından benim için verimli 
ama duygusal olarak zor bir dönem oldu. Gi-
derken bir yanımı burada bıraktım. Eşim bura-
da kaldı. Sürekli gidip geldi ama yine de kolay 
değildi. Dostlarım, okurlarım, İstanbul özlemi... 
Duygusal olarak müthiş bir boşluk oldu. Dışarı-
dan bakıldığında bu yaptığım lüks gibi görünü-
yor ama yıpratıcı yanları var. Sanat için çok iyi, 
sanatçı için çok yıpratıcı.
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T
ürkiye Finans Katılım Bankası’nın 
Samsun Şube Müdürü Mustafa Ke-
feli, bir hayli iddialı. Samsun’da bu-
lunan dört katılım bankası içerisinde 
en iyi hizmeti kendilerinin verdiğini 
söyleyen Kefeli, bu başarıya ula-

şabilmek için farklı bir yol izlemiş. Kefeli, şube 
çalışanları arasında bir eğitim çalışması yapmış. 
Bu çalışmalarda ise her zaman birinci önceliği 
müşteri memnuniyeti almış. Bankacılığın banka-
da öğrenileceğini söyleyen Kefeli’yi kendisinin 
deyimiyle işin mutfağında dinledik.  

Şubenizin başarısını neye borçlusunuz?

Müşteri memnuniyetine çok ağırlık verdim. 
Bankaya geldiğim zaman ilk olarak arkadaşlar 
arasında bir eğitim çalışması gerçekleştirdim. 
Bu süre içerisinde günümün çoğu zamanını 
odamda değil, aşağıda müşteri kabulü yaptı-
ğımız gişede geçirdim. Böylelikle arkadaşların 
hatalarını gördüm, gördüğüm yerde uyardım. 
Onları eğitmeye ve onlara öğretmeye çalıştım.  
İddia ediyorum, Samsun’da bulunan dört ka-
tılım bankası içerisinde en iyi hizmet Türkiye ŞU

B
E

‘‘Müşteriye değer verirseniz 
tekrar gelmelerini sağlarsınız’’

“İddia ediyorum, Samsun’da bulunan dört katılım bankası içerisinde en iyi hizmet Türkiye 
Finans şubesine aittir. Samsun şubesinin kendisini gösterme zamanı gelmiştir.”

 Soldan Sağa; 
Mehmet Akif Dede, Serkan Başar, Nil Yılmaz,  Akif Soğuk, Mustafa Kefeli, Gültekin Ocak, Osman Kirazlı, 
Emel Akça, Hasan Öztürk, Selman Bektaş, Sevda Turan
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Finans şubesine aittir. Kredilerde de iddia-
lıyım. Çünkü diğer katılım bankalarına göre 
çok büyük bir fark yakaladık. Hem kalite, hem 
hizmet, hem de işlemin hızlılığında çok iyi bir 
durumdayız. Örneğin, dış işlem yapan ciddi 
firmalarımız var. Onlardan iyi gelirler sağlıyor 
ve onları çok da memnun ediyoruz. İşin ope-
rasyon kısmı dış işler konumunda çok önemli. 
Bankamızda bu bağlamda ödüller kazanmış 
bir banka. Bu manada işlem güvenirliliğimiz 
yüzünden kısa zamanda bir hayli tercih edilir 
bir konuma geldik. Benim de dış işlemler ko-
nusunda ki deneyimim bu işleri alabilmemizi 
sağladı. Şubemizi nakdi kredilerde de çok iyi 
konumlara getirdik. Tabi 2008 kriziyle birlik-
te müşteri portföyümüz değişti.  2008 Ağus-
tos’tan itibaren biz bankamızı her manasıyla 
yeniledik, adeta yeniden yapılandırdık. 2010 
yılının Ekim ayında binamızı da yeniledik. Bu 
yeni bina beni ve arkadaşlarımı hem motive 
etti hem de müşteri kazanımı ve Türkiye Finans 
isminin tanınırlığı konusunda bize çok büyük 
bir ivme kazandırdı. Bu ivme hala devam edi-
yor. Bütün göstergelerimiz yukarı doğru gidi-
yor. Arkadaşlarımızın motivasyonu gayet iyi. 
Arkadaşlarımızı kendimiz eğitiyoruz, onlarla 
birlikte her şeyi konuşuyoruz. Arkadaşlarımıza 
işimizi sevdirerek yaptırmaya çalışıyoruz. Bu 
tarz olarak da benim seçtiğim bir durum. İn-
sanların risk algılarını değiştirmeye çalışıyoruz. 
Onlara kredileri nasıl satın almaları gerektiğini 
anlatmaya çalışıyoruz. Bankacılığı bankada 
öğretiyoruz. Bu işin mutfağı burası. Bankacılık 
şubede yapılıyor. Arkadaşlarımız bu mutfakta 
çırak olarak başlıyorlar, usta olarak yanımız-
dan ayrılıyorlar. 

“Müşteri memnuniyeti çok 
önemli”

Gişede uzun bir süre çalışanların yanında 
bulunduğunuzu belirttiniz biraz önce. Burada 
gözlemlediğiniz en önemli şey neydi?

Ürünlerimizin reklamı ve satışı gişedeki ar-
kadaşlarımız tarafından yapılmıyordu. Benim en 
çok önem verdiğim konulardan bir tanesi karşı-
lama ve uğurlamadır. Müşterilerin burada değer 
gördüklerini hissetmeleri onların buraya tekrar 
gelmelerini sağlar. Bir göz teması dahi müşteriyi 
tekrardan getirttirir. Müşteri memnuniyeti gişe-
de çok önemli. Dışarıdan gelen insanlar bizleri 
görmüyorlar, gişedeki arkadaşlarla muhatap 
oluyorlar. Müşteri burada gişedeki arkadaşları 
görüyor, güvenlik görevlisini görüyor. Müşteri 

dışarı çıktığı zaman o karşılaştıkları, insanlar-
la ilgili yorum yapmıyor, Türkiye Finans’la ilgili 
yorum yapıyor. Ben arkadaşlarımı eğitmeye bu 
yoldan başladım. İşe, yapmış oldukları işin ne 
kadar değerli ve önemli olduğunu anlatmakla 
başladık. Burada herkes bir üstüne tabiki saygılı. 
Ama önemli olan verimlilik, iş, gelir elde etme ve 
bankanın menfaatleri. Biz bunu elde etmek için 
burada bir aile olunması gerektiği zaman bir aile 
oluyoruz. Ben şuna inanıyorum, burada herkes 
beni mahcup etmemek için, Samsun ismini mah-
cup etmemek için mücadele ediyor. Korkudan 
yapmıyorlar, sevdikleri için yapıyorlar. Mesele de 
onu verebilmek. Korku imparatorluğu ile hiçbir 
yere varılmaz. Ben üç sene oldu geleli. Yakla-
şık 6 aydır belli bir hıza ulaştık. Bundan sonra 
Samsun şubesinin kendisini gösterme zamanı. 
Şu anda ilerleme zamanı. Pek çok olumsuzluğu 
çözdük. Kısa zaman içerisinde Samsun’a mev-
duat tarafında yakışan rakamlara ulaşacağımıza 
inanıyorum.

Mustafa Kefeli kimdir? 
1967 Samsun 
doğumlu Mus-
tafa Kefeli, 1990 
yılında banka-
cılık sektörüne 
adım atmış. 2008 
yılının Ağustos 
ayından bu yana 
Türkiye Finans 
Samsun şube 
müdürü olarak 
görev yapan 
Kefeli evli ve iki 
çocuk sahibi. 
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“Türkiye’nin bir gençlik stratejisi olacak. Türkiye’de ilk defa bir gençlik kurultayı yapmayı planlıyoruz. Türk 
sporunu da gençliğini de yeniden yapılandırıyoruz”SP
O

R “Türk Sporunu 
     Yeniden Yapılandırıyoruz” 



B
u sözlerin sahibi Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç. Kabinen en genç 
Bakanı olan Kılıç, Paylaşım Dergisi 
okuyucuları için Türk sporunun ge-
leceğinden, Bakanlık olarak planla-
nan projelere kadar pek çok soru-

nun cevabını tüm samimiyetiyle verdi. 

Türk sporunun geleceği hakkında neler dü-
şünüyorsunuz?

Kabinenin en genç bakanı olarak şunu ra-
hatlıkla söyleyebilirim ki, Türk sporunun gelece-
ğinden çok umutluyum. Çünkü 8 yıllık Ak Parti 
iktidarı sonunda elde ettiğimiz tecrübe ile Türk 
sporunun ve gençliğinin yeniden yapılandırılma-
sı için önemli bir adım attık.  Bu adım 61. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti’nin kuruluşu ile atıldı. Bil-
diğiniz gibi daha önce Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren spor ca-
miası icracı bir bakanlığı dönüştürülerek, ‘Genç-
lik ve Spor Bakanlığı’ adını aldı. Bu yeni yapı için-
de Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge-
nel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
yer alıyor. Bundan sonra, bugüne kadar sporun 
gölgesinde kalan gençlik hizmetlerine daha faz-
la zaman ve kaynak aktarılacak. Artık Türkiye’nin 
bir gençlik stratejisi olacak. Türkiye’de ilk defa bir 
gençlik kurultayı yapmayı planlıyoruz. Türkiye’nin 
gençlik politikalarını gençlik kurultayında gençle-
rimizle birlikte oluşturacağız.

“Türk sporu büyük başarılara 
imza atıyor”

Peki Bakanım, sporda şiddet ve düzensiz-
liğin önlenmesine ilişkin neler yapılabileceğini 
düşünüyorsunuz?

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanun, bizim iktidarımız tarafından 31 Mart 
2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edil-
di. Bu yasa kabul edilmeden önce Türkiye’de bu 
alandaki yaptırımların büyük bölümü Türk Ceza 
Yasası içinde toplanmıştı. Bu yasa oldukça kap-
samlı ve tüm partilerin desteği ile çıkarıldı. Kimi 
sorunlar yasanın henüz tam olarak uygulanama-
ması sebebiyle ortaya çıkıyor. Yasa çağdaş bir 
bakış açısı ile yorumlanıp uygulandığı takdirde 
sporda şiddet ve düzensizliğin büyük oranda 
azalacağına inanıyorum.  

Türk sporunun özellikle son yıllarda kazan-
dığı bu başarıları neye borçluyuz?

Türk sporu gerçekten son yıllarda büyük başa-
rılara imza atıyor. Geçtiğimiz aylarda Yıldız Voley-
bol Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu. Bayan 
Halter Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. 
Basketbol Milli Takımımız, önce Avrupa Şampiyo-
nu ardından Dünya ikincisi oldu. Güreşçilerimiz, 
haltercilerimiz büyük başarılara imza attı. Ben bu 
başarının nedenini Sayın Başbakanımız’ın spora 
ve sporcuya bakışına bağlıyorum. Türkiye’de artık 
sporun içinden gelen bir Başbakan var. Sporcu-
nun diliyle konuşuyor, sporcuları teri soğumadan 
bağrına basıp ödüllendiriyor. Sporun her alanıy-
la ilgisi var. Böyle bir Başbakanın kabinesinde 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmak bizim için el-
bette büyük şans. Bildiğiniz gibi Başbakanımız 
ödül yönetmeliğinin dışında sporculara büyük 
ödüller veriyor. Basketbol Milli Takımımız’a, Bayan 
Voleybol Milli Takımımız’a bizim verdiğimiz kadar 
ödül verdi. Bunlar geçmiş hükümetler döneminde 
yapılan işler değildi. Sporcularımız da, antrenör-
lerimiz de bu durumun farkında. Herkes başarıyı 
yakalayıp Başbakanımız’la bir araya gelmek için 
can atıyor. 

Türk sporunu bundan sonraki süreç içeri-
sinde nasıl bir dönemin ve hangi başarıların 
beklediğini düşünüyorsunuz?

Spor ve gençlik politikalarının eşit düzeyde 
gerçekleştirileceği bir dönem başlıyor. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın bu yeni yapısının başarıyı be-
raberinden getireceğinden kuşkum yok. Doğru 
gençlik politikaları ile sportif başarılar kendiliğin-
den gelecektir. Bu özgüvenimiz sayesinde 2020 
olimpiyatlarına aday olduk. Tüm enerjimizi 2020 
olimpiyatları’na ev sahipliği yapmak için harcıyo-
ruz. Bildiğiniz gibi Türkiye bugüne kadar 5 kez 
olimpiyatlara adaylık başvurusu yaptı. Ancak bu-
güne kadar yapılan başvuruların tamamı maket 
başvurularıydı. Henüz yapılmamış stadyumların, 
spor salonlarının maketlerini göstererek olimpiyat-
ları almaya çalışıyorduk. Ama bugün çok şükür, 
hiçbir yeni tesis yapmasak bile olimpiyatların üs-
tesinden gelebilecek konumdayız. Son 8 yılda 34 
uluslararası sportif organizasyondan yüzümüzün 
akıyla çıktık. Dünyadan büyük övgüler aldık. Ulus-
lararası spor federasyonları büyük organizasyon-
ları Türkiye’ye vermek için adeta yarışır hale geldi. 
Olimpiyatlar bugüne kadar hiçbir Müslüman ülke-
ye verilmedi. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müs-
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lüman olan, farklı inanç ve kültürlerin barış içinde 
bir arada yaşadığı Türkiye’nin olimpiyat yapma 
zamanı geldi. Olimpiyat Komitesinin değerli üye-
lerinin, siyasi etkilerden uzak kalmayı başarması 
halinde olimpiyatların Türkiye’de yapılmasının 
önünde hiçbir engelin kalmayacağını düşünüyo-
rum. Türkiye’de bir olimpiyat düzenlenmesi me-
deniyetler arası çatışma fikrini savunan kesimlere 
anlamlı bir mesaj olacaktır.

“Türk sporu kabuk değiştiriyor”

Türk sporunun markalaşması ve gelişmesi 
adına Bakanlığınızın hazırlamış olduğu projeler 
var mı? Bunlardan kısaca bahsedebilir miyiz?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulması ile 
birlikte Türkiye’nin gençlik ve sporla ilgili tüm po-
litikalarında büyük bir değişim yaşanmaya baş-
ladı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türk spo-
ru kabuk değiştiriyor. Bu değişimin meyvelerini 
çok yakın bir gelecekte toplayacağız. Bildiğiniz 
gibi Dünya Yıldızlar Voleybol Şampiyonası’nda 
bayan milli takımımız dünya şampiyonu oldu. 
Herkes bu takımın nasıl bu başarıyı yakaladığı-
nı merak etti. Türkiye’de şu anda 16 spor lisesi 
var. Bu liselerde branşlaşmaya gideceğiz. Bas-
ketbol, voleybol, hentbol vb. liselerimiz olacak. 
Spor dallarının ve federasyonların yeniden ya-
pılandırması konusunda da önemli projelerimiz 
var ve bunları hayata geçirmeye başladık. Bildi-
ğiniz gibi 2011 yılı başında Erzurum’da Dünya 
Üniversitelerarası Kış Oyunları(UNIVERSIAD) 
yapıldı. Şimdi kayak tesisleri dünyanın en mo-
dern tesisleri... Erzurum’u Türkiye’nin kayak 
merkezi yapacağız. Mesela Erzurum’da kayakla 
ilgili bir lise neden olmasın? Yüzme için, bisiklet, 
golf, tenis vb branşlarda bölgesel planlamalar 
yapıyoruz.

“Türkiye’nin gençlik politikası 
oluşturulacak”

Türkiye’nin en genç bakanlarından biri ola-
rak gençlerimize bedensel ve zihinsel gelişim-
leri için hangi spor dallarını önerirsiniz? Genç-
lerimiz neden spor yapmalı?

Gençlere özellikle şu sporu yapın diye bir tav-
siyede bulunmam. Sporun hangi dalını yaparlar-
sa yapsınlar, yeter ki spor yapsınlar.  Çağımızda 
spor sağlıkla paralel ve eşdeğer bir anlam kazan-
mıştır. Spor hayat kalitenizi artırmanıza ve geliş-
tirmenize yardımcı olur. Fiziksel performansınızı 

artırırken sizi bütün kötü alışkanlıklardan da korur. 
Devlet İstatistik Ensitütüsü’nün son nüfus sayı-
mındaki verilerine göre Türkiye’de 10-24 yaş ara-
sı genç nüfus yaklaşık 19 milyon. Nüfusumuzun 
yüzde ellisi 29 yaşında. 15-35 yaş arasındaki nü-
fus ise toplam nüfusumuzun %60’ına kadar yük-
seliyor.  Bu nüfus yapısı ile Türkiye, Avrupa’nın en 
genç ülkesi. Sportif anlamda başarıdan başarıya 
koşması gereken bir ülke. Herkesin profesyonel 
sporcu olması da şart değil, ancak sporun genç 
kitleler üzerindeki etkisinin tüm dünya farkında. 
Bu nedenle 61. Hükümet’te Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı yeniden yapılandırıldı. Çünkü bugüne ka-
dar gençlik hep sporun gölgesinde kalmıştı. Ama 
artık dengeli bir yapı oluşturuldu. Bu yapı ile bir-
likte Türkiye’nin ciddi bir gençlik politikası olacak. 
Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan ve kötü yollar-
dan kurtarılmasına yönelik stratejik önemde politi-
kalar üreteceğiz ve üretmeye başladık. Türkiye’nin 
batısındaki gençlerin kötü alışkanlıkları ile doğu-
daki gençlerimizin terörle anılmasını istemiyoruz. 
Gençlik politikalarımızı bundan sonra yakından 
takip etmenizi istiyorum.

“İstanbul tesadüf eseri spor 
başkenti seçilmedi”

İstanbul’un 2012 Avrupa Spor Başkenti 
seçilmesiyle ilgili duygularınızı kısaca bizimle 
paylaşır mısınız? 2012 yılında İstanbul’u bu 
unvanla birlikte nasıl etkinlikler ve de organi-
zasyonlar bekliyor? Spor Bakanlığı olarak bu 
unvanın içerisinde nasıl bir rol üstlenmeyi dü-
şünüyorsunuz?

İstanbul sadece bir spor başkenti değil, aynı 
zamanda kültür, sanatın da başkentidir. İstanbul 
tesadüf eseri spor başkenti seçilmemiştir. Son 
8 yılda Ak Parti iktidarı ile başlayan her alanda-
ki değişimden kentlerimiz de nasibini almıştır. 
İstanbul başta Türk Telekon Arena Stadı olmak 
üzere son 8 yılda çok önemli spor kompleksleri-
ne sahip hale gelmiştir. 20’ye yakın spor komp-
leksi inşa edildi. Türkiye, son 8 yılda 34 büyük 
sportif organizasyona ev sahipliği yaptı. İstanbul 
sporun dışında birçok uluslararası toplantıya ev 
sahipliği yaptı. Bu kent artık olimpiyat yapmayı 
hak edecek bir noktaya geldi. Bu nedenle biz de 
2020 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya talip 
olduk. Çünkü bugün İstanbul’un sahip olduğu alt 
yapı (hiçbir yeni tesis yapmasa dahi) olimpiyat 
yapabilecek düzeydedir.  2012 yılında bu kentte 
10’dan fazla yeni uluslararası organizasyon ya-
pılacak.
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Hangi takımın taraftarısınız?

Gençlik ve Spor Bakanı olarak elbette ilk ön-
celikli branş ve yaş ayrımı olmaksızın tüm milli 
takımlarımızı destekliyorum. Ancak samimi ola-
rak söylemem gerekirse elbette seçim bölgem 
olan Samsunsporlu’yum. Çocuklarım ise Trab-
zonspor’u tutuyor. Gençlik ve Spor Bakanı ol-
duktan sonra tüm takımlarımıza eşit mesafede 
duruyorum.

Hangi spor dalını yapmak sizi dinlendiriyor?

İki oğlum var. Hafta sonları onlarla futbol ve 
basketbol oynuyorum. Benim için spor çocuk-
larımla birlikte yaptığım en dinlendirici uğraş. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlendikten 
sonra da fırsat buldukça çocuklarımla maç yap-
maya devam ediyorum. Bazen kendi aramızda 
kısa mesafeli koşular bile yapıyoruz. Ben spor 
dalları ile ilgili bir ayrım yapmam. İşin içinde ço-
cuklarım olunca her spor dalı benim için dinlen-
diricidir.

 Son olarak Samsunspor’un eskisi gibi ligde 
fırtınalar estireceğini düşünüyor musunuz?

Samsunlular bilir ama Samsunspor’un tarihini 
bilmeyenler için söylüyorum, bu kulüp 1965 yılın-
da Samsun’da bulunan beş amatör mahalli lig ta-
kımının birleşmesi ile oluşan ve Samsunumuz’un 
tamamını kucaklayan bir kulüp. Samsunspor 
Anadolu takımları arasında Balkan Kupası Şam-
piyonu olan tek takım olma onurunu hala taşı-
maktadır. 1989 yılındaki kaza başta olmak üzere 
bazı dönemler büyük şanssızlıklar yaşamasına 
rağmen Samsunspor, Türkiye’de her zaman bir 
marka olmuş, futbolumuza renk katmış bir takım.  
Dört büyükler diye tabir edilen takımlarımıza yıllar-
ca futbolcu yetiştiren bu okul görevi yaptı ve yap-
maya devam ediyor. Bu sezon yeniden Spor Toto 
Süper Lig’e yükselen Samsunsporumuz’un şans-
sız dönemleri geride bıraktığına inanıyorum. Sezon 
açılışında Samsunspor’la birlikteydim. Çok diri bir 
takım kurulmuş. Bu sezon ligde eskisi gibi fırtınalar 
estireceğine yürekten inanıyorum.  Büyük bir heye-
canla da Samsunspor’un maçlarını bekliyorum.
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Kübra Demir

T
ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 
yılı 1. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
sonuçlarını geçtiğimiz aylarda açık-
ladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 
2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11 
büyüdü. Söz konusu dönemde, cari fi-

yatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise 284 milyar 868 
milyon lira oldu.  Türkiye böylece ilk çeyrek itiba-
riyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuş 
oldu.  Türkiye’yi yüzde 9.9’la Arjantin ve yüzde 
9.7’yle Çin takip etti. 2011 yılının 2. döneminde ise 
Türkiye ekonomisi yüzde 8.8 büyüdü. Böylelikle 
söz konusu dönemde cari fiyatlarla gari safi yur-
tiçi hasıla 318 milyar 404 milyon lira olmuş oldu. 

Türkiye iki basamak yükseldi

TUİK’in verilerini Dünya Ekonomik Forumu ta-
rafından 142 ülke arasında yapılan değerlendirme 
de kanıtlıyor. Çünkü bu araştırmada da Türkiye 

ekonomisinin yükselişine dikkat çekiliyor. Dünya 
Ekonomik Forumu (WEF) araştırmasında sırala-
ma şöyle oldu: ‘’1. İsviçre, 2. Singapur, 3. İsveç, 
4. Finlandiya, 5. ABD, 6. Almanya, 7. Hollanda, 
8. Danimarka, 9. Japonya ve 10. İngiltere’’ Dünya 
Ekonomik Forumu (WEF) araştırmasında geçen 
yıl 61’inci sırada olan Türkiye, bu yıl iki basamak 
daha yükseldi ve dünyanın rekabet gücü yüksek 
59’uncu ekonomisi oldu. Raporda Türkiye’nin 
ekonomi büyüklüğü olarak 17’inci, bölgesel eko-
nomi büyüklüğü bakımından 13’üncü ve gelişmiş 
altyapı değerlendirmesinde de 51’inci sırada ol-
duğu bildirildi.

Evet, tüm bu veriler ışığında Türkiye ekonomi-
sinin zirveye doğru koştuğunu rahatlıkla söyleye-
biliyoruz. Bu istatistikî rakamları ekonomi yazarla-
rının sözleri de onaylıyor. Türkiye Finans Paylaşım 
Dergisi okuyucuları için Türkiye ekonomisini de-
ğerlendiren isimler, ekonominin yükselen yapısına 
dikkat çektiler ve yorumlarıyla sayfalarımızı güzel-
leştirdiler. Şimdi sözü onlara bırakalım… 

Türkiye ekonomisini değerlendiren ekonomi yazarları ekonominin zirveye doğru koştuğunu söy-
lüyor. Yazarların sözlerini TÜİK verileri ve en son Dünya Ekonomik Forumu tarafından 142 ülke 
arasında yapılan araştırma da kanıtlıyor. Çünkü Türkiye ekonomisi görünürün ötesinde resmi olarak 
da durdurulamayan bir hızla yükselişte.  

Zirveye koşuyor
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Türkiye Ekonomisi
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Türkiye artık 
daha rekabet-
çi. Gençler 
kendilerini 
rahatlıkla 
geliştirebili-
yorlar.

Akşam Gazetesi Ekonomi Yazarı Deniz 
Gökçe, Türkiye ekonomisini değerlendiren 
isimlerden biri oldu. Gökçe, “Türkiye artık 
daha rekabetçi” diyerek yaşanan süreci 
anlattı. İşte Gökçe’nin ekonomi değerlen-
dirmesi:

“Türkiye ekonomisinin bugün geldiği nok-
tada büyük problemleri yok.  Geçmişte yaşa-
nan faiz ve enflasyon oranlarına baktığımız za-
man da bunu açıkça görebiliriz. Çünkü bugün 
insanlar ilk defa %6, %7 enflasyon, %10’un al-
tında faiz rakamlarıyla karşılaştılar. Bugün Av-
rupa, Amerika ekonomisinde ciddi problemler 
var. Türkiye bu ciddi problemlere karşı olumlu 

politikalar izliyor. Şu gerçektir ki, eğer benim 
mal sattığım ülkeler iyi durumda olursa ben 
mal satabilirim. 1999 ve 2001 yıllarında yaşa-
nan krizleri biz çıkarttık, ama bu seferki krizler 
bizim yüzümüzden olmadı. İleri de ihracata yö-
nelik sektörler ön plana çıkacak. Sanayi sektö-
rü ön plana çıkacak. Geçmiş dönemde inşaat-
ta, otomotivde ciddi bir tüketim yaşandı. Bu, 
cari denge üzerinde çok önemli bir etki getirdi. 
Avrupa’daki politikacıların kararsızlıkları Tür-
kiye’yi etkilemez. Bugün benim gördüğüm iç 
talebi fazla öldürmeden ihracat yapmaya çalı-
şıyoruz. Türkiye artık daha rekabetçi. Gençler 
kendilerini rahatlıkla geliştirebiliyorlar.” 

Ekonomi Yazarı Deniz Gökçe:

“Türkiye artık daha rekabetçi”
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Zaman Gazetesi’nde dış politika üzerine 
yazılar yazan ve yıllarını bu işe veren Fikret 
Ertan ise Türkiye ekonomisinin geçmiş dö-
neme göre zirveye ulaştığını söylüyor. Ertan 
“Çok parlak bir dönemi yaşıyoruz” diyor ve 
ekliyor: “Böyle giderse Türkiye ekonomisini 
ileride daha iyi bir durum bekliyor” Ertan’ın 
ekonomi değerlendirmesi ise şöyle; 

“Bugün Türkiye ekonomisi geçmiş döneme 
göre bir zirveye ulaştı. Yatırımlar fazla, yurt dı-
şında itibarı fazla, borcu çok fazla yok. Özellik-
le özel sektör olağanüstü işler başarıyor. Özel 
sektör Türkiye’ye büyük dövizler kazandırıyor. 
Bundan yıllar önce bugün ihracatın geldiği 
noktayı düşünmek bile çok zordu. Bunu başar-
mış durumdalar. Finans kurumlarımız da keza 
üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Cari açığın 
olduğunu söylüyorlar. Ben cari açığı çok fazla 
önemsemiyorum, çünkü cari açık nasıl olsa ka-
panır. Zaten Türkiye ekonomisi bu hızla geliş-
meye devam ederse cari açık da sorun olmak-
tan çıkacaktır. Büyüme oranımız ise dünyada 
rekor bir seviyeye ulaştı. Çok parlak bir dönemi 
yaşıyoruz. Libya’da yeni bir dönem başlıyor. 
Orada da Türkiye’deki insanlar için yeni iş fır-
satları çıkacak. Böylelikle daha fazla büyüyece-
ğiz. Bir beş yıl sonrasında Türkiye ekonomisini 

şimdikinden daha iyi bir durum bekliyor. Ben 
her zaman söylüyorum ve özellikle altını çiziyo-
rum, Türk özel sektörü mucizeler yaratıyor. Dün-
yanın her yerine ulaşıyor, her yerinde iş yapıyor, 
atak, dinamik, kararlı, çalışkan… Ben buna 
bakarak Türkiye’nin geleceğine güveniyorum. 
Türkiye’nin geleceğine Türk özel sektörünün 
çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. 
Aynı zamanda ülkemizde teknoloji, bilim, eğitim 
faaliyetleri de gelişiyor. Yeni yeni yapılar ortaya 
çıkıyor. Bu yapılar bizim ekonomimize büyük 
bir katkı sağlayacak. Yurt dışındaki krizlerin bizi 
çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çün-
kü biz hemen hemen borcu olmayan bir ülke-
yiz. Ufak tefek borçlarımız hariç bütçe çok iyi 
gidiyor. Kimseye bağlı değiliz. Etrafımızdaki 
pazarlar da çeşitleniyor. Bizim ödemeler den-
gemizde herhangi bir sorun yaşayacağımız dü-
şünülemez. Avrupa’daki kriz, Amerika’daki kriz 
bir süre daha devam edecektir. Bir zamanlar 
bizimle alay eden ülkeler hangi durumlara düş-
tüler…  Afrika’ya şu anda açılım var. Libya’da 
da altı ay sonra önemli işler çıkacak. Özellikle 
inşaat malzemeleri, metal sanayisinde, elektro-
nik ve savaş sanayisinde büyük potansiyellerin 
ortaya çıkacağını düşünüyorum,  bu gibi konu-
larda bir atılım bekliyorum.” 

Ekonomi Yazarı Fikret Ertan:

“Türkiye ekonomisi en parlak dönemini yaşıyor”
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Ekonomi Yazarı Kadir Dikbaş:

“Dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkelerinden 
biriyiz”

“En büyük risk, jeopolitik”
Vatan Gazetesi Ekono-

mi yazarı Ufuk Şanlı ise Tür-
kiye’nin büyüyen ve bunu 
ihracat üzerinden yapan bir 
ülke olduğunu söylüyor ve 
uyarılarda bulunuyor. 

“Türkiye ekonomisinde 
2008 yılında ABD’de de 
başlayan krizin etkileri hala devam ediyor. 
Türkiye büyüyen ve bunu ihracat üzerinden 
yapan bir ülke. 2009’de rakamlar kötüydü, 
2010 yılında telafi edildi. 2009 yılında bir çö-
küş yaşadık. Ama bugünkü verilere baktığımız 
zaman kaybımızın olmadığını rahatlıkla söy-
leyebiliriz. Diğer taraftan tabi ki tüketilen mal 
âdetinde bir azalma var. Türkiye ekonomisin-
de son birkaç yıldır bir çeşitlendirme stratejisi 
var. Örneğin, Libya bizim için çok önemli bir 
pazardı. Şu anda Libya’da yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle çok ciddi kayıplarımız var. Ayrıca ül-
kemizde kur bazlı bir iyileştirme politikası ser-
gileniyor. Bugün en büyük risk jeopolitik risk. 
Jeopolitik risk, dünya siyasetinde yaşanan 
çalkantılardan kaynaklanıyor. Dünya ekono-
misinde Yunanistan’ın her an iflas açıklaması 
bekleniyor. AB krizle mücadele ediyor. İspan-
ya ekonomisi ve İtalya ekonomisiyle ilgili ciddi 
endişeler var. Aynı şekilde İrlanda ve İzlanda 
da iflasın eşiğinde. Kısacası Avrupa’da küre-
sel krizden kaynaklanan olumsuzluklar var. 
Tabi ki dünya ekonomisinin bu olumsuz tab-
losu ekonomik olarak bizi etkiliyor. Şu anda 
Türkiye kaybettiği mevzileri kazanmak adına 
Körfez ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye çalışı-
yor. Bu ülkelerin pazarlarından pay alma gibi 
bir düşünce var. Irak pazarında da daha etkin 
olunma düşüncesi var.’’

Zaman Gazetesi Ekonomi yazarı Kadir 
Dikbaş da Türkiye ekonomisinin dünyada im-
renilen bir ekonomi haline geldiğini söyleyen 
isimlerden biri oldu. Dikbaş, Türkiye ekono-
misinin özellikle 2008 küresel krizinden en 
az zararla çıkmasının büyük başarı olduğunu 
söylüyor. Kendisinden dinleyelim: 

“Son yıllardaki performansıyla, Türkiye 
ekonomisinin, dünyada imrenilen bir ekono-
mi haline geldiği açık. Bilhassa, 2008 küresel 
krizi sürecinden en az zararla çıkması ve kısa 
zamanda toparlanması büyük başarı. Bunda 
ekonomi yönetimindeki istikrarın ve kararlılığın, 
kamu mali dengelerinin düzeltilmiş olmasının 
ve bankacılık sektöründeki sağlam yapının payı 
büyük. Türkiye bu krize belki cari açıkla yaka-
landı ama kamu dengeleri sağlam olduğu için 
büyük bir dalgalanma yaşamadı. O sebepten-
dir ki, kısa sürede toparlanıp dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkeleri arasına girdi. Şu an için benim 
gördüğüm en önemli risk, Türkiye’nin uzun yıl-
lardan beri aşamadığı dış ticaret ve cari işlemler 
açığı sorunu. Her birkaç sene bir, her büyüme 
süreciyle birlikte yüz yüze geldiğimiz bu sorun, 
yapısal bir sorun. Bunu aşmak dünden yarına 
halledilecek bir konu değil elbet. Adım adım, 
aşama aşama ekonomimizin, sanayimizin cari 
açık üreten yapısını düzeltmek gerekiyor. Bu, 
istihdam için de önemli. Cari açığın tek sebebi 
enerji ithalatçısı olmamız değil. Evet, ham pet-
rol ithalatçısı bir ülkeyiz ama, ana girdisi ham 

petrol olan petrokimya ürünlerinin de ithalatçısı 
olmak mecburiyetinde değiliz. Pekâlâ, bu alan-
da ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçe-
biliriz. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Son dönemde 
bu sorunun tespit edilip çözüm için adımların 
atılmaya başladığını görüyoruz. Bu sevindirici 
bir gelişme. Yerli aramalı üretimini özendirmek 
için vergi ve teşvik politikalarında değişikliğe 
gidileceğinin açıklanması önemli. Türkiye, cari 
açık üreten yapısını düzelttiği takdirde, gelişmiş 
ülkelerle arasındaki mesafeyi daha kısa sürede 
kapatacak, daha sağlıklı ve istikrarlı bir büyüme 
sürecine girecektir.”
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Yazı: 
Serbest Çelebi36

S
eksenli yıllara kadar Anadolu’daki 
çocukların hayal dünyayla tanış-
ması “Dandini dandini dastana, 
danalar girmiş bostana” tekerle-
mesi ile olurdu. Bu çocuklar zi-
hinlerinde bostan tarlası, orada 

afiyetle bostanları mideye indiren bir dana ve 

dananın peşinden koşturan bir bostancı ile uy-
kuya dalardı. İlkokul sıralarına indiği vakit ise o 
hayal dünyası ilk defa şekle bürünmeye başlar 
ve 5 çizgi ve bir yuvarlaktan oluşan “Cin Ali” ha-
yatınıza girerdi. Biraz daha büyüyünce o dikey 
çubuklar renklenir, şekilleri değişir ve Türk kül-
türünün birer öğesi olan Nasrettin Hocalar, Ke-

Çizgi dünyasıyla tanışmamız, ilkokulda henüz okumayı sökmeye çalıştığımız dönemlerde “Cin 
Ali” sayesinde oldu. Dede Korkut hikayeleri ve Keloğlan gibi Türk kültürünün karikatür öğeleri, tele-
vizyon gelince Walt Disney’in hayal kahramanlarına yenildi. Bir zamanlar sadece çocuklarla özleşti-
rilen çizgi karakterler, Ice Age, Shrek gibi animasyonlarla büyüklerin dünyasına da girmeye başladı. 
Avatar ile 3. boyutta çağ atlayarak reel sinemanın bir parçası haline gelen animasyonlar, sinemanın 
teknolojik gelişimiyle birlikte belki de görsel dünyanın tek hakimi haline gelmeye başlayacaklar. 

Hayalden gerçeğe: 

Animasyon
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loğlan’lar ve Dede Korkut hikayelerine dönüşür. 
Oysa televizyonun salonun başköşesine yer-

leşmesi ile birlikte bu gelişim süreci tepe taklak 
oldu. 80’li yıllardan itibaren çocuklar çizgi dünya 
ile tanışmak için “Cin Ali”yi bekleyecek zamana 
sahip olmadılar ve doğrudan Walt Disney kahra-
manlarıyla hayallerini zenginleştirdiler. Varyemez 
Amca, Bugs Bunny, Tweety, Casper gibi sıradan 
çizgi filmlerinin yanı sıra Heman, Woltran gibi 
dünyayı kurtarmayı vazife edinmiş çizgi filmler-
le de dünyamızı zenginleştirdik. 2000’li yıllardan 
sonra çizgi karakterler küçüklerin dünyasında ya-
şamaktan sıkıldılar ve Shrek, Ice Age gibi başarılı 
çalışmalarla büyüklerin dünyasına da ayak bastı-
lar. Lakin, çizgi ve sinema dünyasındaki teknolojik 
gelişmeler, animasyonları bir sonraki evreye, yani 
gerçekle hayal arasındaki o ince çizgiye taşımaya 
başladı. Avatar filmi ise çizgi ile oyunculuğun, yani 
gerçekle hayalin birbirine girdiği, animasyonda 
miladın aşıldığı bir nokta oldu. 3D teknolojisinde-
ki çığır ve 4D’ye doğru gidiş, animasyonun, yani 
hayalin gerçeğe hakim olacağının bir göstergesi 
gibi. Peki, nedir çizgi, 3D veya 4D?

 

Animasyonlarda “D” zamanı

Biz de, hayalden biraz gerçeğe dönelim ve 
animasyon teknolojisinin teknik ayrıntılarından 
bahsedelim: Animasyonlar resimlerin arka arka-
ya hızlı bir şekilde gösterimi ile ortaya çıkan gö-
rüntüdür. Animasyonlar ilk zamanlar da elle tek 
tek her resim karesinin çizilmesiyle yapılıyordu. 
Ve resimler üst üste koyularak hızlı bir şekil de 
geçiriliyor ya da resimler bir çemberin etrafına 
sırayla dizilip çemberin döndürülmesi ile yapı-
lıyordu. Bilgisayarların kullanımının artması ve 
gelişmesiyle beraber bu eski yöntem tamamen 
ortadan kalktı. Bilgisayar ortamında çok daha ko-
laylıkla hazırlanmaya başlandı. Zaman içerisinde 
animasyon tek boyutludan 3 boyutluya geçti. İlk 
etapta bir boyutlu animasyonlar girdi hayatımıza. 
Çizgi filmlerde ve reklamlarda kullanılan animas-
yonlar yerini 2D tekniğine bıraktı.  2D animasyon 
tekniği sayesinde artık 12 karesi çizilen bir ka-
rakter istenilen bütün şekiller verilebilmektedir. 
Özellikle son dönemler de o kadar çok gelişti ki 
bir filmin “gerçek mi yoksa animasyon mu?” ol-
duğunu anlamakta güçlük çekiyorsunuz. 

3D animasyonlar 

Bu animasyon tekniği 2011 yılların en çok kul-
lanılan tekniğidir. 3D animasyonlar gerçek görün-
tüden ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Örneğin 

bazı filmlerde kamera salondan görüntüye başlar 
sonra kapalı camdan dışarı çıkar ve gökyüzüne 
doğru uzakları çeker. Eskiden kapalı camdan 
böyle bir görüntüyü çekmek imkansız idi. Ancak 
3D animasyon sayesinde artık bu tarz görüntüler 
çekmek daha kolay. Çünkü animasyoncu açık 
olan camı kapalıymış gibi gösterebiliyor. (Cam 
açık olsa bile siz onu kapalı sanıyorsunuz.) 

Ve 4D teknik… 

Her ne kadar sinemada kullanılmaya başlan-
masa ve sadece özel gösterilerde kullanılsa da 
4D, insanları heyecanlandırmayı başarıyor.  Özel 
gecelerde ve reklam amaçlı kullanılan bu teknik 
diğer teknikler arasında en pahalı ve en gerçekçi 
olanıdır. Örneğin bir bina üzerinden yapılan 4D 
gösteriminde camdan bir kız çıkıp el sallıyor, 
elindeki sepeti aşağıya sarkıyor. İzleyiciler ise bu 
görüntünün gerçek mi yoksa animasyon mu ol-
duğu anlaması gerçekten çok zor oluyor.  

Sinema dünyasının jokeri

Animasyonlar 2000’li yıllarla beraber sine-
ma dünyasında da kendine yer buldu. Üstelik 
öyle bir giriş yaptı ki adeta vazgeçilmezi haline 
geldi. Hemen hemen izlediğimiz bütün filmler-
de animasyonlarla karşılaşmak mümkün. Hat-
ta ve hatta sadece animasyonlardan oluşan 
filmler bile çekildi. Örneğin yukarıda da örneği-
ni verdiğimiz Avatar filminin büyük bir çoğunlu-
ğu (Oyuncular ve gerçek dünyayı anlatan bazı 
bölümler dışında) animasyonlardan yapılmış-
tır. Günümüz televizyon dünyasını istila eden 
animasyonlar neredeyse artık her karede var. 
Reklamlar, filmler, diziler ve çizgi filmlerin he-
men hemen hepsinde animasyonlarla karşılaş-
mak mümkün. Özellikle 2000’li yıllardan sonra 
çıkan neredeyse bütün filmler de animasyonlar 
mevcut. Peki, neden bu kadar ihtiyaç duyulu-
yor bu animasyonlara? Sebebi çok basit çün-
kü animasyonlar işleri çok daha kolaylaştırıyor. 
Eskiden çizgi filmlerin el ile her karesi tek tek 
çiziliyordu. Sonra bilgisayarların gelişmesi ve 
animasyonların hızlı bir gelişme göstermesiyle 
tek bir çizim bile yapılmadan çizgi filmler çe-
kilmeye başlandı. Kısacası sektör o kadar hızlı 
gelişme kat ediyor ki, artık iş hayatında bile su-
numlar animasyon halinde yapılıyor. 

Madem bu yazıya hayaller tadında başladık, 
bir tekerlemeyle bitirelim: Animasyoncular erdi 
muradına, biz çıkalım kerevetine, darısı da “Cin 
Ali”nin başına...
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İ
nternetin engellenemez yükselişi yeni 
meslek alanları yaratmaya devam edi-
yor. Başta Türkiye’nin önde gelen şir-
ketlerinin CEO’ları olmak üzere bugün 
7’den 77’ye herkes Facebook ve Twit-
ter gibi sosyal medya alanlarının gücü-

nü keşfetmenin mutluluğu içerisinde. Çünkü 
diğer bildiğimiz pazarlama yöntemlerinin tam 
aksine sosyal medya mecralarında firmanızın 
ve akabinde ürününüzün tanıtımını yapmak 
için milyonlarca dolar ödemenize gerek kal-

mıyor. Hem de zaman kısıtlaması olmadan 
istediğiniz kişilere istediğiniz zamanda ula-
şabiliyorsunuz. Sadece şirketler değil, bugün 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak 
üzere pekçok siyasetçi bu ağları kullanarak 
halkla daha iyi ilişkiler kuruyor. Biz de hal 
böyle olunca bu sayımızı “Sosyal Medya” ve 
bu gücü keşfeden iş adamlarına ayırmak iste-
dik. Ama önce konuyu daha iyi anlamak için 
sosyal medya kavramına biraz daha derinden 
bakalım… 
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 CEO’lar Sosyal Medyayı 

Keşfetti
Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini satış ve pazarlama aracı olarak kullanan 
CEO’ların sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü giderek alternatif bir mecra alanına dönen sosyal 
medya, insanlara en hızlı ve en kolay yoldan ulaşma yöntemi olarak görülüyor. 

p
ay

la
si

m
@

tu
rk

iy
ef

in
an

s.
co

m
.t

r



39

Sınırları olmayan bir dünya

Sosyal medya, basitçe ifade etmek gere-
kirse zaman ve mekân sınırı olmaksızın mobil 
ve bilgisayar tabanlı olarak insanlar arasındaki 
bir iletişim, etkileşim aracı olarak ifade ediliyor. 
Bugün ülkemizde dâhil olmak üzere en çok 
kullanılan sosyal medya araçları, Facebook 
ve Twitter olarak gösteriliyor. Bunu rakamsal 
olarak ifade etmek gerekirse, Facebook’daki 
29,5 milyonun üzerindeki üye sayısı ile Türkiye 
bugün dünyada dördüncü büyük ülke konu-
munda. Son yapılan araştırmaya göre Twitter 
kullanıcı sayısı ise ülkemizde 4 milyonu aşmış 
durumda. Türkiye’de insanlar günlük ortalama 
3 saatlerini sosyal medya ile geçiriyorlar. Kısa-
cası Türkiye sosyal medyayı en çok kullanan 4. 
ülke. İlk üç sırada ise Amerika, Endonezya ve 
İngiltere var. Dünya’da 600 milyon Facebook 
kullanıcısı olduğunu da bir not olarak verelim. 

CEO’lar ön planda 

Bankacılıktan telekominikasyona kadar ak-
lınıza hayallinize gelmeyecek kadar pek çok 
Türk firması da bugün Facebook ve Twitter 
gibi sosyal paylaşım siteleriyle rakiplerine fark 
atıyor. İşte bu kanalları en çok kullanan mes-
lek gruplarından biri, CEO’lar. İngiliz araştırma 
şirketi Weber Shandwick’in yaptığı araştırma-
ya göre ABD’de CEO’ların yüzde 16’sı sosyal 
medyayı kullanıyor. Twitter’da bulunanların 
oranı ise yüzde 8. Bu rakamları her geçen gün 
artırabilmek mümkün. Ülkemizde de bu sosyal 
paylaşım ağlarını pek çok CEO kullanıyor. Ör-
neğin,  en çok twitter kullanan iş adamlarından 
biri Tüsiad Başkanı Ümit Boyner. Boyner’in dile 
kolay tamı tamına 48.238 takipçisi var. Alphan 
Manas, Adnan Dalgakıran, Rıza Kadılar, Hilmi 

Güvenal, Tuğrul Tekbulut, Faruk Eczacıbaşı, 
Ümit Kiler ve Cahit Paksoy da  Twitter’ı sürekli 
kullanan işadamlarından bir kaçı. 

Neden sosyal medyada yer 
alıyorlar?

Peki, dünyayı dize getiren ve firmalarını ba-
şarıdan başarıya koşturan bu işadamlarının bu 
sosyal paylaşım sitelerinde işi ne? Neden sos-
yal medyada yer alıyor? İşte, maddeler halinde 
CEO’ların buralarda bulunma nedenleri:

• Güçlü Müşteri İletişimi: İlk olarak sos-
yal medyada yapılan bir çalışmanın etkilerinin 
çok hızlı bir şekilde öğrenilmesinin CEO’ları 
bu son mecralara yönlendirdiğini belirtelim. 
Çünkü bu diğer bir adımda güçlü bir müşteri 
iletişiminin oluşmasını sağlıyor. Ama uzman-
lar uyarıyor, sosyal medyada müşteriyle bire 
bir irtibat halinde olmak yanlış bir harekette 
marka değerini olumsuz etkileyebilir.  

• Düşük maliyetli bir mecra: Sosyal 
medyanın maliyetleri oldukça düşük. Sosyal 
medya kanalları yazımızın başında da belirtti-
ğimiz üzere zaman, para ve eforda gözle gö-
rülür bir tasarruf sağlıyor. Klasik mecralarda 
çok para harcayarak alacağınız verimi burada 
daha az parayla alabiliyorsunuz. 

• Hızlı etkileşim: Sosyal medyanın en 
önemli özelliklerinden birisi de hızlı etkileşim. 
Çünkü fikrinizi beyan ettiğiniz bir konuyla ilgili 
size geri dönüş, saniyelerle ifade ediliyor. Ay-
rıca firmaların artık milyon dolarlar ödeyerek 
tüketici araştırmaları yapmalarına gerek kalmı-
yor. Çünkü firmalar sosyal medya sayesinde 
kendi tüketicileriyle direkt bağlantı içinde olup 
onların olumlu, olumsuz eleştirilerinden, yeni 
fikirlerinden anında haberdar olabiliyorlar. 
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G
eçmişten günümüze var olan 
tüm geleneklerde insanlar her-
hangi bir varlığı, nesneyi ya da 
bir değeri ilahi bir güce kurban 
etmişler. İslam’daki kurban iba-
detine benzer uygulamaları di-

ğer pek çok dinde de farklı isimlerle görüyoruz. 
İşte bu yüzden Kurban Bayramı’na sayılı günler 
kala evrensel bir gerçek olarak Kurban’ı ele aldık. 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din-
ler Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim 
Üyesi ve Fakülte Dekanı olan Prof. 
Dr. Şinasi Gündüz konuyla ilgili 
düşüncelerini beyan ederek 
sayfalarımızı güzelleştiren 
isim oldu. 

İsimler değişiyor amaç aynı

Gündüz, kurban, kobran, sacrifice, uhdiye, 
sunu ve saçı benzeri hangi terim kullanılırsa kul-
lanılsın bir ibadet olarak kurbanın temel amacı-
nın kutsalla iletişim kurmak olduğunu söylüyor. 
Gündüz’e göre kurbanın dışında zekât, oruç, 

hac gibi ibadetlerde de temel amaç Allah’a 
yakın olma ve onunla bir şekilde de 

olsa iletişim kurma. Kısacası nasıl 
adlandırılırsa adlandırılsın tarih-

te İslam’daki kurban ibadetine 
benzer uygulamaları diğer pek 
çok dinlerde de farklı şekil-
lerde de olsa görüyoruz. Ör-

neğin Yahudi geleneğinde de 
ilahi güce kurban sunuluyormuş. Ta-

rihçiler kanlı kurban törenlerinin yerini 
şimdilerde duanın aldığını belirtiyor. 

Diğer dinlerde de var

Gündüz, bu durumun Hıristiyan gele-
neğinde de kendini gösterdiğini söylüyor. 

Gündüz, “Hristiyan geleneğine göre İsa 
Mesih, bir kurban kuzusu gibi çarmıha ge-

rilerek insanların kurtuluşları için ölümü göze 
almıştır. Dolayısıyla insanların, günahlarından 

arınmaları için tövbe amacıyla yaptıkları kurban, 
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Evrensel Bir Gerçektir’’
İslam’da kurban ibadetine benzer uygulamaların diğer pek çok dinde de olduğunu biliyor muy-

dunuz? İsimler değişse de amaç hep aynı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana 
Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi ve Fakülte Dekanı olan Prof. Dr. Şinasi Gündüz “Her gelenek kurbanın 
şeklini ve çerçevesini kendi yapısına göre belirlemekte, ancak bütün dini geleneklerde kurban iba-
deti günahlardan arınma, tövbe, şükür ve kefaret gibi amaçlarla ifa edilmektedir.”  diyor. 

‘‘Kurban
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adeta İsa Mesih’in şahsında yerine getirilmiş 
oldu. Bunun yanı sıra Hristiyan geleneği, İsa’nın 
havarileriyle yediği son yemeğinden mülhem yer 
verdiği, evharist ayinini bir kurban töreni olarak 
değerlendirmekte ve burada İsa Mesih’in çar-
mıhta kurban edilmesine inananların iştirak ettik-
leri düşünülmektedir” diyor.  Gündüz, Sabiilik ve 
Mecusilik gibi diğer Ortadoğu dinlerinde de kur-
ban törenlerinin olduğunu ifade ediyor. Örneğin, 
Sabiiler kurban hayvanı olarak güvercin ve koç 
kullanırlarmış. Buradaki kurban töreni, bir rahip 
gözetiminde yapılarak, kesim işini yapan rahibin 
hayvanın kulağına hafif sesle okuduğu duayla 
başlıyormuş. 

Özel günler içinde kurban 
veriliyor

Diğer taraftan kurban törenlerinin bazı önem-
li olayların hatırlanması amacıyla da yapıldığını 
özellikle belirtelim. Gündüz, “Doğum, ölüm, ev-
lilik, önemli bir göreve gelme ya da atanma gibi 
durumlarda kurban sunmaya yaygın şekilde 
rastlanır. Atalar ve imparator kültünün yaygın ol-
duğu antik ve günümüz geleneklerinde atalarla 
ilgili özel günlerde ya da imparatorların doğum 
günleri ve benzeri zamanlarda kurban sunma 
geleneğine rastlanmaktadır. Örneğin Miladi ilk 
yüzyıllarda Anadolu, Makedonya, Yunanistan 
ve benzeri bölgelerde, imparatorluk kültünün 
oldukça yaygın olduğu ve imparatorların do-
ğum tarihleri ya da iktidara geliş yıldönümle-

rinin kurbanlar ve benzeri törenlerle kutlandığı 
bilinmektedir” diyor. Kısacası Kurban’ın hangi 
ismi alırsa alsın evrensel bir gerçek olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gündüz’ün son açık-
lamaları Kurban Bayramı öncesinde kaleme al-
dığımız bu yazımızda ne demek istediğimizi ka-
nıtlıyor. Çünkü Gündüz “Hemen hemen bütün 
dini geleneklerde kurban ibadetine bir şekilde 
yer verildiği dikkat çekmektedir. Her gelenek 
kurbanın şeklini ve çerçevesini kendi yapısına 
göre belirlemekte, ancak bütün dini gelenek-
lerde kurban ibadeti günahlardan arınma, töv-
be, şükür ve kefaret gibi amaçlarla ifa edilmek-
tedir” diyor. 
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Röportaj: 
İrem Ekkaldır

Şinasi Gündüz Kimdir?
İstanbul Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dinler 
Tarihi Ana Bilim Dalı’nda 
Öğretim Üyesi ve Fakülte 
Dekanı olan Prof. Dr. Şina-
si Gündüz 1984’de Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi’ni bitirdi. 1988-1991 
arasında lisansüstü çalışmalarını İngiltere’de 
Durham Üniversitesi School of Oriental Stu-
dies ve Manchester Üniversitesi Orta Asya 
Çalışmaları Bölümü’nde yaptı. Doktorasını 
1991’de Manchester Üniversitesi’nde ta-
mamladı.  
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M
agnum Fotoğraf Ajansı ve Na-
tional Geographic Dergisi’nin 
fotoğrafçısı Steve McCurry’nin 
son Kodachrome filmiyle çek-
tiği fotoğraflar, dünyada ilk 
kez Eylül ayının başına kadar 

İstanbul Modern’de sergilendi. Steve McCurry 
ve çalışmasının önemi şuydu: Sanatçı 30 yıldır 

kullandığı bu filmin son 36 karesiyle farklı ülke-
lerdeki kentleri ve kişileri çekerek, bir dönemin 
kapanışına tanıklık etti ve bunu tüm dünyaya 
Türkiye üzerinden sundu. Ünlü oyuncu Robert 
de Niro ile başlayan “Son Kodachrome Filmi” 
başlıklı sergide Hintli aktör, yönetmen, yapımcı 
Aamir Khan, Hintli yazar ve aktrist Shenaz, Hintli 
aktrist ve yönetmen Nandita Nas, Hint sineması-G

Ü
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Fotoğrafçı, 
Dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından biri olarak kabul edilen Amerikalı Steve McCurry ile 

eski stil ve dijital fotoğraf sanatını, ünlü aktör Robert de Niro’dan Afgan Kızı’na kadar çektiği birçok 
karenin öyküsünü konuştuk...

eğlenceyi seven biri olmalı!
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nın ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden Amitabh 
Bachchan, Elizabeth filminin yönetmeni Shekhar 
Kapur ve Ara Güler’in yanı sıra Rajastan’daki Ra-
bari kabilesinden etkileyici portreler bulunuyor.

Projeyle ilgili biraz bilgi verelim. Gelişen tek-
noloji ve dijital fotoğraf makinelerinin yaygınlaş-
masıyla birlikte özellikle basın fotoğrafçılarının 
gözdesi olan Kodachrome’un üretimi 2009 yı-
lında durduruldu. 1935’te üretimine başlanan, 
görüntü teknolojisinde “ikon” olarak nitelendi-
rilen Kodachrome, 73 yıllık tarihinde amatör ve 
profesyonel fotoğrafçıların en çok tercih ettiği 
filmlerden oldu. 1960’lı yılların sonu ile 70’lerde 
efsaneleşen film için, 1973 yılında ünlü sanatçı 
Paul Simon bir şarkı yaptı. 1984’te Pakistan’da-
ki bir mülteci kampında görüntülediği ve onu 
National Geographic dergisinin kapağına taşı-
yan Afgan Kızı ile Steve McCurry de bu filmlerle 
dünyanın her yerinde inanılmaz karelere imza 
attı. McCurry, 1974 yılında Pennsylvania Eyalet 
Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar ve Mimari Bölü-
mü’nden mezun oldu, 1979 yılında serbest foto 
muhabirliğine başladı. Fotoğraf dalında, “Maga-
zine Photographer of the Year”, “World Press 
Photo Award”, “Oliver Rebbot Memorial Award” 
gibi uluslararası birçok ödülün sahibi olan Steve 
McCurry ile sergiyi ve fotoğraf sanatını konuştuk.

Fotoğrafçılık, iletişimin temel 
taşlarından biri...

Yaşadığımız çağ, gerçekten insanın başını 
döndürüyor. Teknoloji alanında da geçerli bu. 
Teknolojinin her geçen gün kendini yenilediği 
bu zaman diliminde fotoğrafı siz nerede görü-
yorsunuz?

Hayatta her şey geçicidir. Filmler tabii ki muh-
teşemdi ancak şu an dijital fotoğrafçılığın tüm 
nimetlerinden zevkle yararlandığımı söylemem 
gerekiyor. Geçmişle ilgili her zaman için hoş bir 
nostalji hissi vardır ancak ben her zaman için 
geleceğe bakmayı yeğlerim. Eminim ki bundan 
10-20 yıl sonra öyle bir teknoloji ile karşı karşı-
ya kalacağız ki bugünün ileri teknolojisi bize taş 
devrindenmiş gibi gelecek. Buna rağmen inanı-
yorum ki fotoğrafçılık, iletişimin temel taşlarından 
biri olarak asla önemini yitirmeyecek. Görsel 
iletişimin en ilkel dönemlerinde insanlık yaşa-
dığı dünyayı görsel olarak da anlamaya gayret 
gösterirdi. Bu anlamda fotoğrafın gerçekliğe en 
yakın görsel malzeme olduğunu söyleyebilirim. 
Yani fotoğraf hiç bir zaman önemini kaybetme-
yecektir. 
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eğlenceyi seven biri olmalı!
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Sizin için dijital fotoğraf mı eski usül mü 
makbul? Hangisini daha çok seviyorsunuz?

Dijital teknolojiye geçişin bize önemli ölçü-
de yararları oldu. Film kullandığım dönemler-
de, çalıştığım bir konu için 800 ila bin arasında 
rulo kullanırdık ancak çektiğim o kadar fofo-
toğraf arasında sadece 20-25 kare gerçekten 
kabul edilebilir nitelikte olurdu. Kameralarda 
filmden dijital fotoğrafçılığa geçiş kesinlikle ne-
fes kesici bir dönüşümdür. Dijital kameralarla 
fotoğrafçılık alanında büyük bir atılım yaşandı. 
Örnek vermem gerekirse dijital kameranızda 
sadece ISO değerlerini değiştirerek, karanlık 
bir ortamda istediğiniz gibi fotoğraf çekebilir 
ve çok iyi sonuç alabirsiniz. Oysa eskiden film 
kullandığımız makinelerle bu tür sonuç almak 
imkansızdı. Veya film kullanılan dönemlerde 
hareket alanım ISO 400 ile 800 arasında sınır-
lıydım. Şimdi ise çok kolay ve hızlı bir şekilde 
ISO 100 ila ISO 1000 ve daha fazla değer ara-
sında hareket edebilirim, gerçekten çok karan-
lık ortamda çok hızlı hareketleri sorunsuz bir 
şekilde fotoğraflayabilirim. Filmle ilgili özledi-
ğim tek bir şey var o da negatif filmlere veya 
resimlere dokunabilmek.

Kodachrome filmi eskiden bir fotoğrafçı 
için ne ifade ediyordu? Siz bu filmleri neden 
bu kadar seviyorsunuz?

Muhteşem bir renk paleti vardı. Şiirsel bir 
görüntü, abartılı bir titizliği olmayan ancak 
muhteşem, gerçek ve enerjik renkler, çek-
tiğimiz objeye en yakın. Ben yıllardır dijital 
fotoğraf çekiyorum ancak aynı şartlarda Ko-
dachrome filmlerden daha kaliteli fotoğraflar 
çektiğimi söylemem mümkün değil.Renklerin 
olağanüstü güzel çıkması için ortamın ışığının 
iyi olması ve denklanşör hızının yüksek olması 
gerekiyor. Diğer filmlerde göre kodachrome 
filmleri, daha şiirsel, yumuşak ve zarif olarak 
tanımlayabileceğim sonuçlar veriyordu. Dijital 
fotoğrafçılıkta her ne kadar yeni özellikler edi-
nildiyse de mutlaka resim kareleri üzerinde 
daha sonradan ufak tefek de olsa bazı de-
ğişiklikler yapmak gerekiyor. Kodachrome’da 
ise filmi kutusundan çıkardığı anda sonuç 
muhteşem olurdu. 

Dijital makinelerin, Kodachrome filminin 
yerini almasına üzülüyor musunuz?

Kodachrome benim için eski bir yöntem, 
eskiden tanışıp da bir daha görme ihtimalinin 
olmadığı bir kişi gibi. Çok güzel, muhteşem bir 

filmdi, onunla çok büyük başarılara imza attım. 
Üzgün demeyelim ama nostaljik duygular uyan-
dırıyor bende. Bana herşeyin bir gün yok olup 
gideceğini hatırlatıyor

Kodachrome filmi ile çektiğiniz ve sizde 
derin bir iz bırakan bir fotoğrafın öyküsünü 
anlatabilir misiniz?

Hindistan’da merak ettiğim göçebe bir ka-
bile vardı. Onların yaşam biçimi, bizim içinde 
bulunduğumuz modern dünya yüzünden hızlı 
bir şekilde yok oluyor. Bu göçebe kabilenin 
koyun, keçi ya da sığır sürülerine yeşil mera-
lar bulmak için yaptıkları yolculuklar yakın bir 
zamanda son bulacak. Ben bu tür bir yaşam 
şeklinin yok olmasıyla kodachrome filmeleri-
nin yok olması arasında benzerlik kurduğum 
için bu projenin çok anlamlı olduğunu düşü-
nüyorum. 

Hayatın ilginç anlarını yakaladı

30 yıldır kullandığınız bu filmin son 36 ka-
resini farklı ülkelerdeki kentleri, kişileri çek-
mişsiniz. Bunun öyküsünü bize ayrıntılı olarak 
anlatabilir misiniz? Neler geçti başınızdan, ne 
gibi hikayelerle döndünüz?

Benim tek yaptığım aslında dikkatli bir şekil-
de ilginç anları aramak oldu. Portreler üzerin-
de çalıştım bu da bana daha fazla proje üze-
rinde kontrol sağladı. İstediğim anı, durumu 
ve arka planı bulup seçebiliyordum. Kendimi 
özel hissetmek için bu rolü istedim. Her çekti-
ğim karenin diğerlerinden farklı ve ilginç olması 
gerekiyordu bu nedenle kendi bulundukları ko-
numlarında ikonlaşmış kişileri bulmaya çalıştım, 
ABD’li aktör Robert De Niro, Hindistan sinema-
sının yaşayan efsanesi aktör Amitabh Bachc-
han ve fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara 
Güler... Hepsi benim için çok özeldi.

İstanbul Modern’de sergilenen fotoğrafla-
rınızın önemi ne size göre?

Benim mesleğimde bu kadar önemli bir yer 
tutan bu filmin son kutusunu çekmek çok bü-
yük bir sorumluluk duygusu verdi bana. Bu eski 
bir dostuma göstermek istediğim son bir övgü 
gibiydi. Bu nedenle fotoğraflarımda biten bir 
dönemle benzerlikler gösteren konular seçtim. 
Umarım amacıma ulaşabilmişimdir. Bu sergi, 
projemin zirvesi niteliğinde ve seçtiğim fotoğ-
raflar dünyada ilk kez sergileniyor. 
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“De Niro’yla çalışmak çok kolay”

Robert de Niro’yu çekerken neler hisseder 
bir fotoğraf sanatçısı. O nasıl bir insandır ve 
sizin onu çektiğiniz karelerin öyküsü nedir?

Manhattan’da, oyuncu-yönetmen Woody 
Allen, yönetmen Martin Scorsese ya da oyun-
cu Robert De Niro’nun fotoğraflarını çekmeyi 
düşünüyordum. Woody Allen ve Scorsese o 
günlede şehir dışındaymış ve zaman konu-
sunda da ikisiyle de anlaşamadım. Robert De 
Niro o dönem New York’ta olacağını ve pro-
jeyle çok ilgili olduğunu bildirdi bana. Kendi-
siyle çalışmak son derece kolaydı, istedikle-
rimi sorun çıkarmadan sabırla yerine getirdi. 
Bana sadece en güzel kareyi seçmek kaldı 
aslında. 

Sizi National Geographic dergisinin kapa-
ğına taşıyan Afgan Kızı’nı yıllar sonra gördü-
ğünüzde ne hissettiniz?

Aradan geçen bunca yıla rağmen, ben hala 
bu görüntünün güçlü olduğunu düşünürüm. 
Kendisiyle yıllar sonra karşılaşmak inanılmaz 
bir deneyimdi. Gözlerindeki ateşi ve yoğunluğu 
yıllara rağmen koruyordu. Yaşadığı kötü yaşam 
koşullarına rağmen bence hala çok güzel.

İyi bir fotoğrafçı...

Siz fotograf çekerken ilk yaptığınız şey ne-
dir? Bir şeyi çekerken beyninizden, ruhunuz-
dan neler geçer?

Fotoğraf çekiminden önce kafamda hiç 
bir plan program olmadan sabah erken saat-
te şehrin sokaklarında gezerim, herhangi bir 
zorlama ve beklentim olmadan dünyayı gezip 
keşfederek... Bence iyi bir fotoğrafçı yeterli mik-
tarda eğlenmeyi seven biri olmalı. Benim çekti-
ğim o muhteşem yerlere gidip fotoğraflama gibi 
gerçekten inanılmaz bir fırsatım oldu. Bu muh-
teşem gezegeni keşfetmekten daha güzel bir 
yaşam biçimi düşünemiyorum. Her zaman için 
çok çalıştım ve mesleğime tutku derecesinde 
bağlıyım ve yaptığım işe aşığım. Meraklı olmak 
bence çok önemli. Bir köyün ya da şehrin ara 
sokaklarında veya bir alanın arka taraflarında 
gezmeyi daha çok yeğlerim her zaman için, bu 
şekilde yepyeni şeyler keşfederim. Bence dün-
yada seni hayrete düşüren şeyleri başkalarıyla 
paylaşma isteği fotoğrafçılığın merkezini oluştu-
ruyor. Keyif aldığın bir teknik bulman gerekiyor. 
Yaptığın işte sana en çok neyin zevk verdiğini 
bulmak da önemli. Bir de en rahat hangi po-
zisyonda fotoğraf çektiğini bilirsen çok daha iyi 
sonuçlar alabilirsiniz. 
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ürkiye Finans Katılım Bankası’nın 
birkaç kadın müdüründen biri Hati-
ce Keskin. Keskin bir yıldır bankanın 
Bafra Şube Müdürlüğünü yürütü-
yor. Bir kadın olmanın hassasiyeti-
ni bankacılık sektörüne yansıtarak 

kısa sürede başarıyı yakalamış bir isim aynı 
zamanda kendisi. Keskin, “Başarılı olacağımıza 
inandık” diyor ve başlıyor anlatmaya…

İlk olarak şubenizi tanıtır mısınız?

Bafra şubesi 2008 yılının Mayıs ayında açıl-
dı. 2008 yılından bu yana mevduatta çok iyi 
yerlere geldik. Katılım bankası olarak özellikle 

mevduat alanında Bafra’nın böyle bir banka-
ya ihtiyacı vardı. Mikro ölçekli bir şubeyiz. Ben 
dâhil 8 personelimiz var ama çok büyük bir 
ekip çalışması içerisindeyiz. Bafra’da hep ikili 
ilişkiler yaygındır. Şube içerisinde de ilişkileri-
miz oldukça kuvvetli.

Bir iş gününüzü anlatabilir misiniz?

Sabah ilk iş olarak, arkadaşlarla o günkü 
programı yapıyoruz. Gün içindeki yoğunluğa 
bağlı olarak müşteri ziyaretlerimizi yapıp her 
akşam küçük bir toplantıyla günü değerlendi-
riyoruz ve ertesi gün yapacaklarımızı konuşu-
yoruz.ŞU

B
E

“Ekibimle Birlikte
  Başarılı Olacağımıza İnandık”

“Bankamızın gücünü arkamıza alarak değerlerimizden ödün vermeden samimiyetle çalışıyo-
ruz. Bu azimle daha da iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.”

 Soldan Sağa; 
Hamit Temel, Yaşar Ekiz, Songül Dursun, Hatice Keskin
Fatih Ekiz, İsa Gökçe, Nurcan Yılmaz
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Bafra’da hâkim olan sektörler nelerdir?

Bafra ilçesi Kızılırmak nehrinin getirdiği zen-
gin alüvyonlu toprakların oluşturduğu geniş 
delta üzerinde kurulmuştur. Nüfusun %50’si 
son yıllarda görülen kalkınma ve sanayileşme 
çabalarına rağmen kırsal kesimde yaşamakta-
dır. Bu nedenle Bafra’da tarım ve hayvancılık 
sektörü hâkimdir. Bafra üretiminde çoğunlukla 
çeltik, hububat, sebze ve meyvelerden oluşan 
bir ürün grubu var. Müşterilerimizi çoğunlukla 
çiftçiler oluşturuyor. Küçük esnaf grubu müş-
teri portföyümüzde bulunmakla beraber diğer 
taraftan baktığımız zaman müşterimiz hangi 
işi yaparsa yapsın bir ucu mutlaka çiftçiliğe 
dayanıyor. Burada tarım ekonomisi ağırlıklı 
olduğu için müşterilerimizin büyük bir kısmını 
toptancılar oluşturuyor. Ayrıca hizmet ağırlıklı 
bir iki firmamız var. Tabii gelişmekte olan inşa-
at sektörü nedeniyle müteahhit firmalarımızda 
ağırlıklıdır. 

Bafralı çiftçiler gülüyor
Yapmış olduğunuz çalışmalardan kısaca 

bahsedebilir misiniz?

Örneğin, “Gülen Çiftçi” adı altında yeni bir 
çiftçi paketi başladı. Biz çiftçilere bu pakette 
kurumsal finansman desteği veriyoruz. Bu ça-
lışma, Bafra’nın ekonomisi genellikle tarıma 

dayalı olduğu için oldukça rağbet gördü. Ayrı-
ca toplu konut projeleriyle ilgili çalışmalarımız 
var. Bafra’da inşaat firmaları da var. Bunlar 
daha çok Yap-Sat firmaları. Çünkü Bafra geliş-
meye oldukça müsait. Önceden evler iki katlı 
müstakil sobalıydı, artık insanlar daha modern 
evlerde oturmak istiyor. Bu nedenle müteah-
hit firmalarıyla da birlikte çalışıyoruz. Üzerimi-
ze düşen büyük görevlerinden biri de İlçede 
ilk ve tek katılım bankası olmamız nedeniyle, 
katılım bankası prensiplerini tanıtmak, hayata 
geçirmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu doğrultuda 
çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Şubenizin başarısını neye borçlusunuz?

Her şeyden önce başarılı olacağımıza inan-
dık. Bankamızın gücünü arkamıza alarak de-
ğerlerimizden ödün vermeden samimiyetle 
çalışıyoruz. Bu azimle daha da iyi yerlere gele-
ceğimize inanıyoruz. 

Bir kadın olmak…
Son olarak bir kadın banka müdürü ola-

rak, kadın olmanın bankacılık sektöründe 
ne gibi avantajları ile karşılaştınız? 

Öncelikle bazı dezavantajları avantaja çe-
virdiğimi bilmenizi isterim. Bankacılık sektörün-
de farklı bir kesimi temsil ettiğimi düşünerek 
hep bu doğrultuda davrandım. Kadın olmanın 
hassasiyetinden dolayı, pek çok konuda em-
pati yaparak daha da hassas ilişkiler kurdum. 
Gerek müşteri ilişkilerini gerekse personel iliş-
kisini aynı hassasiyetle devam ettirdim.

Hatice Keskin kimdir? 

1971 Eskişehir doğumlu Hatice Keskin, 
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirmiş.  
Bankacılık hayatına 1994 yılında başlayan 
Keskin, 2004 yılında Türkiye Finans ailesi-
ne katılmış. Bir yıldır Türkiye Finans Bafra 
Şubesi’nin müdürü olarak görev yapan 
Keskin, evli ve iki çocuk annesi. 
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Tarihe dönüp baktığımızda hep kazanılanlar ya da kaybedilenleri görürüz. Ders kitaplarında anlatı-
lanlar savaşlar, kazanışlar, kaybedişlerdir her zaman. Bir de anlatılmayanlar vardır tarihin arka yüzünde. 
Rivayetlerde kalanlar anlatılmayanlar… Biz de çokça anlatılmayanı, rivayette kalmış bir aşk hikâyesini, 
Mihrimah Sultan Camileri’ni anlatalım istedik bu sayıda sizlere…

H
er gün birçok insan önünden 
geçiyor Mihrimah Sultan Cami-
lerinin… Camileri diyoruz çünkü 
Edirnekapı ve Üsküdar’da olmak 
üzere iki Mihrimah Sultan Külliye-
si bulunuyor. İbadetini yapmak 

için gelenler, ihtişamına kapılıp görmek isteyen 
turistler, gölgesinde soluklanmak için mola ve-
renler ve daha niceleri ziyaret ediyor Mihrimah 
Sultan’ı… Son günlerin popüler bir dizisi ne-
deniyle yeniden gündeme gelen Kanuni Sultan 
Süleyman ile Hürrem Sultan’ın aşkından doğ-
muş olan Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan 
imzasıyla yapılan bu iki caminin hikâyesi bugü-
ne kadar pek çok yazara ve şaire ilham oldu. 
Bunlardan biri de İskender Pala’ydı. Bakın Pala 
Mihrimah Sultan Cami ile ilgili neler anlatıyor:

“Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir kız 
yaşardı bu şehirde. Adı: Mihrimah... Mihrimah; 
‘‘mihir’’ güneş, ‘‘mah’’ ay idi. Muhtemelen ba-
bası Sultan Süleyman kızına Mihrimah adını 
koyarken bir yanağı güneş öbür yanağı ay gibi 
parlak olsun diye koymuştu. Mihrimah Hürrem 
Sultan’ın kızıydı. Hürrem Sultan Kanuni’nin ahir 
ömründe bir takım entrikalar çevirip, şehzade-
lerini birbirine kırdıtmaya, babası ile oğullarının 
arasını bozmaya başladığı dönemlerde Mihri-
mah çok sıkılır bu işlerden. Sarayın entrikala-
rından sıkılan Mihrimah o dönemde politik bir 
evlilikle Rüstem Paşa’yla evlenir.  Zannediyo-
rum ki bu politik evlilikten de mutlu değildir. Ve 
kendisine bir dünya kurmuştur. Hayır işlerini 
yapar, bir şeyler yaptırırdı. Padişah kızıdır, be-
lirli bir geliri, vakıfları, arazileri vardır. Derken 
günlerden bir gün Mimar Sinan ustayı çağırır 
der ki: “Usta benim için İstanbul’da güzel bir 
yerde güzel bir külliye yap.”(külliye bir yapı 

kompleksiydi; içinde okul, hamam, mektep, 
medrese camii vb. bulunuyordu.) Sinan: “Ne-
reye yapayım Sultanım?” dediğinde “Yerini sen 
seç” der. Ve Sinan Üsküdar’da (bugün Üskü-
dar İskelesinin olduğu yerde, vapurların ya-
naştığı iskelenin hemen ayağında) Sultan Te-
pesi’nin yamaçlarını seçti. Mihrimah Külliyesini 
oraya yaptı. (Eskiden Üsküdar’daki Mihrimah 
Camii ile deniz arasında meydan yoktu.) Sinan 
Usta o külliyeyi öyle bir yapar ki taşlarını daha 
küçük yontturur, pençelerinin ölçüsünü daha 
zarif çizer, kapısını daha güzel işletir ve niha-
yet ortaya külliye çıktığında Üsküdar’ın Sultan 
Tepesi’nin yamaçlarında çok harikulade bir 
külliye meydana gelir. Daha sonraki yıllarda bu 
güzel külliyenin kıymetini bilmek isteyen İstan-
bullular o külliyenin arka tarafına düşen  evlerin 
imarı için bir kural koymuşlardı. Kural şudur: 
Sultan tepesine yapılacak evlerde pencere bü-
yüklükleri ve kapı büyüklükleri İstanbul’un her-
hangi bir semtinin kapı büyüklükleri ve pencere 
büyüklüklerinden 3/2 oran daha küçük yapıla-
caktı. Bu neyi getirir. Bu normalde bir gözün 
pencere ve kapı algılaması standart olduğun-
dan oraya baktıklarında kendi yaşadıkları ev-
lerin kapı ve pencere ölçüleriyle baktıkları için 
arkadaki evler normal boyutta algılanır, öndeki 
o küçücük külliye birden bire bir ihtişam kaza-
nır. Yani 3/2 oranında büyür. Peki, İstanbullular 
neden böyle yapar? Çünkü o külliye iyi niyet, 
sevgi ve aşkın eseridir. Aradan bir 15 yıl kadar 
geçer. Mihrimah, Mimar Sinan ustayı yeniden 
çağırı ve der ki: “ Sinan Usta, benim için yeni 
bir külliye daha yap” o zaman Sinan usta: “Ne-
reye yapayın sultanım?” dediğinde Mihrimah 
“Yerini yine seç seç usta” der. Ve daha önce 
Asya’nın en uç noktasını seçen Sinan bu sefer Z
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Yazı: İrem Ekkaldır

Güneş ve Ay 
Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı
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Avrupa’nın en yüksek tepesini seçer. Edirne-
kapı’ya bir Mihrimah Sultan Külliye’si kurar.  
Ve oraya yine bir mescit, bir mektep, bir camii, 
bir medrese, bir hamam, bir sebil, bir çeşme 
vb. bir külliye yapar.  Yıllar sonra tanzimat yıl-
larında bir şair yahut da biraz daha gönülden 
bakmayı bilen bir adam, bir kadın her iki külli-
yeyi görebilecek bir yer de otururlar. Nisan’ın 
ortalarında Üsküdar’daki külliyenin iki minaresi 
arasından akşam üzeri dolunay doğarken Edir-
nekapı’daki külliyenin kubbesi üzerinden gü-
neş batar. Aynı paralel çizgide yapmıştır Sinan 
külliyeleri. Ertesi sabah Üsküdar’daki iki mi-
narenin arasından güneş doğarken Edirneka-
pı’daki külliyenin kubbesi üzerinden ay batar. 
Kadının adı Mihrimah idi. Şimdi siz söyleyebilir 
misiniz Mimar Sinan bunu tamamen tesadüfen 
yapmıştır. Mimar Sinan acaba Mihrimah’a âşık 
mıydı? Mihrimah’ı gök kubbenin altında binler-
ce yıl adını andırabilecek güzelliği başka hiç 
kimseye yapmadı. Kanuni’ye bile yapmadı da 
neden Mihrimah’a yaptı?”

İşte İskender Pala böyle anlatıyor Edirne-
kapı ve Üsküdar’da bulunan Mihrimah Sultan 
Külliyeleri’nin hikâyesini…  Aşkın eserleri mi-
dir, değil midir kesin olarak bilemesek de böy-
le iki güzel eserin günümüzde bizlerle olması 
gurur verici bir şey. 

Karşıt görüşler de var

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da İsken-
der Pala’nın aksini iddia edenlerden… Ortaylı 
konuyla ilgili şunları söylüyor: “Hikâyenin bir 
fanteziden, efsaneden öteye geçmesi müm-
kün değil. Kişi Mimar Sinan da olsa impara-
torluğun sadrazamının tek eşine böyle duygu-
lar beslenmesi hayatının sonu anlamına gelir. 
Camilerin yerleri seçilirken veya mimarisinde, 
Mihrimah Sultan’a özel hesaplar yapılmış ol-
ması da bu aşkın varlığını kanıtlamaya yetmez. 
Mimar Sinan, hangi eserinde hesap yapma-
mıştır ki?” Farklı yorum ise Mimar Sinan hak-
kındaki en kapsamlı kaynak olarak bilinen “Si-
nan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari 
Kültür” isimli kitabın yazarı Harvard Üniversite-
si Öğretim Görevlisi Prof. Gülru Necipoğlu’na 
ait. Necipoğlu, bu aşkın ilk kez Arthur Stratton 

isimli yazar tarafından dile getirildiğini belirte-
rek, “Stratton, 1972 yılında Londra’da yayın-
ladığı Mimar Sinan’ın biyografik romanında 
ikisi arasında bir aşk kurgusu yapmış. An-
cak bunu yaparken belirttiği herhangi bir 
kaynak yok. O zamandan beri dilden dile 
dolaşan bir hikâye bu. Tarihle ilgili bir şey 
söyleyeceksek ancak belgeler üzerinden 
konuşabiliriz. Böyle bir kaynak olmadığı 
için de anlatılan aşkın tamamen hayal 
ürünü olduğunu düşünüyorum” şeklinde 
açıklıyor.  

Evet, kim nasıl anlatırsa anlatsın bu-
gün Mimar Sinan’la birlikte hayatımıza 
giren Mihrimah Sultan Camileri zamana 
meydan okuyor ve tüm ihtişamıyla yılla-
ra inat meydan okumaya devam ede-
rek İstanbul’u güzelleştiriyor. 
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Türkiye’de her 3 
kadından 2’si şiddete 
maruz kalıyor. Cinayete 
kurban giden ve 
“töre” adı altında 
öldürülen kadın sayısı 
ise azımsanmayacak 
derecede fazla. 

Yazı: İrem Ekkaldır
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K
adın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’nun hazırladığı rapora 
göre 2011 yılının ilk 6 ayında 130 
kadın cinayete kurban gitti. Buna 
göre 33 intihar, 8 intihar girişimi, 
22 yaralanma ve 46 tecavüz va-

kası yaşandı. Bu durum geçtiğimiz yılda farklı 
değil. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığı’ndan alınan bilgilerde bu-
gün kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı acı 
bir şekilde gözler önüne seriyor. Çünkü 2010 
yılının ilk 7 ayında 478 kadın tecavüze uğrarken, 
722 kadın taciz edildi. Kısacası aile içi şiddet 
kapsamında 6 bin 423 kadın şiddete maruz 
kalarak hastanelik oldu. Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun rakamlarına göre ise tecavüz ve taciz 
gibi cinsel saldırı suçlarında son yıllarda yüzde 
30 artış yaşandı. 

Kimine cinayet dendi kimine 
intihar

İnsan Hakları Derneği İHD’nin hazırladığı ge-
çen yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
meydana gelen “Kadınların Yaşam 
Haklarına Yönelik İhlaller” raporu da 
korkunç tabloyu gözler önüne 
seriyor. Geçtiğimiz yıl bölge-
de 72 kadın çeşitli nedenlerle 
cinayete kurban giderken, 113 
kadın da intihar etmiş. 2010 yılı 
içerisinde bölgede 76 kadın te-
cavüze, 45 kadın da tacize maruz 
kalmış.  18 kadının ölümü kuşkulu bu-
lunurken, 13 kadının ölüm sebebi, namus 
cinayeti olarak kayıtlara geçmiş.  
Dünya ülkelerinde de durum 
farklı değil. Birleşmiş Milletler 

Kadınlar Kalkınma Fornu’nun (UNIFEM) geçti-
ğimiz yıl hazırladığı “Dünya Kadınları 2010 Ra-
poru” kadınların maruz kaldığı fiziksel, cinsel ve 
psikolojik şiddetin “evrensel bir gerçek” olduğu-
nu gözler önüne seriyor. Buna göre İngiltere ve 
Hindistan’da ki kadınların %20’si şiddet yaşıyor. 
Almanya’da bu oran %40 olurken, Avustralya’da 
ise %50’lilik bir rakamdan bahsediyoruz. 

Kısacası dünyanın dört bir yanında kırmızı ka-
ranfil kan ağlıyor. Peki ya bu şiddet, bu öfke, ka-
dına uygulanan bu terör ne zaman sona erecek? 
İşte bu konular da bize yardımcı olabilecek çeşitli 
isimler ile görüştük. İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan ve Sosyolog olan Ümit Aktaş 
konumuza açıklık getiren, sorularımızı aydınlatan 
isimler oldu.  

“İslam töre cinayetlerine 
karşıdır”

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, töre ve namus 
cinayetlerinin İslam’da yeri olmadığını söylüyor. 
Eliaçık, “İnsanlar namuslarına zarar geldi diye 
kendi kafalarına göre hareket edemezler. İslam 

buna karşıdır. Kadın, erkek fark etmez cinayet 
işlemenin bir mazereti olamaz. Na-
musu yanlış değerlendirirseniz top-
lum allak bullak olur. Evet, bugün 
kabul etmek gerekiyor ki, kadın-
ların Türk toplumundaki yeri geç-
mişe göre daha iyidir fakat yeterli 
değildir. İslam töre cinayetlerine 
kesinlikle karşıdır. İslam’da ka-
dınların lehine pek çok ayet var-
dır. Bugün özellikle Anadolu’daki 
kadınlar hak etmedikleri pek çok 
şeyle karşılaşıyorlar. Bunlarla mü-

cadele etmeliyiz” diyor. 

AİLE
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“Toplum eğitilmeli”

Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı 
çıkan isimlerden biri de Psikiyatrist ve Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan oldu. Türkiye’de kadınların duru-
munu toplumsal, devlet ve aile babında ayrı ayrı 
incelemek gerektiğini söyleyen Tarhan ayrıca ül-
kemizde kadına yönelik sosyal tutumlara da dik-
kat çekiyor ve bu sorunun ancak eğitimle çözüle-
bileceğini savunuyor. Sözü kendisine bırakalım: 

“Türkiye’de kadının durumunu toplumsal, 
devlet ve aile içerisindeki konumu olmak üze-
re belirli bölümlere ayırarak değerlendirmeliyiz. 
Çünkü kadın her bir alanda farklı statüler içeri-
sinde yer almaktadır. Kadının anne rolü, eş rolü 
ve kamudaki rolü birbirinden tamamen farklıdır. 
Bugün kadının geldiği konumu istatistiklere göre 
değerlendirirsek, Türkiye’de kadının kamuda bu-
lunma oranı İran’dan daha düşüktür. Bugün ka-
dının anne rolü oldukça fazladır. Diğer taraftan 
Türkiye’de kadına yönelik şiddet Fransa’da Tür-
kiye’ye göre daha yüksektir. Bugün kadına yö-
nelik sosyal tutumlarda çelişkiler vardır. Gelenek-
sel yapımızda çelişki var. 1960’lı yıllarda kadının 
rolünü güçlendiren kadın özgürlüğü hareketleri 
başladı. Kadının rolünü güçlendirelim derken aile 

değerleri zayıfladı. Kadının hem toplumsal rolü-
nü hem de ailedeki rolünü yaparken donanımlı 
olması gerekiyordu. İletişim hataları çok fazla 
yapıldı. Bugün devletin evlilik okulu, aile okulu 
gibi prosedürleri yok. Böylelikle eşle çatışma-
lar başladı. Bunun sonucunda da şiddet ortaya 
çıktı. Modernizm aile bağlarını zayıflattı. Özellikle 
kadın özgürlüğü yapılırken kadının kişiliği değil, 
dişiliği ön plana çıkartıldı.”  Töre adı altında ço-
cuk yaşta genç kızların hala evlendirildiğini söy-
leyen Tarhan sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu-
gün töre adı altında bazı bölgelerde hala çocuk 
yaşta evlendirmeler devam ediyor. Bu noktada 
toplumun sosyal bakışının çok büyük bir etkisi 
var. Toplumda yanlış bir namus algısı oluştu. 
Oysa namus iki taraf içinde geçerlidir. Bugün 
aynı hatayı erkek yaparsa sorun olmazken, kadın 
yaptığı zaman bunun sonucu ölümle cezalandır-
maya kadar gidebiliyor. Bu gibi durumlar ancak 
toplumun eğitilmesiyle değişebilir. Sivil toplum 
örgütlerine bu konuda çok büyük görevler dü-
şüyor. Herkesin sorumluluk alması, Devletinde 
önlem alması gerekiyor. İnsanlara yol göstermek 
gerekiyor. Örneğin, sosyal hizmet uzmanları bu 
konuda devreye girebilir. Ama tabi ki bu uzman-
larında güven vermeleri gerekiyor.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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“Sorunlarımızı şiddet yoluyla 
çözmeye çalışıyoruz”

Görüşlerine başvurduğumuz bir başka isim 
de Sosyolog Ümit Aktaş oldu. Aktaş İslam’da 
kadına şiddetin olmadığını aksine kadının sa-
hiplenilmesi ve korunması gerektiğini söylüyor. 
Aktaş, geçmişten günümüze kadının toplum içe-
risindeki yerini ve töre cinayetlerinin altında yatan 
nedenleri anlattı. Aktaş’ın sözlerine dikkat!

“Töre cinayetleri kadını erkeğin mülkü olarak 
telakki eden ve mülkiyetin kutsallığı ve dokunul-
mazlığından hareketle bekâreti kutsayan bir an-
layışın sonuçlarındandır. Kutsamanın kadın üze-
rinden işlemesi, mülkiyetçi aile düzeninin erkeğin 
egemenliği etrafındaki kurgulanmasıyla ilgilidir. 
Bu ise tarım kültürünün ve toprağı mülkleştir-
meye dayanan (eril) iktidar anlayışının bir töre 
olarak kadına ödetilen bir bedelidir. Çünkü erke-
ğin toprağa ve dolayısıyla aileye bağımlanması, 
tarım kültürünün ve kadın eksenli mukimliğin bir 
sonucudur. Bu anlayış kendisini toprağın ve ka-
dının mülkiyeti ve dokunulmazlığı etrafında kur-
gularken, bu eksen etrafında oluşturulan direnç, 
bir kimlik ve varoluş biçimi olarak ortaya konu-
lur. Namus anlayışının cinsiyete indirgenmişliği, 
gerçekte bu varolma biçiminin savunulmasından 
başka bir şey değildir. Namusun ihlali, erkek 
egemen iktidara ve mülkiyete olduğu kadar, ya-
şama tarzına da bir saldırı olarak algılanmakta ve 
cevaplanmaktadır. Bu cevap ise çoğu kez, bildi-
ğimiz üzere “ya benimsin ya toprağın” biçiminde 
olmaktadır. Öyle ki İslam’da boşanma konusun-
da herhangi bir kısıtlayıcı tutum olmamasına rağ-
men, zaman içerisinde bu tutum içselleştirilerek, 
özellikle ülkemizde boşanma sanki aile kurumu-
na karşı bir tavır olarak vazedilmeye çalışılmıştır. 
Bu ise boşanma yasağının genellikle kadına uy-
gulanan bir zulmün stabilleştirilmesi olduğu göz 
önünde tutulduğunda, bu zulmün desteklenme-
sinden başka bir anlama gelmemektedir. Oysa 
İslam kadının dövülmesini değil, korunmasını ve 
sahiplenilmesini vazeder; şayet bu yoldaki ça-
balar netice vermemekteyse, o zaman ayrılmayı 
önerir. Elbet buradaki sahiplenilme mülkleştiril-
me anlamında olumsuz bir sahiplenilme değil, 
kadının özgür ve onurlu bir insan olması ve kendi 
ayakları üzerinde durmasına katkı anlamında bir 
sahiplenmedir. Çünkü dünyamızda ne yazık ki 
oldum olası kadın erkeğe nazaran daha zayıftır 
veya zayıf bırakılmıştır.” 

Aktaş konuşmasında ayrıca töre cinayetlerinin 
bugün geldiği noktayı değerlendirdi. Aktaş, “Ben-
ce meseleyi töre cinayetleri olarak belli bir gelene-
ğe ve bölgeye darlaştırmak yerine, genel olarak 

kadına şiddete ve hatta genel anlamda şiddete 
karşı bir tutum ve kültür oluşturma temelinde al-
mak daha doğru bir tutum olur. Çünkü ülkemiz-
de hiç de bölgesel kültürlere atfedilemeyecek ve 
hatta eğitim durumuyla bile düzeltilemeyen ölçü-
de bir şiddet eğilimi bulunmaktadır. Bunun cere-
mesini her ne kadar genellikle kadınlar çekse de, 
aslında çocuklara ve hatta hayvanlara yönelik de 
ciddi bir şiddet eğilimi bulunmaktadır. Dolayısıyla 
meseleyi töre cinayetleri olarak ortaya koymak, bu 
yaygın şiddet eğiliminin görmezlikten gelinmesi 
gibi bir sonuç doğurabilir” diyor. 

Toplum olarak en önemli eksiğimizin sorunla-
rımızı şiddet yoluyla çözmeye çalıştığımız olduğu-
nu söyleyen Aktaş “Dolayısıyla töre cinayetlerinin 
de sona ermesi bu kültürel eğilimin zayıflatılma-
sına bağlı. Meselenin bu biçimde, yani salt töre 
cinayetleri olarak ortaya konulması, aslında büyük 
resmi görmemiz açısından bir engel bile olabilir. 
O nedenle özelde kadına yönelik şiddete, genel-
de ise tüm şiddet eğilimlerine karşı kapsamlı bir 
mücadele oluşturulmalıdır. Bu konuda en büyük 
görev ise sanırım eğitim kurumları kadar Diyanet 
Teşkilatı’na ve hatta yazılı ve görsel basına düş-
mektedir. Ama bu süreç içerisinde hiç değilse 
şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara yönelik 
korumacı kuruluşlar oluşturulmalı.’’

Ümit Aktaş
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ugün sadece ülkemizde değil, dün-
yada da dikkat edilmesi ve önceden 
önlem alınması gereken hastalıkla-
rın başında geliyor, diyabet. Diya-
bet, bir diğer ifadeyle şeker hastalığı 
Türkiye’de her 9 kişiden birinde var. 

Dünya genelinde ise 130 milyondan fazla diya-
betlinin olduğu biliniyor. Uzmanlar haksız değil. 
Çünkü diyabeti tetikleyen yanlış beslenme ve 
sporsuz yaşam bugün artık insanoğlunun vaz-
geçilmezleri arasında yer alıyor. Teknolojinin ve 
akabinde internetin hayatımıza girmesiyle birlikte 
pek çok işini bilgisayar başında yürüten insan 

hem spor yapmıyor hem de doğal olmayan gı-
dalarla besleniyor. Sağlık Bakanlığı, İstanbul Tıp 
Fakültesi ve Türkiye Obezite Vakfı’nın ortaklaşa 
yürüttüğü ve TUİK ile Dünya Sağlık Örgütü’nün 
danışmanlığını yaptığı TURDEP 2 projesi de söz-
lerimizi kanıtlıyor. Çünkü bu proje sonunda elde 
edilen verilere göre ülkemizde 6 milyon 927 diya-
bet hastası var. Bunların 3 milyona yakını diyabet 
hastası olduğunu bilmiyor bile. 14 milyon 925 
kişi ise diyabet adayı olarak karşımıza çıkıyor. 
Kısacası bugün doktorlar çağın hastalığı olarak 
hiç de şeker olmayan diyabeti (Şeker Hastalığı) 
gösteriyorlar.  

Bu Hastalık Hiç 
Şeker Değil

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Tıp Fakültesi ve Türkiye Obezite Vakfı ortaklaşa önemli bir araştırmaya 
imza attı. Bu araştırmaya göre ülkemizde 6 milyon 927 diyabetli hasta var. Dikkat edilmesi gereken 
en önemli nokta ise 3 milyon kişinin diyabet hastası olduğunu bilmiyor olması. Kısacası siz de bir 
diyabetli, bir diğer ifadeyle şeker hastası olabilirsiniz. Peki, ne yapmalı? Ne yapmamalı?
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İlk olarak diyabetin ne 
olduğuna bir bakalım…
Diyabet (şeker hastalığı), pankreas adı ve-

rilen organ içinde, insülin salgılayan beta hüc-
relerinin herhangi bir nedenle sayısında ya da 
işlevlerinde (fonksiyonlarında) azalma sonucu 
gelişen kan şekeri yüksekliğinin söz konusu ol-
duğu bir hastalık olarak ifade ediliyor. Diyabetin 
bu kadar önemli olmasının nedeni ise birçok or-
ganı etkileyerek tehlike arz edebilecek pek çok 
hastalığa neden olabilmesi. Şeker hastalığı bü-
yük damarları bozuyor. Kalp krizini ve felç riski-
ni artırıyor. Hastalığın ilerleyen aşamaları görme 
bozukluğuna bile neden oluyor, bu körlüğe ka-
dar gidebiliyor. Şeker hastalığının nelere neden 
olduğu hususundaki maddeleri uzatabilmek 
mümkün. Uzmanlar son yıllarda bu hastalığın 
çocuklarda görülme sıklığına dikkat çekiyor. La-
kin, diyabetin önlenmesi ancak erken teşhis ile 
mümkün. Diğer taraftan tabi ki sağlıklı beslen-
me ve sağlıklı yaşamak bu hastalığı önlemenin 
en kolay yolları. 

O zaman maddeler halinde bu hastalıktan 
korunmak için neler yapılabileceğine bakalım 
şimdi de…

• Kilo vermeye özen göstermeliyiz
• Spor yapmalıyız. 
• Sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz
• Uzmanlar yılda bir kez açlık ve tokluk kan 

şekeri takibinin yapılması gerektiğini söylüyor.  
• Ayrıca kilo fazlanız var ise insülin direnci 

yönünden testlerinizi yaptırmayı da ihmal et-
memelisiniz. (İnsülin: şeker hastalığına karşı 
kullanılan bir hormon)

• Sigara içmemelisiniz
• Abur cubur dediğimiz besinleri tüketme-

meye özen göstermelisiniz. 

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere 
bugün pek çok kişi şeker hastası olduğunu 
bilmiyor. Dile kolay 3 milyon gibi bir rakamdan 
bahsediyoruz. Ayrıca obezite arttıkça şeker 
hastalığının oluşma ihtimalinin arttığını da 
özellikle belirtelim. Bu noktada önce-
den tedbir almak çok önemli.  Kı-
saca belirtilerine değinirsek;

• Halsizlik
• Yorgunluk
• Sık su içme 

ve idrara çıkma

• Ağızda kuruma, ağızda ve idrarda koku, id-
rarda renk değişikliği

• Ani kilo verme
• Bulantı
• Baş dönmesi, 
• Gözlerde kararma 

Nişasta bazlı şekerlere dikkat!
Son zamanlarda 

gazetelerin sağlık 
sayfalarını şeker tar-
tışmaları süslüyor. 
Konuyla ilgili  açık-
lamalarda bulunan 
isimlerden biri Prof. 
Dr. Kubilay Karşı-
dağ. Karşıdağ,  mı-
sırdan üretilen şe-
kerin (nişasta bazlı) 
fazla tüketilmesinin 
kan yağlarını yükselttiğini ve bunun da şiş-
manlığa yol açarak diyabeti tetiklediğini sa-
vunuyor. Karşıdağ’a göre hazır çorbalardan, 
bisküvilere kadar pek çok gıdanın üretiminde 
kullanılan nişasta bazlı şekerlere dikkat edil-
mesi gerekiyor. Karşıdağ “Bu tür şekerle ya-
pılan ürünleri çocuklarınıza mümkün olduğu 
kadar yedirmeyin!” diyor ve uyarılarda bulu-
nuyor: “Marketten aldığınız her ürünün içinde 
şeker diliminin ne olduğunu inceleyin. Özel-
likle çocuklara yedirdiğiniz her gıdada buna 
dikkat edin. Yani onları abur cubur gıdalardan 
uzak tutun. Mümkün olduğunca evinizde ha-
zırladığınız yiyecekleri verin.”
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Google Sözlük Satışlarını Vurdu
Teknolojinin hızla gelişmesi ‘‘baskı sektörünü’’ vurdu. İngiltere’de 
yapılan araştırma sözlerimizi kanıtlar nitelikte. Bu araştırmaya göre 
sözlükler artık rafa kalktı. Çünkü sözlük satışları yüzde 20 azaldı. 
Uzmanlar sözlük satışlarının düşmesinde internet devi Google’ın 
çok büyük etkisinin olduğunu söylüyor. Kitapçılar da bu konuda 
hem fikir. 

Kitapçılar Google çıktığından bu yana sözlük satışlarının azaldığını şu sözlerle anlatıyorlar: “Go-
ogle çıktığından bu yana sözlük satışları azaldı. Genç nesil ‘retweet’, ‘vuvuzela’, “küreselleşme” gibi 
kelimelerin anlamını öğrenmek için sözlüğe bakmıyor. Bunun yerine arama motoru Google’dan keli-
melerin anlamlarını öğrenmeyi tercih ediyor” 

Aman Dikkat, Güneş Fırtınaları Geliyor
İngiltere’nin Reading Üniversitesi’nde çalışan bilimciler 
insanoğlunun güneş fırtınalarının etkisini eskiye göre daha fazla 
hissedeceğini açıkladı. Bu dünyaya ulaşan radyasyon tehlikesinin 
de artacağı anlamına geliyor. Bilimciler bu yüzden özellikle 
güneş fırtınaları yüzünden uçak seferlerinde ve uzay araçlarında 
ortaya çıkacak arıza ve aksamalara karşı hazırlıklı olunması 
uyarısında bulunuyorlar. Bilimcilere göre bu beklenen bir durum. 
Çünkü güneşteki faaliyetler 1920’li yıllardan beri artış gösteriyor. 
Güneşteki faaliyetlerin minimum düzeye ulaştığı zamanlar çok 
gerilerde kaldı. (1650-1700) Araştırma ekibinin içerisinde yer alan Profesör Lockwood’da bu şekilde 
giderse insanoğlunun bu zamana kadar karşılaşmadığı kadar yüksek düzeyde radyasyona maruz 
kalınacağı uyarısında bulunuyor. 

Doğada 8.7 Milyon Tür Var
Doğal hayatta tamı tamına 8,7 milyon türün yaşadığını bi-
liyor muydunuz? Bir grup bilim adamı tarafından yapılan 
bu araştırma geçtiğimiz günlerde PLos Biology adlı der-
gide yayımlandı. Daha önce dünya üzerinde kaç tür canlı-
nın yaşadığını rakamsal olarak ifade edebilmek mümkün 
değildi. Bilim adamları son teknolojiyi kullanarak ve uzun 
araştırmaların sonunda bu veriye ulaştıklarını söylüyorlar. 
Araştırmayı yapan ekipten biri Derek Tittensor. Tittensor, 
BBC’ye yaptığı açıklamada, bu rakamı hesaplamak için 
yıllar boyunca farklı yaklaşımlar ve yöntemler denedikle-
rini ve en sonunda 8.7 milyon rakamına ulaştıklarını söy-
ledi.  Lakin şimdiye kadar yapılan tespitlerin en kesinine ulaşılmış dahi olsa türlerin pek çoğu hala 
isimlendirilmedi ve bunların isimlendirilmesi için bilimcilere göre bin yıldan fazla zamana ihtiyaç var. 
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Kanser Tedavisinde ‘Seri Katil’ Umudu  
Pennsylvania Üniversitesi’nden bir grup bilim adamının son 

araştırması kanser hastaları için yeni bir umut oldu. Çünkü bilimciler 
geçtiğimiz günlerde lösemi yani kan kanserini başarılı şekilde tedavi 
ettiklerini açıkladı. Tedavide lösemi hastalarına genleri değiştirilmiş 
bağışıklık sistemi hücreleri enjekte ediliyor ve iyileşme süreci bu şekilde 
başlamış oluyor. Üniversitenin Abramson Kanser Merkezi’nde çalışan 
uzmanlar 20 yılı aşkın süredir bu araştırma için uğraştıklarını söylüyor. 
Genetik yapısı değiştirilen hücreler,  kanser hücrelerini yok etmekte üstün 

başarı gösterdikleri için bilim adamları bu hücrelere “Seri Katil” adını verdi. Araştırma ekibinde yer 
alan Doktor Carl June konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Deneme aşaması en yüksek 
beklentilerimizin çok ötesinde başarı sağladı. Deneye katılan her üç hastada da tümöre karşı çok 
ciddi tepki görüldü. Üç hastada da çok sayıda lösemili hücre temizlendi.”

Uzay Çöplük Oluyor
Uzaydaki çöpler sınırı aşma noktasına gel-

di. Amerika Birleşik Devletleri’nden bir grup bi-
lim adamı tarafından yapılan araştırmaya göre 
uzaydaki çöp yığını bu şekilde artmaya devam 
ederse önemli uydulara bile zarar verebilecek. 
Bilim adamları konuyla ilgili olarak ilk uyarıyı 
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’ya 
yaptı.  Ulusal Araştırma Konseyi tarafından ha-
zırlanan raporda bilimcilerin sözlerini destekli-
yor. Çünkü bu rapora göre de dünyanın yörün-
gesinde ki çöp yığını ölümcül sızdırmalara bile 
yol açabilir. Bu çöpler ise genellikle uzay me-
kiklerinin ek motorları, kullanılır durumda ve kul-
lanılmaz hale gelmiş olan uydulardan oluşuyor.  

Şizofreni Tarih Mi Oluyor?

Şizofreni hastalığı tarih mi oluyor? Bilim adamları, şizofreni has-
talarının deri hücrelerini yeniden programlayarak sinir hücrelerine 
dönüştürdüklerini açıkladılar. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki 
Bilim Akademisi tarafından yapılan bu araştırma bilim dünyasında 
da heyecan yarattı. Araştırma ekibinde yer alan isimlerden Stevens 
Rehen, bu son araştırmayla birlikte hastanın kafatasını açmadan 
beynin incelenebilmesinin mümkün olduğunu, bu durumun ise şi-
zofreni hastaları için yeni ilaçların test edilmesinin yolunu açtığını 
söyledi. Rehen ve ekibi konuyla ilgili 11 şizofreni hastayla birlikte 
çalıştı. İlk olarak bu hastaların kök hücreleri izole edilerek,  labo-
ratuarda çoğaltıldı. Sonrasında da çoğaltılan bu hücreler bir virüs 
kullanılarak yeniden programlandı. 40 gün sonra da hücreler sinir 
hücrelerine dönüştürüldü.  
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127 Saat
Yönetmen: Danny Boyle 
Oyuncular: James Franco,  Kate Mara,  Amber Tamblyn,  Lizzy Caplan,  Clémence 
Poésy,  Kate Burton,  Pieter Jan Brugge,  Brad Johnson,  Sean Bott,  Treat Williams,  
Tür: Dram, Macera

6 dalda Oscar’a aday gösterilen “127 Saat” tam anlamıyla büyük bir azmin hikâyesi. 
Genç bir dağcı olan Aron Ralston’un başından geçen inanılmaz olayların anlatıldığı 
filmde, Ralston’un 127 saat boyunca verdiği hayatta kalma mücadelesine tanık 
oluyorsunuz. Utah yakınlarında büyük bir kaya parçasının arasına sıkışan Ralston’un 
kurtulmak için bulduğu çözüm ise şok edici. Bir insanın sınırlarının nereye varabileceğini 
bu filmle birlikte öğreneceksiniz. Aksiyon filmlerini sevenlere pek önermesek de insan 
psikolojisini anlamak isteyen okuyucularımız için mutlaka izlemeleri gereken bir film 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 

2012 Buzul Çağı
Yönetmen: Travis Fort
Oyuncular: Patrick Labyorteaux, Gerald Webb, Jesse Daly, Julie Mccullough,  
Ted Monte
Tür: Bilimkurgu

2012 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu zamana kadar izlediğimiz kehanet film-
lerine çok benzese de filmde kullanılan görsel efektler “2012 Buzul Çağı”nı izlenmeye 
değer gösteriyor. Dünyanın her yeri büyük bir buz kütlesine dönüşmek üzeredir ve 
insanların bunu önlemek ve her şeyden önce hayatta kalmak için verdikleri mücadele 
anlatılıyor. 

Yönetmen: Fernando Meirelles 
Oyuncular: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Gael García Bernal,  
Alice Braga
Tür: Drama, Romantik 

 “Körlük / Blindness”, Nobel ödüllü yazar José Saramago’nun dilimize aynı adla çevrilen 
romanından uyarlanan senaryosuyla dikkatleri üstüne çekiyor.  Film, görünürde herkesi 
kör eden bir salgınının hızla yayıldığı modern bir kentte salgından etkilenmeyen bir 
kadının öyküsünü anlatıyor. Oysa filmi bitirdiğiniz zaman aslında yazarın insanın içinde 
bulunduğu yalnızlığı süper bir kurguyla anlattığını fark ediyorsunuz.

Körlük 
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Anadolu’nun Kayıp Şarkıları

Ve MFÖ

Geçtiğimiz yıl Kalan Müzik imzasıyla çıkan “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” Ana-
dolu’nun ücra köşelerinde provasız ve canlı olarak kaydedilen otantik ses ve 
görüntülerden oluşuyor. Bu zamana kadar gün yüzüne çıkmayan sesler bu 
albümle birlikte yüzyıllık sessizliklerini bozuyorlar. Anadolu’nun farklı kültürle-
rinde ki insanların kendi kültürlerini kendi ağızlarından ifade ettikleri albümün 
yönetmen koltuğunda Nezih Ünen oturuyor. Yapımcılığını da yine Ünen üst-
lenmiş. Albümün belgesel niteliğinde ki “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” adlı fil-
min müziklerinden oluştuğunu küçük bir dipnot tadında son olarak verelim ve bu müzik şölenine sizi davet edelim. 

Türkiye’nin efsanevi gruplarından MFÖ’nün 
beklenen albümü çıktı ve raflarda yerini aldı. 
“Ve MFÖ” adını alan albümde yok yok. Bir-
birinden farklı parçaların yer aldığı albümün 
ilk klibi ise “Hep Yaşın 19” adlı parçaya çe-
kildi. Klibin yönetmenliğini ise Mazhar Alan-
son’un eşi Biricik Suden yapmış. 

İş’in Sırrı Sel ve Kum
Yazar Adı : Kemal Sezer
Türü   : İş Dünyası
Yayınevi : Nokta Yayınları

Yazar Adı : Cemal Şakar
Türü   : Öykü
Yayınevi : Okur Kitaplığı

Yazar Kemal Sezer iş hayatında başarılı olmak iste-
yenlere Mevlana’nın Mesnevi’sinden örneklerle yol 
gösteriyor. Yönetimle ilgili birbirine benzer pek çok 
kitabın yer aldığı yayın dünyasında farklı bir bakış 
açısıyla yazarın okuyucuları kendine bağladığını ra-
hatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü kitabı elinize aldı-
ğınız andan itibaren bırakamıyorsunuz. Kısacası iş 

hayatına ve güncel sorunlara 
dair okunması gereken bu ki-
tabı şiddetle tavsiye ediyoruz. 

Usta öykücü Cemal Şakar’ın bu zamana kadar yayın-
lanan ilk dört kitabı “Sel ve Kum” adıyla Okur Kitaplığı 
tarafından basıldı. Öykü okumayı sevenlerin mutlaka 
kitaplığında bulunması gereken bu kitap eleştirmen-
lerden de tam not aldı. Anadolu  ve kaçış kavramları-
nın temel alındığı “Sel ve Kum” da adeta kelimeler sel 
oluyor dökülüyor yazarımızın kaleminden ve kitabı bi-

tirdiğiniz zaman kum tanecik-
lerinin hafif serpintisi gibi içinizi 
büyük bir hoşluğun kapladığını 
hissediyorsunuz. Kitabı ayrıca 
öykücülük alanında kendini 
geliştirmek isteyen okuyucula-
rımıza da şiddetle öneriyoruz. 
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Within the frame of reorganization, Türkiye Finans Katılım Bankası went through changes in 
management this year and four new Executive Vice Presidents took office. Semih Alşar, Fahri Öbek, 
Abdüllatif Özkaynak and Zuhal Ulutürk will directly report to Türkiye Finans CEO Derya Gürerk. 

S
emih Alşar, who graduated from 
the School of Economics, İstan-
bul University in 1990 will be res-
ponsible for the Retail Banking 
activities of the bank. Born in 
1969 in İstanbul, Alşar started 

his professional life at Birleşik Yatırım Ban-
kası as a Financial Analysis Specialist. Alşar 
later on took office as a Corporate and Retail 
Marketing Officer in Kadıköy Branch of Mar-
mara Bank in 1993; a Retail Banking Officer 
in Bank Ekspres Central Branch in 1995; a 
Cash Management Unit Officer in Finansbank 
the same year and Cash Management Unit 
Director in 1996. Alşar became the Egebank 
Retail Banking Small Enterprises and Cash 
Management Group Director in 1998 and 
worked as Marketing and Product Develop-
ment Director Deputy at Global Menkul De-
ğerler in 2000. Since 2002, he has worked for 
Asya Katılım Bankası as the Retail Marketing 
Deputy Director, the Mecidiyeköy Branch Di-
rector and the Retail Product Management 
Director, respectively. Alşar is married with a 
child and he speaks English. 

Having completed his undergraduate deg-
ree at Computer Sciences Department, Ege 
University in 1990 and his graduate degree at 
Business Administration Department, Koç Uni-
versity in 1996, Fahri Öbek, the new EVP in the 
IT Department of Türkiye Finans, started his 
professional life in Bilpa in 1990. Öbek continu-
es his career in Egebank; he took office as the 
Senior System Analyst in Koçbank in 1991 after 

which he held several positions there and later 
became the Group Director of Software Deve-
lopment Department in 1996. After the merger 
of Koçbank and Yapı ve Kredi Bankası in 2006, 
Öbek continued as the Head of System Deve-
lopment Group and took over as the Yapı ve 
Kredi Bankası IT Management EVP in the same 
institution in March 2008. Between 2010 and 
2011, Öbek worked as the Head of IT Depart-
ment (CIO) in Vodafone Türkiye and took over 
his current position at Türkiye Finans in June 
2011. He was born in 1969 and he is married 
with two children.

Having been the Director of the Accounting 
and Budgetary Financial Control Department in 
Türkiye Finans since 2005, Abdüllatif Özkaynak 
is now the EVP of Finance. Özkaynak gradua-
ted from Gazi University, Faculty of Economics 
and Administration Sciences and started his 
career in Egebank in 1985. Abdüllatif Özkaynak 
held several positions in Egebank for eleven 
years after which he took over the position of 
Financial Affairs Group Director in Anadolu Fi-
nans Kurumu between 1998 and 2005. Özkay-
nak joined Türkiye Finans in 2005, he is married 
with two children.

Zuhal Ulutürk, the new EVP of HR & Training 
in Türkiye Finans, completed her degree in the 
School of Economics in Ankara University and 
then did her master’s degree in Business Admi-
nistration in Boğaziçi University. Ulutürk started 
her career in 1993 in Akbank as an Investigator 
and continued the same position in Kentbank 
between 1996 and 1998. Later on, she worked 

as a manager in the HR 
Department of Kentbank. 
Ulutürk started working in 
Denizbank in 2002 and 
became the HR Group 
Manager of the same 
bank in 2007. Ulutürk 
held the position of HR, 
Training and Organizati-
on General Manager for 
3 years since 2007 and 
recently she has been the 
head of Vodafone HR Bu-
siness Partners Depart-
ment. 

New EVPs Take Office At Türkiye Finans

Abdüllatif Özkaynak Semih AlşarZuhal Ulutürk Fahri Öbek
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Hikmet Emre Tamer, Asistant VP Türkiye Finans Risk Reporting & Credit Policies Department, 
and Shirish Bhide, Head of NCB Risk Management, climbed to Mount Ararat. We share this ad-
venturous and exciting trip with you from H. Emre Tamer’s writing.

S
hirish Bhide from NCB Risk Man-
agement suggested climbing to 
Ararat together this year when he 
learnt during his visit to Turkey in 
May that I climbed Mount Ararat in 
2010. Mount Ararat is the highest 

mountain in Europe with its 5137 m high summit 
and it attracts many local and foreign climbers 
every year with its very long and steep climbing 
route.  Normally climbing there takes 4-5 days but 
as we had limited time we planned a 3-day climb. 

We flew to Ağrı by the THY plane that took 
off on Tuesday, August 9th at 7.30 a.m. from Is-
tanbul. It was already 12.00 o’clock by the time 
we had driven from Ağrı to Doğubeyazıt and 
then to the foot of Mount Ararat. There we met 
other members of our team. Our team com-
prised Polish, Brazilian and Swiss mountaineers. 
We climbed at a slow pace from 2200 meters, 
the starting point of our climb, to 3200 meters 
where the main camp was set-up. After having 
dinner we went to tents for a sleep. Next day, we 
started climbing to the second camp located at 
4200 meters altitude. While advancing through 
a steep but non-technical route, our team did 
not have any problem in terms of adaptation to 
high altitude. But when we arrived at the camp 
located at 4200 meters, the scarcity of oxygen 
had already started to show its effects. We went 
to our tents at 19.00 in the evening after we had 
listened to our guide’s last briefing before reach-
ing the summit as we would set out for the sum-
mit the next day. Finally, we had completed our 
preparations and set out for the hardest part of 
the climb by 03.30 a.m. Since I had a similar ex-
perience last year, when I took the first step, I 
was thinking that I could easily get through this 
steep part of the mountain, unaware of the sur-
prises Mount Ararat has prepared for me. Adver-
sities began when my headlight illuminating my 
way was broken just after we advanced around 
half an hour. I tried not to get demoralized and 
continued with my back-up headlight. But after 
half an hour when my back-up headlight also 
went off, I felt really annoyed. We were moving 
on a steep rocky route as a in a single line and 
we had another hour to go before the sunrise. As 
it was very cold we were climbing at a fast pace. 
So, I did not have the luxury to stop the team for 

asking a light. Praying for seeing the sunshine 
as soon as possible, I kept climbing with diffi-
culty by using lights reflecting from headlights 
of those friends who were advancing before and 
after me.  But Mount Ararat had other surprises. 
As soon as we passed the 4700 meters level, we 
were caught in a storm on the southwest slope 
before the glacier. Last year we easily passed 
through this slope as the weather was quite mild. 
But this year it was not the case. The strong wind 
blowing from the northeast reduced the temper-
ature which was -5 degrees then suddenly to 
-15 degrees. When we arrived at 4800 meters, 
Shirish said he would give up because of the 
cold weather. I offered him some hot drink from 
my thermos bottle and ensured that he could 
keep climbing for a while but the wind was too 
strong to bear up. When Shirish returned from 
just a few meters above 4800 m, there were only 
6 people left out of 14 in our team.

We had arrived at the start of a big glacier 
when the sun rose at around 06.00. We wore 
our crampons and stepped onto the glacier. 

The second hardest part of the mountain 
was lying ahead of us. After this point, every 
one continued at their own pace and on their 
own. I continued for an hour at my own pace 
and reached to the most critical side road on 
our route. I looked around and saw the rest of 
the team taking a break down there. I com-
pleted the side road carefully without using a 
rope and arrived at 5000 meters, and then I 
took a sip of tea from my bottle. I thought to 
myself this was the best tea I ever had and 
reached for the chocolate in my bag but real-
ized that they were frozen. I hit back the road 
and reached at the summit of Mount Ararat at 
5137 meters in about an hour for the second 
time which gave me an indescribable happi-
ness. I reached the summit at around 08:30. I 
planted the flag of our country and our bank, 
which I carried on my back all the way, for it 
to flap on the summit and I immortalized the 
moment with my camera. I did not have the 
chance to confirm it through official sources 
but the guides on the mountain claims that 
I am the first Turkish mountaineer to climb 
Mount Ararat in 49 hours with this fast pace 
from the sea level to the summit.

Türkiye Finans Flag at the Summit of Ararat
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EDİRNE

ELAZIĞ 

ERZİNCAN

ERZURUM 

ERZURUM AtAtüRk üNİV.

ESkİŞEHİR

GAZİANtEP

GAZİANtEP SUBURCU

GAZİANtEP GAtEM

GİRESUN

HAtAY

İSkENDERUN

ISPARtA

İStANBUL AkSARAY

İStANBUL ALtUNİZADE

İStANBUL AVCILAR

İStANBUL BAĞCILAR 

İStANBUL BAHÇELİEVLER 

İStANBUL BAkIRkÖY

İStANBUL BAYRAMPAŞA

İStANBUL BEŞİktAŞ 

İStANBUL BEŞYüZEVLER

İStANBUL BEYLİkDüZü

İStANBUL CADDEBOStAN 

İStANBUL ÇAĞLAYAN 

İStANBUL ÇAMLICA

İStANBUL ÇARŞI 

İStANBUL ÇEkMEkÖY

İStANBUL DES

İStANBUL DUDULLU 

İStANBUL EMİNÖNü 

İStANBUL ERENkÖY 

İStANBUL ESENLER

İStANBUL ESENYURt

İStANBUL FAtİH

İStANBUL FINDIkZADE

İStANBUL GAZİOSMANPAŞA 

İStANBUL GİYİMkENt

İStANBUL GüLtEPE 

İStANBUL GüNEŞLİ

İStANBUL GüNGÖREN

İStANBUL HADIMkÖY YOLU

İStANBUL HALkALI

İStANBUL İkİtELLİ

İStANBUL İStOÇ

    (0 284) 214 92 40 

    (0 424) 236 43 74 

    (0 446) 223 39 39 

    (0 442) 213 50 10 

    (0 442) 236 04 78

    (0 222) 230 02 98

    (0 342) 215 35 31

    (0 342) 231 20 10 

    (0 342) 238 42 07

    (0 454) 212 04 90

    (0 326) 225 36 12

    (0 326) 613 16 15 

    (0 246) 233 00 21 

    (0 212) 518 83 84

    (0 216) 651 87 90 

    (0 212) 593 34 44

    (0 212) 462 92 28 

    (0 212) 555 28 20

    (0 212) 583 02 70

    (0 212) 612 24 20 

    (0 212) 236 69 59

    (0 212) 479 71 66 

    (0 212) 876 68 00

    (0 216) 355 70 07

    (0 212) 291 55 25 

    (0 216) 461 00 06

    (0 216) 316 85 85 

    (0 216) 640 01 05

    (0 216) 420 38 00 

    (0 216) 540 70 70  

    (0 212) 514 01 54 

    (0 216) 478 54 02 

    (0 212) 568 10 80 

    (0 212) 596 00 76

    (0 212) 631 04 90 

    (0 212) 491 20 40 

    (0 212) 614 40 46 

    (0 212) 438 35 61 

    (0 212) 280 20 42 

    (0 212) 602 03 30

    (0 212) 539 91 11

    (0 212) 886 22 82 

    (0 212)  697 43 12

    (0 212) 671 21 00

    (0 212) 659 58 00

ADANA

ADANA CEYHAN

ADANA kURttEPE

ADANA SEYHAN

ADIYAMAN

AFYON

ANkARA

ANkARA BALGAt 

ANkARA BAŞkENt kURUMSAL

ANkARA DEMEtEVLER

ANkARA EtLİk

ANkARA GİMAt

ANkARA GÖLBAŞI

ANkARA kEÇİÖREN

ANkARA kIZILAY

ANkARA OStİM

ANkARA POLAtLI 

ANkARA SİNCAN 

ANkARA SİtELER 

ANkARA ULUS

ANkARA YILDIZ

AMASYA 

ANtALYA 

ANtALYA ALANYA

ANtALYA AkDENİZ

ANtALYA MANAVGAt

AYDIN

BALIkESİR

BAtMAN

BOLU 

BURDUR

BURSA

BURSA İNEGÖL 

BURSA NİLüFER 

BURSA ULUCAMİ 

BURSA YILDIRIM 

BURSA YALOVA YOLU

BİNGÖL

ÇANAkkALE

ÇORUM

DENİZLİ

DENİZLİ BAYRAMYERİ 

DİYARBAkIR 

DİYARBAkIR kAYAPINAR

DüZCE

    (0 322) 359 55 35

    (0 322) 611 52 64  

    (0 322) 247 24 04

    (0 322) 363 07 11

    (0 416) 213 34 34

    (0 272) 213 06 07

    (0 312) 430 50 50

    (0 312) 284 87 07

    (0 312) 417 98 98

    (0 312) 335 04 76

    (0 312) 322 04 06 

    (0 312) 397 22 77 

    (0 312) 484 45 41 

    (0 312) 356 00 70 

    (0 312) 417 44 40 

    (0 312) 385 68 23

    (0 312) 621 11 33 

    (0 312) 276 77 47 

    (0 312) 348 10 90 

    (0 312) 309 27 41 

    (0 312) 441 36 11

    (0 358) 212 15 20

    (0 242) 244 53 57

    (0 242) 512 90 06

    (0 242) 345 00 55

    (0 242) 743 23 94 

    (0 256) 213 70 02 

    (0 266) 244 12 55

    (0 488) 214 15 06 

    (0 374) 217 61 31

    (0 248) 234 62 42

    (0 224) 221 33 00 

    (0 224) 711 90 80

    (0 224) 443 43 00 

    (0 224) 223 48 40 

    (0 224) 361 52 22 

    (0 224) 211 33 97

    (0 426) 214 15 23

    (0 286) 214 33 01

    (0 364) 225 31 82 

    (0 258) 241 67 00

    (0 258) 265 06 03 

    (0 412) 229 00 03 

    (0 412) 252 24 54

    (0 380) 514 78 37 
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İZMİt GEBZE-E5

İZMİt SANAYİ

kAHRAMANMARAŞ

kARAMAN              

kAYSERİ

kAYSERİ  OSB 

kAYSERİ SANAYİ 

kIRIkkALE

kIRŞEHİR

kONYA

kONYA ALAADDİN

kONYA YENİ tOPtANCILAR SİtESİ 

kONYA BüSAN

kONYA MEVLANA

kAStAMONU 

kütAHYA

LüLEBURGAZ 

MALAtYA

MANİSA

MANİSA tURGUtLU

MANİSA SALİHLİ

MARDİN

MERSİN 

MERSİN tARSUS

MUĞLA FEtHİYE

NEVŞEHİR

ORDU 

ORDU FAtSA

OSMANİYE 

RİZE 

SAkARYA

SAkARYA/ADAPAZARI ERENLER

SAMSUN

SAMSUN BAFRA 

SİVAS

SİİRt

ŞANLIURFA

tEkİRDAĞ

tEkİRDAĞ ÇORLU

tEkİRDAĞ ÇERkEZkÖY

tRABZON

UŞAk 

VAN 

YALOVA

YOZGAt

ZONGULDAk kARADENİZ EREĞLİ

    (0 262) 644 87 19

    (0 262) 335 60 35 

    (0 344) 224 00 32 

    (0 338) 214 70 70 

    (0 352) 222 34 88 

    (0 352) 322 16 70 

    (0 352) 336 45 28 

    (0 318) 218 89 89 

    (0 386) 212 32 62

    (0 332) 238 06 66

    (0 332) 350 72 15 

    (0 332) 342 25 36 

    (0 332) 345 31 00 

    (0 332) 353 61 03 

    (0 366) 212 97 90

    (0 274) 216 40 81 

    (0 288) 412 05 55 

    (0 422) 325 03 25 

    (0 236) 239 84 84 

    (0 236) 314 70 60

    (0 236) 715 20 89

    (0 482) 212 32 87

    (0 324) 238 20 24 

    (0 324) 613 95 01

    (0 252) 612 01 30

    (0 384) 214 36 00 

    (0 452) 223 27 47 

    (0 452) 424 24 06

    (0 328) 813 56 26 

    (0 464) 213 21 08 

    (0 264) 274 01 91 

    (0 264) 276 99 81

    (0 362) 435 86 04

    (0 362) 542 54 74

    (0 346) 225 72 00 

    (0 484) 224 69 30

    (0 414) 215 54 21 

    (0 282) 260 40 04

    (0 282) 673 57 26

    (0 282) 726 48 58

    (0 462) 326 01 36 

    (0 276) 227 11 10 

    (0 432) 215 62 62 

    (0 226) 811 21 50 

    (0 354) 212 45 62

    (0 372) 323 53 23

İStANBUL kADIkÖY

İStANBUL kARAkÖY

İStANBUL kARtAL

İStANBUL kAVACIk

İStANBUL kURtkÖY

İStANBUL küÇükBAkkALkÖY

İStANBUL küÇükYALI

İStANBUL kOZYAtAĞI kURUMSAL

İStANBUL LEVENt SANAYİ

İStANBUL MALtEPE 

İStANBUL MALtEPE CEVİZLİ

İStANBUL MECİDİYEkÖY

İStANBUL MEGA CENtER 

İStANBUL MERkEZ 

İStANBUL MERtER

İStANBUL OSMANAĞA

İStANBUL OSMANBEY

İStANBUL PENDİk 

İStANBUL PERPA  

İStANBUL RAMİ

İStANBUL SAHRAYICEDİt

İStANBUL SEFAkÖY

İStANBUL SULtANÇİFtLİĞİ 

İStANBUL tUZLA SERBESt BÖLGE

İStANBUL SULtANBEYLİ 

İStANBUL SULtANHAMAM

İStANBUL SİLİVRİ

İStANBUL ŞİRİNEVLER 

İStANBUL tAkSİM

İStANBUL tELSİZ 

İStANBUL tOPÇULAR

İStANBUL tOPHANE

İStANBUL tOPkAPI

İStANBUL tUZLA

İStANBUL tüMSAN

İStANBUL üMRANİYE

İStANBUL üSküDAR

İStANBUL YAVUZ SELİM 

İStANBUL ZEYtİNBURNU

İZMİR 

İZMİR BORNOVA 

İZMİR ÇİĞLİ

İZMİR kARABAĞLAR

İZMİR PINARBAŞI

İZMİt 

İZMİt GEBZE 

    (0 216) 414 56 76 

    (0 212) 297 09 09

    (0 216) 387 21 51

    (0 216) 680 38 60

    (0 216) 595 11 06

    (0 216) 469 74 80 

    (0 216) 518 50 30 

    (0 216) 463 56 01

    (0 212) 278 58 34 

    (0 216) 442 80 05 

    (0 216) 441 74 75

    (0 212) 356 03 15 

    (0 212) 640 06 75

    (0 216) 452 86 43 

    (0 212) 637 26 09 

    (0 216) 348 28 19 

    (0 212)231 18 12 

    (0 216) 483 64 05 

    (0 212) 222 66 16 

    (0 212) 417 38 40 

    (0 216) 411 14 94

    (0 212) 599 12 35

    (0 212) 475 36 00 

    (0 216) 394 08 81 

    (0 216) 496 12 22 

    (0 212) 514 02 98 

    (0 212) 728 96 01

    (0 212) 551 73 13

    (0 212) 296 58 28

    (0 212) 416 26 09 

    (0 212) 612 13 00 

    (0 212) 251 65 20 

    (0 212) 674 33 36 

    (0 216) 493 13 82 

    (0 212) 486 12 39

    (0 216) 523 13 63 

    (0 216) 391 00 70 

    (0 212) 631 93 53 

    (0 212) 665 07 27

    (0 232) 445 51 75 

    (0 232) 339 57 07 

    (0 232) 329 54 60 

    (0 232) 253 66 86 

    (0 232) 479 90 82

    (0 262) 325 25 20 

    (0 262) 644 71 36 










